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T. 18 2 18, www.piraeusbank.gr Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

Καλέστε στο 18 2 18 ή επισκεφθείτε ένα κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς.

Για να µπορείς να τους φροντίζεις όλους...
πρέπει πρώτα να φροντίζεις τον εαυτό σου.
 

Για να είσαι υγιής και ικανός να προστατεύεις όλους όσους αγαπάς, η Τράπεζα Πειραιώς
σου προσφέρει το πρόγραµµα ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ GOLD της NN Hellas.
Ένα ολοκληρωµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα υγείας που, εκτός από τις παροχές κάλυψης,
περίθαλψης και νοσηλείας, σου προσφέρει:
• ∆ιαγνωστικές εξετάσεις
• Check up µε εξετάσεις που ταιριάζουν στο φύλο και στην ηλικία σου
• Ιατρικές επισκέψεις στα συνεργαζόµενα ιδιωτικά ιατρεία του δικτύου
• Κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις
• Οδοντιατρική φροντίδα
• Φυσικοθεραπείες
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«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, περισσότερα από $ 300.000 
έχουν μοιραστεί υπό μορφή δεμάτων ξηράς τροφής σε άπο-
ρες οικογένειες σε ολόκληρη την Ελλάδα και περισσότερα 
από $ 10.000.000 ιατρικά αναλώσιμα έχουν διανεμηθεί στα 
νοσοκομεία της χώρας. Όλα αυτά είναι απλώς ενδεικτικά 
των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης» επι-
σήμανε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο κυβερνήτης της Πε-
ριφέρειας των ΑΧΕΠΑ Γιώργος Πλομακάκης.
Ερ. Ποιός είναι ο ρόλος των ΑΧΕΠΑ σε αυτή την κρίσιμη 
περίοδο που περνάει η Ελλάδα;   
Απ. Η ΑΧΕΠΑ διαχρονικά βοηθάει τη πατρίδα με κάθε τρό-
πο. Από το 2011 μέχρι σήμερα, πάνω από 10 κοντέινερ ια-
τρικά αναλώσιμα, συνολικής αξίας πάνω από $ 10.000.000 
έχουν παραδοθεί σε όλες τις νοσοκομειακές δομές της 
χώρας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, περισσότερα από 
$ 300.000 έχουν δοθεί στη οργάνωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της 
εκκλησίας της Ελλάδας και μέσω αυτής έχουν μοιραστεί υπό 
μορφή δεμάτων ξηράς τροφής σε άπορες οικογένειες σε ολό-
κληρη την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι απλώς ενδεικτικά των 
φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Συγχρό-
νως, με παρεμβάσεις στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων, 
προσπαθεί να επηρεάσει υπέρ των Εθνικών μας θεμάτων.  
Παράλληλα, τα 31 τμήματα της Ελληνικής Περιφέρειας, 
λειτουργούν ως ανταποκριτές της κεντρικής οργάνωσης 
και αναπτύσσουν στις τοπικές κοινωνίες, σημαντική φιλαν-
θρωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική και εθελοντική δράση.                                                                                                          
Ερ. Ποιοί είναι οι νέοι στόχοι των ΑΧΕΠΑ;
Απ. Πριν λίγες ημέρες, στις 8 και 9 Μαΐου 2015, έγινε στη 
Κομοτηνή το ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Περιφέρειας 
της ΑΧΕΠΑ. Το Συνέδριο σημείωσε εξαιρετική επιτυχία 
αφού είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή που υπήρξε ποτέ. Πα-
ραβρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία του Υπάτου Συμβουλίου 
από την Αμερική. Έγινε ο ετήσιος απολογισμός των τμημά-
των και της Περιφέρειας και δόθηκαν οι κατευθύνσεις για τη 
νέα περίοδο που ξεκινάει 1 Ιουλίου. Πέρα των υποχρεώσεων 
μας που απορρέουν από τις αρχές της ΑΧΕΠΑ, στους άμε-
σους στόχους μας είναι η ανάπτυξη του AHEPA HELLAS 
Housing, δηλαδή η δημιουργία ενός -κατ’ αρχήν- ομογενει-
ακού χωριού, όπου θα μπορούν ομογενείς μας που λείπουν 

πολλά από τη πατρίδα, να περνούν ένα διάστημα του χρόνου. 
Ερ. Ποιά είναι η ιστορικό διαδρομή των ΑΧΕΠΑ;
Απ. Η ΑΧΕΠΑ ιδρύθηκε στην Ατλάντα, στις 26 Ιουλίου 
1922 από 8 ομογενείς, λόγω της έξαρσης των προκαταλή-
ψεων και του ρατσισμού, που εμφανίστηκαν στις αρχές του 
20ου αιώνα στους κόλπους της αμερικανικής κοινωνίας. 
Επιπλέον, βοήθησε τους Έλληνες μετανάστες να αφομοιω-
θούν στην τοπική κοινωνία. Σήμερα η ΑΧΕΠΑ είναι η πο-
λυπληθέστερη και αρχαιότερη οργάνωση προώθησης και 
διατήρησης της ελληνικής κληρονομιάς με έδρα την Αμε-
ρική. Αντιπροσωπεύει τα ιδεώδη της Αρχαίας Ελλάδας, στα 
οποία συγκαταλέγονται η φιλανθρωπία, η παιδεία, η αγωγή 
του πολίτη, καθώς και η οικογενειακή και προσωπική διά-
κριση στα πλαίσια της κοινότητας. Στα χρόνια που πέρασαν 
από τότε η προσφορά της ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα είναι συ-
νεχής διαχρονική. Από το 1922 - 1924 που δημιουργήθηκε 
το πρώτο πρόγραμμα χρηματοδότησης ορφανών της Μικρα-
σιατικής καταστροφής μέχρι σήμερα, δεκάδες προγράμμα-
τα υλικής και ηθικής βοήθειας έχουν υλοποιηθεί όπως: Στο 
μεγάλο σεισμό το 1928 στη Κόρινθο έφθασαν φάρμακα και 
ρουχισμός, το 1934 ιδρύεται η Γεωργική Σχολή Κορίνθου, 
το 1941 δημιουργείται Παναμερικανικό δίκτυο για βοήθεια 
στη κατεχόμενη Πατρίδα και έρχονται φάρμακα, ρούχα και 
τρόφιμα συνολικής αξίας $ 4.000.000, το 1945 εκπονείται 
πρόγραμμα ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης από το πό-
λεμο Ελλάδας, το 1947 έρχεται το δόγμα Τρούμαν (Ο Harry 
Truman ήταν φιλέλληνας και μέλος της ΑΧΕΠΑ). Η συνολι-
κή βοήθεια τη περίοδο 1941 - 1948 ανήλθε σε $ 12.000.000. 
Το 1948 δημιουργείται το πρώτο κέντρο Υγείας στη Χρυ-
σούπολη της Καβάλας, ενώ ακολουθούν 141 ακόμα σε όλη 
την Ελλάδα. Το 1951 ξεκινούν να κατασκευάζονται το νο-
σοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και η πτέρυγα ΑΧΕΠΑ 
στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός της Αθήνας ενώ το 1953 με 
τη συνδρομή και των Κρητών της Αμερικής δημιουργείται 
το Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 1955 
αποστέλλονται ρούχα, φάρμακα και τρόφιμα για τους σει-
σμόπληκτους στο Βόλο ενώ την ίδια χρονιά κατασκευάζε-
ται το μνημείο των Θερμοπυλών. Το 1960 δωρίθηκαν σε 
βιβλιοθήκες Αμερικάνικων σχολείων, κολεγίων και Πανεπι-

Οικονομική βοήθεια ΑΧΕΠΑ

στημίων πάνω από 1000 σειρές βιβλίων Ελλήνων κλασικών 
συγγραφέων. Το 1963, με παναμερικανικό έρανο ενισχύεται 
η έρευνα του  γνωστού  γιατρού - ερευνητή Γεωργίου Πα-
πανικολάου. Και πολλά ακόμα. Από το 1928 μέχρι σήμερα, 
κάθε χρόνο δίδονται υποτροφίες σε παιδιά ομογενών για τη 
διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας.
Βιογραφικό
Ο Γιώργος Πλομακάκης που επανεκλέχθηκε κυβερνήτης της 
Περιφέρειας Ελλάδος της ΑΧΕΠΑ, γεννήθηκε στα Χανιά 
της Κρήτης το 1961, όπου και κατοικεί σήμερα. Είναι Πτυ-
χιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και εργάστηκε στη ΔΕΗ 
από το 1986 και από το 2011 στη ΔΕΔΔΗΕ, (τη θυγατρική 
της ΔΕΗ που μεταβιβάστηκαν οι λειτουργίες του δικτύου) 
ως Τομεάρχης Δικτύου της Περιοχής Χανίων. Έχει εργαστεί 
επί 19 χρόνια ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο ΤΕΙ Κρήτης. 
Είναι πρόεδρος του Νομαρχιακού τμήματος Χανίων της Επι-
στημονικής Ένωσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) και αντιπρόεδρος 
του οικοδομικού συνεταιρισμού Χανίων. Είναι πιστοποιημέ-

νος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ, τον ΟΑΕΔ και 
τη ΔΕΗ. Συνεργάζεται με διάφορα ΚΕΚ σε προγράμματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων και διδάσκει στις σχολές της ΔΕΗ. 
Είναι πιστοποιημένος στη μελέτη και εφαρμογή έξυπνων 
συστημάτων μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ΚΝΧ. Είναι 
πραγματογνώμονας της εισαγγελίας και του πρωτοδικείου 
Χανίων. Μέλος και κριτής εργασιών της διεθνούς Ένωσης 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών μηχανικών (ΙΕΕΕ). Έχει 
συμμετάσχει με επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά και 
επαγγελματικά συνέδρια.
Μέλος της ΑΧΕΠΑ από το 2004. Έχει διατελέσει πρόεδρος 
στο τμήμα Χανίων. Έχει υπηρετήσει τη Περιφέρεια Ελλάδας 
από διάφορες θέσεις από το 2009 μέχρι και σήμερα. Το 2014 
εκλέχθηκε κυβερνήτης της Περιφέρειας (θητεία από 1 Ιου-
λίου 2014 μέχρι 30 Ιουνίου 2015) και πριν λίγες ημέρες στο 
Συνέδριο επανεκλέχθηκε για δεύτερη φορά για τη περίοδο 
1 Ιουλίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2016. 

