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Αυτά τα Χριστούγεννα, 
καθένας ξεχωριστά και όλοι µαζί 
µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά.
Γιατί για κάθε αγορά που πραγµατοποιείτε µε οποιαδήποτε κάρτα 
της Τράπεζας Πειραιώς –πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωµένη– 
η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει €0,03 για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το συνολικό ποσό θα δοθεί στα «ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑ∆ΟΣ»,
στην «ΕΛΕΠΑΠ» και στο «ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Παράλληλα, µε κάθε σας αγορά συµµετέχετε σε κλήρωση που θα αναδείξει 
100 τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν από €500.

Ισχύει για αγορές από 01/12/2014 έως 15/01/2015.
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 Ελληνική Επιχειρηματικότητα στην Υποσαχάρια Αφρική. 
Συνέντευξη του Σωτήρη Μουσούρη Πρόεδρου του Ελληνο- 
Αφρικανικού Επιμελητηρίου.
8  Συνέντευξη
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l  ΒΥΖΑΝΤΙΟ: 5ος-15ος αιώνας 
l  ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: 15ος-19ος αιώνας 
l  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ:1828-2001 
24 Τουρισμός
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Συνέντευξη Γεράσιμου 
Ζαχαράτου Γενικού Διευθυντή του ΙΤΕΠ και Dr. Καθηγητή  
Πανεπιστημίου Πατρών.  
26 Οικονομική μελέτη 
Περιφερειακή διάσταση εποχικότητας τουρισμού. Συμπερά-
σματα της μελέτης του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών 
και Προβλέψεων  με θέμα «Η Εποχικότητα του Τουρισμού 
στην Ελλάδα». 
32 Οι Πρώτες Κυρίες
Συνέντευξη της κ. Μαίρη Μπακέρη-Σταυρακάκη Δημοτική 
Συμβούλου του Δήμου Ανωγείων.  
34 Γνώμη
Συμβουλές για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης  
σε περίοδο αποπληθωρισμού. Του Δρ.  Γιώργου Σ. Ατσαλά-
κη Διδάσκων Πολυτεχνείου Κρήτης. 
36 Παραδοσιακές Επιχειρήσεις 
Επέκταση εξαγωγών σταφίδας σε Αυστραλία-Καναδά. Συ-
νέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη προέδρου της Κεντρικής 
Κλαδικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης Σουλτανίνας.
40 Η Ενημέρωση
l Επεκτείνεται «ΤοΧαμόγελου του Παιδιού». Συνέντευξη 
του Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου πρόεδρου του οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού». 
l Στην Κρήτη «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Συνέντευξη του 
Ανδρέα Κλεισαρχάκη προέδρου του Συλλόγου Κρητών Αι-
γάλεου. 
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44 Προσωπικότητες της Κρήτης
Λυκούργος Καλλέργης. Ο Κρητικός ξεχωριστός ηθοποιός-
σκηνοθέτης-δάσκαλος. 
46 Βιβλίο 
«5 Επίπεδα της Ηγεσίας» του συγγραφέα John C. Maxwell. 
48 Πρόσωπα
l Έκλεψε η Γερμανία. Συνέντευξη του Σαράντου Θεοδωρό-
πουλου μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση 
των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και 
του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ένωσης Δικηγόρων για τις 
Γερμανικές Αποζημιώσεις (ΠΕΔ) και μέλος του Διοικητικού 
τους Συμβουλίου.  
l Πολιτιστικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες 
των Κρητών.
52 Σκάκι
Πανευρωπαϊκό χρυσό στο σκάκι. Συνέντευξη της Αναστασίας 
Αβραμίδου.  
53 Παρουσίαση
Νέα γραφεία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών 
Κρητικών Σωματείων. 
53 Κρητική Εστία
Παραδοσιακή συνταγή της επιχειρηματία κ. Σοφίας Κανάκη. 
«Μεζές για μπεκρίδες και μη».
54 Γιατρός
«Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών» από τον Δρ. Αντώνη 
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Αθηνών.
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Στις προοπτικές ιδιαίτερα της Υποσαχάριας Αφρικής και στην 
ανάπτυξη του  εμπορίου και των επενδύσεων σε μία περιοχή 
που υπόσχεται να πρωταγωνιστήσει στη διάρκεια του αιώνα 
μας, στηρίχθηκε η συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων του 
Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΑ).
Σε ημερίδα στο ΕΒΕΑ ο πρόεδρος του Ελληνο - Αφρικανι-
κού Επιμελητηρίου Σωτήρης Μουσούρης, ανέφερε ότι «οι 
εμπορικές σχέσεις πολλών χωρών με την Αφρική, όχι μόνον 
η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, από τις αναδυόμενες χώρες, αλλά 
και η γειτονική μας Τουρκία αντιλήφθηκαν τις προοπτικές ιδι-
αίτερα της Υποσαχάριας Αφρικής και επεξέτειναν εντυπωσι-
ακά εμπόριο και επενδύσεις σε μία περιοχή που υπόσχεται να 
πρωταγωνιστήσει στη διάρκεια του αιώνα μας. Καμιά άλλη 
περιοχή του κόσμου δεν σημειώνει τον ρυθμό οικονομικής 
μεγέθυνσης όπως η Υποσαχάρια Αφρική. Η οικονομία της 
τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται κατά μέσο όρο στα επί-
πεδα του 5% και έχει αναδειχθεί η ταχύτερα στο σύνολό της 
αναπτυσσόμενη περιοχή του πλανήτη μας. Το 2012 επέτυχε 
αύξηση του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος 4.8% ενώ η    
Ευρωπαϊκή΄Ένωση παρουσίασε πτώση κατά 0.2%. Αλλά η 
πρόοδος παρατηρείται και σε άλλους τομείς που συνδέονται 
με την ανάπτυξη. Ειρήνη, δημοκρατία, διακυβέρνηση. Οι 
τοπικές συρράξεις και οι εμφύλιοι πόλεμοι σε μεγάλο βαθ-
μό ανήκουν στο παρελθόν αν και έχουν εμφανισθεί θύλακες 
κοινωνικής αναταραχής που συνδέονται με αυξανόμενες ανι-
σότητες, ανεργία και θρησκευτικό φανατισμό.  Και μολονότι 
εκλογές δεν σημαίνει πάντα δημοκρατία, το 1/3 των 120 εκλο-
γών από το 2000 οδήγησαν κατά κανόνα σε ομαλή αλλαγή 
κυβέρνησης. Τυχόν πραξικοπήματα δεν γίνονται ανεκτά από 
την Αφρικανική Ένωση. 
Η Υποσαχάρια Αφρική εμφανίζει και την ταχύτερη αύξηση 
πληθυσμού. Το 2050 το ¼ του πληθυσμού της γης θα είναι 
Αφρικανοί, με κυρίαρχη την νεολαία. Από την άλλη η Υπο-
σαχάρια Αφρική διαθέτει τεράστια ανεκμετάλλευτη καλλι-

εργήσιμη γη, ενεργειακές πηγές, και πέρα από τα σημαντικά 
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεγάλες δυνα-
τότητες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. μόνον το 5% 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται), ορυκτά και   
πολύτιμα μέταλλα (π.χ η Μποτσουάνα διαθέτει το 22% των 
παγκόσμιων αποθεμάτων σε διαμάντια, η Νότιος Αφρική το 
90% της πλατίνας και 12% του χρυσού). Και βέβαια οι δυνα-
τότητες ανάπτυξης του τουρισμού είναι απέραντες. Η Κένυα 
το αποδεικνύει. Όπως είναι και οι ανάγκες και οι ευκαιρίες σε 
υποδομές, ιδιαίτερα σε κατασκευή οδικών αρτηριών, λιμενι-
κών εγκαταστάσεων  και κατοικιών. Εξ αιτίας μεγάλων κενών 
στην κάλυψή αυξανόμενων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια 
(π.χ. Όλη η Αφρική διαθέτει όση ενέργεια καταναλίσκει η 
Γερμανία, και μόνον το 25% του πληθυσμού έχει πρόσβα-
ση σε ηλεκτρική ενέργεια) επείγουν επενδύσεις στον κρίσι-
μο αυτόν τομέα. Πολυσχιδείς είναι οι τομείς υπηρεσιών που 
παρουσιάζουν πολύ θετικές προοπτικές, από υπηρεσίες μηχα-
νικών (η Αφρική έχει το μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού 
μηχανικών στον κόσμο ) μέχρι  υγείας και εκπαίδευσης. Τέλος 
η ραγδαία αύξηση φορητών τηλεφώνων αποτελεί ένα μικρό 
δείγμα των εξελίξεων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.   
Το Ελληνοαφρικανικο Επιμελητήριο, που ιδρύσαμε πριν 
από 15 χρόνια προβλέποντας θετικές εξελίξεις στην Αφρική,  
προσπάθησε να αφυπνίσει ή να ενισχύσει το ενδιαφέρον του 
ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου για την Αφρική έχοντας 
υπόψη την ιστορική μας επιτυχή  παρουσία στην Ήπειρο. Εί-
χαμε την τύχη να συγκαταλέγονται στα μέλη μας επιχειρημα-
τίες με μεγάλη εμπειρία στην Αφρική και επίτιμοι πρόξενοι 
αφρικανικών χωρών, οι οποίοι μοιράζονται τις γνώσεις τους 
με τα νέα  μέλη μας. Οι στενές μας σχέσεις και με το European 
Business Council for Africa and the Mediterranean που εδρεύ-
ει στις Βρυξέλλες και αποτελείται από ευρωπαϊκά επιμελητή-
ρια που ασχολούνται αποκλειστικά με την Αφρική, καθώς και 
πρόσωπα- σύνδεσμοι σε αφρικανικές χώρες, μας επιτρέπουν 
να στηρίξουμε  με πληροφόρηση και συμβουλές τα μέλη μας. 

 Ελληνική Επιχειρηματικότητα 
στην Υποσαχάρια Αφρική 

Σωτήρης Μουσούρης  
πρόεδρος 

του Ελληνο - Αφρικανικού Επιμελητηρίου
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Συνέντευξη

«Η ανάδειξη της Κνωσού, καθώς  και η ένταξή της  μαζί 
με τα άλλα παλάτια του νησιού στο πρόγραμμα της Unesco 
αλλά και τα νέα έργα πνοής  στο σύνολο της πόλης και της 
ενδοχώρας, με αναπλάσεις και κατασκευές, προχωρά η νέα 
δημοτική αρχή του δήμου Ηρακλείου» υπογράμμισε σε συνέ-
ντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο νέος δήμαρχος Ηρακλείου 
και νέος πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρή-
της (ΠΕΔ) Βασίλης Λαμπρινός.
Ερ. Ποιο είναι το νέο σχέδιο ανάπτυξης  του Δήμου Ηρα-
κλείου;
Απ. Από την προεκλογική κιόλας περίοδο αναδείξαμε σημα-
ντικά  ζητήματα  σχετικά με την Ανάπτυξη στο Δήμο Ηρα-
κλείου. Υπήρχε η σαφής διαπίστωση ότι ο τρόπος με τον 
οποίο  προχωρούσαν οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις εντός και 
εκτός πόλεως, ήταν αποσπασματικός, χωρίς πρόγραμμα και 
χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Η ανάπτυξη εξ άλλου εντός πό-
λεως, ήταν αντιστρόφως ανάλογη με εκείνη  της ενδοχώρας.
Αυτή την κατάσταση ερχόμαστε να αλλάξουμε, αντιλαμβα-
νόμενοι τον Δήμο Ηρακλείου, ως μία αδιαίρετη ενότητα, για 
την οποία σχεδιάζουμε συνολικά, προτείνουμε δράσεις και 
υλοποιούμε έργα, μέσα από το μακροπρόθεσμο σχέδιο που 
θα διαμορφώσουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια και 
όλους του εμπλεκόμενους φορείς, και με γνώμονα  πάντα την 
ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε ήδη  εξαγγείλει  την 
κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου, οι διαβουλεύσεις για 
την εκπόνηση  του οποίου υπολογίζουμε ότι θα αρχίσουν τον 
επόμενο μήνα.
Ερ. Ποιες νέες παρεμβάσεις θα γίνουν για την ανάδειξη των 
ιστορικών μνημείων του Δήμου; 
Απ. Να διευκρινίσουμε αρχικά ότι η ανάδειξη τόσο της ιστο-
ρίας όσο και των μνημείων του Δήμου  δεν είναι μόνο ζήτη-
μα   κατασκευής έργων, αλλά συνολικότερης προσέγγισης 
και φιλοσοφίας.
Εμείς κινούμεθα ήδη για την ανάδειξη των μνημείων με ένα 
σχέδιο, που αφορά στη χάραξη ειδικών διαδρομών, για να τα 
γνωρίσουν και να συνδεθούν μ’ αυτά οι πολίτες και οι επισκέ-
πτες του Δήμου.
Εξ άλλου έχουν αρχίσει ήδη δράσεις και συζητήσεις για ένα 
συνολικότερο σχέδιο ανάδειξης της παλιάς πόλης και της 
σύνδεσης των μνημείων που περιλαμβάνει τις νέες τεχνολο-
γίες  όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «Ηράκλειο… κάθε 
βήμα ένα ταξίδι» το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη και με το 
οποίο γίνεται ηλεκτρονική γνωριμία των πολιτών με όλα τα 
μνημεία της  πόλης. Προγραμματίζεται επίσης το έργο της 
διαμόρφωσης  του βόρειου τμήματος της πλατείας Κορνάρου 

(όπου βρισκόταν το Βαλιδέ Τζαμί), καθώς αποτελεί μία από 
τις πύλες  εισόδου στην παλιά πόλη.
Σημαντικότερος πάντως στόχος μας παραμένει η ανάδειξη 
της Κνωσού, καθώς και η ένταξή της μαζί με τα άλλα παλά-
τια  του νησιού στο πρόγραμμα της Unesco. Κάτι που χρειά-
ζεται  βεβαίως πολύ μελέτη και πολύ δουλειά.
Ερ. Ποια νέα έργα κατασκευαστικά  θα πραγματοποιηθούν; 
Απ. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο υπάρχουν πάρα πολλά 
έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και πρέπει να ολοκληρω-
θούν. Σε αυτά έχουμε επικεντρωθεί κατ’ αρχήν μετά την ανά-
ληψη  των καθηκόντων μας. Πρόκειται για 60 τουλάχιστον 
μεγάλα έργα, τα οποία οφείλουμε να ολοκληρώσουμε το τα-
χύτερο  δυνατόν.
Στο οραματικό μας σχέδιο βέβαια, υπάρχει μια σειρά προτά-
σεων για έργα, που θα αρχίσουν να υλοποιούνται μετά την 
εκπόνηση του μακρόπνοου στρατηγικού σχεδίου στο οποίο 
προαναφέρθηκα. Πιστεύουμε στην ανάγκη για συνολική 
ανάπτυξη  του Δήμου και όχι μόνο της πόλης του Ηρακλεί-
ου. Γι’ αυτό και προγραμματίζουμε έργα πνοής στο σύνολο 
της πόλης και της ενδοχώρας, με αναπλάσεις και κατασκευές, 
στη λογική της βιώσιμης και ισόρροπης  Ανάπτυξης.
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός και πρόεδρος των Δημάρ-
χων της ΠΕΔ Κρήτης γεννήθηκε το 1946 και μεγάλωσε στο 
Ηράκλειο. Απεφοίτησε από το 1ο Γυμνάσιο Αρρένων Ηρα-
κλείου το 1964, και σπούδασε Πολιτικές επιστήμες στο Πά-
ντειο και εν συνεχεία Νομικά, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, 
εργάζεται, από το 1974 μέχρι σήμερα στο Ηράκλειο, ως δι-
κηγόρος.
Το 1982 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος με τον ανεξάρτητο 
Συνδυασμό του Φοίβου Ιωαννίδη. Με την ιδιότητά του αυτή, 
υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ μέχρι 
το 1986, στο οποίο υπηρέτησε εν συνεχεία, ως δημότης με 
ιδιαίτερες γνώσεις στον τομέα αυτό, μέχρι το 1990.
Επί μια δεκαετία, από το 1978 μέχρι το 1987, εξελέγετο μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου 
Ηρακλείου και από το 1999 μέχρι σήμερα, επί πέντε συνεχό-
μενες θητείες, Πρόεδρος. Όλο αυτό το διάστημα διετέλεσε 
αιρετό μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος, και από το 1999 μέχρι σήμερα εκλέγεται 
διαρκώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λογαρια-
σμού Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών, του οποίου διετέλε-
σε επί πέντε φορές Πρόεδρος, με ετήσια θητεία.

Αναπλάσεις στην ενδοχώρα Ηρακλείου

Βασίλης Λαμπρινός 
Δήμαρχος Ηρακλείου 
και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης

Συνέντευξη
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D
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Νέα Επιχειρήσεων

Οι συμβάσεις μεταξύ των αγρο-
τών και των μεταποιητών είναι 
υποχρεωτικές σε 12 κράτη μέλη 
(Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, 
Λετονία, Λιθουανία, Ουγγα-
ρία, Πορτογαλία, Ρουμανία και 
Σλοβακία), εκτός από την Ελ-
λάδα  ενώ σε ορισμένα άλλα 
κράτη (Βέλγιο, Ηνωμένο Βα-
σίλειο) έχουν συμφωνηθεί κώ-
δικες ορθής πρακτικής μεταξύ 
των οργανώσεων των αγροτών 
και των μεταποιητών σύμφωνα 
με την έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την αγορά των 
γαλακτοκομικών προϊόντων.
Προκειμένου να αξιοποιηθούν 
πραγματικά οι δυνατότητες 
της δέσμης μέτρων για τα γα-
λακτοκομικά προϊόντα, όπως η 
δημιουργία των Ομάδων Παρα-
γωγών και η διοργάνωση συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων, οι 
αγρότες θα πρέπει να αφιερώ-
σουν χρόνο και να αναπτύξουν 
έντονη δραστηριότητα.
Παρά τις θετικές προοπτικές 
για την παγκόσμια αγορά γα-
λακτοκομικών προϊόντων, με 
σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυ-
ξης τα επόμενα χρόνια, στην 
έκθεση εκφράζονται αμφιβο-
λίες σχετικά με την ικανότητα 
του ρυθμιστικού πλαισίου της 
ΕΕ να βοηθά στην αντιμετώπι-
ση έντονης αστάθειας ή κρίσης 
στην αγορά μετά τη λήξη του 
καθεστώτος ποσοστώσεων, ιδί-
ως για να εξασφαλιστεί η ισόρ-
ροπη ανάπτυξη της γαλακτοκο-
μικής παραγωγής σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
αποφευχθεί η εξαιρετικά μεγά-
λη συγκέντρωση στις πλέον πα-
ραγωγικές περιοχές.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Αστάθεια 
στην αγορά 
γάλακτος

Μειώθηκε η συνολική αξία των εξαγωγών 
το  8μηνο του 2014, σύμφωνα με ανάλυση 
του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων 
και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και 
Μελετών (ΚΕΕΜ).
Συγκεκριμένα για την περίοδο Ιανουάριος-
Αύγουστος 2014 προκύπτει υποχώρηση 
των εξαγωγών κατά 3,9%, σε σχέση 
με το πρώτο 8μηνο του 2013, ήτοι 
απώλειες της τάξης των 730 εκατ. 
ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο 7μηνο του 
τρέχοντος έτους οι συνολικές εξαγωγές 
εμφανίζονταν μειωμένες κατά 4% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2013. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, 
οι ελληνικές εξαγωγές σε επίπεδο 8μηνου 
υποχωρούν κατά 3%, σε σχέση με το 8μηνο 
του 2013, ήτοι εμφανίζονται μειωμένες 
κατά 330,4 εκατ. ευρώ.
Στην εξεταζόμενη περίοδο, Ιανουάριος-
Αύγουστος 2014, προκύπτει μείωση των 
εξαγωγών κατά 1,9% προς τις χώρες της 
και κατά 5,7% προς τις Τρίτες Χώρες. 

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών πάντως, 
οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζονται 
μειωμένες κατά 2,5% προς τις ευρωπαϊκές 
Χώρες, έναντι μείωσης 3,8% προς τις 
Χώρες εκτός ΕΕ. 
Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στο 
πεδίο των εισαγωγών, η συνολική αξία των 
οποίων μειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο 
κατά 16,3%, στα 3,2 δις ευρώ (έναντι 
αρχικών εκτιμήσεων για υποχώρηση κατά 
16,4%. Οριακή υποχώρηση κατά 0,1% σε 
σχέση με τις εκτιμήσεις καταγράφηκε και 
στην αξία των εισαγωγών, εξαιρουμένων 
των πετρελαιοειδών (υποχώρηση κατά 
12,9% έναντι εκτιμήσεων για πτώση της 
τάξης του 13%).
Σε επίπεδο 8μήνουν οι εμφανίζεται οριακά 
μειωμένη κατά 0,2%, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ωστόσο, αν 
εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει 
σημαντική αύξηση των εισαγωγών κατά 
6,4%, ή 1,2 δις ευρώ, εξαιτίας κυρίως των 
εισαγωγών πλοίων από Τρίτες Χώρες.

Μείωση εξαγωγών

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά Ελλάδας
Παρέβη η Ελλάδα τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία 
1999/74/ΕΚ, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των 
ωοπαραγωγών ορνίθων απεφάνθη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις 4 Σεπτεμβρίου 2014.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, από την 1η 
Ιανουαρίου 2012, η οδηγία 1999/74/ΕΚ περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων απαγορεύει την εκτροφή τους σε μη 
διευθετημένους κλωβούς. Επιπλέον, επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν την 
υποχρέωση να μεριμνούν ώστε οι ιδιοκτήτες και οι κάτοχοι να εφαρμόζουν για 
τις ωοπαραγωγές όρνιθες μόνο τα συστήματα εκτροφής που επιτρέπονται από 
την οδηγία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιστήσει την προσοχή των κρατών μελών στις 
υποχρεώσεις τους από το 2011. 
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ARISTEA HOTEL
ANOGIA-RETHYMNO

Ενοικιαζόμενες μεζονέτες με τζάκι 
Full furnished apartments with fire place
Ανώγεια, Ρέθυμνο Κρήτης 
Τηλ. 28340 31459 - 28340 31584 
www.hotelaristea.gr A
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Το κόστος της διατροφής 
Ειδικό ρεπορτάζ
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Ειδικό Ρεπορτάζ

Πόσα νομίσματα χρειαζόταν ένας άνθρωπος στον ελληνικό 
χώρο νια τη διατροφή του «στην αρχαιότητα, στα ρωμαϊκά 
χρόνια, στο Βυζάντιο στην ξενοκρατούμενη Ελλάδα και στη 
σύγχρονη εποχή» προσπαθεί να προσεγγίσει το βιβλίο με 
θέμα «Το κόστος της διατροφής». 
Πρόκειται για την έκδοση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πό-
ρων και Απαλλοτριώσεων του 2009, όπου παραθέτει τιμές, 
αμοιβές και νομισματικά συστήματα της κάθε εποχής.    
Επίσης αναφέρεται πώς χρησιμοποιούσαν τα διατροφικά 
είδη.
Συγκεκριμένα σημειώνονται ενδεικτικές συνταγές της κάθε 
εποχής, μαζί με τις σύγχρονες ερμηνείες και προσαρμογές   
των μαγείρων της εποχής μας.
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: 4ος αιώνας πΧ έως 3ος αιώνας πΧ 
Στην αγορά της Αρχαίας Ελλάδας ποιό ήταν το κόστος των 
προϊόντων διατροφής οι αρχαιολόγοι Δημηλένα Λαδογιάννη 
και Γιάννης Στόγιας αναφέρουν «Η βάση της αττικής δίαι-
τας κατά τους 4ο-3ο αι. π.Χ. αποτελείται από σιτηρά, λάδι, 
σύκα, σταφύλια και κρασί (κεκραμένος οίνος). Το κρέας 
καταναλώνεται ελάχιστα, ειδικά από τα κατώτερα στρώματα, 
καθώς μοιράζεται στους πολίτες μετά από θυσίες ή εορτές ή 
πωλείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις στην Αγορά. Αντιθέτως 
τα ψάρια ήταν σημαντικό είδος διατροφής των περισσότε-
ρων Ελλήνων της κλασικής εποχής, παστά και ξηρά για τους 
φτωχούς, ενώ τα πιο ακριβά νωπά για τους πλούσιους. Επί-
σης λαχανικά, φρούτα, ξηροί καρποί, όσπρια και δημητριακά 
καταναλώνονταν επαρκώς. Το ελαιόλαδο ήταν παρόν στα 
περισσότερα πιάτα. Στην Αθήνα η πολιτεία αναλάμβανε το 
μονοπώλιο εξαγωγής της ελαιοπαραγωγής, χρησιμοποιώντας 
τα κέρδη από το λάδι, καθώς και από το κρασί, για την πλη-
ρωμή ποσοτήτων σιταριού που ήταν αναγκασμένη να εισάγει 
σε σταθερή βάση».
Ειδικότερα τονίζουν «την ίδια χρονική περίοδο το σιτάρι, το 

πωλούσαν το 363 πΧ, για 1 δελφικό μέδιμνο (74,16 κιλά), 2 
αιγινητικές δραχμές.
Ακόμη το 330 πΧ, για 1 αττικό μέδιμνο (40,27 κιλά) στην 
Αθήνα, το πωλούσαν 5 αθηναϊκές δραχμές.
Περίπου το 330 πΧ, για 1 αττικό μέδιμνο (σιτάρι στην Αθή-
να), στοίχιζε 16 αθηναϊκές δραχμές.
Προ 331 πΧ, το 1 αρτάβη (ή 1 μέδιμνος) σιτάρι στην Αίγυ-
πτο, είχε 10 αλεξάνδρειες δραχμές.
Το 331-323 πΧ, το 1 αρτάβη (ή 1 μέδιμνος) σιτάρι στην Αί-
γυπτο, το πωλούσαν 32 αλεξάνδρειες δραχμές.
Το 282 πΧ, το 1 αττικό μέδιμνο σιτάρι στην Δήλο, είχε  4-10 
αττικές δραχμές.
Περίπου το 277 πΧ, το 1 αττικό μέδιμνο σιτάρι στην Γάζω-
ρο, είχε 2 αττικές δραχμές, 4 οβολοί.
Περίπου 277 πΧ, το 1 αττικό μέδιμνο κριθάρι στη Γάζωρο, 
είχε 1 αττική δραχμή, 4 οβολοί.
Το κρασί ,στον 4ο αιώνα πΧ, το 1 χους (περίπου 3,12 λίτρα) 
οίνου στην Αθήνα, είχε 10 αττικούς οβολούς.
Τα λαχανικά, περίπου το 300-210 πΧ, και τα λάχανα (ποσό-
τητα άγνωστη) στην Αίγυπτο είχαν 1,5 πτολεμαϊκούς οβο-
λούς.
Το κρέας, στον 4ο αιώνα πΧ, το ακροκώλιον (ποδαράκι) χοί-
ρου στην Αθήνα, το πωλούσαν 1 αττική δραχμή.
Τα ψάρια τον 4ο αιώνα πΧ, ο ωμοτάρυχος (παστό ψάρι) στην 
Αθήνα, είχαν 5 αττικούς χαλκούς.
Τον 4ο αιώνα πΧ, ο τάριχος (παστό ψάρι) στην Αθήνα, το 
πωλούσαν 2 αττικούς οβολούς.
Τον 4ο αιώνα πΧ, η κοιλιά θύννου (τόννος) στην Αθήνα, είχε 
1 αττική δραχμή.
Στον ύστερο 4ο αιώνα πΧ, για 1 λαβράκι στην Αθήνα, πλή-
ρωναν 10 αιγινητικούς οβολούς.
Τον 3ο αιώνα πΧ, για 1 μνά (600-800 γρ.) θυννιδών (είδος 
τόννου) στους Δελφούς, πλήρωναν περίπου 12 αιγινήτικους 
χαλκούς.

Λιτοδίαιτοι οι Αρχαίοι Έλληνες

Ειδικό Ρεπορτάζ
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Ειδικό Ρεπορτάζ

Στα τέλη του 3ου αιώνα πΧ, για 1 μνά θυννιδών (είδος τόν-
νου) στην Βοιωτία, πλήρωναν περίπου 14 αιγινητικούς χαλ-
κους.
Στα τέλη του 3ου αιώνα πΧ, για 1μνά λαβρίχου (λιμναίο 
ψάρι) στην Βοιωτία, πλήρωναν περίπου 13 αιγινητικούς χαλ-
κούς.
Οι μισθοί περίπου το 335-322 πΧ, στα ημερήσια τροφεία 
Αθηναίου εφήβου ήταν 4 αθηναϊκοί οβολοί. 
Το 329-8 πΧ, το ημερομίσθιο ενός εργάτη της οικοδομής 
στην Ελευσίνα, ήταν 1 αθηναϊκή δραχμή και 3 οβολοί.
Το 314-3 πΧ, το ημερομίσθιο του Αθηναίου ναύτη ήταν 4 
αθηναϊκοί οβολοί.
Στον πρώϊμο 3ο αιώνα π Χ, το ημερομίσθιο του στρατιώτη 
του Λυσιμάχου, ήταν 4 αττικοί οβολοί.
Το 282 πΧ, το ημερομίσθιο και η τροφή λιθοτεχνίτη στην 
Δήλο, ήταν 2 αττικοί οβολοί και 1,5 χοίνικας σιτάρι.
Στα τέλη του 3ου αιώνα πΧ, το ημερομίσθιο και η τροφή του 
στρατιώτη στην Κρήτη, ήταν 1 αιγινητική δραχμή και 1 χοί-
νικας σιτάρι».  
Ενδεικτικά με τα παραπάνω προϊόντα αναφέρονται δύο συ-
νταγές μαγειρικής.  
Ειδικότερα:
- Παστό ψάρι μαριναρισμένο με κρασί, λάδι και σίλφιο
 «...Πρώτα αυτό εδώ το φιλέτο παστού τόνου εποχής, που 
Κοστίζει δυο οβολούς. Πρέπει να πλυθεί καλά. Έπειτα θα 
βάλω το κομμάτι σε ένα βαθύ πιάτο προσθέτοντας καρυκεύ-
ματα, θα το περιχύσω με λευκό κρασί και με λάδι και μετά 
αφού το βράσω μέχρι να γίνει μαλακό σαν μυαλό θα το γαρ-
νίρω με σίλφιο».
(Αλεξις, Πονηρά - Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 3,117d). 
- Προζύμη και ζύμη για δώδεκα κριθαρένια ψωμάκια  
Προζύμη; 
1/2 φλιτζάνι (60 γρ.) κριθαρένιο αλεύρι
1 κουταλάκι φρέσκια ή 1/2 κουταλάκι ξερή μαγιά
Ζύμη: 
1 1/2 φλιτζάνι (170 γρ.) πλήρες σταρένιο αλεύρι 
1 1/2 φλιτζάνι (170 γρ.) κριθαρένιο αλεύρι
1 κουταλάκι αλάτι
Για την προζύμη, διαλύστε τη μαγιά σε μια κουταλιά ζεστό 
νερό και χρησιμοποιήστε την για να φτιάξετε ένα ζυμάρι με 
1/2 φλιτζάνι κριθαρένιο αλεύρι. Ζυμώστε σύντομα τη ζύμη, 
πλάστε μια μπάλα, σταυρώστε το ελαφρά και σχηματίστε 
στο κέντρο ένα βαθούλωμα με το δάχτυλο σας. Αδειάστε 2 
κουταλάκια ζεστό νερό στην κοιλότητα. Βάλτε το σε γυάλινο 
δίσκο με καπάκι και αφήστε το σε ζεστό μέρος για τουλάχι-
στον 24 ώρες να γίνει ζύμωση.
Τώρα για τη ζύμη: κοσκινίστε το πλήρες σταρένιο και το κρι-
θαρένιο αλεύρι μαζί, προσθέστε 1 κουταλάκι αλάτι και την 
προζύμη και φτιάχτε ζυμάρι με αρκετό ζεστό νερό. Ζυμώστε 
καλά και αφήστε το να κάτσει και να φουσκώσει σε μια λε-
κάνη, σκεπασμένο με πλαστικό κάλυμμα, πλαστική σακούλα, 
μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. Χωρίστε το ζυμάρι σε 12 
κομμάτια και πλάστε τα με την παλάμη του χεριού σας σε 
μαλακές μπάλες. Αφήστε τα να φουσκώσουν σε ένα ζεστό 
μέρος, σκεπασμένα με ένα ύφασμα.
Θερμάνετε το φούρνο στους 200°C και μαζί θερμάνετε ένα 

ταψί και μία αναποδογυρισμένη κατσαρόλα, ή ένα ρηχό 
πήλινο ή μεταλλικό σκεύος -οτιδήποτε αποφασίσετε να χρη-
σιμοποιήσετε ως «πλίνθο ψησίματος». Αλείψτε το ταψί με 
λίγο ελαιόλαδο και βάλτε τα ψωμάκια σε δύο κύκλους από 6, 
με τις πλευρές τους μόλις να εφάπτονται. Καλύψτε τη με την 
αναποδογυρισμένη κατσαρόλα και ψήστε για 15-20 λεπτά 
μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και να ακούγεται σαν κούφιο όταν 
τα χτυπάτε.

ΡΩΜΗ: 3ος αιώνας πΧ-5ος αιώνας μΧ
Για την αγορά της Αρχαίας Ρώμης ποιό ήταν το κόστος  των 
προϊόντων η Εύα Αποστόλου Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορ-
βόννης και Αρχαιολόγος με ειδικότητα στην νομισματική του 
Αρχαίου Ελληνικού και Ρωμαϊκού κόσμου σε συνέντευξη 
στο «Ην-Ων» υπογραμμίζει «Ήταν παράδοση για τους Ρω-
μαίους η λιτοδίαιτη διατροφή. Τα βασικά είδη διατροφής για 
την επιβίωση του ανθρώπου ήταν τα σιτηρά και οι καρποί. 
Για τους Ρωμαίους αυτοκράτορες ήταν σημαντικός ο συ-
στηματικός έλεγχος και η εξασφάλιση μεγάλων ποσοτήτων 
από σιτάρι. Έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να θρέψουν τον 
λαό της Ρώμης, κυρίως, και τον στρατό. Ικανές ποσότητες 
από σιτηρά προέρχονταν από την Αίγυπτο που εξαρχής απο-
τέλεσε επαρχία υπό τον έλεγχο και την εκμετάλλευση του 
Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Παράδειγμα ενδεικτικό της σπου-
δαιότητας εξασφάλισης των σιτηρών στον αρχαίο κόσμο 
είναι το ακόλουθο: περί το 330 π.Χ, η Αίγυπτος είχε κακή 
σοδειά, σιτοδεία, οι ανάγκες τότε μέρους του ελληνικού κό-
σμου καλύφθηκαν από την επαρκή παραγωγή της Λιβύης. Ο 
κατάλογος των πόλεων που παρέλαβε σιτηρά από τη σοδειά 
της Κυρήνης και η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι πό-
λεις αυτές σε επιγραφή της εποχής συνδέεται σαφώς με τους 
διπλωματικούς χειρισμούς της Κυρήνης που απέβλεπε στην 
εύνοια του τότε κοσμοκράτορα Αλέξανδρου. Η διπλωματική 
δύναμη του κυριότερου διατροφικού προϊόντος είναι στο πα-
ράδειγμα αυτό φανερή. 
Από τον 3ο αιώνα πΧ έως το 5ο αιώνα μΧ, στην υπό συζή-
τηση ρωμαϊκή περίοδο, το αλάτι έπαιζε σημαντικό ρόλο στη 
συντήρηση των προϊόντων. Στην μαγειρική τους οι Ρωμαίοι 
χρησιμοποιούσαν τον γάρο, μία σάλτσα που γινόταν από 
εντόσθια ψαριών, που έδινε ζωηρή γεύση ίσως ακόμα και 
στα κακώς συντηρούμενα προϊόντα.
Γνωρίζουμε ακόμη τα παρακάτω στοιχεία:
Το σιτάρι στην Ρώμη τον 1ο αιώνα πΧ έως 1ο αιώνα μΧ, 
ένας modius (6.655 γραμμάρια), κόστιζε 2-3 σηστέρτιους.
Το 301 μ Χ. ένας στρατιωτικός modius σιτάρι, κόστιζε 100 
δηνάρια communes. 
Το ελαιόλαδο, το 301 μΧ, ένας ιταλικός sextarius (568 γραμ-
μάρια) πρώτης ποιότητας, κόστιζε 40 δηνάρια communes.
Το κρασί, το 301 μΧ, ένας ιταλικός sextarius (568 γραμμά-
ρια) φαλερνός οίνος, κόστιζε 30 δηνάρια communes.
Το 301 μΧ ένας ιταλικός sextarius κοινού (αιγυπτιακού) οί-
νου πωλούνταν 2 δηνάρια communes.
Τα λαχανικά, το 301 μΧ, το ματσάκι με 10 αγγινάρες κεφα-
λές (αγριαγγινάρες), το πωλούσαν 6 δηνάρια communes. 
Το 301 μΧ, το ματσάκι με 5 βλαστούς από κινάρες-χωρίς κε-
φαλή (αγριαγγινάρες), κόστιζε 10 δηνάρια communes.

Ειδικό Ρεπορτάζ

Φ
ωτ

ογ
ρα

φί
α 

απ
ό 

βι
βλ

ίο
 το

 «
Κ

όσ
το

ς τ
ης

 Δ
ια

τρ
οφ

ής
»



18   Ην-Ων Ην-Ων   19

Ειδικό Ρεπορτάζ

Το 301 μΧ, οι 10 «κολοκύνθαι» πρώτης ποιότητας, είχαν 4 
δηνάρια communes.
Το 301 μΧ, οι 20 «κολοκύνθαι» δεύτερης ποιότητας, είχαν 4 
δηνάρια communes.
Το 301 μΧ, τα 10 αγγούρια πρώτης κατηγορίας, είχαν 4 δη-
νάρια communes.
Το 301 μΧ, τα 20 αγγούρια δεύτερης κατηγορίας, είχαν 4 δη-
νάρια communes.
Τα όσπρια το 301 μΧ, ένας modius κουκιά θρυμματισμένα, 
κόστιζαν 100 δηνάρια communes. 
Τα 301 μΧ, ένας modius κουκιά μη θρυμματισμένα, είχαν 60 
δηνάρια communes.
Το κρέας τον 1ο αιώνα μΧ, το βόδι είχε 116 σηστέρτιους.
Το 301 μΧ, μία ιταλική λίτρα (περίπου 325 γραμμάρια) βοδι-
νό κρέας, είχε 8 δηνάρια communes.
Το 301 μΧ, μία ιταλική λίτρα χοιρινό κρέας, είχε 12 δηνάρια 
communes.
Τα 24 αυγά το 301 μΧ, κόστιζαν 25 δηνάρια communes.
Το ψάρι το 301 μΧ, μία ιταλική λίτρα θαλασσινών ιχθύων, 
κόστιζε 24 δηνάρια communes.
Επίσης, το κόστος της ημερήσιας διατροφής την πρώϊμη Ρω-
μαϊκή περίοδο -η ημερήσια διατροφή σε σιτάρι- έφθανε σε  
κόστος έως τα 8 asses.
Ειδικότερα τον 1ο αιώνα μΧ, μια ημερήσια παραγγελία, 
όπως η ακόλουθη: τυρί 1 as, ψωμί 3 asses, ελαιόλαδο 3 asses, 
κρασί 3 asses μας έφθανε το σύνολο των 10 asses
Την ίδια περίοδο, άλλη ημερήσια παραγγελία που προέβλεπε: 
ψωμί 8 asses, ελαιόλαδο 3 asses, κρεμμύδια 5 asses, πολτός 
μερίδα 1 as, ψωμί για τον δούλο 2 asses, κρασί 2 asses μας 
κόστιζε συνολικά 21 asses.
Μια ακόμη ημερήσια παραγγελία που περιλάμβανε: ψωμί 8 
asses, ψωμί για τον δούλο 4 asses, δημητριακά 3 asses, κάνει 

15 asses.
Οι μισθοί στην Αρχαία Ρώμη ήταν:
- 14 μΧ, ημερομίσθιο λεγεωνάριου, 1 δηνάριο 
- 81-96 μΧ, ετήσιες αποδοχές λεγεωνάριου, 300 δηνάρια
- 81-96 μΧ, ετήσιες αποδοχές εκατόνταρχου 5.000 δηνάρια
- 301 μΧ, αμοιβή κουρέα ανά άτομο, 2 δηνάρια kommounes
- 301 μΧ, ημερομίσθιο εργάτη σε αγρόκτημα, 25 δηνάρια 
kommounes
Ενδεικτικά με τα παραπάνω προϊόντα αναφέρονται δύο συ-
νταγές μαγειρικής.  
Ειδικότερα:
- Ομελέτα με ξηρούς καρπούς
Τηγανιά γυριστή αντί γλυκίσματος: καβουρδίζεις πρώτα τους 
κουκουνορόσπορους και καρύδια σπασμένα και καθαρισμέ-
να. Μετά τα τρίβεις στο γουδί μαζί με μελί, πιπέρι, liquamen, 
γάλα, αυγά, λίγο κρασί και Λάδι.
(Απίκιος 4, 2, 16).
Σύγχρονη εκτέλεση της συνταγής
Μερίδες τέσσερις
1/2 φλιτζάνι (60 γρ.) ξεφλουδισμένα αμύγδαλα, 2 κουταλιές 
άσπρο κρασί, 2 κουταλιές γαία
1/2 φλιτζάνι (60 γρ.) σπασμένα καρυδιά, 1 κουταλιά γάρο ή 
αλάτι ή φουντουκιά, 6 αυγά, 2 κουταλιές κουκουνάρια, τριμ-
μένο μαύρο πιπέρι, 1 κουταλιά μέλι, 1 κουταλιά ελαιόλαδο.
Ανακατέψτε όλους τους ξηρούς καρπούς και καβουρδίστε 
τους στο φούρνο στους 180° C για 10 λεπτά. Αλέστε τους 
ή κόψτε τους σε ένα ομοιόμορφο μίγμα που να μοιάσει με 
χοντρά ψίχουλα. Βάλτε τους σε ένα δοχείο και προσθέστε το 
μέλι, το κρασί, το γάλα, το γάρο και τα αυγά και ανακατέψτε 
τα καλά. Αρωματίστε το με άφθονο μαύρο πιπέρι. Ζεστάνετε 
το λάδι σε ένα τηγάνι που να μην κολλάει και ρίξτε μέσα το 
μίγμα. Μαγειρέψιε το όπως μια απλή ομελέτα και βάλτε το 
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στο γκριλ για 1 με 2 λεπτά. Κόφτε το σε τέταρτα και σερβί-
ρετε αμέσως.
Δεν δίνονται μαγειρικές οδηγίες στην αρχαία συνταγή, αλλά 
είναι αρκετά σαφές ότι αυτή η «γυριστή ομελέτα» δεν είναι 
τίποτα λιγότερο από μια γλυκιά ομελέτα. Ο γάρος μπαίνει 
για να προσθέσει την απαραίτητη δόση αλατιού και μπορεί 
να αντικατασταθεί με αλάτι.
(Daldy A. - Grainger S., Η μαγειρική της αρχαιότητας, μετ. 
Ν, Ζωγράφου, Αθήνα 2001) 
- Γλύκισμα με τυρί
Το Λίβον γίνεται ως εξής: 1 λίβρες τυρί καλά λιωμένο σε 
γουδί. Οταν λιώσει καλά, προσθέτεις 1 λίβρα σταρένιο 
αλεύρι για ψωμί ή, αν θέλεις να είναι πιο ελαφρύ, μονό μισή 
πίντα, να αναμιχθεί καλά με το τυρί. Πρόσθεσε ένα αυγό και 
ανακάτεψε τα όλα μαζί καλά. Φτιάξε από αυτό ένα καρβέλι, 
με φύλλα από κάτω και ψησ’ το σιγανά σε δυνατή φωτιά 
κάτω από ένα κεραμίδι. 
1 λίβρα = 327,5 γρ. 
1 πίντα = 0,5475 λίτρα
(Κάτων, De agricultura 75)
Σύγχρονη εκτέλεση της συνταγής
Πίτα με τυρί αλμυρό για τέσσερεις μερίδες 
- 450 γρ. τυρί φέτα
- 1 φλυτζανι (120 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 1 αβγό
- 2-3 φύλλο δάφνης
Γίνεται πολύ καλά στο μίξερ. Λιώστε τη φέτα και Βάλτε 
τη στο δοχείο. Δουλέψτε τη για 30 δευτερόλεπτα μέχρι το 
μίγμα να γίνει λείο. Προσθέστε το κοσκινισμένο αλεύρι και 
το αβγό και δουλέψτε τα για λίγο μέχρι να δημιουργηθεί 
μια μαλακή ζύμη. Πλάστε τη σε φραντζόλα και σχηματίστε 
έναν ελαφρά πεπλατυσμένο κύκλο. Χαράξτε την επιφάνεια 
με τρεις γραμμές που να χωρίζουν τη φραντζόλα στα έξι. Ζε-
στάνετε το φούρνο στους 220° C. Βάλτε 2-3 φρέσκα φύλλα 
δάφνης κάτω από τη φραντζόλα, σκεπάστε τη με την πλάκα 
και ψήστε για 45-50 λεπτά. Σερβίρετέ το όσο είναι ζεστή ως 
συνοδευτικό του πρώτου πιάτου ή ενός πικάντικου γεύματος.
(Daldy A. - Grainger S., Η μαγειρική της αρχαιότητας, μετ. 
Ν, Ζωγράφου, Αθήνα 2001).