Γιώργος Πλομακάκης
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Λογιστικό Χρέος

«Εάν μάθουμε ποιό είναι εκείνο το τμήμα του χρέους που είναι 
παράνομο ή απεχθές, επειδή παρήχθη από παράνομες πράξεις, 
από αντικοινωνικές πολιτικές επιλογές, από αντισυνταγματι-
κές αποφάσεις, από συμβάσεις με λεόντειες ρήτρες, από μί-
ζες, ενισχύεται η θέση του λαού μας και της πατρίδας μας και 
ταυτόχρονα απονομιμοποιείται η πάγια θέση των δανειστών 
ότι ολόκληρο το χρέος πρέπει να εξυπηρετηθεί» επισήμανε σε 
συνέντευξη στο «Ην-Ων» η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
μέλος της Επιτροπής για τον Έλεγχο του Λογιστικού Χρέους 
Σοφία Σακοράφα.
Ερ. Πότε προτάθηκε η επιτροπή για το λογιστικό χρέος;
Απ. Λογιστικό έλεγχο του χρέους από επιτροπή ανοικτή και 
ανεξάρτητη πρότεινα για πρώτη φορά εντός βουλής το 2010, 
ως ανεξάρτητη βουλευτής, αμέσως μετά την υπαγωγή μας 
στην Τρόικα. Φυσικά η κυβέρνηση αρνήθηκε, όπως και όλες 
οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Λίγο αργότερα συστήθηκε και 
πρωτοβουλία για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αποτε-
λούμενη από Έλληνες και ξένους καθηγητές και επιστήμονες, 
από βουλευτές και πολιτικές προσωπικότητες, αλλά και από 
συλλογικότητες, φορείς και σωματεία. Η σύσταση επιτροπής 
έγινε αίτημα του κινήματος από το 2011, κυρίως από το κίνημα 
των πλατειών. Η συγκρότησή της λοιπόν, το Μάρτη του 2015, 
από την Πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απα-
ντά καταρχάς σε ένα καίριο κοινωνικό αίτημα, το δικαιώνει.
Δικαιώνει τη λαϊκή απαίτηση να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια 
για το χρέος. Γιατί και πώς παρήχθη, γιατί και πώς διογκώθηκε 
και εκτοξεύθηκε σε επίπεδα που πλέον δεν είναι βιώσιμα.
Θα σταθώ όμως στην αντίδραση των κομμάτων του μνημο-
νιακού τόξου, τα οποία επιδόθηκαν σε μια επίθεση άνευ προ-
ηγουμένου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. 
Φοβούνται τόσο πολύ την αλήθεια; Φοβούνται τόσο πολύ η 
αλήθεια αυτή να αποκαλυφθεί μέσα από ανοικτές διαδικασί-
ες με τη συμμετοχή του λαού μας; Φοβούνται τόσο πολύ τα 
έργα και τις ημέρες τους; Αν τα φοβούνται όλα αυτά καλώς 
τελικά φοβούνται, γιατί θα τα μάθουμε όλοι και όλα. Και τους 
διαβεβαιώνω ότι καμία επίθεση δε μας σταματά. Η αλήθεια 
είναι υπέρτερη της όποιας φαιδρότητας, της όποιας λάσπης, 
της όποιας προσπάθειας απαξίωσης. 
Ερ. Ποιό είναι το όφελος για την Ελλάδα;
Απ. Η αποκάλυψη της αλήθειας έχει πολλαπλό όφελος και 
για το λαό μας και για την πατρίδα μας. Εάν μάθουμε ποιό 
είναι εκείνο το τμήμα του χρέους που είναι παράνομο ή απε-
χθές, επειδή παρήχθη από παράνομες πράξεις, από αντικοινω-
νικές πολιτικές επιλογές, από αντισυνταγματικές αποφάσεις, 
από συμβάσεις με λεόντειες ρήτρες, από μίζες, ενισχύεται 

η θέση του λαού μας και της πατρίδας μας και ταυτόχρονα 
απονομιμοποιείται η πάγια θέση των δανειστών ότι ολόκληρο 
το χρέος πρέπει να εξυπηρετηθεί. Και η ενίσχυση της θέσης 
της Ελλάδας δεν είναι μόνον πολιτική, αλλά ακουμπάει σε 
διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, στο διεθνές δίκαιο, στο 
καταστατικό του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα θα γνωρίσουμε τι ακρι-
βώς πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον, ώστε να μην έχουμε 
παρόμοιες εγκληματικές πρακτικές διόγκωσης του χρέους. Η 
διαδικασία της Επιτροπής Αλήθειας επειδή δεν είναι κλειστή 
και περιχαρακωμένη, παρά ανοικτή, δημόσια και συμμετοχική 
είναι παράλληλα μια διαδικασία που διαπαιδαγωγεί πολιτικά 
την κοινωνία των πολιτών στην κατεύθυνση του ελέγχου, της 
λογοδοσίας, αλλά και της ενεργητικής στήριξης  συμπερασμά-
των που ενισχύουν την κοινωνία και τη βοηθούν στην ανασυ-
γκρότησή της.
Ερ. Ποιά είναι η στάση των Ευρωπαίων;
Απ. Αντιφατική. Εννοώ ότι ενώ από το 2013 υπάρχει ευρωπα-
ϊκός κανονισμός που προβλέπει τη σύσταση επιτροπής για τον 
έλεγχο του χρέους σε χώρες που υφίστανται σκληρή δημοσιο-
νομική προσαρμογή, εν τούτοις στην περίπτωση της Ελλάδας 
δε χαιρέτησαν την για πρώτη φορά σύσταση της επιτροπής σε 
ευρωπαϊκό έδαφος.  Κοιτάξτε οι μηχανισμοί της Ευρώπης όπως 
σήμερα αναπτύσσονται είναι απολύτως υποκριτικοί. Και αυτή 
η υποκρισία πρέπει να σπάσει. Στο σημείο αυτό διαπιστώνου-
με ένα ακόμη όφελος που θα προκύψει από την Επιτροπή. Θα 
αναγκαστεί το πολιτικό διευθυντήριο της Ε.Ε να αντιπαρατε-
θεί και με μια άλλη αλήθεια, τεκμηριωμένη και σύννομη, την 
αλήθεια των λαών. Μια αλήθεια που βρίσκεται στον αντίποδα 
της σημερινής κυρίαρχης προπαγάνδας, που περιγράφει τον 
ελληνικό λαό, ως λαό που επιβιώνει εις βάρος των ευρωπαίων 
φορολογουμένων. Μια αλήθεια που θα αποδεικνύει με στοι-
χεία ότι ο μόχθος των λαών της Ευρώπης ρίχνεται στη μαύρη 
τρύπα των τραπεζών, ότι τελικά αυτό που διασώζεται είναι το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα που παρήγαγε την κρίση, ενώ κα-
ταστρέφονται οι κοινωνίες και καταρρακώνεται η δημοκρατία.
Ερ. Ποιές είναι οι ενέργειες σας ως ευρωβουλευτής προκειμέ-
νου οι Ευρωπαίοι να στηρίξουν την Ελλάδα;
Απ. Συνολικά η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς διεξάγει εντός κι εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
έναν αγώνα τόσο στο επίπεδο της ενημέρωσης, όσο και στο  
επίπεδο του συντονισμού με τα κινήματα της Ευρώπης. Στο 
ειδικό κομμάτι της Επιτροπής Αλήθειας, ο ρόλος μου αφορά 
στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβου-
λίων και κυρίως των ευρωπαϊκών λαών, τόσο για τις εργασίες 
της επιτροπής, όσο και για τα συμπεράσματά της. Επιμένω στη 

Απεχθές ελληνικό χρέος

Λογιστικό Χρέος

λέξη αλήθεια, κυρίως ως περιεχόμενο. Και διαβεβαιώνω τον 
κ. Σόιμπλε ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι ο 
ελληνικός λαός πρέπει να μάθει την αλήθεια ότι θα τη μάθει. 
Όπως θα τη μάθουν και οι λαοί της Ευρώπης. Θα μάθουν ποιοι 
και γιατί παρήγαγαν τα σκάνδαλα της Siemens και των εξοπλι-
στικών προγραμμάτων. Θα μάθουν πως και γιατί εκτοξεύθηκε 
το δημόσιο χρέος. Θα μάθουν πως φτάσαμε στο Καστελόριζο 
το 2010, αλλά και στο μεσοπρόθεσμο και στο δεύτερο μνη-
μόνιο. Θα μάθουν για το ρόλο των τραπεζών. Θα μάθουν τι 
δανειστήκαμε και τι πληρώσαμε, που τα πληρώσαμε και γιατί 
τα πληρώσαμε, ενώ την ίδια ώρα χειμαζόταν η κοινωνία μας 
από μια πρωτόγνωρη ανθρωπιστική κρίση.
Βιογραφικό 
Η Σοφία Σακοράφα είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέ-
λος της Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος. Γεννήθη-
κε το 1957 στα Τρίκαλα και είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. 
Το 1982 καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό, ενώ 
συμμετέχει σε κινήματα ειρήνης και πολιτικής αλληλεγγύης. 
Δραστηριοποιείται για μια 10ετία στο χώρο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και το 2002 κατεβαίνει στο Μαρούσι, ως επικε-
φαλής ανεξάρτητου συνδυασμού. Το 2004 ο Πρόεδρος Γιασέρ 
Αραφάτ της απονέμει την Παλαιστινιακή υπηκοότητα, προκει-
μένου να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 

με την ομάδα της Παλαιστίνης. Συμμετέχει στην πρωτοβουλία 
«Ένα καράβι για τη Γάζα» και το 2009 βρίσκεται στη Γάζα 
κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών.
Βουλευτής από το 2007, αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ το Μάη 
του 2010, οπότε και καταψηφίζει το πρώτο Μνημόνιο. Ειση-
γείται στη Βουλή την υιοθέτηση της πρότασης για σύσταση 
Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του δημόσιου χρέους, ενώ 
συμμετέχει ως ανεξάρτητη βουλευτής στην Πρωτοβουλία συ-
γκρότησης Ε.Λ.Ε. Παράλληλα αναπτύσσει δράση για τη συ-
γκρότηση του Αριστερού Αντιμνημονιακού Μετώπου.
Το Δεκέμβρη του 2011 ανακοινώνουν με τον Πρόεδρο της 
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα πολιτική συνεργασία, ενώ 
τον Απρίλη του 2012 προσχωρεί στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 
εκλογές της 6ης του Μάη 2012 εκλέγεται πρώτη βουλευτής 
στη Β΄ Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ και επανεκλέγεται στις 
εκλογές της 17ης Ιούνη και είναι υπεύθυνη της Επιτροπής 
Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου για το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών. Τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών, ανα-
πληρωματικό μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του 
Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις της Ε.Ε με χώρες της Κε-
ντρικής Αμερικής (DCAM).