ΒΥΖΑΝΤΙΟ: 5ος-15ος αιώνας
«Η διατροφή και η κουζίνα των Βυζαντινών αποτελεί εξέλιξη 
της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής κουζίνας και διατροφής. 
Τα υλικά και οι τρόποι μαγειρέματος παραμένουν σε γενικές 
γραμμές ίδια και αποδεικνύουν τις βαθιές ρίζες της «μεσο-
γειακής διατροφής». Οι Βυζαντινοί έτρωγαν κατά κανόνα 
δύο φορές την ημέρα. Ελιές και τυρί, ψωμί και κρασί ήταν 
οι βασικές τροφές τους, οι αρχέγονες τροφές της Μεσογείου. 
Λαχανικά και Φρούτα, όσπρια και καρυκεύματα, ψάρια και 
οστρακόδερμα, χοιρινό και αιγοπρόβειο κρέας συμπλήρωναν 
τη διατροφή των Βυζαντινών, οι οποίοι τηρούσαν με ευλά-
βεια 180 μέρες νηστείας το χρόνο» αναφέρει η Αρχαιολόγος 
Γιόρκα Νικολάου.
Ακόμη τονίζει «Το κόστος της διατροφής στα βυζαντινά χρό-
νια σε σχέση με το ύψος των μέσων ημερομισθίων ήταν αρ-
κετά υψηλό σε περιόδους πολιτικών αναταραχών ή φυσικών 

καταστροφών.
Σε εποχές ειρήνης οι τιμές των ειδών διατροφής των Βυζα-
ντινών παρέμεναν ελεγχόμενες και μάλλον χαμηλές».
Στην συνέχεια διευκρίνισε «το Β΄ μισό 7ου αιώνα, οι 15 μό-
διοι (100 κιλά) σιτάρι, είχαν 1 σόλιδος.
Το Β΄ μισό του 11ου αιώνα, οι 12 μόδιοι (80 κιλα) σιτάρι, 
είχε 1 ιστάμενον.
Το ελαιόλαδο το 743 μΧ (περίοδος πολιορκίας της Κωνστα-
ντινούπολης), οι 5 λίτραι (1,6 κιλά), είχαν 1 σόλιδος.
Στα τέλη του 9ου αιώνα, τα 1 λίτρα (περίπου μισό κιλό),  εί-
χαν 1/16 σολίδου.
Το κρασί το 743 μΧ, σε περίοδος πολιορκίας της Κωνσταντι-
νούπολης, το 1 ξέστης (μισό κιλό), είχε 1/2 σολίδου.
Τα λαχανικά στα τέλη του 7ου αιώνα, τα λάχανα και τα θέρ-
μια για μία ημέρα πωλούνταν 2 φόλλεις.
Τα φρούτα το 12ο αιώνα, τα 10 μήλα, είχαν 1 τεταρτηρόν.
Το κρέας στον πρώϊμο 5ο αιώνα, ο 1 χοίρος,είχε 1/2 σολίδου.
Τον 11ο αιώνα, το 1 πρόβατο, είχε 1/6 ισταμένου. 
Το 1439 μΧ, το 1 καντάρι (56,5 κιλά) παστό κρέας, είχε 3 
υπέρπυρα.
Τα ψάρια τον 12ο αιώνα, οι 10-12 κολιοί, είχαν 1 τεταρτη-
ρόν.
Τον 12ο αιώνα, οι 8-9 μικροί τόννοι, είχε 1 τεταρτηρόν.
Τον 12ο αιώνα, τα 10-12 καλαμάρια, είχαν 1 τατερτηρόν.
Το 1360 μΧ, τα 18,5 κιλά χαβιάρι, είχαν 1 υπέρπυρον.
Τα διάφορα το 499 μΧ, το 1 μόδιος (6,67 κιλά) φασόλια, εί-
χαν 1 σόλιδος.
Το 1388 μΧ, οι 180 λίτρες (32 κιλά) τυρί, είχαν 51 υπέρπυρα.
Το 1437 μΧ, το 1 καντάρι (56,5 κιλά) πιπέρι, είχε 60 υπέρ-
πυρα.
Το κόστος της ημερήσιας διατροφής το 491-517 μΧ, στα  
ετήσια έξοδα διατροφής για 1 άτομο, ήταν 6 σόλιδοι.
Τον 6ο αιώνα, η ημερήσια διατροφή για 1 άτομο, ήταν 10 
νούμμια.
Οι μισθοί στα τέλη του 6ου αιώνα, το ημερομίσθιο τεχνίτη, 
ήταν 12 φόλλεις.
Το 620 μΧ, οι ετήσιες αποδοχές καταστηματάρχη, ήταν 15 
σόλιδοι.
Το 709 μΧ, οι ετήσιες αποδοχές ξυλουργού, ήταν 16 σόλιδοι.
Το 1136 μΧ, οι ετήσιες αποδοχές αρτοποιού, ήταν τα 5 υπέρ-
πυρα και οι 30 μόδιοι (204 κιλά) δημητριακών.
Τα μέσα του 14ου αιώνα, οι ετήσιες αποδοχές του οικοδό-
μου, ήταν 50 υπέρπυρα.
 Ενδεικτικά με τα παραπάνω προϊόντα αναφέρονται δύο συ-
νταγές μαγειρικής.  
Ειδικότερα:
- Μονόκυθρον
Αν θέλεις πάλι μάθε τα και τα του μονοκύθρου.
Πάρε λάχανου τέσσερις καρδιές, χοντρές και χιονάτες.
Και παστό λαιμό από ξιφία, τη μέση ενός κυπρίνου.
Καμιά εικοσαριά καλούς γλαυκούς, καπνιστά κομμάτια από 
βερζιτίκι, δεκατέσσερα αυγά και κρητικό τυρί.
Τέσσερα απότυρα και λίγο βλάχικο τυρί, ένα λίτρο λάδι, μία 
χούφτα πιπέρι, δώδεκα κεφάλια σκόρδο, δεκαπέντε τσίρους 
και ένα μεγάλο πήλινο ποτήρι γεμάτο με γλυκό κρασί.
Και ανασκουμπώματα μεγάλα και τότε να δεις μπουκιές!Φ
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Αχ, τσούκκα που τα βάστηξες. Πώς δε ράγισε;
Δεν ήταν τσούκκα  εκείνη  μόνο ήταν κολυμβήθρα.
(Πτωχοπροδρομος)

- Παλαμίδα ψητή με σάλτσα από άγουρο σταφύλι και σινάπι
1800 γρ. παλαμίδα καθαρισμένη και αλατοπιπερωμένη
1 κιλό άγουρα σταφύλια
1 κουταλάκι σιναπόσπορους
1 κουταλάκι μουστάρδα σκόνη
1/2 ψλυτζάνι ελαιόλαδο
4 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο
αλάτι και πιπέρι
Ψήνουμε στα κάρβουνα την παλαμίδα, τη βάζουμε σε πιατέ-
λα και τη φιλετάρουμε (βγάζουμε τα κόκκαλα και κρατάμε 
τα φιλέτα του ψαριού). Στίβουμε τα σταφύλια, κρατάμε το 
ζωμό τους και το χτυπάμε στο μπλέντερ με το ελαιόλαδο, τη 
σκόνη μουστάρδας, το αλάτι και το πιπέρι. Αφού το κτυπή-
σουμε καλά προσθέτουμε τους σιναπόσπορους και ρίχνουμε 
τίς άγουρες ρόγες για γαρνιτούρα. Στο τέλος προσθέτουμε το 
μαϊντανό. Περιχύνουμε το ψάρι με τη σάλτσα. 
(Ελληνικά γαστρονομία, Αθήνα 1999)

ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: 15ος-19ος αιώνας
«Τους νεότερους χρόνους (τέλη 14ου αι. μέχρι τη σταδιακή 
διαμόρφωση του ελληνικού κράτους στα σημερινά του όρια) 
οι περισσότεροι Έλληνες των Βαλκανίων και της Μ. Ασίας 
τελούν υπό οθωμανικό ζυγό, ενώ αυτοί των Επτανήσων και 
της Κρήτης (μέχρι το 1669) παραμένουν υπό τον έλεγχο των 
ανεκτικότερων Ενετών.
Η δίαιτα των Ελλήνων εξακολουθεί να είναι λιτή, όπως και   
στη βυζαντινή περίοδο. Βασίζεται κυρίως στα δημητριακά, 
τα όσπρια, τις ελιές, τα λαχανικά, το τυρί, τα παστά ψάρια, 
το κρασί και τα φρέσκα φρούτα. Τα βασικά, είδη διατροφής 
προέρχονται από τις δραστηριότητες της κάθε οικογένειας  
και οι ελλείψεις καλύπτονται είτε μέσω εμποροπανηγύρεις» 
αναφέρουν οι Αρχαιολόγοι Έλενα Γλύτση και Παναγιώτης 
Κόκκας.
Ακόμη διευκρινίζουν «Το κρέας καταναλώνεται με φειδώ 
στις εορτές των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου, τα Χριστού-
γεννα και το Πάσχα.
Η παραδοσιακή δίαιτα των αστών εμπλουτίζεται με τα κάδε 
είδους σκευάσματα από ψωμί (κουλούρια, μπουρέκια, πίτες 
κ.ά.) και τις φθηνές λαϊκές λιχουδιές των πλανόδιων μικρο-
πωλητών (σαλέπι, χαλβάδες, μαλεμπί, ρυζόγαλο, στραγάλια, 
μαλλί της γριάς κ.ά.). Στις ενετοκρατούμενες, πάλι, περιοχές, 
υιοθετούνται δυτικά πρότυπα στη διατροφή, μερικές φορές 
ακόμη και σε περιόδους νηστείας.
Οι πιο εύποροι Έλληνες (έμποροι, κρατικοί υπάλληλοι, 
Φαναριώτες) είναι από τους πρώτους που απολαμβάνουν 
τα νεοφερμένα αλλά ακριβά προϊόντα, όπως τη ντομάτα (ή 
χρυσόμηλον), την καυτερή πιπεριά, τα πράσινα φασολάκια, 
τον καφέ («ένα καινούργιο πράγμα, που κόβει τον ύπνο και 
γεννάει μεγάλη ενέργεια οίον όν8ρίοπο», κατά τον Τούρκο 
περιηγητή του 17ου αι. Εβλιγιά Τσελεμπί), τη ζάχαρη και τα 
μπαχαρικά.
Η τιμή των διατροφικών αγαθών υπολογίζεται και καταβάλ-

λεται με το μικρό νόμισμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
το άσπρο αρχικά και από τα μέσα του 18ου αιώνα και με τον 
παρά. Στις ενετικές κτήσεις, αντίστοιχο ρόλο παίζει το σολ-
δίο (1 παράς = 4 σολδία).»
Στην συνέχεια ανέφερε «το 1460, τα 25 κιλά πλιγούρι στην 
Κωνσταντινούπολη, είχαν 10 άσπρα.
Το 1641, τα 150 δράμια ψωμί στις Σέρρες, είχαν 1 άσπρο.
Το 1712, τα 1 λίβρα (259 γραμμάρια) ρύζι στο Ναύπλιο, εί-
χαν 5 σολδία.
Το 1781, η 1 οκά (1282 γραμμάρια) σιτάρι στην Θεσσαλονί-
κη, είχε 12 άσπρα.
Το ελαιόλαδο το 1790 μΧ, η 1 οκά ελαιόλαδο στην Σμύρνη, 
είχε  16-18 παράδες.
Το κρασί το 1812 μΧ, η 1 οκά κόκκινο κρασί στην Σμύρνη, 
είχε 15-16 παράδες.
Το 1747, οι 3 οκάδες κολοκύθια για ντολμάδες στον Χάνδα-
κα, είχαν 1 παρά.
Το 1747, οι 30 μελιτζάνες στο Χάνδακα, είχαν 1 παρά.
Το 1747, οι 2 οκάδες κρεμμύδια στο Χάνδακα, είχαν 1 παρά.
Το 1548, το 1 καλάθι σύκα στην Μυτιλήνη, είχε 6 άσπρα.
Το 1800, η 1 οκά σταφύλια στην Σμύρνη, είχε 6 παράδες.
Τα όσπρια το 1712, η 1 λίβρα κουκιά στον Ναύπλιο, είχε 
3 σολδία.
Το 1749, το 1 κιλό γάλα, στον Χάνδακα, είχε 2 άσπρα.
Το 1749, το 1 κιλό τυρί στον Χάνδακα, είχε 12 άσπρα.
Το 1778, η 1 οκά πρόβειο γιαούρτι στην Θεσσαλονίκη, είχε 
5 άσπρα. 
Το 1790, τα 6 αυγά στην Σμύρνη, είχαν 1 παρά.
Το 1460, το 1 κοτόπουλο στην Κωνσταντινούπολη, είχε 
5 άσπρα.
Το 1460, η 1 οκά πρόβειο κρέας στην Κωνσταντινούπολη, 
είχαν 3 άσπρα.
Το 1641, η 1 οκά κρέας στις Σέρρες, είχαν 9 άσπρα.
Το 1778, η 1 οκά αρνίσιο κρέας στην Θεσσαλονίκη, είχαν 
27 άσπρα.
Το 1780, η 1 οκά μοσχαρίσιο κρέας στην Σμύρνη, είχαν 
6 παράδες.
Τα ψάρια το 1812, η 1 οκά ψάρια στην Σμύρνη, είχαν 
50-80 παράδες.
Το 1581, το 1 καλάθι αμύγδαλα στην Μυτιλήνη, είχε 
9 άσπρα.
Το 1600, η 1 οκά μέλι στις Σέρρες, είχε 11 άσπρα.
Το 1787, τα 132 δράμια κουλούρια (γκεβρέκ) στην Θεσσαλο-
νίκη, είχαν 3 άσπρα.
Οι μισθοί τον 16ο αιώνα, το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου 
εργάτη στην Κωνσταντινούπολη, ήταν 8 κιλά ψωμί ή 
2,5 κιλά ρύζι ή πάνα από 2 κιλά αρνί.
Τον 16ο αιώνα, το ημερομίσθιο του τεχνίτη στην Κωνσταντι-
νούπολη, ήταν 1,5 ή 2 φορές το ημερομίσθιο του ανειδίκευ-
του εργάτη.
Το 1744, οι ετήσιες αποδοχές, του δασκάλου στην Μυτιλήνη, 
ήταν 120 γρόσια. 
Το 1753, το ημερομίσθιο αχθοφόρου στον Χάνδακα, είχαν 
30-40 άσπρα.
Ενδεικτικά με τα παραπάνω προϊόντα αναφέρονται δύο συ-
νταγές μαγειρικής.  

Ειδικό Ρεπορτάζ

Ειδικότερα:
- Μπλιγούρι
«...Βράζουν σε ένα μεγάλα καζάνι ένα ή δύο μεζούρια στάρι, 
ώσπου να φουσκώσει, το απλώνουν στον ήλιο δύο ή τρεις 
ημέρες ώσπου να ξεραθεί καλά κι ύστερα το κοπανίζουν 
σε ειδικά γουδιά με ξύλινα γουδοχέρια. Από το κοπάνισμα, 
ξεχωρίζει τα φλούδι και απομένει η καρδιά του σταριού. Το 
χοντραλέθουν έπειτα στους χειρόμυλους και το διατηρούν 
έτσι χρόνια ολόκληρα, μαγειρεύοντας το όπως το ρύζι. Το 
συνηθίζουν επίσης με κρέας βραστό ή με βούτυρο..,».
(Μαρτυρία γάλλου προξένου JeanGiraud στην Αθήνα, 1674. 
Σιμόπουλος Κ., Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τόμος Ι, Αθή-
να 1972). 
- Χαλβάς
«...Ανάμεσα σ’ αυτά τα γλυκά υπάρχει ένα άσπρο, που το 
λένε χαλβά. Το γλυκό που ανέφερα γίνεται με αμύγδαλα, 
μέλι και ασπράδι αυγού. Αυτά τα υλικά τα δουλεύουν και τα 
μαγειρεύουν στη φωτιά. Γίνεται ένα γλυκό σαν κόλλα. Το 
ανακατεύουν με ένα ξύλο και σκληραίνει. Ύστερα το κόβουν 
με ένα μεγάλο και κοφτερό μαχαίρι. Είναι ένα εξαιρετικό 
πράγμα, πολύ νόστιμο και γλυκό σαν κουραμπιές. Όταν το 
πιάσεις με το χέρι είναι σκληρό, αλλά μόλις το βάλεις στο 
στόμα διαλύεται. Νομίζεις ότι τρως γλυκιά κιμωλία...».
Μαρτυρία βέλγου περιηγητή Hans Dernschwam στην Κων-
σταντινούπολη, 1553-1555.
(Γερασίμου Μ., Η οθωμανική μαγειρική, 99 παλατιανές συ-
νταγές, Αθήνα 2004)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ:1828-2001
«Οι βασικές διατροφικές συνήθειες στο νέο ελληνικό κράτος, 
από την ίδρυση του έως το β Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερες αλλαγές. Η εισαγωγή νέων προϊόντων 
εμπλούτισε το διαιτολόγιο και αφομοιώθηκε γόνιμα από 
την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Η πατάτα έφτασε στην 
Ελλάδα επί κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια (1828-1831), περίοδο 
κατά την οποία κυκλοφόρησε ο αργυρός φοίνικας, το πρώτο 
νόμισμα του νεοελληνικού κράτους» επισημαίνουν οι Αρχαι-
ολόγοι Ευτέρπη Ράλλη και Μαρία Φουντούλη. 
Σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» η κ. Μαρία Φουντούλη διευ-
κρίνισε «Μετά την ίδρυση του Νέου Ελληνικού Κράτους, οι 
πόλεις αναπτύσσονται και μαζί τους η αστική τάξη σε δυτικά 
πρότυπα που επηρεάζουν και τις διατροφικές συνήθειες. Η 
ελληνική κουζίνα ενσωματώνει ευρωπαϊκές συνταγές και 
αφομοιώνει στοιχεία της, όπως για παράδειγμα ο εμπλουτι-
σμός του παραδοσιακού μουσακά με τη γαλλική σάλτσα μπε-
σαμέλ. Η νέα αυτή κουζίνα, διαδίδεται και γίνεται δημοφιλής 
μέσω των οδηγών μαγειρικής του Νικολάου Τσελεμεντέ και 
της Χρύσας Παραδείση, που αποτέλεσαν τα απαραίτητα ερ-
γαλεία της «μοντέρνας» νοικοκυράς.
Ακόμη στο βιβλίο με θέμα «Το Κόστος της Διατροφής» επι-
σημαίνεται:
Το 1834, το 1 κιλό ψωμί, είχε 26 λεπτά.
Το 1931, το 1 κιλό ψωμί πρώτης ποιότητας, είχε 5,49 δραχ-
μές.
Το 1931, το 1 κιλό ψωμί γ΄ ποιότητας, είχε 4,56 δραχμές.
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Το 1975, το 1 κιλό ψωμί ημίλευκο, είχε 8,30 δραχμές.
Το 1975, το 1 κιλό ψωμί λευκό, είχε 9,25 δραχμές.
Το 1880, το 1 κιλό ελαιόλαδο, είχε  80 λεπτά
Το 1931, το 1 κιλό ελαιόλαδο, είχε 20-21 δραχμές.
Το 1975, το 1 κιλό ελαιόλαδο, είχε 59,73 δραχμές. 
Το 1834, το 1 κιλό ελιές, είχαν 50 λεπτά.
Το 1880, το 1 κιλό ελιές, είχαν 74 λεπτά.
Το 1931, το 1κιλό ελιές, είχαν 13,70 δραχμές.
Το 1834, το 1κιλό πατάτες, είχαν 25 λεπτά.
Το 1931, το 1 κιλό πατάτες, είχαν 4,29 δραχμές.
Το 1975, το 1 κιλό πατάτες, είχαν 7,50 δραχμές.
Το 1834, το 1 κιλό φασόλια, είχαν 36 λεπτά.
Το 1931, το 1κιλό φασόλια, είχαν 8,24 δραχμές.
Το 1975, το 1 κιλό φασόλια, είχαν 37,2 δραχμές.
Το 1834, το 1 κιλό ρύζι, είχε 56 λεπτά.
Το 1931, το 1 κιλό ρύζι, είχε 10,49 δραχμές.
Το 1975, το 1 κιλό ρύζι, είχε 16,01 δραχμές.
Το 1834, το 1 κιλό μακαρόνια, είχαν 62 λεπτά.
Το 1931, το 1 κιλό μακαρόνια, είχαν 11,41δραχμές.
Το 1834, το 1 κιλό γάλα, είχε 24 λεπτά.
Το 1880, το 1 κιλό γάλα, είχε 35 λεπτά.
Το 1931, το 1 κιλό γάλα, είχε 7,49 δραχμές.
Το 1834, το 1 κιλό βούτυρο, είχε 2,18 δραχμές.
Το 1931, το 1 κιλό βούτυρο, είχε 66,76 δραχμές. 
Το 1975, το 1 κιλό βούτυρο, είχε 98,27 δραχμές.
Το 1834, το 1 κιλό κρέας, είχε 51 λεπτά.
Το 1880, το 1 κιλό κρέας, είχε 60 λεπτά.
Το 1931, το 1 κιλό κρέας, είχε 20,39 δραχμές.
Το 1975, το 1 κιλό κρέας, είχε 70,14 δραχμές.
Το 1834, το 1 αυγό, είχε 3 λεπτά.
Το 1931, το 1 ζευγάρι αυγά, είχε 2,97 δραχμές.
Το 1834, το 1 κιλό βακαλάος παστός, είχε 62 λεπτά.
Το 1931, το 1κιλό βακαλάος παστός, είχε 13,10 δραχμές.
Το 1975, το 1 κιλό βακαλάος παστός, είχε 64,96 δραχμές.
Το 1834, το 1 κιλό αλάτι, είχε 12 λεπτά.
Το 1880, το 1 κιλό αλάτι, είχε 8 λεπτά.
Το 1834, το 1 κιλό ζάχαρη, είχε 1,32 δραχμές.
Το 1931, το 1 κιλό ζάχαρη, είχε 14,51 δραχμές.
Το 1975, το 1 κιλό ζάχαρη, είχε 21,55 δραχμές.
Το 1834, το 1 κιλό καφές, είχε 2,10 δραχμές.
Το 1931, το 1 κιλό καφές, είχε 46,89 δραχμές.
Το 1975, το 1κιλό καφές, είχε 145,47 δραχμές.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το κιλό (1.000 γραμμάρια) ως 
επίσημη μονάδα βάρους αντικατέστησε την οκά με την κα-
θιέρωση στην Ελλάδα του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων 
(S.I) το 1959. Η οκά (400 δράμια) ισοδυναμούσε με 1282 
γραμμάρια.
Οι μισθοί:
-1834, ο μέσος μηνιαίως μισθός ήταν 90 δραχμές
-1880, ο μηνιαίος μισθός του μέσου δημοσίου υπαλλήλου, 
ήταν 2.800 δραχμές
-1932, ο μέσος μηνιαίος μισθός, ήταν 2.300 δραχμές
-1975, ο μηνιαίος μισθός του υπαλλήλου σε κατάστημα ήταν 
9.526 δραχμές
-1975, ο μηνιαίος μισθός του εργάτη σε κατάστημα, ήταν 
4.080 δραχμές

Ενδεικτικά με τα παραπάνω προϊόντα αναφέρονται δύο συ-
νταγές μαγειρικής.  
Ειδικότερα:
- Κρέας εριφίου με αυγολέμονο
Λάβε το μπροστινό τέταρτον του εριφίου, κόψε το σε μέτρια 
κομμάτια, τα οποία βάλε σε μία χύτρα με νερό, και επάνω 
στη φωτιά να βράσουν για  δύο λεπτά και μετά το βγάζεις 
και το βάζεις σε κρύο νερό. Μετά από λίγο το βάζεις σε 
ύφασμα καθαρό για να του αφαιρέσεις τα κόκκαλα τα οποία 
έμειναν γυμνά από το βρασμένο κρέας.
Βάλε σε μία κατσαρόλα βούτυρο και ολίγον χοιρομέρι, ένα 
κρεμμύδι καρφωμένο με τρία καρυόφυλλα, και ένα ματσάκι 
αρωματικά χόρτα. Τοποθέτησε την κατσαρόλα σε δυνατή 
φωτιά, και ρίχνεται σε αυτό τα τμήματα του κρέατος και τα 
τσιγαρίζεις. Τα ανακατώνεις όμως συχνά για να μην κολλή-
σουν  στην κατσαρόλα και πρόσθεσε έπειτα λίγο λεπτό αλεύ-
ρι, και μετά αρκετό ζωμό κρέατος, και άφησε τα να ψηθούν 
καλά σε βαθμό ώστε να μη διαλυθούν. 
Πάρε τότε τέσσερεις κρόκους αυγών, ζωμό λεμονιού ανάλο-
γα με την ποσότητα κρέατος, και λίγο ψιλοκομμένο μαϊντα-
νό. 
Κτύπησε το μίγμα με την κουτάλα και χύσε το αυγολέμονο 
στην κατσαρόλα, αφού έχει ψηθεί το κρέας και να κινείς συ-
νεχώς την κατσαρόλα μέχρι το μίγμα να δεθεί με το κρέας. 
Βγάλε το κρέας στην συνέχεια από την κατσαρόλα και τότε 
μπορείς να το σερβίρεις στα πιάτα, τα οποία τα τοποθετείς 
στο τραπέζι.
(Ματθαίου Α. (επιμ.), Ή Μαγειρική, μεταφρασθεϊσα εκ τον 
ιταλικού, έν Σύρα 1828, Αθήνα 1992)
- Πατατοκεφτέδες
Καθαρίζουμε, βράζουμε και περνούμε από μηχανή 1 και 1/4 
κιλ. πατάτες, όπως γιά πουρέ. Βάζουμε τον πουρέ σε λεκάνη 
ή κατσαρόλα και προσθέτουμε σε αυτόν 2 αυγά ολόκληρα, 
μία χούφτα τυρί τριμμένο μη αλμυρό, 2-3 κουταλιές. της 
σούπας αλεύρι, αλάτι ανάλογο, πιπέρι και μοσχοκάρυδο, το 
δουλεύουμε καλά με κουτάλα ξύλινη να αναμιχθούν, κόπτου-
με δε και πλάθουμε αυτούς όπως τους κεφτέδες με κρέας, 
αλλά λίγο μεγαλύτερους. Σημειωτέον όμως, επειδή η μάζα 
είναι πολύ μαλακή, δεν πλάθονται εύκολα στα τα χέρια, όπως 
οι κεφτέδες- για αυτό αλευρώνουμε περισσότερο το πλαστή-
ρι και αντί να τους παίρνουμε στα χέρια, τους περιστρέφουμε 
με την παλάμη επάνω στο πλαστήρι και αφού λάβουν σχήμα 
βώλου, τους πιέζουμε ελαφρά με την λάμα του μαχαιριού, 
μέχρις ότου λάβουν το σχήμα των κεφτέδων. Τους τηγανί-
ζουμε δε σε τηγάνι εέ βούτυρο, προσέχοντας να λαμβάνουν 
ένα χρυσόξανθο χρώμα και να μη τους τρυπούμε με το πη-
ρούνι κατά το γύρισμα διότι τότε δέν φουσκώνουν.
Σημειωτέον ότι στην εποχή πού οι πατάτες είναι πολύ φρέ-
σκες ο πουρές δεν γίνεται πολύ στεγνός, πρέπει να προσθέ-
σουμε ένα αυγό επι πλέον και 1-2 κουταλιές επίσης αλεύρι. 
Τούτο δε διά να μη σκάζουν κατά το τηγάνισμα και να παρα-
μένουν εις το σχήμα των πρέπει να πλάθονται αφού κρυώσει 
ή μάζα ώστε να σφίξη αρκετά.
(Τσελεμεντές Ν., Όδηγός μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, 
Αθήνα 1973).
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Τουρισμός

«Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περι-
όδους μη αιχμής, χωρίς την ανάλογη οικονομική στήριξη 
αυτών των εγχειρημάτων από το κράτος δεν μπορεί να 
επιφέρει ανατροπή του φαινομένου της εποχικότητας» τό-
νισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Γενικός Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) 
και Dr. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Γεράσιμος Ζα-
χαράτος. 
Ερ. Ποια είδη εποχιακού τουρισμού μπορούν να φέρουν πε-
ρισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα;
Απ. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η ανάπτυξη εναλλακτι-
κών μορφών τουρισμού σε περιόδους μη αιχμής, χωρίς την 
ανάλογη οικονομική στήριξη αυτών των εγχειρημάτων από 
το κράτος δεν μπορεί να επιφέρει ανατροπή του φαινομένου 
της εποχικότητας, όπως άλλωστε δείχνει και το παράδειγ-
μα της Ισπανίας με την εφαρμογή πλήθους επιδοτούμενων 
από το κράτος προγραμμάτων ταξιδιών κατά τις περιόδους 
μη αιχμής για πάνω από 25 χρόνια την έχει αναδείξει στην 
χώρα με τις καλύτερες επιδόσεις στην αντιμετώπιση της 
εποχικότητας. 
Συνεπώς, η υιοθέτηση τέτοιου είδους προγραμμάτων σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών του-
ρισμού, και κυρίως α) ο τουρισμός ατόμων τρίτης ηλικίας 
καθώς και β) η διείσδυση σε αγορές, όπως π.χ. της Κίνας 
και της Ιαπωνίας αλλά και άλλων χωρών, οι οποίες δείχνουν 
προτίμηση σε ταξίδια σε περιόδους μη αιχμής εμφανίζεται 
ως η καλύτερη στρατηγική στα πλαίσια ενός μακροπρόθε-
σμου σχεδίου αντιμετώπισης της εποχικότητας στην χώρα 
μας.
Είναι γεγονός ότι ο ορθολογικά σκεπτόμενος επιχειρηματίας 
επιλέγει να επενδύσει τα κεφάλαια του εκεί που θα του απο-
φέρουν το μέγιστο δυνατό κέρδος στο μικρότερο δυνατό δι-
άστημα. Η παγιωμένη κατάσταση στον χώρο του τουρισμού 
στην Ελλάδα είναι τέτοια, όπου την μεγαλύτερη απόδοση 
των επενδυμένων κεφαλαίων φέρνουν οι επενδύσεις στο 
προϊόν «ήλιος και θάλασσα». Συνεπώς, για να επιλέξει κα-
νείς να επενδύσει σε διαφορετικού είδους τουριστικά προ-
ϊόντα, θα πρέπει να προσδοκά κέρδη ανάλογα, ή και μεγα-
λύτερα, με αυτά που θα αποκόμιζε εάν επένδυε τα κεφάλαιά 
του σε παραδοσιακά τουριστικά προϊόντα. 
Επομένως συγκρατώντας το μέχρι σήμερα αποδοτικό πρό-
τυπο του ελληνικού τουρισμού το προϊόν «ήλιος και θάλασ-
σα» μπορεί και πρέπει να στοχεύει κανείς:
Σε  μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (άτομα τρίτης ηλικίας, 
συνταξιούχοι), που αποτελούν μια δυναμικά αναπτυσσό-
μενη αγορά για την προώθηση τουριστικών προϊόντων σε 
περιόδους εκτός αιχμής. 
Σε απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων τουριστικής κίνησης 

από χώρες, οι οποίες έχουν διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο και 
ειδικότερα, σε αυτές που έχει παρατηρηθεί ότι εμφανίζουν 
χαμηλότερη εποχικότητα. Για παράδειγμα, στην Κίνα υπάρ-
χουν θεσμοθετημένες δημόσιες διακοπές κατά τις περιόδους 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος, τον Μάιο και τον Οκτώβριο. 
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν με εμπλου-
τισμό της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος με εναλλα-
κτικές μορφές τουρισμού, με ανάλογη διαφοροποίηση των 
τιμών πώλησής του και αντίστοιχα πακέτα προσφορών, 
ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια καθώς και με στήριξη ειδικής 
πολιτικής κινήτρων. 
Ένα πλαίσιο κινήτρων, ειδικά κατά τα πρώτα στάδια δια-
μόρφωσης ενός νέου τουριστικού μοντέλου, μπορεί να το 
δώσει μόνον η δημόσια στήριξη με την μορφή επιδοτήσεων, 
φορολογικών κινήτρων ή άλλων αντίστοιχων μέτρων, στο 
μέτρο βέβαια του θεσμικά και οικονομικά δυνατού. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση, το κράτος διαθέτει, κατά κύριο 
λόγο, τις εξής επιλογές: α) επιδότηση - φορολογικά κίνητρα 
προς την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή προς τις επιχειρή-
σεις του τουριστικού κλάδου που επιλέγουν να επενδύσουν 
σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αφορούν σε περι-
όδους μη αιχμής ή, και ακόμα, να λειτουργήσουν τις υπάρ-
χουσες εγκαταστάσεις τους σε περιόδους μη αιχμής,  
β) επιδότηση προς την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή προς 
του ταξιδιώτες που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τα τα-
ξίδια τους σε περιόδους μη αιχμής και γ) συνδυασμός των 
παραπάνω.  
Ερ. Πόσο ρόλο θα παίξει η διατροφή στην αύξηση του του-
ρισμού;
Απ. Η διατροφή αποτελεί κίνητρο από τη πλευρά της ζή-
τησης για κάθε μορφή τουρισμού. Με απλά λόγια ενισχύει 
όλες τις μορφές τουρισμού είτε εναλλακτικές είτε κλασσι-
κές.
ΕΡ. Τι ρόλο παίζουν τα βραχιολάκια στα ξενοδοχεία για την 
τοπική κοινωνία;
Απ. Τα βραχιολάκια δεν είναι τίποτε άλλο από την εξέλι-
ξη της ξενοδοχειακής παραγωγής, με τον ίδιο τρόπο που 
εξελίχθηκε και όποια άλλη παραγωγή προϊόντος με σκοπό 
να μειώσει του κόστους και της τιμής πώλησης και συνα-
κόλουθο της ανταγωνιστικότητας. Σε ότι αφορά τη τοπική 
κοινωνία οι επιπτώσεις έχουν την ίδια κατεύθυνση ή το ίδιο 
πρόσημο με την full pension προσφορά αλλά με εντονότε-
ρες επιπτώσεις όσον αφορά την ποσοτική πλευρά του προ-
βλήματος. Στην περίπτωση αυτή η τοπική κοινωνία που έχει 
στη διάθεσή της το κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρό μπορεί 
να αντιπαρατεθεί, πρόκειται για στοιχείο άκρως απαραίτητο 
για μια ισορροπημένη παραμονή του τουρίστα στον τόπο 
προορισμού που ονειρεύτηκε, φαντασιώθηκα και επέλεξε.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
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Γεράσιμος Ζαχαράτος 
Γενικός Διευθυντής του ΙΤΕΠ



26   Ην-Ων Ην-Ων   27

«Το φαινόμενο της εποχικότητας αναγνωρίζεται ως το 
πιο εμφανές χαρακτηριστικό του τουριστικού κλάδου ενώ 
ταυτόχρονα αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα προ-
βλήματα που ο κλάδος αντιμετωπίζει στην Ελλάδα. Στην 
παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η διαχρονική εξέλιξη της 
εποχικότητας του τουρισμού στην Ελλάδα, η σύγκριση των 
αποτελεσμάτων με ανταγωνίστριες χώρες, η μελέτη της 
περιφερειακής διάστασης του φαινομένου της εποχικότητας 
της τουριστικής κίνησης, η σχέση των καιρικών αλλαγών με 
την τουριστική κίνηση καθώς και τα διαθέσιμα μέτρα και 
πολιτικές αντιμετώπισης της εποχικότητας» αναφέρεται στα 
συμπεράσματα της μελέτης του Ινστιτούτου Τουριστικών 
Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) με θέμα «Η Εποχικότητα 
του Τουρισμού στην Ελλάδα». 
Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτουν τα ακόλου-
θα χαρακτηριστικά της εποχικότητας, δομικού προβλήματος 
του ελληνικού τουρισμού:
• Η εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 
έντονη, ειδικότερα σε ό, τι αφορά στον εισερχόμενο τουρι-
σμό. 
• Η εποχικότητα του εσωτερικού τουρισμού είναι αισθητά 
μικρότερη από την εποχικότητα του εισερχόμενου και του 
συνολικού τουρισμού, το μέγεθος όμως φαίνεται να επιδει-
νώνεται σημαντικά κατά τα τελευταία έτη της οικονομικής 
κρίσης.
• Η εποχικότητα του εισερχόμενου και του συνολικού του-
ρισμού είναι σημαντικά εντονότερη σε σχέση με ανταγωνί-
στριες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία).
• Το πρόβλημα της εποχικότητας του εισερχόμενου και 
συνολικού τουρισμού στην Ελλάδα γίνεται εντονότερο δια-
χρονικά και μάλιστα οι εξεταζόμενοι δείκτες επιδεινώνονται 
ταχύτερα στην Ελλάδα απ’ ό,τι στις ανταγωνίστριες χώρες.
• Η εποχικότητα του εσωτερικού τουρισμού εμφανίζεται 
μικρότερη στην Ελλάδα απ’ ό,τι στις ανταγωνίστριες χώρες 
για τα έτη πριν την οικονομική κρίση. Τα τελευταία έτη 
όμως οι επιδόσεις του μεγέθους αυτού επιδεινώνονται.
• Η διερεύνηση του εισερχόμενου τουρισμού ανά χώρα 

προέλευσης δείχνει ότι οι χώρες προέλευσης με υψηλότερο 
μερίδιο στις αφίξεις (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, 
Ρωσία) εμφανίζουν υψηλή εποχικότητα, ενώ χαμηλή επο-
χικότητα εμφανίζουν τουρίστες από χώρες προέλευσης με 
μικρό μερίδιο στις αφίξεις στην Ελλάδα (Κίνα, Ιαπωνία, 
Τουρκία).
• H εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης είναι έντονη σε 
όλες τις περιφέρειες της επικράτειας, οι διαφορές όμως που 
εντοπίζονται μεταξύ των περιφερειών είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές. Συγκεκριμένα, οι περιφέρειες με την εντονότερη 
εποχικότητα είναι των Ιονίων Νήσων, του Νοτίου Αιγαίου 
και της Κρήτης και ενώ οι περιφέρειες με τη σχετικά μικρό-
τερη εποχικότητα είναι η Αττική και η Ήπειρος. Επιπλέον, 
προκύπτει ότι ενώ οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών εμφανί-
ζουν ιδιαίτερα έντονη εποχικότητα για όλους τους εξεταζό-
μενους δείκτες, οι δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών δεν 
επηρεάζονται από την εποχικότητα, όπως και οι διανυκτε-
ρεύσεις. 
• Οι αλλαγές στα επίπεδα θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια 
του έτους εμφανίζουν πολύ ισχυρή συσχέτιση με την του-
ριστική κίνηση στην χώρα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι 
το κύριο τουριστικό προϊόν της χώρας είναι το λεγόμενο 
«ήλιος και θάλασσα».
• Η βασική αιτία του φαινομένου της εποχικότητας στην Ελ-
λάδα εντοπίζεται στην παγίωση ενός μοντέλου τουριστικής 
ανάπτυξης βάσει των καιρικών και γεωγραφικών συνθηκών 
της χώρας, οι οποίες ευνοούν την προσφορά τουριστικού 
προϊόντος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μη αφήνοντας 
πολλά περιθώρια ανάπτυξης σε μορφές τουρισμού εκτός 
των παγιωμένων περιόδων αιχμής.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διεθνής 
εμπειρία δείχνει ότι η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών του-
ρισμού σε περιόδους μη αιχμής, χωρίς την ανάλογη οικονο-
μική στήριξη αυτών εγχειρημάτων από το κράτος δεν μπο-
ρεί να επιφέρει ανατροπή του φαινομένου της εποχικότητας, 
όπως άλλωστε δείχνει και το παράδειγμα της Ισπανίας με 
την εφαρμογή πλήθους επιδοτούμενων από το κράτος προ-

Περιφερειακή διάσταση 
εποχικότητας τουρισμού

Οικονομική Μελέτη Οικονομική Μελέτη
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γραμμάτων ταξιδιών κατά τις περιόδους μη αιχμής για πάνω 
από 25 χρόνια την έχει αναδείξει στη χώρα με τις καλύτερες 
επιδόσεις στην αντιμετώπιση της εποχικότητας. Περαιτέρω, 
οι διαθέσιμες μελέτες δείχνουν ότι τα φορολογικά έσοδα 
του κράτους από την επιπλέον τουριστική κίνηση που δη-
μιουργείται από αυτά τα προγράμματα υπερκαλύπτουν την 
όποια αρχική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. 
Συνεπώς, η υιοθέτηση τέτοιου είδους προγραμμάτων σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών του-
ρισμού, και κυρίως ο τουρισμός ατόμων τρίτης ηλικίας, 
καθώς και η διείσδυση σε αγορές, όπως της Κίνας και της 
Ιαπωνίας οι οποίες δείχνουν προτίμηση σε ταξίδια σε περιό-
δους μη αιχμής, εμφανίζεται ως η καλύτερη στρατηγική στο 
πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου αντιμετώπισης της 
εποχικότητας στη χώρα μας.
Είναι γεγονός ότι ο ορθολογικά σκεπτόμενος επιχειρηματίας 
επιλέγει να επενδύσει τα κεφάλαιά του εκεί όπου θα του 
αποφέρουν το μέγιστο δυνατό κέρδος στο μικρότερο δυνα-
τό διάστημα. Όπως αναδείξαμε, όμως, στις προηγούμενες 
ενότητες, η παγιωμένη κατάσταση στο χώρο του τουρισμού 
στην Ελλάδα είναι τέτοια, όπου τη μεγαλύτερη απόδοση 
των επενδυμένων κεφαλαίων φέρνουν οι επενδύσεις στο 
προϊόν «ήλιος και θάλασσα». Συνεπώς, για να επιλέξει κα-
νείς να επενδύσει σε διαφορετικού είδους τουριστικά προϊ-
όντα, θα πρέπει να προσδοκά κέρδη ανάλογα, ή και μεγαλύ-
τερα, από αυτά που θα αποκόμιζε εάν επένδυε τα κεφάλαιά 
του σε παραδοσιακά τουριστικά προϊόντα. 
Ένα τέτοιο πλαίσιο κινήτρων, ειδικά κατά τα πρώτα στάδια 
διαμόρφωσης ενός νέου τουριστικού μοντέλου, μπορεί να 
το δώσει μόνον η δημόσια στήριξη με τη μορφή επιδοτήσε-
ων, φορολογικών κινήτρων ή άλλων αντίστοιχων μέτρων. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση, το κράτος διαθέτει, κατά κύριο 
λόγο, τις εξής επιλογές: α) επιδότηση – φορολογικά κίνητρα 
προς την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή προς τις επιχειρή-
σεις του τουριστικού κλάδου που επιλέγουν να επενδύσουν 
σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αφορούν σε περι-
όδους μη αιχμής ή, και ακόμα, να λειτουργήσουν τις υπάρ-
χουσες εγκαταστάσεις τους σε περιόδους μη αιχμής,  
β) κινητροδότηση προς την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή 
προς τους ταξιδιώτες που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν 
τα ταξίδια τους σε περιόδους μη αιχμής, και γ) συνδυασμός 
των παραπάνω.
Όσον αφορά στα περιθώρια αντιμετώπισης της τουριστικής 
εποχικότητας στην Ελλάδα, μπορούμε να σημειώσουμε ότι 
η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι όποιες πολιτικές προ-
ώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιόδους μη 
αιχμής δεν φέρνουν αποτέλεσμα εάν δεν συνοδεύονται από 
την ύπαρξη οικονομικών κινήτρων προς μια τέτοια κατεύ-
θυνση. Συνεπώς, απαιτείται μία δημόσια πολιτική ενισχύσε-
ων (επιδοτήσεις - φορολογικά κίνητρα) για τις επιχειρήσεις 
του κλάδου που λειτουργούν σε περιόδους μη αιχμής. 
Το αν αυτές οι ενισχύσεις λάβουν τη μορφή ενίσχυσης της 
προσφοράς ή της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος θα 
εξαρτηθεί, από τη μια μεριά, από τα υφιστάμενα δημοσιο-
νομικά περιθώρια και, από την άλλη, από τους θεσμικούς 
περιορισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις 

μορφές κρατικών ενισχύσεων. 
Σε κάθε περίπτωση, τα μέχρι σήμερα επιτυχημένα παρα-
δείγματα (π.χ. το παράδειγμα της Ισπανίας) δείχνουν ότι μία 
τέτοια πολιτική είναι αποτελεσματική τόσο όσον αφορά στη 
μείωση της τουριστικής εποχικότητας όσο και ως προς το 
οικονομικό της αποτέλεσμα. 
Με βάση δε τα συμπεράσματα της ανάλυσής μας, τρεις 
είναι οι κύριες ομάδες εισερχόμενων τουριστών πάνω στις 
οποίες δύναται να βασιστεί μια πολιτική άμβλυνσης της 
εποχικότητας, στοχεύοντας, κατ’ αρχάς σε επιλεγμένες περι-
φέρειες και μέσα στο πλαίσιο Ειδικών Τοπικών Συμφωνιών 
Εποχικότητας.
1. Τουρίστες τρίτης ηλικίας τόσο από εντός όσο και από 
εκτός ΕΕ. 
2. Τουρίστες από χώρες, κατά βάση, εκτός ΕΕ (π.χ. Κίνα, 
Ιαπωνία, Η.Π.Α., Καναδάς), όπου οι θεσμικοί και κλιμα-
τολογικοί παράγοντες διαμορφώνουν, εξ αντικειμένου, 
τουριστική ζήτηση εκτός αιχμής για προορισμούς σαν την 
Ελλάδα. 
3. Τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα για εναλλακτικές μορ-
φές τουρισμού, οι οποίες είναι δεκτικές για ανάπτυξη κατά 
την περίοδο της επιμήκυνσης. 
Δεδομένου ότι: 
• ότι η συντριπτική πλειοψηφία της εισερχόμενης ταξιδιωτι-
κής κίνησης της χώρας προέρχεται από χώρες της Ευρώπης. 
• ότι οι διαθέσιμες μελέτες δείχνουν ότι τα ταξίδια σε περι-
όδους μη αιχμής είναι πιο ελκυστικά σε ταξιδιώτες μεγαλύ-
τερων ηλικιακών ομάδων και υψηλότερων εισοδηματικών 
κλιμακίων, προτείνεται η στόχευση αυτών των προγραμμά-
των σε επιλεγμένες περιοχές να αφορά στην ανάπτυξη του 
τουρισμού της τρίτης ηλικίας τόσο και κυρίως από χώρες 
της Ευρώπης όσο και από τρίτες χώρες. 
Προτάσεις προσέλκυσης της 3ης ηλικίας
Οι υποδομές και οι υπηρεσίες του τόπου προορισμού πρέπει 
να είναι φιλικές σε ηλικιωμένους με βάση τις πιο κάτω κα-
τευθύνσεις, όπως ανέδειξε η σχετική μελέτη του ΙΤΕΠ.
Οι ηλικιωμένοι πελάτες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα 
θέματα ασφάλειας και προσβασιμότητας, πράγμα που προ-
ϋποθέτει ένα φιλικό προορισμό (ασφάλεια – προσβάσιμες 
υποδομές) σύμφωνα με το πλαίσιο προδιαγραφών του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), όπου μια περιοχή χα-
ρακτηρίζεται ως age-friendly μέσα από την εκπλήρωση των 
πιο κάτω προϋποθέσεων:
• Προσβασιμότητα δημόσιου χώρου και κτιρίων
• Μέσα μεταφοράς φιλικά προς τους ηλικιωμένους
• Δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά
• Σεβασμός προς τους ηλικιωμένους
• Αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού
• Πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης και ειδικών πλη-
ροφοριών
• Σύστημα υγείας
• Τα ξενοδοχεία να τοποθετούν ειδικό εξοπλισμό για την 
εξυπηρέτηση ηλικιωμένων εντός των δωματίων 
• Επειδή δίνουν μεγάλη σημασία στις διαπροσωπικές επα-
φές που αναπτύσσονται με το προσωπικό του ξενοδοχείου 
και απολαμβάνουν ιδιαίτερα την εξατομικευμένη εξυπηρέ-

τηση (π.χ. να τους σερβίρουν στο τραπέζι), είναι σχετικά 
εύκολο να μετατρέπονται σε πιστούς και επαναλαμβανόμε-
νους πελάτες.
Η εκπλήρωση των πιο πάνω επιβάλλει επίσης μια γενικότε-
ρη στήριξη των δημοσίων τοπικών αρχών και φορέων μέσα 
από μια σειρά παρεμβάσεων και δράσεων όπως:
- Έκδοση οδηγών εργονομικών παρεμβάσεων που διευκο-
λύνουν την παραμονή των ηλικιωμένων στα δωμάτια, τους 
κοινόχρηστους και τους εξωτερικούς χώρους των ξενοδο-
χείων.
- Ανάπτυξη ιστοσελίδων που να παραθέτουν το πληροφο-
ριακό υλικό με τρόπο που προσιδιάζει στις ανάγκες και τις 
προτιμήσεις την ηλικιωμένων.
- Ιδιαίτερη έμφαση στη συντήρηση και την επέκταση των 
πεζοδρομίων σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Θα 
πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να διευκολύνουν την 
κυκλοφορία ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλή-
ματα.
- Βελτίωση της υγειονομικής υποδομής των τουριστικών 
περιοχών.
- Να προγραμματίζονται φεστιβάλ μουσικής και εκθέσεις σε 
περιόδους εκτός αιχμής. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να 
απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
- Οι δημόσιοι χώροι να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να 
μπορούν να υποδεχθούν ένα γηραιότερο πληθυσμό.
- Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού των 
ξενοδοχείων για τους ιδιαίτερους τρόπους εξυπηρέτησης 
των ηλικιωμένων και της διαχείρισης των παραπόνων τους. 
Βάσει των ευρημάτων μας για την εποχικότητα των αφίξε-
ων στις πέντε κύριες τουριστικές περιφέρειες της χώρας το 
2013 (Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Αττική, Νότιο 
Αιγαίο και Κρήτη), το μεγαλύτερο πρόβλημα εποχικότητας 
έχουν κατά σειρά οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αι-
γαίου και Κρήτης. 
Συνεπώς, αρχικά, η στόχευση αυτών των πολιτικών θα πρέ-
πει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
σε αυτές ακριβώς τις περιφέρειες. Ωστόσο, θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού 
διαμόρφωσης ενός νέου τουριστικού μοντέλου της χώρας, 
δεν θα πρέπει, αυτονοήτως, να αποκλειστούν οι περιφέρειες 
που στην παρούσα φάση έχουν μικρή τουριστική κίνηση. 
Απεναντίας, η διαμόρφωση ενός νέου τουριστικού μοντέ-
λου που θα προσφέρει πλην των παραδοσιακού προϊόντος 
«ήλιος και θάλασσα» και εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα 
αναμένεται να αναδείξει νέους τουριστικούς προορισμούς 
της χώρας. 
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Επειδή οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν κλα-
σικά εργαλεία αντιμετώπισης της εποχικότητας, ακολουθεί 
μια πολύ σύντομη αναφορά στις μορφές αυτές που, όπως 
υποστηρίχθηκε στις προηγούμενες ενότητες, συνιστούν 
ισχυρό παράγοντα προσέλκυσης τουριστών, μπορούν να 
αναπτυχθούν σε κάθε προορισμό και να συνδυαστούν με 
άλλα τουριστικά προϊόντα:
Πολιτιστικός τουρισμός
Η δυναμική του πολιτιστικού τουρισμού είναι γνωστή, 