Σοφία Σακοράφα
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Νέα Επιχειρήσεων

Εγκρίθηκαν 19 μεταλλαγμένων 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
έδωσε την Παρασκευή 24 Απριλίου η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για 10 νέες άδειες Γενετικά 
Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) 
για χρήση σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, 
7 ανανεώσεις υφιστάμενων αδειών, 
καθώς και την άδεια για εισαγωγές σε 
δύο κομμένα λουλούδια ΓΤΟ (όχι για 
τρόφιμα ή ζωοτροφές).
Οι άδειες ισχύουν για 10 έτη και τυχόν 
προϊόντα που θα παράγονται από τους εν 
λόγω ΓΤΟ θα υπόκεινται στους κανόνες 
επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της 
ΕΕ.
Οι γενετικώς τροποποιημένοι 
οργανισμοί που εγκρίθηκαν σήμερα οι 
εξής:
- 10 νέες άδειες: καλαμπόκι MON 
87460, σόγια MON 87705, σόγια 
MON 87708, σόγια MON 87769, 
σόγια 305.423, σόγια BPS-CV127-9, 
ελαιοκράμβη MON 88302, βαμβάκι 
T304-40, σόγια MON, βαμβάκι 88913, 
βαμβάκι LLCotton25xGHB614
- 7 ανανεώσεις: αραβόσιτος T25, 
αραβόσιτος NK603, ελαιοκράμβη 
GT73, βαμβάκι MON 531 x MON 
1445, σόγια MON, βαμβάκι 15985, 
βαμβάκι ΜΟΝ 531 και βαμβάκι MON 
1445
-2  κομμένα άνθη  (γαρίφαλο IFD-
25958-3 και γαρίφαλο IFD-26407-2).
Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα 
αποφασίστηκε πως δεν θα ισχύει γενική 
απαγόρευση, αλλά κάθε χώρα θα έχει 
τη δυνατότητα να απαγορεύει την 
καλλιέργεια και την εισαγωγή γενετικά 
τροποποιημένων προϊόντων στην 
επικράτειά της.
Πολλοί ωστόσο επισημαίνουν 
πως είναι πρακτικά αδύνατο να 
αποτραπεί πλήρως η κατανάλωση 
γενετικά τροποποιημένων προϊόντων 
μεμονωμένα σε κάποια χώρα, καθώς 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
διάφορα προϊόντα όπως σε ζωοτροφές 
ή ακόμη και σε τρόφιμα για τους 
ανθρώπους (αλεύρι, κονσέρβες, είδη 
ζαχαροπλαστικής, μπισκότα κ.λπ.) 
και η κοινοτική συνθήκη επιβάλλει 
την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων. 
Με την νέα απόφαση  ο αριθμός των 
«μεταλλαγμένων» που επιτρέπεται να 
εισάγονται στην ΕΕ, αυξάνεται στα 58.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Νέες άδειες 
μεταλλαγμένων προϊόντων

Στο ηλεκτρονικό μητρώο ελληνικών 
προϊόντων και υπηρεσιών στη Διεύθυνση 
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα 
καταχωρούνται  τα στοιχεία των επιχειρήσεων 
στις οποίες έχει απονεμηθεί το δικαίωμα  
χρήσης  του «Ελληνικού Σήματος». Το 
μητρώο θα είναι προσβάσιμο από όλους τους 
ενδιαφερόμενους μέσω διαδικτυακού portal. 
Όπως αναφέρει δημοσίευση στο Διαύγεια 
διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός για 
την προμήθεια εφαρμογής Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Ελληνικού Σήματος για την 
κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης 
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού. Θα καταχωρείται στο μητρώο, 
ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας 
κάθε απονομή, μεταβίβαση, ανάκληση ή 
μεταβίβαση προσωρινή ή οριστική του 
Ελληνικού Σήματος και η καταχώρηση 
των στοιχείων στο μητρώο θα γίνεται 

ηλεκτρονικά απευθείας από χρήστες του 
φορέα απονομής.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 18.450 ευρώ και οι φάκελοι με τις 
σφραγισμένες προσφορές που κατατέθηκαν 
μέχρι τις 22 Μαΐου 2015 στη διεύθυνση 
προμηθειών του υπουργείου Οικονομίας.  
Οι προσφορές  αποσφραγίσθηκαν στις 25 
Μάιου  2015,  στην  έδρα  του  υπουργείου.
Σημειώνεται ότι σε τρεις μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 
παραδοθεί το έργο. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι 
τώρα οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί για 
την  απονομή  σήματος  είναι  οι  εξής:
- για  το  γάλα  και  τα  γαλακτοκομικά 
προϊόντα ο Ελληνικός Γεωργικός 
Οργανισμός - Δήμητρα
- για  τα αλκοολούχα  ποτά  η Γενική 
Διεύθυνση του  Γενικού Χημείου του 
κράτους
Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος είναι 
υπεύθυνη για την εποπτεία του μητρώου ενώ 
ο διαδικτυακός τόπος του μητρώου θα είναι 
δημόσιος και ελεύθερα προσβάσιμος.

Ηλεκτρονικό Ελληνικό Σήμα

Μείωση παραγωγής οίνου
Μειωμένη θα είναι η παραγωγή οίνου το 2015, σύμφωνα με τον Διεθνή 
Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV) από τους κύριους αμπελώνες του νοτίου 
ημισφαιρίου θα είναι μεταξύ 53 και 57 εκατομμύρια εκατόλιτρα (-3% σε 
σύγκριση με το 2014). Η Νότιος Αφρική θα παρουσιάσει μείωση κατά 5% 
του όγκου παραγωγής (11 εκατομμύρια εκατόλιτρα), όπως είχε προβλεφθεί 
δηλαδή «μια λιγότερο σημαντική συγκομιδή σε σύγκριση με την εξαιρετική 
σοδειά 2014». Στη Χιλή, η συγκομιδή χαρακτηρίζεται από δύσκολες καιρικές 
συνθήκες και θα είναι χαμηλότερη κατά 8% (9.700.000 εκατόλιτρα, η οποία 
είναι πάντα μεγαλύτερη από την πολύ μικρή συγκομιδή του 2010).

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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Μουσειακός Τουρισμός

Ειδικό ρεπορτάζ
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Ειδικό Ρεπορτάζ

«Η νέου τύπου οικονομία για εμάς είναι η εξαγωγή του πο-
λιτισμού, του ταλέντου, της δημιουργικότητας και συνεπώς 
η τόνωση του μουσειακού τουρισμού» επισημαίνει σε συ-
νέντευξη στο «Ην-Ων» ο Διευθυντής του Επιγραφικού και 
Νομισματικού Μουσείου Δρ Γεώργιος Κακαβάς, αρχαιολό-
γος-ιστορικός της Τέχνης.
Ερ. Ποιoς είναι ο ρόλος του μουσειακού τουρισμού;
Απ. Ο μουσειακός τουρισμός αποτελεί μία από τις πιο δυνα-
μικές παραμέτρους της βαριάς βιομηχανίας της χώρας. Ένας 
τόπος με ιδιαίτερο πολιτισμικό προφίλ και τόσες εθνολογι-
κές ιδιαιτερότητες, η Ελλάδα, με μακρά και ένδοξη ιστορία, 
με τέχνη που χάραξε ανεξίτηλο το σημάδι της στο σώμα 
της ανθρωπότητας, με σύγχρονο πολιτισμό από τους πλέον 
πρωτοποριακούς στον κόσμο, οφείλει να είναι η πρωταγωνί-
στρια του μουσειακού τουρισμού παγκοσμίως. Λειτουργικά, 
δυναμικά, διαδραστικά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 
μοναδικοί βρίσκονται σε κάθε γωνιά σχεδόν της χώρας. Ας 
ενισχύσουμε τις δράσεις τους, ώστε η συμβολή τους στην 
κρατική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες να είναι απο-
φασιστική και προσοδοφόρα. Οι προκλήσεις δεν σταματούν. 
Το έχουμε πλέον αντιληφθεί «όταν περιορίζεται η ροή των 
πόρων για τον πολιτισμό απειλείται η κοινωνική συνοχή, η 
πρόοδος, η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, απειλείται 
τελικά η ίδια η ταυτότητά μας». Η νέου τύπου οικονομία 
για εμάς είναι η εξαγωγή του πολιτισμού, του ταλέντου, της 
δημιουργικότητας και συνεπώς η τόνωση του μουσειακού 
τουρισμού. 
Ερ. Ποια είναι τα νέα σχέδια για την ανάπτυξη του Μουσεί-
ου;
Απ. Οι προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας είναι ευθέ-
ως ανάλογες των προσπαθειών μας, τις οποίες συνεχίζουμε 
με αγωνιστικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια. Προσέλ-
κυση νέου κοινού, ενίσχυση του ενδιαφέροντος των πιστών 
μας φίλων, εμπλουτισμός των Συλλογών μας, διοργάνωση ή 
συνδιοργάνωση νέων εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσε-

ων, που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην τόνωση της 
προσέλευσης επισκεπτών καθώς και στην εξωστρέφεια του 
Μουσείου. 
Προσδοκούμε και οραματιζόμαστε το Ιλίου Μέλαθρον να 
αποτελεί αγαπημένο προορισμό επίσκεψης και μια ολοκλη-
ρωμένη μουσειακή εμπειρία για όλους τους Έλληνες και για 
όσους ζουν στην Ελλάδα, της ημετέρας παιδείας μετέχοντες. 
Προσδοκούμε και οραματιζόμαστε επισκέψεις οικογενειών 
και νέων επιστημόνων. Προσδοκούμε και οραματιζόμαστε 
ένα Μουσείο ζωντανό και φωτεινό γεμάτο από τους τόσους 
ξένους τουρίστες, που κάθε χρόνο επισκέπτονται τη χώρα 
μας. Προσδοκούμε και οραματιζόμαστε ένα προσοδοφόρο 
Δημόσιο Μουσείο που να αποτελεί αναπόσπαστο κομμά-
τι της σύγχρονης ιστορίας της χώρας και της πόλης μας. 
Προσδοκούμε και οραματιζόμαστε το Επιγραφικό και Νο-
μισματικό Μουσείο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
Κοινωνία και την Παιδεία. 
Τέλος, προσδοκούμε και οραματιζόμαστε να κερδίσουμε 
όλοι μαζί το στοίχημα στη ζωή της πόλης, σήμερα, που οι 
αντοχές δοκιμάζονται σκληρά, να κρατήσουμε τις αξίες του 
ανθρωπισμού όρθιες και αλώβητες από τον ακήρυχτο πό-
λεμο που προσπαθεί να τις πλήξει. Η αξιοπρέπεια, η αλλη-
λεγγύη, η προσφορά είναι για μας οι τρόποι διαχείρισης της 
κρίσης, που μαστίζει τη χώρα και την κοινωνία μας.
Ερ. Ποιο είναι το Νομισματικό Μουσείο;
Απ. Το Νομισματικό Μουσείο είναι ένα από τα παλαιότερα 
κρατικά Μουσεία στην Ελλάδα. Θεσμοθετήθηκε το 1834, 
λίγο μετά το ΕΑΜ. Μετά από πολλές περιπέτειες και μετα-
κινήσεις το Νομισματικό Μουσείο βρήκε τη μόνιμη στέγη 
του στο Ιλίου Μέλαθρον. Ιλίου Μέλαθρον (Παλάτι της 
Τροίας) ήταν το όνομα της οικίας του μεγάλου γερμανού 
αρχαιολόγου και πατέρα της προϊστορικής αρχαιολογίας Ερ-
ρίκου Σλήμαν, έργο του φημισμένου αρχιτέκτονα Ερνέστου 
Τσίλλερ. Οικοδομήθηκε κατά το διάστημα 1878-1880 και 
εγκαινιάστηκε με μεγάλη λαμπρότητα και επισημότητα στις 

Εξαγωγή Πολιτισμού

Ειδικό Ρεπορτάζ

Δρ Γεώργιος Κακαβάς

Φωτογραφίες από αρχείο 
Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου - ΥΠΟΠΑΙΘ 
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30 Ιανουαρίου 1881. Από το 1998, το Ιλίου Μέλαθρον, ίσως 
το εμβληματικότερο νεοκλασικό της Αθήνας, αποτελεί τη 
φιλόξενη κοιτίδα για τις εξαιρετικές Συλλογές του Νομισμα-
τικού Μουσείου. 
Τα προσκτήματα του Νομισματικού Μουσείου ξεπερνούν 
τις 600.000 και καλύπτουν με μοναδικό τρόπο όλη την ιστο-
ρία της οικονομίας και του νομίσματος από το 14ο αι. π.Χ. 
έως τις μέρες μας. Ανάμεσα στους θησαυρούς του, που πα-
ρουσιάζονται στη μόνιμη έκθεση και τις Συλλογές του Ιλίου 
Μελάθρου, περιλαμβάνονται τάλαντα και οβελοί, αρχαία 
ελληνικά νομίσματα, σταθμία και έργα μικροτεχνίας, όπως 
σφραγιδόλιθοι, ρωμαϊκά νομίσματα τόσο της Δημοκρατίας, 
όσο και του Imperium, βυζαντινά και μεσαιωνικά νομίσμα-
τα και μολυβδόβουλα, αλλά και τα περίφημα μετάλλια της 
Αναγέννησης και τα νεότερα και σύγχρονα νομίσματα. Το 
Μουσείο αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα στο είδος του 
παγκοσμίως και ένα πολύ ιδιαίτερο Ίδρυμα. Και ενώ η μόνι-
μη έκθεσή του καλύπτει με μοναδική ακρίβεια τη διαχρονία 
του νομίσματος από την προκερματική εποχή έως τις μέρες 
μας, καινοτόμες περιοδικές εκθέσεις ειδικών θεματικών 
προσελκύουν συνεχώς νέο κοινό.
Το Μουσείο αποτελεί σημείο συνάντησης για τη διεθνή νο-
μισματική έρευνα, κέντρο συντήρησης νομισμάτων, μεταλ-
λίων και σφραγίδων, χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και πολιτιστικών δρώμενων.
Το Ιλίου Μέλαθρον αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό συ-
νύπαρξης μουσειακών θησαυρών σε ένα ιστορικό κτήριο 
και ασκώντας δυναμική εξωστρεφή πολιτική, ως σοφός πα-
ρατηρητής της ζωής της πόλης, διαφυλάσσει τη μνήμη και 
εξυφαίνει νέες ιστορίες. Όχι μόνον η Μούσα της Ιστορίας, 
η Κλειώ, αλλά και όλες οι άλλες Μούσες των Τεχνών και 
των Επιστημών, βρίσκονται σε συνεχή διάλογο στο χώρο 
του Ιλίου Μελάθρου, με τις ποικίλες πολιτιστικές του εκδη-
λώσεις, που είναι ενέσεις αισιοδοξίας για τη δοκιμαζόμενη 
κοινωνία. 
Στις προκλήσεις που φέρνουν οι νέες εποχές, το Νομισμα-
τικό Μουσείο ανταποκρίνεται με νέες εμπνεύσεις και νέο 
υλικό, με δυναμική παρουσία στην κοινωνία, την οικονομία, 
τον πολιτισμό. Το χρήμα είναι ο πιο δυναμικός παράγοντας 
της Οικονομίας, σε αυτό εκφράζεται η πεμπτουσία της οι-
κονομικής δραστηριότητας και αυτό βρίσκεται πίσω από τις 
κοινωνικές μεταβολές και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. 
Οι κοινωνίες όλων των εποχών είχαν ως αφετηρία, αλλά 
και πρωταρχικό συστατικό στοιχείο τους την οικονομική 
δραστηριότητα, καθώς στον καταμερισμό της συνίστατο η 
δομή της κάθε κοινωνίας. Η συμπεριφορά των ανθρώπων 
απέναντι στο χρήμα και το νόμισμα, διαχρονικά, παραμένει 
λίγο-πολύ η ίδια, όσον αφορά τις βασικές λειτουργίες του 
χρήματος, το ότι, δηλαδή, είναι κοινό μέτρο αξίας των διά-
φορων αγαθών και υπηρεσιών, μέσο συναλλαγών και μέσο 
αποταμίευσης και διαφύλαξης της περιουσίας. Στην σημε-
ρινή αδήριτη παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα, όπου 
η έκφραση «οικονομική κρίση» βρίσκεται στα χείλη όλων 
μας, όταν τα νομίσματα σε εποχές αλλαγής και σε εποχές 
κρίσης δοκιμάζονται σκληρά, οι ασθένειες του χρήματος 
όπως ο πληθωρισμός, η απαξίωση και η υποτίμηση αποδει-

κνύονται διαχρονικά οικονομικά φαινόμενα. 
Ερ. Ποια είναι η ετυμολογία της λέξης νόμισμα;
Απ. Η λέξη νόμισμα ετυμολογικά προέρχεται από την αρ-
χαία ελληνική νόμος. Αναφέρεται στο ενσφράγιστο κερμα-
τόμορφο τεμάχιο μετάλλου με σταθερό και προσδιορισμένο 
βάρος. Η εκδίδουσα αρχή εγγυόταν το βάρος και τη μέγιστη 
δυνατή καθαρότητα του μετάλλου -ιδίως του πολύτιμου- 
και με τις σφραγίδες της στις δύο όψεις του το καθιστούσε 
«δόκιμον» στις συναλλαγές μέσα στην επικράτειά της. Τα 
κέρδη τα οποία της απέφερε ο έλεγχος αυτής της διαδικα-
σίας δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητα. Η διάδοση -αν όχι 
και η ίδια η επινόηση- του νομίσματος ίσως οφείλονται στο 
λόγο αυτόν.   
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη «Από ανάγκη επινοήθηκε η 
χρήση του νομίσματος, επειδή δεν μεταφέρονται όλα, όσα 
είναι αναγκαία στον άνθρωπο από τη φύση. Για το  λόγο 
αυτό συμφώνησαν να δίνουν και να παίρνουν στις συναλ-
λαγές τους ένα τέτοιο αγαθό το οποίο και το ίδιο θα ήταν 
χρήσιμο και θα ήταν εύχρηστο στα απαραίτητα για τη ζωή 
όπως ο σίδηρος και ο άργυρος και άλλα παρόμοια. Αρχι-
κά καθορίσθηκε το μέγεθος και το βάρος του αλλά τελικά 
το σφράγιζαν για να απαλλαγούν από το ζύγισμα, αφού η 
σφραγίδα δήλωνε το ποσόν». 
Ερ. Ποιος ήταν ο ρόλος της σφραγίδας στα αρχαία νομίσμα-
τα;
Απ. Η σφράγιση και οι τεχνικές που την υποστηρίζουν είναι 
παγκόσμιες, διαχρονικές και διαπολιτισμικές. Το ίχνος του 
αποτυπώματος του ανθρώπου, δήλωση της ταυτότητας και 
μοναδικότητας του, σταδιακά έδωσε τη θέση του σε αντικεί-
μενα, που επιτελούσαν τον ίδιο σκοπό. Κάθε ιδιοκτήτης είχε 
τη δική του προσωπική σφραγίδα ως αναγνώριση της ιδι-
ότητας, του αξιώματος ή του επαγγέλματός του. Με αυτήν 
σφράγιζαν την ιδιοκτησία τους, διασφάλιζαν τα αγαθά τους 
κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά τους. Ως φυλαχτά 
ή κοσμήματα ικανοποιούσαν την ανθρώπινη ματαιοδοξία, 
κατεύναζαν τους φόβους, επισφράγιζαν τις διαπροσωπικές 
σχέσεις. Οι σφραγίδες είναι μικροσκοπικά αρνητικά γλυπτά, 
σκαλισμένα σε ημιπολύτιμους λίθους, χρυσό, ελεφαντόδο-
ντο ή πηλό ή με την τεχνική της χύτευσης σε υαλομάζα και 
φαγεντιανή. Εμφανίστηκαν ήδη από την πρώιμη Νεολιθική 
εποχή, υποδεικνύοντας τους κοινωνικούς συσχετισμούς 
μεταξύ των κοινοτήτων, ενώ στην Εποχή του Χαλκού 
αποτέλεσαν δηλωτικά της ιεραρχίας και της προσωπικής 
ιδιοκτησίας. Οι μινωικοί και μυκηναϊκοί σφραγιδόλιθοι και 
τα χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια αποτέλεσαν σύμβολα της 
ανακτορικής εξουσίας και της βασιλικής ταυτότητας.
Στην έκθεση Σφραγίζοντας την Ιστορία: Θησαυροί από Ελ-
ληνικά Μουσεία παρουσιάσθηκαν σπάνια, όλως ιδιαίτερα 
και μοναδικά αντικείμενα, που άφησαν το αποτύπωμα τους 
στην Ιστορία, είτε με τη μορφή πορτραίτων των πρωταγω-
νιστών της, είτε ως άμεσες πηγές μείζονων ιστορικών και 
πολιτικών γεγονότων, είτε τέλος, ως πανανθρώπινες κοινω-
νικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές έννοιες και αξίες. Η 
έκθεση  πραγματοποιήθηκε στα αρχαιολογικά μουσεία της 
Φιλιππούπολης και Σόφιας στην Βουλγαρία από τις 7 Νοεμ-
βρίου 2013 μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2014.
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«Δημιουργείται Κοινοπραξία όλων των ερευνητικών κέ-
ντρων της νήσου (ITE-Πανεπιστήμιο Κρήτης-Πολυτεχνείο-
ΤΕΙ- ΜΑΙΧ-EΛΚΕΘΕ- ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) με στόχο την 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι ανάλογες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να 
επεκταθούν και να αναληφθούν και σε άλλες περιφέρειες 
που έχουν Ερευνητικά Κέντρα» επισήμανε σε συνέντευξη 
στο «Ην-Ων» ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Και-
νοτομίας Κώστας Φωτάκης. 
Ερ. Ποιός είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του νέου υπουρ-
γείου για την ανάπτυξη της Έρευνας και της Τεχνολογίας;
Απ. Στις σημερινές συνθήκες της κοινωνικής και οικονομι-
κής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα δεν είναι υπερβολή να 
πούμε ότι η έρευνα και η γνώση μπορούν να αποτελέσουν 
ανάχωμα στην πνευματική, ηθική και υλική φτωχοποίηση 
και κατάπτωση της κοινωνίας, συνεπακόλουθα, εξάλλου, 
της κρίσης αυτής. Η Έρευνα και η Γνώση μπορούν να στη-
ρίξουν όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας, να 
δημιουργήσουν προοπτική, να δώσουν ελπίδα στο σημαντι-
κότερο κεφάλαιο που διαθέτει η χώρα: τους ανθρώπους της, 
τους νέους, επιστήμονες και ερευνητές.
Η κυβέρνηση, παρά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 
αντιμετωπίζει, αναγνωρίζει αυτή την σημαντική προσφορά 
της Έρευνας και το αποδεικνύει με τη θέσπιση για πρώτη 
φορά θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτο-
μίας. Ξεκάθαρα, λοιπόν, διακηρύσσω την πεποίθησή μας 
ότι «Οι δαπάνες για την έρευνα δεν αποτελούν κόστος αλλά 
επένδυση». Η πολιτική που διαμορφώνουμε θα αποτυπωθεί 
σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών οι οποίες αποσκοπούν 
στην προώθηση τριών κυρίων στόχων:
Η επιστημονική έρευνα να αποτελέσει στήριγμα για την 
Παιδεία και τον Πολιτισμό.
Η υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα να γίνει πρε-
σβευτής για την προβολή της χώρας στο διεθνή χώρο, κάτι 
που είναι τόσο αναγκαίο στις σημερινές συνθήκες. Και, τέ-
λος, με την καινοτομία που προκύπτει από την αξιοποίηση 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων η επιστημονική έρευνα να 
αποτελέσει μοχλό για την ανάπτυξη της χώρας.
Η επίτευξη αυτού του τελευταίου στόχου είναι και το με-
γάλο στοίχημα για το μέλλον της χώρας. Με σοβαρές και 
στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της 
καινοτομίας, από την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα έως 
την παραγωγή πλούτου, με την ανάπτυξη καινοτόμων προ-
ϊόντων και τεχνικών και την επιστροφή αυτού του πλούτου 
στην κοινωνία. Πρωταρχικής σημασίας είναι επίσης για την 
ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελε-
σμάτων η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και η θέ-
σπιση κανόνων απλών, προσαρμοσμένων στην ευελιξία που 
απαιτεί η ερευνητική δραστηριότητα. 
Επιπλέον, η αξιοποίηση πόρων που μπορεί να προσέλθουν 
από το κατάλληλο μείγμα δημοσίων και ιδιωτικών επεν-
δύσεων καθώς και η εκμετάλλευση χρηματοδοτικών εργα-
λείων που μειώνουν το κόστος του χρήματος είναι καίριας 
σημασίας. Βεβαίως πάντα στον πυρήνα αυτής της προσπά-
θειας θα βρίσκονται η διαφάνεια και η λογοδοσία ώστε να 
εξασφαλίζεται το δημόσιον συμφέρον. Μεταξύ πολλών 
άλλων, η διαμόρφωση υγιούς επιχειρηματικής κουλτούρας 
απαλλαγμένης από ιδεοληψίες του παρελθόντος, η κινητο-
ποίηση της κοινωνίας και το όφελος αυτής από τον πλούτο 
που προκύπτει αποτελούν προτεραιότητα στο σχεδιασμό 
μας.
Τέλος η επιδίωξη της επιστημονικής ποιότητας και αριστεί-
ας ως άξονα που διατρέχει οριζόντια και τους τρείς παρα-
πάνω στόχους είναι παρακαταθήκη και προϋπόθεση γα να 
υπάρξουν αποτελέσματα μακράς εμβέλειας με νομοθετικές 
παρεμβάσεις. 
Ερ. Ποιά είναι η σχέση της τεχνολογίας και του πολιτισμού 
και ποιός ο σχεδιασμός των δύο τομέων του ΥΠΟΠΑΙΘ: 
Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας - Υπουργείο Πολιτι-
σμού;
Απ. Η σχέση τέχνης και τεχνολογίας είναι υπαρκτή. Παρά-
δειγμα ο καθαρισμός έργων τέχνης με λέιζερ, μία τεχνική 