καθώς και το εύρος των δράσεων που μπορούν να αποτε-
λέσουν το περιεχόμενό του σε κάθε τουριστικό προορισμό. 
Στο πλαίσιο των Ειδικών Τοπικών Συμφωνιών Εποχικότη-
τας αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία είναι η αξιοποίηση 
των υφιστάμενων πολιτιστικών πόρων (π.χ. τοπικά πανηγύ-
ρια, ιστορικές διαδρομές, παραδοσιακές τέχνες) και η συν-
δυαστική τους δράση με τον τουρισμό και την τοπική κοι-
νωνία. Κομβικός είναι ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού 
μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών του και της περιφερει-
ακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι σε συνεργασία 
με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, τα πολιτιστικά 
ιδρύματα και τους συλλογικούς φορείς της παραδοσιακής 
βιοτεχνίας και εμπορίας θα εμπλουτίσουν και θα αναδείξουν 
τα πολιτιστικά προϊόντα που υπηρετούν τον στόχο της επι-
μήκυνσης.
Γαστρονομικός τουρισμός
Ο μοναδικός γαστρονομικός πλούτος της κάθε περιοχής 
παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για βιωματικές εμπειρίες 
τοπικής γευσιγνωσίας. Ο δήμος και η περιφέρεια σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τους τοπικούς 
παραγωγούς, τους chef, τους τοπικούς συλλογικούς φορείς 
των ξενοδόχων και των εστιατόρων μπορούν να προβάλουν 
το γαστρονομικό προφίλ του προορισμού με σειρά δράσεων 
όπως: ξεναγήσεις σε εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακών 
προϊόντων και σε οινοποιεία, σεμινάρια για τις τοπικές ποι-
κιλίες, εργαστήρια τοπικής κουζίνας, αλλά και συμμετοχή 
σε ιδιαίτερα «καζάνια».
Τουρισμός ευεξίας, υγείας και ιατρικός τουρισμός 
Οι προοπτικές της χώρας σ’ αυτή τη μορφή τουρισμού 
είναι θετικές: διαθέτει προϊόντα για ευεξία (spa, κέντρα θα-
λασσοθεραπείας σε ξενοδοχειακές μονάδες), για θεραπεία 
παθήσεων (ιαματικές πηγές, υδροθεραπευτήρια), αλλά και 
ποιοτικές μονάδες νοσηλείας για την ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισμού, ο οποίος παρουσιάζει σε διεθνές επίπεδο αλμα-
τώδη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το Υπουργείο Τουρισμού 
και το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους, με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του χώρου της 
υγείας, των ξενοδόχων, των διεθνών μεσολαβητών του ια-
τρικού τουρισμού, καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων 
των κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να οργανώσουν ένα 
σημαντικό δίκτυο τροφοδότησης πελατείας κατά το χρονικό 
διάστημα της επιμήκυνσης.
Συνεδριακός τουρισμός 
Πρόκειται για μορφή τουρισμού, που παρέχει πολλαπλά 
οφέλη σε ένα προορισμό και είναι σε θέση να υποστηρίξει 
την επιμήκυνση υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται η κα-
τάλληλη συνεδριακή υποδομή και εξασφαλίζεται εύκολη 
προσβασιμότητα στον προορισμό. Η διεκδίκηση μεγάλων 
διεθνών συνεδρίων απαιτεί εξειδικευμένες υπηρεσίες προ-
βολής, όπως Convention Bureau σε επίπεδο περιφέρειας ή 
δήμου. Η συστηματική όμως αξιοποίηση μικρής εμβέλειας 
συνεδρίων, καθώς και ταξιδιών κινήτρων είναι εγχείρημα 
που είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας οι τοπικές αρχές σε 
συνεργασία με τον ΕΟΤ και τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων.
Θρησκευτικός τουρισμός
Με σημείο αναφοράς τα θρησκευτικά μνημεία, τους λατρευ-
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τικούς χώρους, τις θρησκευτικές τελετές και τα προσκυνή-
ματα, αυτή η μορφή τουρισμού μπορεί να αποτελέσει τμήμα 
πολιτιστικής περιήγησης ή αυτόνομη μορφή τουρισμού 
ανάλογα με την εθνικότητα των επισκεπτών. Η Εκκλησία 
της Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ., τις περιφέρειες 
και τους δήμους θα πρέπει να οργανώσουν κατά περίπτωση 
πρόγραμμα προβολής του θρησκευτικού τουρισμού για τις 
περιόδους της επιμήκυνσης. 
Άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που προσφέρο-
νται για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι ο 
αθλητικός τουρισμός, ο τουρισμός γκολφ, ο ποδηλατικός 
τουρισμός. Οι μορφές αυτές όμως προϋποθέτουν την κα-
τάλληλη ειδική υποδομή και αποτελούν επιλογή μόνο για 
τους προορισμούς που τη διαθέτουν ή είναι σε θέση να την 
οργανώσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστούν ανταγωνι-
στικοί. Εξάλλου, η παραπάνω παράθεση των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού είναι εντελώς ενδεικτική, γιατί συνιστά 
μεγάλη πρόκληση για κάθε προορισμό στο πλαίσιο της Ει-

δικής Τοπικής Συμφωνίας Εποχικότητας να διαμορφώσει το 
δικό του μοναδικό τουριστικό χαρτοφυλάκιο αντιμετώπισης 
της εποχικότητας.
Παράλληλα με την ανάπτυξη προγραμμάτων επιδοτούμενου 
τουρισμού από χώρες της Ευρώπης, άμεσα αποτελέσματα 
μπορεί να έχει και η στοχευμένη διείσδυση σε τουριστικές 
αγορές, οι ταξιδιώτες των οποίων χαρακτηρίζονται από χα-
μηλή εποχικότητα στην τουριστική τους κίνηση. Βάσει των 
εκτιμήσεών μας, μεγάλα τέτοια περιθώρια φαίνεται ότι εμ-
φανίζουν οι αγορές της Ασίας (Ιαπωνία, Κίνα), η Τουρκία, 
χώρες της Αμερικής (Η.Π.Α. και Καναδάς), ενώ αξιοσημεί-
ωτες επιδόσεις εμφανίζουν, για τα δεδομένα της ευρωπαϊκής 
ηπείρου, οι ταξιδιώτες από την Ισπανία, μάλλον απόρροια 
από την μακρόχρονη προσπάθεια υιοθέτησης μίας διαφορε-
τικής ταξιδιωτικής κουλτούρας.
Με βάση τα προαναφερόμενα προτείνεται, πρώτον, η στό-
χευση αυτών των προγραμμάτων να αφορά στην ανάπτυξη 
του τουρισμού της τρίτης ηλικίας από χώρες της Ευρώπης, 

δεύτερον, η διεύρυνση των τουριστικών μεριδίων από αγο-
ρές των οποίων οι ταξιδιώτες χαρακτηρίζονται από χαμηλή, 
δηλαδή κάτω από τον μέσο όρο της χώρας, εποχικότητα 
στην τουριστική τους κίνηση και τρίτον, η επιλογή στόχευ-
σης σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 
προορισμού.
Συνεπώς, εκτός των πιο πάνω αναφερομένων προτάσεων 
έναντι των αρχών του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, στις συμμετέχουσες περιοχές απαιτείται και μία συ-
νοδεύουσα πολιτική ενισχύσεων (επιδοτήσεις – φορολογικά 
κίνητρα) για τις επιχειρήσεις του κλάδου που λειτουργούν 
σε περιόδους μη αιχμής στο πλαίσιο εκούσιου σχεδιασμού 
και συγκρότησης τοπικών πολιτικών άμβλυνσης της εποχι-
κότητας με τον χαρακτηρισμό Ειδικές Τοπικές Συμφωνίες 
Εποχικότητας. 
Οι Ειδικές Τοπικές Συμφωνίες Εποχικότητας συνάπτονται 
μεταξύ όλων των ιδιωτικού χαρακτήρα εμπλεκομένων φο-
ρέων και συλλογικοτήτων του τοπικού τουριστικού κυκλώ-
ματος καθώς και των δημοσίων και αυτοδιοικητικών αρχών 
με στόχο την τήρηση των δράσεων που έχουν συμφωνηθεί 
για την υποστήριξη της άμβλυνσης της εποχικότητας στην 
καθορισμένη περιοχή.
Όπως αναφέρθηκε, οι Ειδικές Τοπικές Συμφωνίες Εποχι-
κότητας, εκτός των τοπικών παρεμβάσεων και δράσεων, 
που εκ των πραγμάτων λαμβάνουν υπόψη και τις τοπικές 
ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να συμπεριλαμ-
βάνουν ένα γενικό πλαίσιο κινήτρων, ικανό να προσελκύσει 
το ενδιαφέρον συμμετοχής των επιχειρήσεων σε αυτές τις 
συμφωνίες.
Ειδικά την επιτυχία κατά τα πρώτα στάδια διαμόρφωσης 
ενός νέου τουριστικού μοντέλου, μπορεί να διασφαλίσει 
μόνον η δημόσια στήριξη με την μορφή επιδοτήσεων, φορο-
λογικών κινήτρων ή, άλλων, αντίστοιχων μέτρων.  
Όπως ήδη αναφέρθηκε σε αυτήν την κατεύθυνση, το κράτος 
διαθέτει, κατά κύριο λόγο, τις εξής επιλογές: 
1. Επιδοτήσεις και κίνητρα προς την πλευρά της τουριστι-
κής προσφοράς είτε κλασσικών είτε εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού που αφορούν σε περιόδους μη αιχμής. 
2. Κινητροδότηση προς την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή 
προς τους ταξιδιώτες ή το κύκλωμα ταξιδιωτικής διακίνη-
σης, που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τα ταξίδια τους 
σε περιόδους μη αιχμής. 
3. Συνδυασμός των παραπάνω.  
Τα κίνητρα που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμμετεχό-
ντων φορέων θα αφορούν όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις 
που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιμήκυνσης της του-
ριστικής περιόδου και θα συνυπογράψουν τόσο μέσω των 
συλλογικών τους φορέων όσο και μεμονωμένα τις Εδικές 
Τοπικές Συμφωνίες Εποχικότητας.
Ως τουριστικές εννοούμε όχι μόνο αυτές που αδειοδοτού-
νται από τον Ε.Ο.Τ., αλλά και όλες τις άλλες που έχουν τα 
χαρακτηριστικά της τουριστικής επιχείρησης (π.χ. εστιατό-
ρια, καταστήματα τουριστικών ειδών κ.α.) σύμφωνα με το 
διεθνές ταξινομικό σύστημα που διέπει τη συγκρότηση των 
Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΔΛΤ), ανεξάρτητα 

από τον φορέα αδειοδότησής τους. 
Προτείνεται η συγκρότηση μητρώου τουριστικών επιχει-
ρήσεων μέσω ΓΕΜΗ με βάση τόσο τα ως άνω κριτήρια για 
τους ΔΛΤ ή άλλα π.χ. ΚΑΔ, όσο και την ιδιαίτερη ταυτό-
τητα του κάθε προορισμού σε επίπεδο παραγωγικής δρα-
στηριότητας (π.χ. εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας ή άλλης 
καλλιτεχνίας). 
Το Υπουργείο Τουρισμού αναλαμβάνει το συντονιστικό 
ρόλο στην κατάρτιση των Ειδικών Τοπικών Συμφωνιών 
Εποχικότητας και τον εποπτικό ρόλο στην υλοποίηση τους.
Ειδικότερα το Υπουργείο Τουρισμού:
• Διαμορφώνει το νομοθετικό πλαίσιο των Ειδικών Τοπικών 
Συμφωνιών Εποχικότητας 
• Συμφωνεί με όλα τα συναρμόδια υπουργεία για τα μέτρα 
που συνιστούν το χαρτοφυλάκιο των Ειδικών Τοπικών  Συμ-
φωνιών Εποχικότητας 
• Αποφασίζει με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος 
(ΕΝ.Π.Ε.) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ) για τις διαδικασίες συγκρότησης των Ειδικών Τοπι-
κών Συμφωνιών Εποχικότητας και για το ρόλο των Δήμων 
και της Περιφέρειας ως επισπεύδοντες στην ενεργοποίηση 
των εν λόγω συμφωνιών με αποδέκτες τους παράγοντες της 
τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης 
• Εποπτεύει τη λειτουργία των Ειδικών Τοπικών Συμφωνιών 
Εποχικότητας και παρεμβαίνει με σκοπό την επίλυση προ-
βλημάτων και την εξασφάλιση ισορροπιών. 
Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων μεταξύ επιχειρημα-
τικών συλλογικοτήτων και Δημοτικών Αρχών προτείνεται 
κατά τη διάρκεια της ισχύος των Ειδικών Τοπικών Συμφωνι-
ών Εποχικότητας:
• Η μείωση του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων που επι-
βάλλεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και του τέλους επί 
των ακαθαρίστων εσόδων των τουριστικών επιχειρήσεων 
• Η μείωση των δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότη-
τας 
• Η μείωση των τελών ύδρευσης στα πλαίσια των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων ύδρευσης.
• ΤΑΠ υπέρ δήμων: επέκταση των απαλλαγών που ισχύουν 
για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε όσες τουριστικές 
επιχειρήσεις υποστηρίζουν την επιμήκυνση και είναι ενταγ-
μένες στο πλαίσιο των Ειδικών Τοπικών Συμφωνιών Εποχι-
κότητας.
• Η απαλλαγή από το τέλος διαφήμισης υπέρ δήμων για 
όλες τις δράσεις προβολής και τις εκδηλώσεις των τουρι-
στικών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
επιμήκυνσης 
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Έκθεση φωτογραφίας «Ιστορικός Θρησκευτικός 
Τουρισμός» του «Ην-Ων» στη «Πύλη Βιτούρη» 
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«Η νέα δημοτική αρχή  θα προχωρήσει στην 
πραγματοποίηση Κοινωνικών Ομάδων για 
τους νέους και τους αγρότες του Δήμου. Τα 
τμήματα που θα  δημιουργηθούν θα είναι: 
ιστορίας, κοινωνικά θέματα, αγροτική 
οικονομία» τόνισε σε συνέντευξη στο «Ην-
Ων» η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου 
Ανωγείων Μαίρη Μπακέρη-Σταυρακάκη.
Ερ. Ποιες είναι οι πρώτες προτεραιότητες  
σας  για την συνέχιση της ανάπτυξης του 
Δήμου Ανωγείων.
Απ. Με τη νέα δημοτική αρχή θα 
συνεχισθούν οι υποδομές, σχολεία-Κέντρο 
Υγείας-Παιδικός Σταθμός, τα προγράμματα 
μέσω ΕΣΠΑ όπως το οδικό δίκτυο, το Σπίτι 
του Βοσκού, ενώ το περίπτερο της Νίδα 
έχει δημοπρατηθεί για να προχωρήσει  η 
αποπεράτωση. 
Επίσης μεγάλη βαρύτητα έχει η ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών ιδιαίτερα των νέων 
και ιδιαίτερα για το Κέντρο Πληροφόρησης 
Αρχαιοτήτων. Το πρόβλημα είναι η κάλυψη 
υπαλλήλου. Ηδη μία ομάδα νέων πολιτών ανέλαβαν και το 
λειτούργησαν από τις 10-2 το μεσημέρι από 15-27 Σεπτεμβρίου 
2014  μέχρι να βρεθεί μία μόνιμη λύση. 
Πάντως σημαντικό είναι η ενεργή συμμετοχή του δημότη στις 
νέες πολιτιστικές ενέργειες. Από την άλλη στόχος της νέας 
δημοτικής αρχής είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας. 
Έτσι θα προχωρήσουμε σε συζητήσεις με τους δημότες για 
να εφαρμοσθεί η Κοινωνική Οικονομία και οι δομές της 
προκειμένου να γίνει η παρέμβαση στα ζητήματα ανεργίας  
και του εθελοντισμού με το νέο πενταετές πρόγραμμα.  
Ακόμη στις υποδομές υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ιδιαίτερα 
με τις μελέτες. Ειδικότερα  θέλουν αντικατάσταση τα δίκτυα 
η ύδρευση και η αποχέτευση. Σε ορισμένα σημεία θέλουν 
αντικατάσταση. Μας δίνουν μόνο χρήματα για αναπλάσεις. 
Παράλληλα χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις ενώ θα προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση των 
Κοινωνικών Ομάδων για τους νέους και τους αγρότες του 
Δήμου. Τα τμήματα που θα  δημιουργηθούν θα είναι: ιστορίας, 
κοινωνικά θέματα, αγροτική οικονομία.
Μεγάλη σημασία για την περιοχή είναι η αγροτική οικονομία 
αφού οι βασικοί κλάδοι απασχόλησης είναι η κτηνοτροφία, η 
γεωργία και η οικοτεχνία.
Η κτηνοτροφία παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία 

των Ανωγείων λόγω του ορεινού της 
περιοχής, που παράγει εξαιρετικής 
ποιότητας προϊόντα, ενώ στη γεωργία 
επικρατεί η μονοκαλλιέργεια της ελιάς. 
Εκτός από τις ελιές παλιότερα αρκετά 
διαδεδομένη ήταν η αμπελοκαλλιέργεια 
για οινοποίηση. 
Η οικοτεχνία που αποτελεί ακόμα και 
σήμερα σημαντικό κλάδο της τοπικής 
οικονομίας, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μετά 
τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και σύντομα 
εξελίχθηκε σε πρωταρχικό οικονομικό 
παράγοντα του τόπου. Βοήθησε όχι μόνο 
στην ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας 
και γεωργίας, αλλά και στην ανοικοδόμηση 
της περιοχής και την οικονομική πρόοδο 
του. 
Η τέχνη των υφαντών έγινε ο βασικός 
οικονομικός παράγοντας του τόπου.
Λίγο αργότερα, άρχισε να παίρνει 
επιτυχείς διαστάσεις κι ένας άλλος κλάδος 
της οικοτεχνίας η ζυμοπλαστική με τα 

ονομαστά «Άνωγειανά κουλούρια». Η οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής, έχει βασιστεί κύρια στον πρωτογενή τομέα και 
κατά δεύτερο λόγο στη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών. 
Ο τουρισμός αποτελεί το νέο κλάδο ανάπτυξης της περιοχής 
κυρίως στις νέες ειδικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού, 
όπως είναι ο οικοτουρισμός ο αγροτοτουρισμός, η ορειβασία 
κλπ.
Ερ. Ποια θα είναι τα καθήκοντά σας και σε ποιόν τομέα;
Απ. Ο ρόλος μου είναι γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
μέλος της οικονομικής επιτροπής, μέλος της επιτροπής 
παιδείας και μέλος της πολιτιστικής επιτροπής.
Ερ. Πόσο θα βοηθήσει η γυναικεία ματιά για την λύση των 
προβλημάτων της περιοχής;
Απ. Η γυναίκα έχει άλλη ευαισθησία και προσεγγίζει αλλιώς 
τα προβλήματα. Όπως στην επικοινωνία, στην εργασία, στην  
δημιουργία πολιτιστικών δρώμενων, στις θεατρικές ομάδες 
κ.α. 
Βιογραφικό 
Η δημοτική σύμβουλος Μαίρη Μπακέρη-Σταυρακάκη είναι 
καθηγήτρια μαθηματικών στο Σταυράκειο Γενικό Λύκειο 
Ανωγείων ενώ το 1977 ήταν γραμματέας του παραρτήματος 
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας. Γεννήθηκε το 1962 και 
σπούδασε στην Φυσικομαθηματική Σχολή Αθήνας.  

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Ο τουρισμός αποτελεί το νέο 
κλάδο ανάπτυξης της περιοχής 
κυρίως στις νέες ειδικές μορφές 

εναλλακτικού τουρισμού, 
όπως είναι ο οικοτουρισμός, ο 
αγροτοτουρισμός, η ορειβασία 

κλπ.

Φ
ωτ

ογ
ρα

φί
α 

IG
D



34   Ην-Ων Ην-Ων   35

Η Γνώμη

Αποπληθωρισμός: είναι η μείωση του όγκου του χρήματος 
και των πιστώσεων σε σχέση με τα διαθέσιμα αγαθά. Όταν ο 
όγκος του χρήματος και των πιστώσεων μειώνεται σε σχέση 
με τον όγκο των διαθέσιμων αγαθών, η σχετική αξία κάθε 
μονάδας χρήματος αυξάνει κάνοντας τις τιμές των αγαθών 
γενικά να μειώνονται (αποπληθωρισμός). Οι μειώσεις 
των τιμών συμβαίνουν ταυτόχρονα στα αγαθά και στις 
επενδύσεις. Ο αποπληθωρισμός απαιτεί μια προϋπόθεση 
για να εμφανιστεί: μια γενική πιστωτική επέκταση στην 
κοινωνία. 
Εν μέρει ο αποπληθωρισμός χαρακτηρίζεται από επίμονη, 
παρατεταμένη και βαθειά μείωση της επιθυμίας και 
της ικανότητας των ανθρώπων να δανειστούν και να 
δανείσουν. Εν μέρει η ύφεση χαρακτηρίζεται από επίμονη, 
παρατεταμένη και βαθειά μείωση της παραγωγής. Από τη 
στιγμή που η μείωση της παραγωγής μειώνει την ικανότητα 
των δανειζόμενων να αποπληρώσουν τα δάνεια τους η 
ύφεση τροφοδοτεί τον αποπληθωρισμό. Από τη στιγμή 
που η μείωση των πιστώσεων μειώνει τις νέες επενδύσεις, 
ο αποπληθωρισμός τροφοδοτεί την ύφεση. Επειδή η 
πίστωση και η παραγωγή τροφοδοτούν τις αξίες των 
επενδύσεων, οι τιμές αυτές μειώνονται σε ένα περιβάλλον  
αποπληθωριστικής ύφεσης. Καθώς οι αξίες των επενδύσεων 
μειώνονται, οι άνθρωποι χάνουν πλούτο, ο οποίος μειώνει 
την ικανότητα να δανείσουν, να εξυπηρετήσουν τα δάνεια 
τους και να υποστηρίξουν την παραγωγή. Το τελικό 
αποτέλεσμα του αποπληθωρισμού είναι η μείωση της 
προσφοράς χρήματος και πίστωσης με αποτέλεσμα την 

οικονομική καταστροφή πολλών επιχειρήσεων. 
Ο στόχος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι η αναζήτηση 
λύσεων ώστε να μην μειωθεί η προσφορά χρήματος 
και πιστώσεων προς αυτήν προκειμένου να αποφύγει 
την οικονομική καταστροφή. Η επιχείρηση μπορεί 
να προστατεύσει τη ρευστότητά της, αρκετά εύκολα, 
αρκεί να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περιόδους 
αποπληθωρισμού. Σε ένα περιβάλλον αποπληθωρισμού 
και ύφεσης, οι μετοχές  πέφτουν απότομα, ακόμα και κατά 
90%, τα αμοιβαία κεφάλαια καταρρέουν, γίνονται μαζικές 
απολύσεις, ανεβαίνει το ποσοστό της ανεργίας, επιχειρήσεις 
πτωχεύουν, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες καταρρέουν 
ή πτωχεύουν και εμφανίζονται πολιτικές κρίσεις. Η 
προετοιμασμένη επιχείρηση θα μπορέσει να δημιουργήσει 
κέρδη και κατά την κρίση, αλλά και κατά την ανάκαμψη. 
Ο κύριος στόχος των επενδύσεων σε περίοδο κρίσης  πρέπει 
να είναι η ασφάλεια. Η εμφάνιση του αποπληθωρισμού 
θέτει σχεδόν όλες τις επενδύσεις σε κίνδυνο. Οι 
περισσότεροι επενδυτές δεν έχουν ιδέα αυτού του 
κινδύνου. Η επιχείρηση θα πρέπει πρώτα να προστατεύσει 
τα κεφάλαια της και μετά να αναζητήσει λύσεις για 
να επωφεληθεί από την κρίση και μετέπειτα από την 
ανάκαμψη. Σε περιβάλλον αποπληθωρισμού οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα παρακάτω: 
Οι επιχειρήσεις με μεγάλα αποθέματα εμπορευμάτων 
θα πρέπει να τα μειώσουν. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει 
να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια για την 
αντιμετώπιση της μειωμένης ρευστότητας και σχέδια για τη 

Συμβουλές για την αντιμετώπιση  
της οικονομικής κρίσης  

σε περίοδο αποπληθωρισμού 

Δρ.  Γιώργος Σ. Ατσαλάκης                    
Διδάσκων Πολυτεχνείου Κρήτης

μείωση των εξόδων. Η τυχόν μείωση του προσωπικού θα 
πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθούν τα 
ικανά στελέχη και το ικανό προσωπικό.
Άμεσης προτεραιότητας θα πρέπει να είναι η είσπραξη 
των απαιτήσεων των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δίνουν 
εκπτώσεις για την άμεση είσπραξη μετρητών. Θα πρέπει 
να μειώνουν όσο το δυνατόν την περίοδο είσπραξης των 
απαιτήσεων. Εάν οι πελάτες τους αντιμετωπίσουν μείωση 
των πωλήσεων, θα είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους.
Σε περιόδους αποπληθωρισμού θα πρέπει να αποφεύγονται 
οι επενδύσεις σε ομόλογα και κυρίως σε μη κρατικά 
ομόλογα. Η τιμή οποιουδήποτε ομολόγου που έχει εκδοθεί 
από οποιοδήποτε δανειστή (οργανισμό, επιχείρηση, ξένα 
κράτη κλπ.), ο οποίος δεν μπορεί να το αποπληρώσει, θα 
καταρρεύσει ή θα μηδενιστεί. Ο φόβος της πτώσης των 
ομολόγων θα συμπαρασύρει σε πτώση και τα πιο ασφαλή 
ομόλογα.
Οι επενδύσεις στα ακίνητα είναι πολύ δύσκολο να 
ρευστοποιηθούν καθόσον απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Σε περίοδο αποπληθωρισμού οι 
αγοραστές απέχουν από αγορές ακινήτων. Καθώς 
βλέπουν τις τιμές να πέφτουν περιμένουν να πέσουν 
ακόμα περισσότερο πριν προβούν σε αγορές. Οι τιμές 
των ακινήτων συνήθως συνεχίζουν να πέφτουν ακόμα και 
μετά την ανάκαμψη της οικονομίας. Τα ακίνητα θα πρέπει 
πωληθούν εγκαίρως και να ξαναγοραστούν όταν οι τιμές 
τους φθάσουν σε πυθμένα και ανακάμψουν.
Οι επενδύσεις σε έργα τέχνης και συλλεκτικά αντικείμενα 
θα πρέπει να αποφεύγονται. Η επιχείρηση θα πρέπει να 
πωλήσει εγκαίρως αν κατέχει κάποια από αυτά, πριν 
καταρρεύσουν οι τιμές τους.
Σε περίοδο αποπληθωρισμού όλα τα στοιχεία του 
ενεργητικού χάνουν αξία εκτός των μετρητών. Λέγεται 
ότι τα μετρητά είναι «Βασιλιάς». Η κατοχή μετρητών 
συνίσταται εφόσον είναι τοποθετημένα σε ένα ασφαλές 
και προσβάσιμο μέρος. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν 
χρήματα αν πτωχεύσει η τράπεζα σας.
Επιλέξετε μια ασφαλή τράπεζα για τις συναλλαγές σας. 
Στην κρίση του 1929-1933 έκλεισαν 9.000 τράπεζες μόνο 
στις ΗΠΑ. Όταν καταθέτετε χρήματα στην τράπεζα, στην 
πραγματικότητα δανείζετε τα χρήματα σας στην τράπεζα 
και λαμβάνετε τον τόκο σας. Η τράπεζα στην συνέχεια 
δανείζει τα χρήματά σας στους πελάτες της. Εάν οι πελάτες 
της τράπεζας δεν αποπληρώσουν τα δάνεια τους, η τράπεζα 
πτωχεύει και εσείς δεν μπορείτε να πάρετε πίσω τα χρήματα 
σας. Η εγγύηση των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ 
χειροτερεύει περαιτέρω την κατάσταση για δύο λόγους: 
α) Απομακρύνεται ένα βασικό κίνητρο των τραπεζών να 
δανείζουν συντηρητικά. Οι καταθέτες αισθάνονται ασφαλείς 
οπότε κάνεις δεν ενδιαφέρεται πώς δανείζουν οι τράπεζες,  
β) Τα ποσά των εγγυήσεων προέρχονται από τις άλλες 
συνετές τράπεζες οι οποίες αποζημιώνουν τους καταθέτες 
άλλων μη συνετών τραπεζών. Αποτέλεσμα είναι να 
χειροτερεύει ο τραπεζικός λόγος δανείων προς καταθέσεις.
Η πρώτη και σημαντικότερη κίνηση που θα πρέπει να 
κάνετε σε περίοδο αποπληθωρισμού είναι η πώληση 

των μετοχών, των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν 
σε μετοχές, και άλλων κερδοσκοπικών επενδύσεων που 
κατέχετε. Οι απώλειες των κεφαλαίων σας μπορούν να 
φθάσουν μέχρι και 100% σε πολλές περιπτώσεις μετοχών. 
Πουλώντας μετοχές προς τα κάτω (short selling) είναι μια 
πολύ καλή ιδέα στην αρχή της περιόδου αποπληθωρισμού 
για να κερδίσετε χρήματα. 
Αποφεύγετε να αγοράζετε συμβόλαια εμπορευμάτων όπως 
πετρέλαιο, καλαμπόκι, χαλκό, μετάξι, βαμβάκι, σιτάρι, 
ατσάλι κλπ. 
Τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση αποπληθωρισμού:
Αγοράστε «γραμμάρια χρυσού» (“goldgrams”), το νέο 
ψηφιακό παγκόσμιο νόμισμα (digital currency) για να 
κάνετε τα μετρητά σας πιο ασφαλή. Υπάρχει μια εταιρία 
που πουλά τίτλους σε πραγματικό χρυσό (και όχι υπόσχεση 
μέσω πιστοποιητικού ή συμβολαίου). Αναλαμβάνει την 
φύλαξη του χρυσού σας στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο. Τα 
χρήματα σας αντιστοιχούν σε γραμμάρια και όχι σε ευρώ, 
αντιπροσωπεύουν πραγματικό χρυσό και μπορείτε να κάνετε 
πληρωμές σε «γραμμάρια χρυσού». 
Ανοίξτε τραπεζικούς λογαριασμούς σε διαφορετικές 
ασφαλείς τράπεζες.  
Επενδύστε σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις.
Κρατήστε αρκετά μετρητά.
Να έχετε ασφαλιστικά συμβόλαια με ασφαλείς εταιρίες οι 
οποίες να συνεργάζονται με ασφαλείς τράπεζες.
Να πουλήστε συλλεκτικά αντικείμενα τα οποία έχετε για 
επένδυση.
Κάνετε μια λίστα με επενδύσεις που θα θέλετε να αγοράσετε 
σε χαμηλότερες τιμές όταν θα ρευστοποιηθούν.
Ζητήστε συμβουλές από ειδικούς για την αντιμετώπιση του 
αποπληθωρισμού.
Αναπτύξετε σχέδια για το πώς θα επωφεληθείτε από το 
τέλος της περιόδου του αποπληθωρισμού.
Σκεφτείτε να ξεκινήσετε την δικιά σας επιχείρηση στο 
πυθμένα του αποπληθωρισμού.
Ερευνήστε να αγοράσετε μια επιχείρηση κοντά στο πυθμένα 
του αποπληθωρισμού.
Τι θα πρέπει να κάνετε όταν ο αποπληθωρισμός τελειώσει:
Σταματήστε να επενδύετε στην πτώση των μετοχών (short 
selling) και αρχίσετε να επενδύετε στην άνοδο των μετοχών 
(long).
Αγοράσετε ομόλογα των οποίων η τιμή έχει μειωθεί 
σημαντικά στην περίοδο του αποπληθωρισμού.
Αγοράστε πολύτιμα μέταλλα και εμπορεύματα.
Αγοράστε ακίνητα ευκαιρίες, κυρίως από πλειστηριασμούς.
Αγοράστε στοιχεία ενεργητικού από ρευστοποιημένες 
εταιρίες. 
Αγοράστε έργα τέχνης και συλλεκτικά αντικείμενα σε τιμή 
ευκαιρίας. 
Αγοράστε ολόκληρη επιχείρηση σε χαμηλή τιμή.
Δημιουργείστε την καινούργια σας επιχείρηση. Στον 
πυθμένα του αποπληθωρισμού όλα είναι φθηνά, τα 
επιτόκια των δανείων, τα ενοίκια, τα γραφεία, οι μισθοί 
του εργατικού δυναμικού, οι μισθοί των εξειδικευμένων  
στελεχών και όλα τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού για την 
ίδρυση μιας επιχείρησης.

Η Γνώμη
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

«Σε Αυστραλία και Καναδά σχεδιάζονται να αναπτυχθούν οι 
εξαγωγές της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Οργά-
νωσης Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ)» επισήμανε σε συνέντευξη στο 
«Ην-Ων» ο πρόεδρος της ΚΣΟΣ Γιώργος Ξυλούρης.
Ερ. Σε ποιες χώρες πραγματοποιούνται εξαγωγές, πόση είναι η 
ποσότητα που εξάγεται;
Απ. Η Εμπορική πολιτική της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιρι-
στικής Οργάνωσης Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) ανέκαθεν έδινε και 
δίνει μεγάλη έμφαση στις εξαγωγές. Γι αυτό το 80% των ποσο-
τήτων Σουλτανίνας σταφίδας που μεταποιεί και εμπορεύεται 
προορίζεται για τις αγορές του εξωτερικού κυρίως της Ευρώ-
πης (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία και Κύπρο). 
Τα τελευταία χρόνια κατά μέσο όρο εξάγονται στις παραπάνω 
αγορές 1.000 έως 1.200 τόνοι Σουλτανίνας σταφίδας ετησίως. 
Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια η ΚΣΟΣ βασιζόμενη στο με-
γάλο και ισχυρό πελατολόγιο της προσπαθεί να αυξήσει την 
παραγωγή της για να ανακτήσει σταδιακά τις αγορές εκτός 
Ευρώπης Αυστραλία και Καναδά.  
Ερ. Που γίνονται πωλήσεις στην εσωτερική αγορά και σε τι 
ποσότητα;
Απ. Η ΚΣΟΣ αν και εστιάζεται περισσότερο στις εξαγωγές, 
εμπορεύεται περί τους 200 τόνους Σουλτανίνας ετησίως στην 
Εσωτερική Αγορά. Στόχος είναι η ποσότητα αυτή να αυξά-
νεται σταδιακά μαζί με την αύξηση των εξαγωγών. Πάντως 
πρέπει να σημειωθεί ότι έχει γίνει προσεκτική επιλογή συνερ-
γατών επιχειρηματιών από τον χώρο των σούπερ-μάρκετ και 
του εμπορίου ξηρών καρπών, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται 
οι πωλήσεις των 200 τόνων. 
Ερ. Ποιό είναι το ιστορικό της Ένωσης αλλά και ως ένα ση-
μαντικό διατροφικό προϊόν της Κρήτης τι θέση καταλαμβάνει 
σήμερα παγκόσμια;
Απ. Η ΚΣΟΣ είναι η κορυφαία συνεταιριστική οργάνωση  των 
Σουλτανοπαραγωγών της Ελλάδας με έτος ίδρυσης το 1940 
και έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο 
το οποίο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για ασφαλή και υγιεινή 

επεξεργασία τροφίμων με διαδικασίες πιστοποίησης. Επίσης 
διαθέτει ένα μοντέρνο συσκευαστήριο επιτραπέζιων σταφυ-
λιών εφοδιασμένο με σύγχρονο εξοπλισμό. Ακόμη έχει μια 
ευέλικτη ομάδα με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία.
Η αμπελοκαλλιέργεια στην Κρήτη αποτελεί μία παράδοση 
που υπάρχει από την εποχή της προϊστορικής εποχής μέχρι 
και σήμερα. Τα οργανοληπτικά της χαρακτηριστικά ο λεπτός 
φλοιός και το ξεχωριστό άρωμα, θεωρούνται απαράμιλλα στο 
φυσικό αυτό προϊόν. 
Το σύνολο της παραγωγής της σουλτανίνας αποθηκεύεται και 
διακινείται σε μικρό πλαστικό κιβώτιο ειδικά κατασκευασμέ-
να. Τα πλαστικά αυτά κιβώτια χωρητικότητας 35 κιλών, εί-
ναι κατάλληλα για τρόφιμα και διασφαλίζουν μια υγιεινή  και 
ασφαλή αποθήκευση.
Η διαδικασία παραγωγή περιλμβάνει πολλαπλά στάδια πλύ-
σης του καρπού με μεγάλες ποσότητες του νερού, ξήρανση 
σε υψηλές θερμοκρασίες κι συνεχή καθαρισμό και διαλογή. Η 
υψηλή φροντίδα του προσωπικού για την μέγιστη καθαριότη-
τα του προϊόντος, ενισχύεται μηχανικά με μαγνήτες, ελεγκτές 
μετάλλων και τελικά Laser Scanner. 
Στην Κρήτη η σταφίδα και ο μούστος αποτελούν τις πιο σημα-
ντικές παραδοσιακές γλυκαντικές ύλες. 
Η παρασκευή σταφίδας δείχνει την ευρηματικότητα του αν-
θρώπου να διατηρήσει σε σχεδόν αφυδατωμένη (αποξηραμέ-
νη) μορφή ένα προϊόν που η φύση το χαρίζει μόνο τους καλο-
καιρινούς μήνες.
Οι βιταμίνες (Α, Β1, Β2, Β3, Β6 κ.α.) και οι άλλες ουσίες που 
περιέχονται στη σταφίδα αποτελούν ένα ακόμη μυστικό υγείας   
ενώ παρασκευάζονται εξαιρετικά γλυκίσματα, όπως είναι τα 
σταφιδωτά και τα πατούδα.
Βιογραφικό
Ο Γιώργος Ξυλούρης  είναι πρόεδρος από το 2012 στην ΚΣΟΣ, 
στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, αντιπρόεδρος της 
ΕΝΣΑ (Νέων Αγροτών Ελλάδος) και από το 2003 πρόεδρος 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΚΟΦΙΝΑ.

Επέκταση εξαγωγών σταφίδας 
σε Αυστραλία-Καναδά

Παραδοσιακές Επιχειρήσεις
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Η Ενημέρωση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποκτά σταθερή φυσική παρου-
σία στην Κρήτη. Παρέχοντας τις υπηρεσίες του στους τομείς: 
ΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΒΙΩΣΗ –ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» αναφέρει σε 
συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος του οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.
Ερ. Ποια είναι τα νέα σχέδια ανάπτυξης του οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» στην Κρήτη και σε ποιές πόλεις βρί-
σκεται;
Απ. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από την ίδρυσή του μέχρι 
σήμερα έχει βρεθεί στην Κρήτη, παρέχοντας το σύνολο των 
υπηρεσιών του σε παιδιά, οικογένειες, μαθητές, εκπαιδευτι-
κούς, ιατρική κοινότητα, αρμόδιους θεσμικούς φορείς.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής και τη θετική 
διάθεση των πολιτών ενώσαμε τις δυνάμεις μας για τα παι-
διά και πλέον «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποκτά σταθερή 
φυσική παρουσία στην Κρήτη. Παρέχοντας τις υπηρεσίες του 
στους τομείς: ΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΒΙΩΣΗ –ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με βάση τα Χανιά και το Ηρά-

κλειο θέτει σε λειτουργία το σύνολο των δράσεών του. Στόχος 
μας να ανταποκριθούμε σε αιτήματα και ανάγκες από ολόκλη-
ρη την Κρήτη.
Πιο συγκεκριμένα θέτουμε στη διάθεση της τοπικής κοινω-
νίας: Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης στην Κρήτη,  
στήριξη Παιδιών με Προβλήματα Διαβίωσης μέσω Κέντρων 
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Κρήτη, ενημέρωση 
παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, ψυχολογική και κοινωνι-
κή στήριξη παιδιών, κινητή μονάδα στήριξης και ενημέρωσης, 
στήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας και κινητή ιατρική μο-
νάδα για νεογνά και παιδιά (Ασθενοφόρο).
Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης στην 
Κρήτη είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό κέντρο που 
κύριο σκοπό έχει:
- την άμεση και διατομεακή ενεργοποίηση όλων των Κοινωνι-
κών και Υποστηρικτικών δράσεων που παρέχει «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» για το παιδί  σε κίνδυνο-κρίση 
- την κινητοποίηση όλων των φορέων (κρατικών και μη) που 

Επεκτείνεται «ΤοΧαμόγελου του Παιδιού» 

Η Ενημέρωση

«Με τρόφιμα, με ρουχισμό, με ιατρικές εξετάσεις ή με 
άλλες δράσεις υποστηρίζει ο Σύλλογος  Κρητών Αιγάλε-
ου «το Χαμόγελο του Παιδιού» το οποίο πλέον έχει προ-
εκταθεί και στην Κρήτη λόγω των αναγκών που υπάρ-
χουν στο νησί» ανέφερε σε συνέντευξη που έδωσε στο 
«Ην-Ων» ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αιγάλεου 
Ανδρέας Κλεισαρχάκης.
Στην συνέχεια επισήμανε «Η συνεργασία του Συλλόγου 
με «το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε το 2009. Οι δρα-
στηριότητες του Συλλόγου δεν περιορίστηκαν μόνο στα 
τρόφιμα αλλά επεκτάθηκαν στην ιατρική βοήθεια, όπως 
το 2012 για το σπίτι στο Ηράκλειο κατεβάσαμε, μέσω 
της ναυτιλιακής εταιρίας ΑΝΕΚ η οποία ήταν χορηγός, 
μια κινητή ιατρική μονάδα «τον Ιπποκράτη» με τέσσε-
ρεις ιατρικές ειδικότητες (παιδίατρος, οφθαλμίατρος, 
ωτολαρρυγγολόγος, οδοντίατρος) με πλήρη εξοπλισμό. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι εξετάσθηκαν 5.000 ανασφάλι-
στα παιδιά και παιδιά από ασθενέστερες οικονομικά οι-
κογένειες σε όλη την Κρήτη. Τα έξοδα καλύφθηκαν από 
χορηγούς του Συλλόγου. Επίσης θα υπάρξουν και άλ-
λες δραστηριότητες όπως ραδιοτηλεμαρθώνιοι. Ακόμα 
Χριστούγεννα και Πάσχα για το σπίτι του Περιστερίου 
διοργανώνουμε εκδηλώσεις, συγκεντρώνουμε χρήματα, 
τρόφιμα και ρουχισμό».
Βιογραφικό
Ο Ανδρέας Κλεισαρχάκης είναι πρόεδρος του Συλλόγου 
Κρητών Αιγάλεου από το 2010 ενώ συμμετείχε  στα δρώ-
μενα του Συλλόγου από το 2006. Είναι από το Οροπέδιο 
του Λασιθίου, γεννήθηκε στο Λασίθι αλλά έχει ζήσει και 
στο Ηράκλειο για αρκετά χρόνια.

Στην Κρήτη  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

δραστηριοποιούνται στην παιδική προστασία.
Ερ. Ποιό είναι το έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού»;
Απ. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 στηρίξαμε μέσω όλων των 
δράσεών μας 57.056 παιδιά και οικογένειες που είχαν ανάγκη. 
Επίσης: 117.850 τηλεφωνικές  κλήσεις στη Γραμμή SOS 1056, 
για 101 παιδιά επιτόπια παρέμβαση, για 548 παιδιά λάβαμε 
σοβαρές καταγγελίες κακοποίησης, 3.073 κλήσεις στην Ευρω-
παϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα παιδιά 116000, διαχείριση 
περιστατικών εξαφάνισης 39 παιδιών, 363 παιδιά στα Σπίτια 
μας και στην Ημερήσια Φροντίδα, υποστήριξη 9.415 παιδιών 
και των οικογενειών τους με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
Ακόμη: Κάλυψη 1.105 αιτημάτων για σοβαρά προβλήματα 
υγείας παιδιών, υποστήριξη 4.558 παιδιών στα Νοσοκομεία 
της χώρας, 1.285 διακομιδές νεογνών και παιδιών πανελλαδι-
κά, προληπτική εξέταση 10.202 παιδιών σε 7 περιφέρειες της 
χώρας, συμβουλευτική υποστήριξη σε 1.668 παιδιά και ενή-
λικες, ενημερώσεις σε 27.120 μαθητές πανελλαδικά και δημι-
ουργική απασχόληση 2.052 παιδιών στο Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος.
Έχει το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης 
που βρίσκεται: στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα (Μαρούσι), 
στο Δ.Α.Α Ελ. Βενιζέλος, στην Πάτρα και στην Κρήτη.
Παράλληλα υπάρχει η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα 
Παιδιά SOS 1056, η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα 
Παιδιά 116000, το Amber Alert Hellas ενεργοποιείται πανελ-
λαδικά μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα 
Παιδιά 116000, η στήριξη παιδιών με προβλήματα διαβίω-
σης καθώς και Κινητή Ιατρική Μονάδα για νεογνά & παιδιά 
(Ασθενοφόρο) όπου η δράσης της επεκτείνεται σε όλη την 
Ελλάδα και μερικές φορές στο εξωτερικό. Οι διασώστες είναι 
πιστοποιημένοι από το Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β.
Ερ. Πώς ξεκίνησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού»;
Απ. Η περιπέτεια υγείας του Ανδρέα Γιαννόπουλου ξεκίνησε 
τον Ιανουάριο του 1995. Ο Ανδρέας, ένα ξεχωριστό 10χρονο 
παιδί, στη δύσκολη πορεία που ακολούθησε είχε σαν μέλημά 
του όλα τα παιδιά να έχουν όλα όσα ο ίδιος είχε απλόχερα: 
αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, σεβασμό! Κάτι που εξέφρασε στο 
ημερολόγιό του πριν φύγει από τη ζωή.  
Το όνειρο του 10χρονου Ανδρέα έγινε πραγματικότητα και σή-
μερα ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ένα όρα-
μα: το Χαμόγελο κάθε παιδιού! Αποστολή μας πανελλαδικά, 
365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, η υλοποίηση απο-
τελεσματικών και άμεσων δράσεων με στόχο την Προστασία, 
την Υγεία και την καλή Διαβίωση των παιδιών ανεξάρτητα από 
εθνικότητα και θρήσκευμα.  
Σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχοντας αναγνωριστεί 
για το έργο που επιτελεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, συσπειρώνει υγιείς δυνάμεις, και 
επιτυγχάνει να δίνει άμεσα λύσεις στα εκατοντάδες προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.  Με όραμα το Χαμόγελο 
κάθε παιδιού ακολουθούμε την προτροπή του Ανδρέα:  «Ελάτε 
λοιπόν να βοηθήσουμε, αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρου-
με».
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί πανελλαδικά, 365 
ημέρες τον χρόνο και 24 ώρες την ημέρα και απασχολεί 400 
εξειδικευμένους επαγγελματίες και 1.800 ενεργούς εθελοντές.