Ερευνητικά Κέντρα Μοχλός Ανάπτυξης
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που δεν καταστρέφει το έργο τέχνης ενώ παράλληλα μπο-
ρεί να ελέγξει την αυθεντικότητά του. Ακόμη μπορούμε να 
αναφέρουμε τις τεχνικές με λέιζερ ανάδειξης των γλυπτών 
του Παρθενώνα στο Μουσείο Ακρόπολης, ή του πίνακα 
του Ελ Γκρέκο που έφθασε στο Ηράκλειο προκειμένου να 
αναγνωρισθεί η αυθεντικότητά του.   
Εμβληματική πρωτοβουλία είναι στο πλαίσια του ΕΣΠΑ η 
συνεργασία των δύο Αναπληρωτών Υπουργών Έρευνας και 
Καινοτομίας και Πολιτισμού με θέμα «Πολιτιστική Κλη-
ρονομιά και Τεχνολογία». Η παραπάνω πρωτοβουλία θα 
προκαλέσει τη συνεργασία των πρωτοπόρων ερευνητικών 
κέντρων, με ιδιωτικές εταιρίες, με πολιτιστικούς φορείς, 
μουσεία, αρχαιολογικές ανασκαφές κ.α. Αυτό το σύμπλεγ-
μα πολιτισμός-τεχνολογία θα δουλέψει με συγκεκριμένα 
προγράμματα χαμηλού κόστους αλλά με σημαντική προ-
στιθέμενη αξία, επιστημονική και οικονομική. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2015 έχει ανακηρυχτεί «Έτος 
Φωτός» και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε νέες πρωτοβου-
λίες. 
Αναντίρρητα η στήριξη της έρευνας θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας, για νέους επιστήμονες ενώ παράλληλα 
μπορεί να βοηθήσει στην επάνοδο των Ελλήνων επιστημό-
νων που οδηγήθηκαν στο εξωτερικό λόγω κρίσης. 
Ερ. Πώς θα βοηθήσει η έρευνα στη βιομηχανική ανάπτυξη 
της χώρας;
Απ. Θα ξεκινήσουμε από την Κρήτη με μία καινοτόμο 
πρωτοβουλία που έχει ήδη προχωρήσει. Πρόκειται για μια 
κοινοπραξία όλων των ερευνητικών κέντρων της νήσου 
(ITE-Πανεπιστήμιο Κρήτης-Πολυτεχνείο-ΤΕΙ- ΜΑΙΧ-
EΛΚΕΘΕ- ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) με στόχο την αξιοποίηση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
ανάλογες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να επεκταθούν και 
να αναληφθούν και σε άλλες περιφέρειες που έχουν Ερευ-
νητικά Κέντρα. 
Τα ερευνητικά αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν πάνω σε 
τρεις άξονες: 
- Σε μια μεγάλη βάση για έρευνα και ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας της Κρήτης (μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
- Στη στήριξη πρωτοβουλιών νεανικής επιχειρηματικότη-
τας μέχρι να γίνει η ιδέα πραγματικότητα
- Στην ποιότητα της επιστημονικής έρευνας που επιτελείται 
στα Ιδρύματα της Κρήτης και αποτελεί ήδη πόλο έλξης για 
εταιρίες από το εξωτερικό
Επίσης αποσκοπούμε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ταμείο 
για την Έρευνα και την Καινοτομία με χρήση δημόσιων 
και ιδιωτικών πόρων. Το ταμείο αυτό θα λειτουργεί με 
απλούς και σαφείς κανόνες που ανταποκρίνονται στην 
ευελιξία που απαιτείται για τη διεξαγωγή ερευνητικών προ-
γραμμάτων και υποδομών, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζε-
ται με διαφάνεια και έλεγχο το δημόσιο συμφέρον. Για πα-
ράδειγμα, ένα τέτοιο ταμείο θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
τους αντίστοιχους πόρους του ΕΣΠΑ καθώς και ιδιωτικά 
κεφάλαια που συνδέονται με επενδύσεις Ε&Κ στην Ελλά-
δα σχετικές με το πακέτο Γιούνκερ. Το επενδυτικό πλάνο 
του πακέτου Γιούνκερ προβλέπει δανειοδότηση ύψους 315 
δις. ευρώ για όλες τις χώρες της Ευρώπης μέσω της Τράπε-

ζας Ευρωπαϊκών Επενδύσεων και παροχή εγγυήσεων από 
τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Βιογραφικό
Ο Κώστας Φωτάκης Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και 
Καινοτομίας είναι από το 2011 Πρόεδρος του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Επίσης έχει υπηρετήσει 
ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και 
Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ (1997-2013). Είναι Καθηγητής Φυ-
σικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, εκτέλεσε χρέη 
Συντονιστή της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών 
Κέντρων από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 
2013.
Από το 1990, διευθύνει την Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση 
Λέιζερ που λειτουργεί στο ΙΤΕ και περιλαμβάνει 28 επι-
λεγμένα Εργαστήρια Λέιζερ από χώρες-μέλη της ΕΕ. Έχει 
διατελέσει Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (1994-97) και μέλος Εθνικών και 
Ευρωπαϊκών Επιτροπών εμπειρογνωμόνων για θέματα επι-
στημονικής πολιτικής όπως το European Strategy Forum 
for Research Infrastructures (ESFRI). Από το 2010 συμ-
μετέχει στην Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (high level 
group of experts) που αξιολογεί συνολικά το Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογία και διαμορφώνει τις 
προτεραιότητες για την Ευρώπη του 2020. Επίσης είναι 
Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Ομάδας (Advisory Group) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Ερευνητικές Υπο-
δομές και έχει προεδρεύσει στην Ομάδα Ειδικών (Experts 
Group) για τον προσδιορισμό του ρόλου των Πανεπιστη-
μίων και Ερευνητικών Οργανισμών στην στρατηγική της 
«Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους τομείς 
της Φωτονικής (Photonics) και Φασματοσκοπίας Λέιζερ, 
με έμφαση στις εφαρμογές Λέιζερ για την κατεργασία και 
διάγνωση υλικών και τη Βιοφωτονική. Έχει διοργανώσει 
ή συνδιοργανώσει πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια 
και είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών επιτροπών 
συνεδρίων. Έχει περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις και 
περισσότερες από 6.000 αναφορές, κυρίως στον τομέα της 
Φωτονικής και σχετικών εφαρμογών. Είναι εκδότης ή μετέ-
χει στην εκδοτική ομάδα διαφόρων διεθνών επιστημονικών 
περιοδικών και είναι συ-συγγραφέας ή συν-εκδότης τεσσά-
ρων επιστημονικών βιβλίων παγκόσμιας κυκλοφορίας.
Το 2004 έλαβε το «Βραβείο Ηγεσίας» («Leadership 
Award») της Αμερικανικής Εταιρείας Οπτικής (Optical 
Society of America - OSA) «..για δεκαετή ηγετικό ρόλο, 
και προσωπική ερευνητική συμβολή στον τομέα των εφαρ-
μογών λέιζερ στη συντήρηση έργων τέχνης και για τον 
ηγετικό του ρόλο στην καθιέρωση και καθοδήγηση της 
επιστημονικής αριστείας στα προγράμματα επιστήμης των 
λέιζερ στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ». Το 2005-6 επελέγη ως Springer 
Professor στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ. Έχει 
επίσης εκλεγεί ως ισόβιο μέλος και Fellow της OSA και 
έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Επιλογής των Fellows 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οπτικής (European Optical 
Society - EOS). Το 2010 έγινε Επίτιμος Διδάκτωρ του Πα-
νεπιστημίου της Μασσαλίας.