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
πρόεδρος του οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ανδρέας Κλεισαρχάκης 
πρόεδρος Συλλόγου 

Κρητών Αιγάλεου 
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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

ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Λυκούργος Καλλέργης 
Ο Κρητικός ξεχωριστός ηθοποιός-σκηνοθέτης-
δάσκαλος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ ΣΤΟΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

Ο ιδεολόγος και ξεχωριστός Κρητικός ηθοποιός Λυκούργος 
Καλλέργης γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου του 1914 στην Κρήτη, 
στο Χουμέρι Μυλοποτάμου. Πατέρας του ήταν ο πρωτοπό-
ρος σοσιαλιστής ηγέτης και οργανωτής της πρώτης εργατικής 
πρωτομαγιάς στην Ελλάδα, Σταύρος Καλλέργης (Το 1893 ο 
Σταύρος Καλλέργης οργανώνει επίσημα την Εργατική Πρω-
τομαγιά. Στο στάδιο απέξω συγκεντρώθηκαν κάπου δύο χιλιά-
δες άνθρωποι. Η εφημερίδα του ο Σοσιαλιστής, εν τω μεταξύ 
είχε κυκλοφορήσει και είχε δημιουργηθεί ένα κίνημα οπότε 
δύο χιλιάδες για την εποχή εκείνη με σύνολο πληθυσμού εκα-
τόν πενήντα χιλιάδες Αθήνα - Πειραιάς ήταν πολύ σημαντικός 
σταθμός. Αυτή ήταν η έναρξη μετά τον επόμενο χρόνο έγινε η 
Εργατική Πρωτομαγιά).
Καταγόταν από οικογένεια Κρητικών οπλαρχηγών αλλά η 
ρίζα της οικογένειας είναι από το Βυζάντιο, ήρθανε στην Κρή-
τη δώδεκα αρχοντόπουλα, όπως λέει η ιστορία, κι ο πρώτος 
εγκαταστάθηκε στο Μυλοπόταμο - Ρεθύμνου όπου έγινε και 
η έδρα του.   
Μετοίκισε στην Αθήνα σε ηλικία 10 ετών με την οικογένειά 
του και μετέπειτα, τελειώνοντας τη μέση εκπαίδευση και τη 
στρατιωτική του θητεία, ξεκίνησε σπουδές στη δραματική 
σχολή της Λαϊκής Σκηνής του Καρόλου Κουν.
Ο Λυκούργος Καλλέργης, επί εξήντα χρόνια, έπαιξε πάνω από 
500 ρόλους, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο ραδιόφω-
νο. Πέρασε στη σκηνοθεσία, δίδαξε νέους ηθοποιούς σε δρα-
ματικές σχολές, μετέφρασε θεατρικά έργα, δραστηριοποιήθη-
κε στο συνδικαλισμό. 
Στη σκηνή ανεβαίνει για πρώτη φορά το 1934 με τον ίδιο θία-
σο και πρώτο ρόλο τον Πανάρετο στην Ερωφίλη του Χορτά-
τση. Ιδρυτικό μέλος και πρωταγωνιστής του Θεάτρου Τέχνης 
(1942-1950), ο Λυκούργος Καλλέργης. Υπήρξε επίσης ανα-
γνωρισμένο πρωταγωνιστικό στέλεχος σε διάφορους θιάσους 
του ελεύθερου θεάτρου και επί 18 χρόνια πρωταγωνιστής του 
Εθνικού, του οποίου και διετέλεσε καθηγητής της Δραματικής 
Σχολής.
Το 1951-1952 συνεδρίαζαν στο σπίτι του, σε τακτικά διαστή-
ματα, ο Νίκος Πλουμπίδης, ο Νίκος Μπελογιάννης, ο Δρομά-
ζος και η Έλλη Παππά (Ιωαννίδου). Δεν μετείχε στις συνεδρι-
άσεις τους αλλά τους χαιρετούσε και τον χαιρετούσαν. Υπήρχε 
μια ζεστασιά και με τους τέσσερις. Ο Πλουμπίδης μάλιστα του 

είχε ιδιαίτερη συμπάθεια και του έλεγε: «Εσύ είσαι κάτι σπου-
δαίο, σε ξέρω εσένα». Κάποια στιγμή τους έχασε, έπαψαν να 
συνεδριάζουν γιατί είχαν ήδη συλληφθεί ο Μπελογιάννης και 
η Έλλη.
Έπαιξε αρχαία τραγωδία, Σαίξπηρ, Ίψεν, Τσέχωφ, Στρίν-
μπεργκ, Πιραντέλλο, Γκόγκολ, Γκόρκι, Ο’Νηλ, Πρίσλεϋ κ.ά. 
Στη θεατρική του πορεία συνάντησε και συνεργάστηκε με τη 
Μαρίκα Κοτοπούλη, την Κατερίνα Ανδρεάδη, τον Αιμίλιο Βε-
άκη, την Κατίνα Παξινού, την Κυβέλη, τον Αλέξη Μινωτή κ.ά.
Η δραστηριότητα του δεν περιορίζεται μόνο στις ιδιότητες του 
ηθοποιού και του σκηνοθέτη. Μεταφράζει με επιτυχία πολλά 
θεατρικά έργα (Τσέχωφ, Γκόγκολ, Πρίσλεϋ κ.α.) ενώ διδάσκει 
υποκριτική στη Δραματική Σχολή του «Εθνικού Θεάτρου» κα-
θώς και σε άλλες σχολές. 
Υπήρξε μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, όπου για 
μια δεκαετία υπήρξε Γενικός Γραμματέας (1956-1957) και 
για μικρό διάστημα Πρόεδρος. Επίσης υπήρξε Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος - Ακροάματος καθώς 
και Αντιπρόεδρος του Ταμείου Συντάξεως Ηθοποιών. Στο δι-
εθνή χώρο είχε λάβει μέρος στα Συνέδρια για την Ειρήνη στη 
Φραγκφούρτη (1976) και τη Σόφια (1977). Ήταν επίσης μέλος 
της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, μέλος της 
Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, επίτιμο μέλος της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών του Πειραιά και επίτιμο μέλος του Φι-
λολογικού Συλλόγου Παρνασσός.
Ήταν ο μόνος Έλληνας ηθοποιός που είχε τιμηθεί με το Βρα-
βείο Πιραντέλλο, ενώ είχε λάβει το Βραβείο Βεάκη καθώς και 
τιμητικές διακρίσεις από το Δήμο Αθηναίων, πολλούς δήμους 
της χώρας, πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς.
Στις 14 Μαΐου 2007 αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του 
τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Λυκούργος Καλλέργης είχε παντρευτεί δύο φορές. Την πρώ-
τη την ηθοποιό Μαρία Φωκά (θανούσα), με την οποία απέκτη-
σε μία κόρη, τρεις εγγονές και οκτώ δισέγγονα που κατοικούν 
μόνιμα στην Αγγλία.  Το 1972 παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζένη 
Κολλάρου και απέκτησε ένα γιο, τον Σταύρο, παντρεμένο με 
τη Δέσποινα Δερμιτζάκη και έναν εγγονό, τον Λυκούργο Σ. 
Καλλέργη.
Ο Λ. Καλλέργης πέθανε στις 27 Αυγούστου 2011 σε ηλικία 
97 ετών.

Φωτογραφία από αρχείο Θεέτρου Τέχνης Κουν
«Αγριόπαπια» 1942 : Κάρολος Κουν - Λυκούργος Καλέργης
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Βιβλία

Τα πέντε επίπεδα της ηγεσίας είναι δοκιμασμένα βήματα 
για να πολλαπλασιάσετε τις δυνατότητές σας αναφέρει στο 
βιβλίο του με θέμα «5 Επίπεδα της Ηγεσίας» ο συγγραφέας 
John C. Maxwell (Εκδόσεις Κλειδάριθμος).
Συγκεκριμένα το πρώτο επίπεδο είναι η Θέση, το δεύτερο 
επίπεδο είναι η συγκατάθεση, το τρίτο επίπεδο είναι η παρα-
γωγή, το τέταρτο επίπεδο είναι η εξέλιξη των ανθρώπων και 
το πέμπτο επίπεδο είναι η κορυφή.
Επίσης υπογραμμίζετε «τα πέντε επίπεδα της ηγεσίας ορί-
ζουν το ηγείσθαι ως ρήμα, όχι την ηγεσία ως ουσιαστικό». 
Ακόμη συνεχίζεται «καθένα απο τα επόμενα μέρη του βιβλί-
ου είναι αφιερωμένο σε ένα απο τα πέντε επίπεδα. Στα μέρη 
αυτά θα μάθετε την θετική και την αρνητική πλευρά, κάθε 
επιπέδου, τις καλύτερες συμπεριφορές για κάθε συγκεκριμέ-
νο επίπεδο, τις πεποιθήσεις που βοηθούν ένα ηγέτη να ανέβει 
στο επόμενο επίπεδο και την σχέση που έχει αυτό το επίπε-
δο, με τους νόμους της ηγεσίας.
Αν γνωρίζεται ήδη τους νόμους της ηγεσίας, θα τους κατα-
λάβετε ακόμη καλύτερα όταν δείτε πώς ταιριάζουν στα πέντε 
επίπεδα. Ακόμη όμως άν και δεν γνωρίζετε τους νόμους της 
ηγεσίας, θα καταλάβετε βασική έννοια στην οποία στηρίζε-
ται καθένας από αυτούς και που εφαρμόζεται.
Σε κάθε επίπεδο θα βρείτε επίσης και ένα οδηγό ανέλιξης, 
Πρίν όμως εμβαθύνεται στα επίπεδα, θέλω να σας δώσω μία 
γενική εικόνα των επιπέδων και του τρόπου που συνδέονται 
μεταξύ τους, καθώς να μοιραζόμαστε κάποιες ιδέες σχετικές 
με αυτά.
 Συγκεκριμένα: 
- Επίπεδο 1- Θέση: Η θέση είναι το κατώτερο επίπεδο της 
ηγεσίας - το εισαγωγικό. Η μόνη επιρροή που ασκεί ένας 
θέση ηγέτης ειναι αυτή που προέρχεται από το αξίωμα της 
εργασίας του. Οι άλλοι τον ακολουθούν επειδή πρέπει να 
το κάνουν. Η θέση ηγεσία βασίζεται στα δικαιώματα που 
παρέχει η θέση και το αξίωμα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο 
να έχει κανείς μία ηγετική θέση. Το κακό είναι όταν χρησι-
μοποιεί αυτή την θέση για να αναγκάσει τους άλλους να τον 

ακολουθήσουν. Η θέση αποτελεί κακής ποιότητας υποκατά-
στατο για την επιρροή.
- Επίπεδο 2 -Συγκατάθεση: Το δεύτερο επίπεδο βασίζετε εξ 
ολοκλήρου στις σχέσεις. Στο επίπεδο της συγκατάθεσης οι 
άλλοι σας ακολουθούν επειδή το θέλουν. Όταν συμπαθείτε 
τους ανθρώπους και τους αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητα 
άτομα με αξία, αρχίζετε να αναπτύσσετε επιρροή επάνω 
τους. Αναπτύσσεται εμπιστοσύνη. Το περιβάλλον γίνεται όλο 
και πιο θετικό - στο σπίτι, στη δουλειά, στο παιχνίδι ή στον 
εθελοντισμό.
- Επίπεδο 3-Παραγωγή: Ένας από τους κινδύνους που εμπε-
ριέχει το Επίπεδο 2 είναι ότι ένας ηγέτης είναι πιθανό να 
μπεί στον πειρασμό  σταματήσει εκεί. Όμως, οι καλοί ηγέτες 
δεν δημιουργούν απλώς ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
Παράγουν έργο! Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να ανεβαί-
νουν στο Επίπεδο 3, το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα. 
Στο επίπεδο της παραγωγής οι ηγέτες αποκτούν επιρροή και 
αξιοπιστία και οι άλλοι αρχίζουν να τους ακολουθούν λόγω 
του έργου που έχουν κάνει στον οργανισμό.
- Επίπεδο 4-Εξέλιξη ανθρώπων: Οι ηγέτες γίνονται μεγάλοι 
όχι λόγω της δύναμής τους αλλά λόγω της ικανότητας τους 
να δημιουργούν άλλους ηγέτες. Αυτό είναι το έργο των ηγε-
τών στο Επίπεδο 4. Χρησιμοποιούν την θέση, τις σχέσεις και 
την παραγωγικότητάς τους για να επενδύσουν στους ανθρώ-
πους τους και να εξελίξουν τους ανθρώπους αυτούς ώστε να 
γίνουν και εκείνοι ηγέτες. Το αποτέλεσμα είναι η αναπαρα-
γωγή στο Επίπεδο 4, οι ηγέτες αναπαράγονται.
- Επίπεδο 5-Κορυφή: Το υψηλότερο και πιό δύσκολο επίπεδο 
της ηγεσίας είναι η κορυφή. Ενώ οι περισσότεροι μπορούν 
να μάθουν να ανεβαίνουν στα επίπεδα 1 έως 4, το επίπεδο 
5 δεν απαιτεί μόνο προσπάθεια, ικανότητες και προσήλωση 
στον σκοπό αλλά και μεγάλη ποσότητα ταλέντου. Στο ανώ-
τατο αυτό επίπεδο φθάνουν μόνο οι ηγέτες που είναι προικι-
σμένοι με φυσικό χάρισμα. Τι κάνουν οι ηγέτες στο επίπεδο 
5; Εξελίσσουν αλλά άτομα ώστε αυτά να γίνουν ηγέτες επι-
πέδου 4. 

Όταν συμπαθείτε τους ανθρώπους και τους αντιμετωπίζεται ως 
ανεξάρτητα άτομα με αξία, αρχίζετε να αναπτύσσετε επιρροή 
επάνω τους. Αναπτύσσεται εμπιστοσύνη. 
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Πρόσωπα

«Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας στις 22 Σεπτεμβρί-
ου 2014  απεφάνθη  ότι  το προνόμιο της ετεροδικίας των 
κρατών (State Immunity), της αρχής, δηλαδή, του Διεθνούς 
Δικαίου που ορίζει ότι ένα Κράτος  δεν ενάγεται στα δικα-
στήρια άλλου κράτους, κάμπτεται  σε περιπτώσεις  εγκλη-
μάτων πολέμου, ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Στις  
περιπτώσεις αυτές, όπως αποφάνθηκε το Ιταλικό Ανώτατο 
Δικαστήριο, τα Κράτη παραδεκτώς μπορούν να ενάγονται 
στα Δικαστήρια άλλων Κρατών.
Το θέμα, για την Ελληνική πλευρά σχετίζεται με το μακρό δι-
καστικό αγώνα των Διστομιτών, τον  οποίο είχε ανοίξει ο αεί-
μνηστος Ι. Σταμούλης. Ο Έλληνας Εθνικός Δικαστής πρέπει 
να τεθεί ενώπιον των ευθυνών του, ενώπιον του όρκου του, 
ενώπιον της συνειδήσεώς του, ενώπιον του συντάγματος και 
των νόμων, αλλά κυρίως ενώπιον του δικαίου και να λάβει 
θέση. Η απόφαση του Ιταλικού Ανωτάτου Δικαστηρίου όχι 
μόνο είναι δυνατόν, αλλά και πρέπει, να αποτελέσει δείκτη 
και ερμηνευτικό προηγούμενο» επισήμανε ο Σαράντος Θεο-
δωρόπουλος μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκη-
ση των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) 
και του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ένωσης Δικηγόρων για 
τις Γερμανικές Αποζημιώσεις (ΠΕΔ) και  μέλος του Διοικητι-
κού τους Συμβουλίου. 

Ερώτηση: Ποιες είναι οι εξελίξεις για την διεκδίκηση των 
γερμανικών οφειλών;
Απάντηση: Η σημαντικότερη εξέλιξη του τελευταίου χρονι-
κού διαστήματος είναι η απόφαση του Ιταλικού Συνταγματι-
κού Δικαστηρίου της 22 Σεπτεμβρίου 2014. Με την απόφασή 
του αυτή το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας απεφάνθη ότι 
το προνόμιο της ετεροδικίας των κρατών (State Immunity), 
της αρχής, δηλαδή, του Διεθνούς Δικαίου που ορίζει ότι ένα 
Κράτος  δεν ενάγεται στα δικαστήρια άλλου κράτους, κά-
μπτεται σε περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου, ή εγκλημάτων 
κατά της ανθρωπότητας. Στις  περιπτώσεις αυτές, όπως απο-
φάνθηκε το Ιταλικό Ανώτατο Δικαστήριο, τα Κράτη παραδε-
κτώς μπορούν να ενάγονται στα Δικαστήρια άλλων Κρατών.
Το θέμα, για την Ελληνική πλευρά σχετίζεται με το μακρό 
δικαστικό αγώνα των Διστομιτών, τον οποίο είχε ανοίξει ο 
αείμνηστος Ι. Σταμούλης. Οι Διστομίτες την 27.11.1995 ενή-
γαγαν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ενώ-
πιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, αξιώνοντας 
αποζημιώσεις εξαιτίας των όσων υπέστησαν από γερμανικά 
στρατεύματα κατά τη Σφαγή του Διστόμου (10.6.1944). Το 
Πρωτοδικείομε την υπ΄αριθ. 137/1997 τελεσίδικη απόφα-
σή του δικαίωσε τους Διστομίτες. Κατόπιν με την υπ΄αριθ.  
11/2000 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η 
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αίτηση αναιρέσεως του Γερμανικού Δημοσίου απερρίφθη Οι 
Διστομίτες με αμετάκλητη απόφαση επιχείρησαν να ικανο-
ποιήσουν τις απαιτήσεις τους. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχ. 
Σταθόπουλος όμως, δεν έδωσε την άδεια, από την οποία 
εξαρτά το άρθρο 923 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας την 
επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος Αλλοδαπού 
Δημοσίου.
Ο Ι. Σταμούλης εκμεταλλευόμενος την Ευρωπαϊκή νομοθε-
σία διεθνοποίησε τη διαφορά. Με βάσει την απόφαση του  
Πρωτοδικείου Λειβαδειάς ως ευρωπαϊκού  εκτελεστού τίτλου 
πέτυχε να κατάσχει περιουσία του Γερμανικού Δημοσίου. Τη  
Villa Vigoni  στο Menaggio της Ιταλίας. 
Η Γερμανία άσκησε όλα τα  ένδικα μέσα και βοηθήματα που 
της παρείχε η ιταλική δικονομία μέχρι και το Ανώτατο Δικα-
στήριο της Ιταλίας, που απέρριψε τις αντιρρήσεις της 
το 2009. 
Η Γερμανία προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης  
παραπονούμενη για την παράκαμψη της αρχής της ετεροδι-
κίας απο τα ιταλικά Δικαστήρια. Το Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης επιβεβαίωσε το απόλυτο απαραβίαστο της Αρχής της 
Ετεροδικίας. Συνέστησε, όμως, στα διάδικα κράτη να  επιλύ-
σουν το ζήτημα με διαπραγματεύσεις, εντός ευλόγου χρόνου. 
Η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι, εναρμόνισε με την απόφαση 
του Διεθνούς Δικαστηρίου την ιταλική νομοθεσία. Αναγνώρι-
σε στη Γερμανία νέο ένδικο μέσο, προκειμένου να ακυρώσει  
την κατάσχεση. Η Γερμανία επέσπευσε και πάλι την υπόθεση  
ενώπιον του Εφετείου της Φλωρεντίας, ζητώντας να αρθεί η 
κατάσχεση στη Villa Vigoni. 
To Εφετείο της Φλωρεντίας, όμως, έθεσε προδικαστικό ερώ-
τημα στο Συνταγματικό Δικαστήριο, εάν ο νόμος αυτός ήταν 
συμβατός με το ιταλικό Σύνταγμα.
Ο Ιταλός συνταγματικός δικαστής ανέδειξε το διακριτό ρόλο 
του Εθνικού Δικαστή σε θέματα ερμηνείας του Διεθνούς 
Δικαίου. Ανέδειξε την ουσία και την αποστολή του Διεθνούς 
Δικαίου, εις βάρος του τύπου. Δέχθηκε ότι έχει αρμοδιότη-
τα,που κάμπτει την αρχή της ετεροδικίας, αξιολογώντας ως 
υπέρτερη την ανάγκη κολασμού των εγκλημάτων πολέμου 
και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. 
Αν η Γερμανία εξακολουθήσει τον αγώνα ενώπιον των Ιταλι-
κών Δικαστηρίων, πιθανολογείται με αυξημένη ασφάλεια ότι 
το Εφετείο της Φλωρεντίας θα απορρίψει το έκτακτο ένδικο 
βοήθημα της γερμανικής κυβέρνησης, που κρίθηκε αντισυ-
νταγματικό. Στην περίπτωση αυτή το Γερμανικό Δημόσιο θα 
κληθεί να πληρώσει, ή να επιδιώξει να δώσει λύση στο ζήτη-
μα με διαπραγματεύσεις. Εκτός αν η Γερμανία θα ανεχθεί να 
εκπλειστηριαστεί ακίνητό της. 
Η Γερμανία έχει, επίσης, τη  δυνατότητα είτε να φέρει το ζή-
τημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., είτε να προσφύ-
γει στο διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ξανά. Με παράπονο ότι 
δεν έγινε δεκτή η αρχή της κρατικής ασυλίας – ετεροδικίας. 
Και οι τρεις αυτές περιπτώσεις θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον. 
Α) Στην περίπτωση που η Γερμανία επιλέξει διαπραγματεύ-
σεις, ως αναγγελθέντες δανειστές στη Villa Vigoni δεν είναι 
μόνο οι Ιταλοί θύματα του Ναζισμού. Είναι και οι Διστομίτες. 
Εδώ υπάρχει μία μεγάλη πρόκληση, καθώς θύματα της ναζι-
στικής θηρωδίας στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οι Διστομίτες, 

αλλά  εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, άλλοι Έλληνες οι οποίοι 
δεν είναι μόνο από μαρτυρικούς τόπους. 
Υπάρχει, λοιπόν, το ενδεχόμενο κατά τις διαπραγματεύσεις  
να τεθεί και το ζήτημα χιλιάδων άλλων  αγωγών που εκκρε-
μούν στα Ελληνικά Δικαστήρια και έχουν ματαιωθεί στον 
πρώτο ή στο δεύτερο βαθμό μετά την υπ΄αριθ. 6/2002 απόφα-
ση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστηρίου που  αναγνώρισε  
το προνόμιο της ετεροδικίας του Γερμανικού Δημοσίου. Οι 
λοιποί ζημιωθέντες δεν πρόκειται να δεχθούν τον αποκλεισμό 
τους. Εάν η ελληνική κυβέρνηση κάνει αντίθετη επιλογή 
αφού θα υπέγραφε την πολιτική της. 
Β) στην περίπτωση που η Γερμανία επιλέξει να φέρει το 
ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα έχει, για λόγους συ-
στηματικούς απέναντί της τις Η.Π.Α., αφού τα Αμερικανικά  
Δικαστήρια έχουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις παρακάμψει  
την αρχή της κρατικής ασυλίας- ετεροδικίας σε περιπτώσεις  
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. 
Θα έχει επίσης ενδιαφέρον πως ο Ο.Η.Ε. που ιδρύθηκε 
ακριβώς για την καταπολέμηση του ναζισμού και τη νίκη των  
Ελευθέρων Εθνών θα αποφανθεί στην προκείμενη περίπτω-
ση. Δηλαδή στην προσπάθεια διαφυγής της Γερμανίας από  
τις συνέπειες των πράξεών της στον Β’ Π.Π. 
Εκεί υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες παρεμβάσεως από την 
Ελληνική Διπλωματία, εφ΄όσον το επιθυμεί η Κυβέρνηση, 
που χαράσσει την εξωτερική μας πολιτική. 
Η Ελληνική Διπλωματία μπορεί να παρέμβει, και καταστα-
τικά, ώστε η Γερμανία να συζητήσει το ζήτημα της αποζη-
μιώσεως των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, το θέμα 
του Κατοχικού Δανείου, την Επιστροφή των Αρχαιοτήτων 
και των Πολιτιστικών Θησαυρών και έντεχνα ξεχασμένες 
οφειλές της, όπως εκείνες από το καπνικό clearing του μεσο-
πολέμου
Γ)  Στην περίπτωση που η Γερμανία επανέλθει στο Διεθνές  
Δικαστήριο της Χάγης, θα πρέπει να της ζητηθεί να εξηγήσει  
γιατί στο χρονικό διάστημα περίπου 3 ετών δεν έκανε καμία  
κίνηση για την αποζημίωση των θυμάτων των ναζιστικών  
σφαγών, αλλά και των λοιπών καταστροφών στα πλαίσια της 
λεηλατικής οικονομίας του άξονα. Αυτή τη φορά η παρέμ-
βαση της Ελληνικής Δημοκρατίας πρέπει να κινηθεί σε πιο  
υψηλούς τόνους. 
Ερώτηση: Ποια είναι η θέση των κομμάτων της αντιπολί-
τευσης στην Γερμανία και πόσο θα βοηθήσει την ελληνική 
πλευρά;
Απάντηση: Από την αντιπολίτευση της Γερμανίας το κόμμα 
του DIE LINKE κρατάει μία πάρα πολύ καλή στάση. 
Έχουμε ξεκάθαρη θέση τόσο από το στέλεχος του DIE 
LINKE και Πρόεδρο της Ομάδας της Αριστεράς GUE/NGL 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γκάμπι Τσίμερ, που σε συνέ-
ντευξη της στο ΑΠΕ τον Οκτώβριο του 2014 δήλωνε ότι  
«Από την αρχή το «Die Linke» είχε συνδέσει το θέμα του ελ-
ληνικού χρέους με τη γερμανική κατοχή και τα όσα είχαν δια-
πραχθεί από τους ναζί. Ένα μέρος από το κόμμα, βέβαια, είχε 
λάβει αποστάσεις από την κεντρική αυτή γραμμή. Η δική μας 
η θέση είναι πως από ηθικής απόψεως η Γερμανία οφείλει να 
καταβάλει τις παλιές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο» 
ενώ, αφού σημείωσε ότι το θέμα δεν έχει απασχολήσει την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση και πρόσθεσε: «Στο τέλος, όμως, 
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Σαράντος Θεοδωρόπουλος
Δικηγόρος 
Μέλος της Εθνικού Συμβουλίου 
για τη Διεκδίκηση των Οφειλών 
της Γερμανίας προς την Ελλάδα



50   Ην-Ων Ην-Ων   51

το θέμα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων και της 
Κατοχής θα έχει αίσιο τέλος και θα βρεθεί μία δίκαιη λύση 
και τελικά οι μελλοντικές κυβερνήσεις, όσο και ο κόσμος 
στην Ελλάδα, θα έχουν αυτό που επιθυμούν».
Η βουλευτής του DIE LINKE Ούλα Γιέπκε  έχει τονίσει 
κατ΄επανάληψη ότι «δεν μπορείς να συγχέεις την κρίση 
χρέους με το ναζιστικό παρελθόν, ούτε έχει βάση στην προ-
κειμένη περίπτωση το επιχείρημα ότι θα πρέπει να βλέπουμε 
μπροστά και όχι πίσω». Η κυρία Γιέπκε έχει δηλώσει πολλές  
φορές ότι η επιστροφή του κατοχικού δανείου δεν είναι μόνο 
ηθική υποχρέωση, αλλά επιβάλλεται και από το διεθνές 
δίκαιο, και αναφέρεται σε γνωμοδότηση της επιστημονικής 
υπηρεσίας του γερμανικού κοινοβουλίου. «Η Γερμανία έχει 
κλέψει και θα πρέπει να επιστρέψει τα κλεμμένα. Το ελληνι-
κό κράτος δικαιούται την επιστροφή του κατοχικού δανείου 
του 1942. Στηρίζω τις ανάλογες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ». 
Ανάλογη είναι και η θέση  της  βουλευτού  του DIE LINKE  
και προέδρου της Ελληνογερμανικής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ανέτε Γκροτ, η οποία σε ανύποπτο χρόνο είχε  
τονίσει: «Το θεωρώ σκάνδαλο ότι εδώ και 60 χρόνια όλες 
οι γερμανικές κυβερνήσεις ούτε καν είναι διατεθειμένες να 
συζητήσουν για την αδικία που έγινε εις βάρος της Ελλάδας. 
Αναμένω ότι στην επόμενη βουλευτική περίοδο θα αναζητη-
θεί επιτέλους μια κοινή λύση ανάμεσα στην Γερμανία και την 
Ελλάδα».
Επίσης στις κινήσεις μας έχουμε αμέριστη συμπαράσταση 
από ομάδες ενός ευρύτερου αντιναζιστικού δικτύου στη 
Γερμανία όπως είναι η γνωστή σε όλους ομάδα γερμανών 
δικηγόρων - ακτιβιστών «AK DISTOMO» και των ιστορικών 
- ακτιβιστών της ομάδας «Angreifbare Traditionspflege». 
Επίσης υπαρχει ενδιαφέρον από ομάδες Γερμανών συνδικα-
λιστών. 
Ερωτήσεις: Ποιες είναι οι προτάσεις από την ελληνική 
πλευρά
Απάντηση: Από  την πλευρά της Κυβέρνησης δεν έχουμε 
συγκεκριμένη πρόταση. Η διακομματική επιτροπη της Βου-
λής κινείται, μάλλον, σε επίπεδο διερεύνησης του ζητήματος, 
όχι σε επίπεδο κατάστρωσης σχεδίου διεκδίκησης 
Δυστυχώς η πρόταση υπάρχει μόνο από την πλευρά  της  
αντιπολίτευσης. 
Και το χειρότερο είναι ότι τη διεκδίκηση η Ελληνική Κυβέρ-
νηση δια του Υπουργού Εξωτερικών κ. Βενιζέλου προσπαθεί 
να την εγκλωβίσει σε ένα στενό νομικό, νομικίστικο κατ΄α-
κρίβεια, πλάισιο όπου δεν έχει μέλλον. 
Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει διεκδίκηση χωρίς πολιτική και  
διπλωματική πρωτοβουλία. Οι νομικές ενέργειες είναι σε  
δεύτερο χρόνο. 
Από την άλλη οι φορείς, όπως το Εθνικό Συμβούλιο για τη 
Διεκδίκηση των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα  
(ΕΣΔΟΓΕ) η Παναλλήνια Ένωση Δικηγόρων για τις Γερ-
μανικές Αποζημιώσεις (ΠΕΔ) κάποιες από τις υπάρχουσες  
ενώσεις θυμάτων, αλλά και παράγοντες από την Εταιρεία 
Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (ΕΔΙΑ) κρατούν  συνεχώς  το 
θέμα στην επικαιρότητα, προσπαθώντας με  διάφορες εκδη-
λώσεις να ενημερώνουν τον Ελληνικό Λαό και να κρατούν  
το θέμα στην επικαιρότητα. 
Αυτή η προσπάθεια προχωράει και θεσμικά. Πρόσφατα ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών συνέστησε επιτροπή για τις  
Γερμανικές Αποζημιώσεις. 
Απομένει μία μεγάλη πανυγηρική εκδήλωση στην Αθήνα, 
όπου θα τεθούν οι στόχοι της νέας εποχής της Διεκδίκησης. 
Η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει το ταχύτερο να προβεί σε  νέα 
ρηματική διακοίνωση στη Γερμανική Κυβέρνηση στο  πλαί-
σιο των νόμων 2023/3-3-1952 (ΦΕΚ Α61) «Περί της λήξεως 
της μετά της Γερμανίας εμπολέμου καταστάσεως» με ισχύ 
από 30/6/1951, «υπό την επιφύλαξη της δια της συναφθη-
σομένης συνθήκης ειρήνης, ρυθμίσεως των εκ του πολέμου 
προκυψάντων ζητημάτων και υφισταμένων διαφορών» και 
της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. της  από 27/2/1953 Συμφωνί-
ας του Λονδίνου «Περί των εξωτερικών Γερμανικών χρεών», 
η οποία κυρώθηκε εκ μέρους της Ελλάδος με τον Νόμο 3480, 
ΦΕΚ Α6-7/1/1956. 
Πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε στη γερμανική κυβέρ-
νηση χώρο για να υπεκφεύγει. 
Στο εσωτερικό μέτωπο, από την άλλη, ίσως να έφθασε η στιγ-
μή, πλέον, να επαναπροσδιοριστούν κάποιες από τις 50.000 
περίπου ματαιωμένες υποθέσεις ενώπιον των Ελληνικών Δι-
καστηρίων και αφορούν στις ατομικές αξιώσεις των θυμάτων 
της Κατοχής. Υπάρχουν νέα περιστατικά που δικαιολογούν 
αυτή την άποψη. Όταν εξεδόθη η υπ΄αριθ. 6/2002 του ΑΕΔ,   
δεν είχε εκδοθεί η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης, που εξαρτούσε το προνόμιο της ετεροδικίας της 
Γερμανίας από την έναρξη, μέσα σε εύλογο χρόνο, διαπραγ-
ματεύσεων. 
Ο διαδραμών χρόνος των, σχεδόν, τριών ετών είναι παρα-
πάνω από εύλογος, άρα η Γερμανία δεν μπορεί, πλέον, να 
επικαλείται και να απολαμβάνει την ετεροδικία. 
Ο Έλληνας Εθνικός Δικαστής πρέπει να τεθεί ενώπιον των 
ευθυνών του, ενώπιον του όρκου του, ενώπιον της συνειδή-
σεώς του, ενώπιον του συντάγματος και των νόμων, αλλά 
κυρίως ενώπιον του δικαίου και να λάβει θέση. Η απόφαση 
του Ιταλικού Ανωτάτου Δικαστηρίου όχι μόνο είναι δυνα-
τόν, αλλά και πρέπει, να αποτελέσει δείκτη και ερμηνευτικό 
προηγούμενο.  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Σαράντος Θεοδωρόπουλος είναι δικηγόρος παρ΄Αρείω 
Πάγω. Αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Προέρχεται  από δικηγορική οικο-
γένεια και δικηγορεί στην Αθήνα, μιλά αγγλικά και ιταλικά. 
Στο παρελθόν έχει αναδειχθεί πανελληνιονίκης εφήβων στο 
JUDO με τα χρώματα του Πανελληνίου Γ.Σ. Είναι μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Οφειλών της 
Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και του Προεδρεί-
ου  της Πανελλήνιας Ένωσης Δικηγόρων για τις Γερμανι-
κές Αποζημιώσεις (ΠΕΔ) και  μέλος του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου. 
Ασχολείται ερασιτεχνικά με τη μελέτη της ιστορίας, έχει 
λάβει μέρος σε συνέδρια και ημερίδες για ιστορικά θέματα 
και έχει δημοσιεύσει άρθρα, μελέτες, ένθετα και μονογραφίες 
για ιστορικά θέματα στον τύπο. Έχει κάνει πλήθος Ομιλιών  
στη Ελλάδα για της οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα, 
προσπαθώντας, κυρίως να συμβάλλει στην τεκμηρίωση του 
Ελληνικού Ολοκαυτώματος.

Πρόσωπα
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«3η Γιορτή Κρητικής Διατροφής» στο Ρέθυμνο  με προϊόντα και 
γεύσεις της Κρητικής παράδοσης, του Κρητικού Πολιτισμού και 

του Τουρισμού

Το Σαββάτο 18 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήσαν τα μέλη 
της Ένωσης Κρητών Κερατσινίου Δραπετσώνας το Αρκάδι 

εκδήλωση για τα 50 χρόνια ιδρυσής της

Δεξιά ο πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Ιλίου Στυλιανός 
Μπουρδάκης και αριστερά ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος στην 
Γιορτή Κρασιού όπου συμμετείχε και το χορευτικό της Ένωσης.

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο των Δήμων, της Περιφέρειας Κρήτης,, του Μανώλη Καζεράκη, των Κεητικών Συλλόγων και της IGD.

Εκδήλωση τσικουδιάς πραγματοποιήσε ο σύλλογος 
Αδελφότητας Κρητών Περιστερίου στο εκθεσιακό κέντρο 

της περιοχής 3-4 Οκτωβρίου 2014

Συζητήσεις για «άνοιγμα» στην αγορά της  Πολωνίας με 
στόχο την προώθηση των Κρητικών προϊόντων, ξεκίνησε η 

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή

Η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου (στο 
μέσον), επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Περιφέρειας 
Κρήτης στην 24η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων στη Ταϊβάν
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Σκάκι

Κρητική 
Εστία

Συνταγές

Νέα γραφεία ΠΟΠΚΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ

Στις 19 Οκτωβρίου 2014 έγιναν τα εγκαίνια των νέων 
γραφείων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών 
Κρητικών Σωματείων (ΠΟΠΚΣ) που βρίσκεται στο χώρο 
του Πάρκου Τρίτση (Λεωφόρος Χασιάς 6η Στάση).
Τα  εγκαίνια πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρας όπου παραβρέθηκαν οι Κρητικοί της 
Αθήνας και οι πρόεδροι των κρητικών συλλόγων. 
Ο νέος χώρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας -ανέφερε ο 
πρόεδρος της Μανώλης Πατεράκης- παραχωρήθηκε από το 
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΔΙΜ), στο 
οποίο είναι διευθύνων σύμβουλος ο Παναγιώτης Μανούρης 
ο οποίος έκοψε και την κορδέλα των εγκαινίων ενώ του 
απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν τα μουσικά συγκροτήματα 
των: Γιώργου Καραγιώργη και του Συλλόγου Μεσσαριτών 
Αττικής. 
Χόρεψαν τα συγκροτήματα των κρητικών συλλόγων Ιλίου 
και Παλλήνης Γλυκών Νερών. Μετά από τα παραπάνω 
έγινε πλούσιο κρητικό γλέντι.

- 1 κιλό χοιρινό
- 2 κρεμμύδια μέτρια
- 2 σκόρδα
- 2 πιπεριές πράσινες
- 2 πιπεριές κόκκινες
- 2 ντομάτες
- 1 ποτήρι κρασί
- Ελαιόλαδο
- Αλάτι, πιπέρι, κίμινο, πάπρικα

Κόβουμε το κρέας σε μικρά κομματάκια και το 
τσιγαρίζουμε στο ελαιόλαδο μαζί με το σκόρδο, τα  
κρεμμύδια και το αφήνουμε μέχρι να μαλακώσει σε 
σιγανή φωτιά και το σβήνουμε με κρασί και λίγο νερό. 
Αφού έχει βράσει καλά ρίχνουμε σε μικρά κομματάκια
τις πιπεριές (πράσινες και κόκκινες), την πάπρικα, το 
κίμινο, το αλάτι και το πιπέρι. 
Όταν ψηθεί το κρέας με τα λαχανικά ρίχνουμε τις 
ντομάτες και αφήμουμε να σιγοβράσει. 
Στην συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η βράσει εάν 
χρειασθεί ρίχνουμε λίγο κρασί και το αφήνουμε για 
άλλα πέντε λεπτά.
Το κρέας συνοδεύεται με ρύζι - πουρέ - πατάτες 
τηγανητές ή φούρνου. 

Μεζές για μπεκρίδες και μη

Πανευρωπαϊκό χρυσό στο σκάκι

«Το 2012 όταν βγήκα για πρώτη φορά 1η στην Ευρώπη ήταν 
πολύ μεγάλη εμπειρία. Αισθάνθηκα περηφάνια και ότι επιβρα-
βεύθηκε όλη η προετοιμασία που είχα κάνει για το ευρωπαϊ-
κό τουρνουά» τόνισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» η ελληνίδα 
αθλήτρια-σκακίστρια Αναστασία Αβραμίδου η οποία σε ηλι-
κία 14 ετών πήρε το πανευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο για δεύτε-
ρη φορά. Η αθλήτρια του Συλλόγου  της Πνευματικής Στέγης 
Περιστερίου, συγκέντρωσε 8 ½ βαθμούς σε 9 αγώνες (8 νίκες, 
1 ισοπαλία).
Ερ. Σε ποιά ηλικία ξεκίνησες το σκάκι και πότε εντάχθηκες σε 
ομάδα για αγώνες;
Απ. Ξεκίνησα το σκάκι στα 6,5 χρόνια μου (σχολική χρονιά 
2006-2007) δηλαδή στην πρώτη δημοτικού στον Σκακιστι-
κό Σύλλογο Πολίχνης. Με είχε τρελάνει η ιδέα ότι θα ήμουν 
αρχηγός και θα είχα την δικιά μου τακτική και στρατηγική. 
Αυτό όμως σημαίνει για το σκάκι ότι οργανώνω το παιχνίδι. 
Μου άρεσε που γνώριζα και άλλα παιδιά και ότι μπορούσαμε 
να ανταλλάξουμε τις ιδέες μας. Έμαθα για το σκάκι όταν είδα 
κάποιες εικόνες στην τηλεόραση, πριν να πάω στην 1η Δη-
μοτικού και ο πατέρας μου με βοήθησε να μάθω τις κινήσεις. 
Στην αρχή το έβλεπα σαν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι αλλά μετά 
έγινε τρόπος ζωής. Το αγωνιστικό σκάκι το ξεκίνησα μετά 
από προτροπή των προπονητών για να αποκτήσω εμπειρία. Οι 
προπονητές κατάλαβαν όταν βγήκα πρώτη στη Θεσσαλονίκη 
στα προκριματικά το 2008 ότι έχω ταλέντο. Έτσι απέκτησα 
ένα κίνητρο για να φθάσω πιο ψηλά. 
Ερ. Πόσα μετάλλια έχεις πάρει μέχρι σήμερα και από ποιά 
ηλικία;
Απ. Έχω πάρω πολλά μετάλλια και 45 κύπελλα στο σκάκι. 
Τα μετάλλια ξεκίνησαν από 7 χρονών. Χάρηκα περισσότε-
ρο το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Πανελλήνια διοργάνωση 
του 2008 στην κατηγορία κορίτσια κάτω των 8 ετών. Επίσης 
θυμάμαι το 2011 που αγωνίστηκα με την ομάδα του πρώτου 
μου Συλλόγου στο Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για την 
κατάκτηση της θέσης μας στην Α΄ Εθνική που παρ΄ όλο που 

πέσαμε στην Β΄ Εθνική  ήταν μια μεγάλη εμπειρία γιατί αγω-
νίστηκα στην κατηγορία κορίτσια 16 ενώ ήμουν 11 χρονών. 
Σήμερα είμαι στο Σύλλογο «Πνευματική Στέγης Περιστερί-
ου».  Επίσης το 2012 όταν βγήκα για πρώτη φορά 1η στην Ευ-
ρώπη ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία. Αισθάνθηκα περηφάνια και 
ότι επιβραβεύθηκε όλη η προετοιμασία που είχα κάνει για το 
ευρωπαϊκό τουρνουά. Φέτος για δεύτερη φορά στις 28 Οκτω-
βρίου 2014 ανήμερα της εθνικής μας εορτής πήρα το χρυσό 
πανευρωπαϊκό μετάλλιο στο Μπατούμι της Γεωργίας. Στους 
αγώνες βρέθηκα απέναντι με Ρωσίδες, Αρμένισες, Γεωργιανές 
και άλλες αθλήτριες. 
Ερ. Εάν σε ρωτούσαν γιατί τα παιδιά πρέπει να μάθουν σκάκι 
τι θα απαντούσες;
Απ. Πρέπει να μάθουν σκάκι γιατί μπορούν να οργανώνουν 
την σκέψη τους, να βάζουν πρόγραμμα στη ζωή τους και θα 
ωριμάσουν πιο γρήγορα. Τα παιδιά γίνονται κοινωνικά, γνω-
ρίζουν καινούργιους πολιτισμούς γνωρίζοντας τους ξένους 
αθλητές. Έχω ταξιδέψει για αγώνες στην Γεωργία, στην Βουλ-
γαρία, στην Τουρκία, στην Ρουμανία, στην Τσεχία, στο Μαυ-
ροβούνιο και στη Σλοβενία. Στην Βουλγαρία που είναι πιο 
κοντά στον πολιτισμό μας αισθάνθηκα σαν να αγωνιζόμουν 
στην Ελλάδα αλλά η χώρα που μου άρεσε περισσότερο ήταν 
η Τσεχία. 
Ερ. Πόσο σε βοήθησε το σκάκι στην μαθητική σου ζωή;
Απ. Σκέφθομαι πιο γρήγορα όταν χρειάζεται να κάνω υπολο-
γισμούς στα μαθηματικά, φυσική και χημεία. Οργανώνω κα-
λύτερα τον χρόνο μου όταν διαβάζω και έχω καλή μνήμη. Το 
σκάκι δεν με κουράζει αλλά το σχολείο όταν έχουμε διαγωνί-
σματα.  
Βιογραφικό
Γεννήθηκα 29 Ιανουαρίου του 2000 στην Γερμανία. Πηγαίνω 
στην 3η Γυμνασίου στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης. Στα Αγγλικά 
πήρα το Lower τον Μάιο του 2014 και έχω κάνει ένα χρόνο 
Γερμανικά. Τον ελεύθερο χρόνο μου παίζω μπάσκετ στην ομά-
δα «Αναγέννησης Φλόγας Πολίχνης» από το 2013.

Δεξιά ο Μανώλης Πατεράκης, 
αριστερά ο Παναγιώτης Μανούρης 
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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

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών είναι διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από υπερανδρογοναιμία, ωοθηκική δυσλειτουρ-
γία και ωοθήκες πολυκυστικής μορφολογίας.
Η αιτιολογία του παραμένει άγνωστη και η θεραπεία του είναι 
κυρίως συμπτωματική και εμπειρική.
Το σύνδρομο έχει το δυναμικό να προκαλεί σημαντικές μεταβο-
λικές διαταραχές αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ζαχαρώδη δια-
βήτη και καρδιαγγειακής νόσου. Τα διαγνωστικά κριτήρια του 
Συνδρόμου έχουν αλλάξει κατά καιρούς όμως όλα συμφωνούν 
δευτερεύουσες αιτίες (όπως συγγενής υπερπλασία των επινε-
φριδίων υπερπρολακτιναιμία και νεοπλάσματα που παράγουν 
ανδρογόνα) πρέπει αρχικά να αποκλεισθούν.
Όλα τα διαγνωστικά κριτήρια επίσης απαιτούν την παρουσία 
περισσοτέρων του ενός κριτηρίων για την διάγνωση του Συν-
δρόμου. 
Η αντίσταση στην ινσουλίνη παρατηρείται σε πολλές γυναίκες 
με σύνδρομο πολυκυστικής ωοθήκης ιδιαίτερα σε εκείνες με 
υπερανδρογοναιμία, ωστόσο δε θεωρείται ως ένα εκ των δια-
γνωστικών κριτηρίων.
Η επίπτωση του Συνδρόμου ποικίλη με το ποιά διαγνωστικά 
κριτήρια χρησιμοποιούνται. 
Η συμβολή του γενετικού υπόβαθρου παραμένει αβέβαιη και 
ως εκ τούτου δεν υπάρχει κάποια γενετική δοκιμασία που να 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο πληθυσμιακού ελέγχου. Δεν υπάρ-
χει κάποιος περιβαλλοντολογικός παράγοντας ή ουσία που να 
ενοχοποιείται για την εκδήλωση του Συνδρόμου. Η αντίσταση 
στην ινσουλίνη έχει κεντρικό ρόλο στην αιτιολογία του.
Η παχυσαρκία δεν αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο αλλά ενισχύει 
τα παθολογικά φαινόμενα του Συνδρόμου, δεδομένου ότι το 
20% των γυναικών με πολυκυστικές ωοθήκες δεν είναι παχύ-
σαρκες αλλά το 80% είναι.
Η αντισταθμιστική υπερινσουλιναιμία οδηγεί στην μείωση των 
επιπέδων της SHBG και κατά συνέπεια της αύξησης της βιοδια-
θεσιμότητας των ελεύθερων ανδρογόνων.
Επίσης έχει άμεση υποθαλαμική δράση προκαλώντας έτσι δια-
ταραχή της όρεξης και έκκριση γοναδοτροπινών.  
Η υπερανδρογοναιμία εξάλλου παρά το γεγονός ότι αποτελεί κε-
ντρικό σημείο του Συνδρόμου μπορεί να έχει πολλές αιτιολογίες 

που μερικές δεν σχετίζονται με αντίσταση στην ινσουλίνη.
Οι γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες συνήθως παρουσιάζουν  
διαταραχές εμμηνορρυσίας (από αμηνόρροια έως μηνορραγία) 
και υπογονιμότητα. Για τον λόγο αυτό η προσοχή εστιάζεται 
στις θεραπείες πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας δεδομένου ότι 
αυξάνουν τον κίνδυνο για Σύνδρομο υπερδιέργεσης ωοθηκών 
και πολύδυμη κύηση.
Επιπρόσθετα οι γυναίκες με Σύνδρομο πολυκυστικής ωοθή-
κης έχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών της κύησης όπως ο 
ζαχαρώδης διαβήτης και η υπερτασική νόσος. Ο κίνδυνος αυτός 
αυξάνεται με την ιατρογενή πολύδυμη κύηση.
Διαταραχές του δέρματος εξαιτίας των αυξημένων περιφερικών 
ανδρογόνων όπως η υπερτρίχωση και η ακμή και σε μικρότερο 
ποσοστό η αλωπεκία είναι συνηθισμένα ευρήματα.
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αντίστασης στην ινσουλίνη που 
οδηγεί σε μεταβολικό σύνδρομο που έχουμε μη αλκοολική λι-
πώδης διήθηση του ύπατος και διαταραχές σχετιζόμενες με την 
παχυσαρκία όπως υπνική άπνοια.
Αυτά μακροχρόνια οδηγούν σε ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και 
καρδιαγγειακά νοσήματα.
Πρόσφατα έχουν αποδοθεί σε γυναίκες με Σύνδρομο πολυκυ-
στικής ωοθήκης διαταραχές από την ψυχική σφαίρα. Όπως δι-
αταραχές  διάθεσης και κατάθλιψη. Αναφέρεται ότι οι γυναίκες 
αυτές επίσης έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του ενδομητρί-
ου, ο οποίος βέβαια δημιουργείται μέσω των ανεξάρτητων πα-
ραγόντων κινδύνου που συνοδεύουν το Σύνδρομο (παχυσαρκία, 
διαβήτης, υπέρταση, χρόνιοι ανωοθυλακιορρηκτική κύκλοι).
Η διαφορική διάγνωση του Συνδρόμου της πολυκυστικής 
ωοθήκης περιλαμβάνει άλλες αιτίες υπερέκρισης ανδρογόνων: 
ανδρογονοπαραγωγοί όγκοι, εξωγενής  πρόληψη ανδρογόνων, 
Σύνδρομο Cushing (αύξηση βάρους και ανδρογενετική εικόνα), 
μεγαλακρία (αύξηση των άκρων), γενετικό έλλειμμα δράσης 
ινσουλίνης, πρωτοπαθής υποθαλαμική αμηνόρροια, θυρεοειδική   
νόσος, διαταραχές προλακτίνης.  
Η διαφορική διάγνωση βασίζεται πάνω στο ιστορικό της ασθε-
νούς (ατομικό αναμνηστικό και οικογενειακό ιστορικό) στην 
κλινική εξέταση και στα εργαστηριακά-απεικονιστικά ευρήμα-
τα.

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

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

Φ
ωτ

ογ
ρα

φί
α 

IG
D



www.e-inon.gr
Π
Ε

Πρακτορείο ΕιδήσεωνEnglish

In - On
Ελληνικά

Ην - Ων