Έρευνα - Τεχνολογία Έρευνα - Τεχνολογία
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«Τη σύνδεση της έρευνας με το δίπτυχο του πολιτισμού και 
του τουρισμού σχεδιάζει το υπουργείο με το Πολιτισμού  
με το υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας» επισήμανε σε 
συνέντευξη του «Ην-Ων» ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτι-
σμού Νίκος Ξυδάκης.
Ερ. Ποιά είναι η σχέση της τεχνολογίας και του πολιτισμού 
και ποιός ο σχεδιασμός των δύο υπουργείων (Υπουργείο 
Έρευνας και Τεχνολογίας - Υπουργείο Πολιτισμού);

Απ. Ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνη-
σής μας, έχω σημειώσει πως αντιλαμβανόμαστε τον Πολι-
τισμό ως πυλώνα αυτοσυνειδησίας, αλλά και ως παραγωγό 
συμβολικού και υλικού πλούτου. Και προκειμένου αυτή η 
αντίληψη να καθιερωθεί, η αξιοποίηση συγχρόνων τεχνο-
λογικών εργαλείων είναι απαραίτητη.
Η θητεία μου στο Υπουργείο Πολιτισμού ξεκίνησε με μία 
βασική εξαγγελία - πρόκληση: την  ανασυγκρότηση του Τα-

Πολιτισμός Πολιτισμός

Πολιτισμός - έρευνα - τουρισμός

Νίκος Ξυδάκης

μείου Αρχαιολογικών Πόρων. Ήδη η προγραμματική αυτή 
δέσμευση υλοποιείται, καθώς από το τέλος Ιουνίου αρχίζει 
σταδιακά η καθιέρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που 
θα βοηθήσει πολύ στην προαγορά εισιτηρίων από οποιοδή-
ποτε μέρος, στον καλύτερο προγραμματισμό των μνημείων 
και αρχαιολογικών χώρων και ασφαλώς των ίδιων των 
επισκεπτών. Θα προσφέρει εξάλλου μεγαλύτερη διαφάνεια 
στον έλεγχο των εισιτηρίων, άμεση εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων και άρα τη δυνατότητα μιας βελτιωμένης στρα-
τηγικής προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς μας στο 
άμεσο μέλλον. 
Ο δεύτερος άξονας πολιτικής που εφαρμόζουμε είναι η 
αναμόρφωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων με την 
ψηφιοποίηση των εκδόσεων, την ανανέωση των πωλητέων, 
τον εκσυγχρονισμό των πωλητηρίων, τη δημιουργία e-shop. 
Πιστεύω ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω υπηρεσίες. Ταυτόχρονα 
συνεχίζεται η υλοποίηση δύο μεγάλων Έργων, που τελικώς 
αφορούν στη σύνταξη ενός Εθνικού Αρχείου Μνημείων, το 
οποίο θα περιλαμβάνει τόσο κινητά όσο και ακίνητα μνη-
μεία. Είναι σε εξέλιξη τόσο το έργο του «Αρχαιολογικού 
Κτηματολογίου» όσο και αυτό του «Εμπλουτισμού των 
Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων». Οι δύο με-
γάλες αυτές παρεμβάσεις θα αλλάξουν ριζικά το τοπίο στη 
διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Με τον εμπλουτισμό των ψηφιακών συλλογών θα καταγρα-
φούν, τεκμηριωθούν και ψηφιοποιηθούν περί τα 500.000 
αντικείμενα. Είναι μια αρχή. Η κατάλληλη υποδομή θα 
επιτρέψει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εισαγωγή και νέων 
κινητών μνημείων, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί από τον 
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Πολιτισμός Πολιτισμός

σπίτι του, τον χώρο εργασίας του, τη βιβλιοθήκη, τα πα-
νεπιστημιακά αμφιθέατρα, να παραγγέλνει φωτογραφίες 
αρχαίων αντικειμένων, να εκπονεί εργασίες, να συντάσσει 
εκθέσεις, να κάνεις απλές ή σύνθετες αναζητήσεις αρχαιο-
τήτων κλπ. 
Στην περίπτωση του «Αρχαιολογικού Κτηματολογίου» έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα (βρισκόμαστε στη φάση παραλαβής του) και η 
Διαδικτυακή του Πύλη, η οποία πρόκειται να παρέχει χρή-
σιμες πληροφορίες προς τους πολίτες - χρήστες, όπως η 
τοποθεσία ενός αρχαιολογικού χώρου, η σχέση της ιδιοκτη-
σίας του με τα όρια μίας ζώνης προστασίας αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος κτλ.
Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται και δεκάδες έργα ψηφι-
οποίησης σε μουσεία (Βυζαντινό και Χριστιανικό, Νέο 
Μουσείο Πατρών) και εφορείες αρχαιοτήτων, που θα συμ-
βάλουν καθοριστικά στην ταχύτερη μετάβαση του Τομέα 
του Πολιτισμού στην ψηφιακή εποχή. Με αυτόν τον τρόπο 
επιχειρούμε την συστηματική και καθολική προστασία του 
πολιτιστικού αποθδέματος, καθιστούμε την πολιτιστική μας 
κληρονομιά προσιτή και προσβάσιμη στους πολίτες και 
ειδικότερα στις γενιές της κοινωνικής δικτύωσης και του 
Διαδικτύου, υλοποιούμε υπηρεσίες ψηφιακής διοίκησης. 
Ήδη ετοιμάζουμε το νέο ιστότοπο του υπ. Πολιτισμού που 
θα βγει στον αέρα πολύ σύντομα ενώ, κάνοντας πάντα χρή-
ση ίδιων μέσων, αντίστοιχα προγράμματα εξωστρέφειας 
επεξεργαζόμαστε και για τους εποπτευόμενους φορείς του 
Υπουργείου. 
Τέλος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Έρευνας και Τε-
χνολογίας συνεργαζόμαστε σε επίπεδο σχεδιασμού της 
Εθνικής Στρατηγικής για την Καινοτομία ενώ παράλληλα 
σχεδιάζουμε μια Εμβληματική Πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
του νέου ΕΣΠΑ, η οποία στοχεύει στην προώθηση κοινών 
αξόνων πολιτικής και αναπτυξιακών στόχων σε ιδιαίτερα 
σημαντικούς και συμπληρωματικούς για τα δύο υπουργεία 
τομείς παρέμβασης. Αυτοί ενδεικτικά αφορούν: 
• στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών που παράγουν 
τεχνολογίες υποστήριξης της αρχαιολογικής έρευνας και τη 
διάχυση των αποτελεσμάτων τους σε φορείς-χρήστες του 
Υπουργείου Πολιτισμού
• τη δικτύωση ερευνητικών κέντρων με επιχειρήσεις της 
δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας για την πα-
ραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας που θα ενισχύσουν το προφίλ της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς αλλά και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας 
και παραγωγής 
• την ενίσχυση δράσεων παραγωγής και διάδοσης ψηφια-
κού πολιτιστικού περιεχομένου και ηλεκτρονικών εφαρ-
μογών προσανατολισμένων στον τελικό χρήστη-επισκέπτη 
των μουσείων, των συλλογών και των χώρων πολιτισμού 
• την ενίσχυση των εκπαιδευτικών δράσεων για την κατάρ-
τιση στελεχών των φορέων πολιτισμού σε νέες τεχνολογίες 
και καινοτόμες διαδικασίες αλλά και δράσεις εκπαίδευσης 
του γενικού κοινού με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
• τη σύνδεση της έρευνας με το δίπτυχο του πολιτισμού και 
του τουρισμού 

Γενικά, οι τομείς της έρευνας και του πολιτισμού χαρακτη-
ρίζονται από υψηλή συμπληρωματικότητα και μπορούν να 
υποστηρίξουν καταλυτικά την ανταγωνιστικότητα του πολι-
τιστικού προϊόντος, να αναδείξουν δυναμικά την πολιτιστι-
κή κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία με ελκυστικό 
τρόπο και νέα μέσα και τέλος, να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας για νέους επιστήμονες και να βοηθήσουν έτσι στη 
απασχόληση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που 
δυστυχώς λόγω της κρίσης προσανατολίζεται στη μετανά-
στευση».
Βιογραφικό
Ο Νίκος Ξυδάκης Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού 
γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά. Κατάγεται από τη Μύκο-
νο. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές στον Πειραιά και 
την Ερμούπολη Σύρου. Σπούδασε γραφικές τέχνες (ΤΕΙ 
Αθήνας, 1976-77), χωρίς να τις ολοκληρώσει. Πήρε πτυχίο 
από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1984). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ιστορίας τέχνης στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-
2004).
Στη δεκαετία του ’80 εργάστηκε ως επιμελητής εκδόσεων. 
Από το 1987 εργάζεται ως δημοσιογράφος. Έχει συνεργα-
στεί με πολλά περιοδικά κι εφημερίδες, ως συντάκτης, κρι-
τικός βιβλίου και εικαστικών, σύμβουλος έκδοσης, αρχισυ-
ντάκτης και εκδότης. Ενδεικτικά: Βαβέλ, Σύγχρονα Θέμα-
τα, Πολίτης, Οδός Πανός, Εκ Παραδρομής, Χάος, Γυναίκα, 
Ταχυδρόμος, Elle, Madame Figaro, Αθηνόραμα, Πρώτη, 01, 
ρ/σ 902, Seven-X TV, εφημ. Πολίτης (Λευκωσία), Δίφωνο, 
Φωτογράφος, Εντευκτήριο.
Συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα του περιοδικού «Σύμπτω-
μα» της Ομάδας Φοιτητών Οδοντιατρικής (1979-1982). 
Συμμετείχε στην εκδοτική ομάδα και διηύθυνε την εφημε-
ρίδα «Η Μυκονιάτικη» (1988-2001). Συμμετείχε ως αρ-
θρογράφος στην ιδρυτική ομάδα της εφημερίδας «Εποχή» 
(1988-1992).
Από το 1992 εργάζεται στην εφημερίδα «Καθημερινή». Το 
1999 ανέλαβε προϊστάμενος πολιτιστικών της κυριακάτικης 
έκδοσης και από τον Δεκέμβριο του 2003 αρχισυντάκτης 
της εφημερίδας.
Δοκίμια και πεζογραφήματά έχουν δημοσιευθεί σε πολλά 
βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, καταλόγους εκθέσεων. Έχει 
επιμεληθεί τις ομαδικές εκθέσεις: «All Fashioned: Ζωγρα-
φική στην Ελλάδα, σήμερα» (2002, Λάρισα, Θεσσαλονίκη) 
και «Αναφορά στον Γύζη» (2004, Τήνος).
Έχει τιμηθεί από το Ίδρυμα Μπότση με το Βραβείο της 
Βουλής των Ελλήνων ως Πολιτικός Αρθρογράφος της 
Χρονιάς (2009). Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ. Είναι μέλος της 
AICA-Hellas (Εταιρεία Ελλήνων Τεχνοκριτών): το 2002-
2005, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Εταιρείας, το 2007-
2009 μέλος του Δ.Σ.
Το 1998 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Μύκο-
νο με τη Μυκονιάτικη Κίνηση Πολιτών.
Το 2000 ήταν υποψήφιος βουλευτής Κυκλάδων συνεργαζό-
μενος με το ψηφοδέλτιο του Συνασπισμού της Αριστεράς.
Το 2014 ήτανν υποψήφιος ευρωβουλετής με το ΣΥΡΙΖΑ.
To 2015 εκλέχθηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Αθηνών.

Η αίθουσα γλυπτών της Γόρτυνας
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«Συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοί-
κηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για ένα ενιαίο 
τουριστικό σχεδιασμό και μια ενιαία τουριστική προβολή 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να δημιουργήσουμε 
ένα εθνικό τουριστικό brand» υπογράμμισε σε συνέντευξη 
στο «Ην-Ων» η Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού Έλενα 
Κουντουρά.  
Ερ. Ποιά είναι η νέα στρατηγική για τον τουρισμό στην 
Ελλάδα; 
Απ. Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την εθνική στρα-
τηγική στον τουρισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη του με 
στόχο ξεκινώντας από τώρα και τα επόμενα χρόνια, ώστε να 
αυξήσουμε τα έσοδα και να δημιουργήσουμε περισσότερες 
θέσεις εργασίας.      
Πάντα με επίκεντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ και την Ποιότητα της 
ζωής του. Με βασική φιλοσοφία «Τουρισμός για Όλους». 
Με διάλογο και στενή συνεργασία με όλους εμπλεκόμενους  
τους τουριστικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την 
Περιφέρεια. 
Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής μας:  
1) Στοχεύουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
με στέρεα βήματα. Ήδη από φέτος, κορυφαίοι tour operators  
της παγκόσμιας αγοράς, επεκτείνουν την ενεργή τους περί-
οδο από 180 στις 215 ημέρες. Θέλουμε τουρισμό δώδεκα 
μήνες το χρόνο. 
Επιβάλλεται λοιπόν, η συνεργασία με τις περιφέρειες, τους 
δήμους, τις τοπικές ενώσεις και τα επιμελητήρια, προκει-
μένου να διασφαλίσουμε ότι θα ενεργοποιηθεί και η τοπική 
κοινωνία έτσι ώστε οι επισκέπτες που ταξιδεύουν όλο το 
χρόνο να μας επιλέξουν, να μείνουν ικανοποιημένοι και να 
ξανάρθουν.
2) Αναπτύσσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
θαλάσσιο, ιατρικό, συνεδριακό, θρησκευτικό κ.λ.π. που 
θα συμβάλλουν αποφασιστικά, αφ’ ενός στην περαιτέρω 
εδραίωση της επέκτασης της περιόδου, και αφ’ εταίρου θα 
ωφελήσουν περιοχές της πατρίδας μας που σήμερα δεν βρί-
σκονται ως προορισμοί διεθνούς ενδιαφέροντος. 
Διασφαλίζουμε την ισόρροπη διάχυση του τουριστικού οφέ-
λους, στις τοπικές κοινωνίες και στις τοπικές αγορές. Μέσα 
από τις αρχές και τις πρακτικές της αειφόρου τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Μόνο ως ενδεικτικό παράδειγμα των ενεργειών μας σε 
αυτή τη κατεύθυνση, αναφέρω ότι ήδη συνεργαζόμαστε 
με διεθνείς εταίρους μας που αναπτύσσουν «all-inclusive» 
προϊόντα με υψηλή ποιότητα, προκειμένου να αναπτυχθούν 
και στον τόπο μας καλές πρακτικές, ώστε τόσο σε επίπεδο  

προμηθειών, όσο και στο επίπεδο αξιοποίησης ανθρώπινου 
δυναμικού, να αξιοποιούνται τοπικοί πόροι, πόροι από τις 
τοπικές κοινωνίες δηλαδή, που δραστηριοποιούνται οι εταί-
ροι μας.  
3) Στόχος μας είναι η διείσδυση σε νέες αγορές, δημιουργώ-
ντας νέα τουριστικά προϊόντα, συνδέοντας τον πολυθεματι-
κό τουρισμό, τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας.  
Όπως την Κίνα, την Βραζιλία, τον Καναδά, την Κορέα, τη 
Μέση Ανατολή.  
Εδραιώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους τοπικούς  πρά-
κτορες και tour operators και προετοιμαζόμαστε να αντιμε-
τωπίσουμε τις ιδιαιτερότητες  και τις απαιτήσεις των νέων 
αυτών αγορών, ώστε σύντομα να δρέψουμε τους απαραίτη-
τους καρπούς. 
4) Κωδικοποιούμε την τουριστική νομοθεσία. Την προη-
γούμενη περίοδο έγιναν αλλαγές σε υπηρεσιακούς τομείς 
και δομές οι οποίες άφησαν κενά λειτουργιών και αρμοδι-
οτήτων και τα οποία η πολιτική μας στοχεύει να καλύψει. 
Έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση ενός σχεδιασμού που θα 
περιλαμβάνει και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ξεκά-
θαρη περιγραφή αρμοδιοτήτων και διατάξεων που θα διευ-
κρινίζουν και θα συμπληρώνουν τα νομοθετικά κενά σε όλα 
τα επίπεδα της νέας τουριστικής πολιτικής. 
5) Συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοί-
κηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για ένα ενιαίο 
τουριστικό σχεδιασμό και μια ενιαία τουριστική προβολή 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να δημιουργήσουμε 
ένα εθνικό τουριστικό brand.   
6) Επίσης βασική μας προτεραιότητα είναι η προσέλκυση 
επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο.  
Ερ. Ποιά θα είναι η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού; 
Απ. Ο θρησκευτικός τουρισμός βρίσκεται πολύ ψηλά στις 
προτεραιότητες μας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του πολυ-
θεματικού τουρισμού. 
Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στους πιο διάσημους προορι-
σμούς θρησκευτικού τουρισμού στον κόσμο. Κάθε εξωκλή-
σι, μοναστήρι, ναός ή μνημείο αποτελούν κομψοτέχνημα. 
Στην χώρα μας υπάρχουν πολλές περιοχές όπως για παρά-
δειγμα το Άγιο Όρος, τα Μετέωρα, η Τήνος και η Πάτμος 
κ.λ.π. με θρησκευτικά αξιοθέατα που αποτελούν αναπόσπα-
στο τμήμα της εθνικής μας κληρονομιάς και προσελκύουν 
μεγάλο αριθμό τουριστών. 
Επιπλέον το «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» που έχει συναφθεί 
μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς 
επίσης και η συγκρότηση «Κοινής Επιτροπής» για Θέματα 

Τουρισμός

Εθνικό τουριστικό brand

Έλενα Κουντουρά
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Τουρισμός

Θρησκευτικού Τουρισμού, θα ενδυναμώσει ακόμη περισσό-
τερο τη συνεργασία και την περαιτέρω ανάπτυξή του προ-
σκυνηματικού τουρισμού στη χώρα μας.
Ερ. Στον ιατρικό τουρισμό θα υπάρχουν δομές για απο-
κατάσταση των αρρώστων σε συγκεκριμένες περιοχές της 
Ελλάδας;
Απ. Ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί μια ειδική μορφή τουρι-
σμού που σχετίζεται με την επιστήμη, και όχι μόνο εμπλου-
τίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν αλλά πολύ περισσότερο  
προσφέρει υπεραξία.
Είναι μια σύνθετη δραστηριότητα και απαιτεί τη συνερ-
γασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα συναρμόδια 
υπουργεία. 
Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για να εισέλθουμε στο 
διεθνή ανταγωνισμό είναι η υψηλή εξειδίκευση του ιατρικού 
επιστημονικού δυναμικού, οι πολλές και επαρκείς υποδομές 
που διαθέτουμε και η ποιότητα των υπηρεσιών μας.  
Από την πλευρά μας ολοκληρώνουμε το πλαίσιο που θα 
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιατρικού 
τουρισμού και θα ρυθμίζει με ξεκάθαρο τρόπο το μητρώο 
παροχών ιατρικού τουρισμού καθώς και τις λεπτομέρειες 
τήρησης αυτού του μητρώου.     
Ο ιατρικός τουρισμός  ως ειδική κατηγορία του τουρισμού 
υγείας, αν και  είναι νέος  για τα ελληνικά δεδομένα έχει με-
γάλες προοπτικές ανάπτυξης.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  
Η Έλενα Κουντουρά γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι Ανα-
πληρωτής Υπουργός Τουρισμού.
Επίσης είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου επί σειρά 
ετών. Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο άλμα εις ύψος και στα 
100μ. με εμπόδια, με Πανελλήνια ρεκόρ, Πανελλήνιες νίκες 
και Διεθνείς διακρίσεις.  
Είναι πτυχιούχος της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών. Μιλάει τρείς ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Ισπανικά.  
Η επαγγελματική διαδρομή είναι από 1984 έως 1996:
- Διεθνή καριέρα στην βιομηχανία της μόδας 1996 έως 2003
- Εκδότρια περιοδικών με γυναικεία και κοινωνικά θέματα 
Η πολιτική της διαδρομή είναι από 2004 έως 2007: 
- Εξελέγη Βουλευτής σε 5 εκλογικές αναμετρήσεις 
- Βουλευτής Α΄ Περιφέρειας Αθήνας με το κόμμα της Νέας 
Δημοκρατίας 
 - Μέλος επιτροπών Τουρισμού,Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης    
- Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλί-
ας Ελλάδας-Κορέας 
- Μέλος των Ομάδων Φιλίας με την Ρουμανία, Ιορδανία, 
Ουζμπεκιστάν και Γαλλίας
Συμμετείχε επίσης στις ακόλουθες κοινοβουλευτικές επιτρο-
πές: 
- Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 
- Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος  
- Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, η 
οποία ασχολείται με θέματα Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και 

Αθλητισμού 
- Αναπληρωτής γραμματέας Εθελοντισμού και Μη Κυβερ-
νητικών Οργανώσεων  
Μετά τις εκλογές του 2009 επανήλθε στη Βουλή από τον 
Νοέμβριο του 2011 έως σήμερα. 
Στις 12 Φεβρουαρίου του 2012 διαφώνησε με την πολιτική 
της Νέας Δημοκρατίας, καταψηφίζοντας το Μνημόνιο και 
τους εφαρμοστικούς νόμους και διεγράφη με απόφαση του 
Αντώνη Σαμαρά.   
Παρέμεινε ανεξάρτητη Βουλευτής και εν συνεχεία με άλ-
λους εννέα (9) βουλευτές δημιούργησαν την πρώτη Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα του κινήματος «ΑNΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ». 
Εξελέγει πρώτη Βουλευτής Ά Περιφέρειας της Αθήνας με 
το κίνημα των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» στις εκλογές της 
6ης Μαΐου 2012 καθώς και στις επαναληπτικές εκλογές της 
17ης Ιουνίου 2012.
Σε αυτή τη Κοινοβουλευτική περίοδο συμμετείχε στις ακό-
λουθες κοινοβουλευτικές επιτροπές: 
- Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Διαρ-
κή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
- Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου
- Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος 
και 
- Ως Γραμματέας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή παρακο-
λούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ακόμη διετέλεσε μέλος των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φι-
λίας Ελλάδας-Κίνας. 
Την περίοδο αυτή με ομόφωνη απόφαση των βουλευτών 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων ορίστηκε Γραμματέας της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του κινήματος.
Στα πλαίσια αρμοδιοτήτων εντός κοινοβουλευτικής ομάδας 
επιπλέον ορίστηκε Τομεάρχης Τουρισμού. 
Επίσης από τον Ιούνιο του 2014, συμμετείχε στην Ελληνική 
κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία (PACE) στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Μετανάστευσης, 
Προσφύγων και Εκτοπισθέντων Ατόμων και ώς αναπληρω-
ματικό μέλος στην Επιτροπή Ισότητας και μη-Διακρίσεων.
Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 επανεξελέγη πρώτη 
στην Α΄ Περιφέρεια Αθήνας με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Με τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης ορίστηκε Αναπλη-
ρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού. 
Παράλληλα αναπτύσσει έντονη κοινωνική, φιλανθρωπική 
δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόεδρος της οργά-
νωσης «EUROPA DONNA HELLAS», η οποία ασχολείται 
με την πρόληψη και ενημέρωση για τον καρκίνο του μα-
στού, και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων για καλύτερες υπηρε-
σίες σε ασθενείς με καρκίνο.
Επίσης, έχει τιμηθεί για την υποστήριξή της στη διάδοση 
του Ελληνικού Παραολυμπιακού Εθελοντισμού, ενώ τον 
Δεκέμβριο του 2007 τιμήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία 
ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης για τον Κοινωνικό Εθελοντι-
σμό.

Τουρισμός

Το μοναστήρι της Φανερωμένης - Λασίθι
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«Η Ελληνική Εταιρεία Αγορών «ΕΛ.ΕΤ.Α. ΑΕ» λειτουργεί 
στον χώρο του λιανεμπορίου από το 1998. Μέσα σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα απέκτησε ισχύ καταλαμβάνοντας μια 
περίοπτη θέση, τόσο στην εκτίμηση των μελών της όσο και 
στην εμπιστοσύνη και το σεβασμό των προμηθευτών της. 
Σήμερα, ο Όμιλος ΕΛ.ΕΤ.Α. έχει ξεπεράσει τις 395 επι-
χειρήσεις σούπερ μάρκετ με δυναμικό 592 καταστημάτων 
τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Ο Όμιλος δημιουργήθηκε 
προκειμένου να στηρίξει τα Ελληνικά καταστήματα σού-
περ μάρκετ στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν μια 
άκρως ανταγωνιστική αγορά» υπογράμμισε ο Γενικός διευ-
θυντής της εταιρίας «Prοtοη» Χρήστος Πούρης. 
Στην συνέχεια ανέφερε «Γι’ αυτόν το λόγο, δημιουργήθηκε 
και κτίζεται μια ενιαία αλυσίδα καταστημάτων με την επω-
νυμία «Prοtοn». Το εμπορικό σήμα «Prοtοn» έχει κτιστεί με 
γνώμονα την 100% ελληνική ταυτότητα των καταστημάτων. 
Μέχρι στιγμής το 28% των σούπερ μάρκετ του Ομίλου έχει 
ανακαινισθεί και διαμορφωθεί στα πρότυπα «Prοtοn».
Ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου ΕΛ.ΕΤ.Α. αποτελεί, αδι-
αμφισβήτητα, η δημιουργία κεντρικών αποθηκών. Με την 
έναρξη της λειτουργίας τους, τον Αύγουστο του 2006, είχα-
με ταυτόχρονα και την κατακόρυφη άνοδο της ανάπτυξης 
των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας «Prοtοn».
Οι Κεντρικές μας αποθήκες βρίσκονται στον Ασπρόπυργο 
Αττικής, με χωρητικότητα 12.000 τ.μ. και καλύπτουν τη δι-
ανομή σε όλη την Ελλάδα.
Με την έναρξη λειτουργίας των κεντρικών αποθηκών:
• Αναπτύξαμε ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα παραγγελιο-
ληψίας για όλα τα μέλη.
• Επιλύσαμε παλαιότερα προβλήματα αδυναμίας προμηθευ-
τών για πανελλαδική διανομή των προϊόντων «Prοtοn».
• Αναπτύξαμε ακόμα περισσότερους κωδικούς «Prοtοn» και 
νέες οικογένειες προϊόντων «Prοtοn».
• Αναπτύξαμε τη διακίνηση όχι μόνο ενός ισχυρού κωδικο-
λογίου «Prοtοn» αλλά χρόνο με το χρόνο τον εμπλουτισμό 
τους με επώνυμα προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
• Μας δόθηκε η δυνατότητα να προσφέρουμε στα μέλη μας 
συχνές προσφορές που διακινούνται κεντρικά πλέον για την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών μας αλλά και την 
επίτευξη χαμηλότερων τιμών.
• Υποστηρίζουμε συνεχώς τις τηλεοπτικές προσφορές μας 
με εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

• Ήδη, από το τέλος του 2012, εκτός του ξηρού φορτίου, 
έχει ξεκινήσει και η διανομή τυροκομικών προϊόντων μέσω 
της κεντρικής αποθήκης.
Για να αποδώσουν καρπούς όλα αυτά, έγινε πραγματικότητα 
η χάραξη και η τήρηση μιας κοινής εμπορικής προσέγγισης, 
η οποία δεν περιορίζεται απλά και μόνο στο κλείσιμο των 
επωφελών εμπορικών συμφωνιών. 
Η εμπορική προσέγγιση εκφράζεται μέσα από τις πολλαπλές 
δραστηριότητες, που στηρίζουν τα μέλη μας:
1. Ομοιομορφία των καταστημάτων μας.
2. Συνεχής δημιουργία νέων προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας 
με την επωνυμία «Prοtοn».
3. Διαφήμιση.
4. Εφαρμογή οργανωμένων προωθητικών ενεργειών, εντός 
και εκτός των καταστημάτων όπως:
- Έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων προσφορών 10 φορές 
τον χρόνο
- Πολυτελής έκδοση περιοδικού ποικίλης ύλης για όλη την 
οικογένεια 5 φορές τον χρόνο
- Εκπτωτικά κουπόνια στο 3μηνιαίο περιοδικό «ΡRΟΤΙΜΩ» 
- 2 Φυλλάδια προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
- Μονόφυλλο υπερπροσφορών τέσσερεις φορές τον χρόνο
- Τηλεοπτικά σποτ προσφορών επώνυμων, αλλά και ιδιωτι-
κής ετικέτας προϊόντων 16 εβδομάδες τον χρόνο
- Ντύσιμο βιτρινών καταστημάτων
- Παρουσία στα social media & στο διαδίκτυο.
Οι συνθήκες στην ελληνική αγορά έχουν αλλάξει δραματικά 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σήμερα είναι περισσότερο 
επιβεβλημένη η ανάγκη για στρατηγική αντιμετώπιση των 
τωρινών αλλά και των άμεσων μελλοντικών συνθηκών, με 
ταυτόχρονη κατεύθυνση και επικέντρωση στις ανάγκες του 
καταναλωτή.
Το 95% των προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας «Prοtοn», παρα-
σκευάζονται από ελληνικές εταιρείες, ενώ η ποιότητα τους 
διασφαλίζεται με συνεχείς αυστηρούς ελέγχους που πραγ-
ματοποιεί ο Όμιλος Αγορών ΕΛ.ΕΤ.Α. στους προμηθευτές 
των προϊόντων αυτών, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας.
Η άριστη ποιότητα των προϊόντων «Prοtοn» είναι εφάμιλλη, 
αν όχι καλύτερη των αντίστοιχων επώνυμων ελληνικών και 
εισαγόμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με την απίστευτα 
οικονομική τους τιμή».

Οικονομικά τρόφιμα «Prοtοn»

Χρήστος Πούρης

Επιχειρήσεις
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«Τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε έχουν να κάνουν 
με αναποτελεσματικές διαδικασίες 
γραφειοκρατικού κυρίως περιεχομένου 
καθώς και την ανάγκη υπέρβασης των 
στερεοτυπικών τρόπων σκέψης του 
παρελθόντος σχετικά με την παραγωγή 
πολιτισμού στην Περιφέρεια. Πλέον η 
έμφαση δίνεται, από τη νέα Περιφερειακή 
Αρχή, στο στρατηγικό σχεδιασμό 
και στα ζητήματα του πολιτισμού», 
αναφέρει σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» 
η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της 
Περιφέρειας  Αττικής  Εύη  Αποστολάκη.
Ερ. Ποια είναι τα καθήκοντά σας και σε 
ποιόν τομέα;
Απ. Είμαι αρμόδια για τα ζητήματα του 
πολιτισμού -ένας τομέας ευρύς όσο και 
εξαιρετικά δύσκολος και ευαίσθητος- ο 
οποίος αφορά συνολικά στην Αττική και 
όχι μόνο το κέντρο της Αθήνας. Γιαυτό και 
αποτελεί πρόκληση ειδικά στις σημερινές δύσκολες συνθήκες 
που βιώνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ας μη ξεχνάμε ότι και 
οι δύο βαθμοί ΤΑ πλήττονται από την ανθρωπιστική κρίση 
σε τέτοιο βαθμό που κάποιοι να θεωρούν τον πολιτισμό, 
περιττή πολυτέλεια. Όμως δεν είναι έτσι. Συμβαίνει ακριβώς 
το αντίθετο. Ο πολιτισμός σε όλες του τις εκφάνσεις είναι 
θεμελιώδης προϋπόθεση για να βγούμε από την κρίση ως 
κοινωνία με αλληλέγγυο και συνεκτικό τρόπο. Για το λόγο 
αυτό δίνουμε έμφαση στο δημόσιο χώρο και στην ανάκτησή 
του από τους πολίτες μέσω του πολιτισμού: με εκδηλώσεις, 
με συναυλίες, με δράσεις για ενήλικες και παιδιά, δωρεάν. 
Αυτό που κάναμε, για παράδειγμα, στο Πεδίο του Άρεως 
τα Χριστούγεννα, όταν διοργανώσαμε, δωρεάν, παιδικές 
παραστάσεις και συναυλία. 
Ερ. Πόσο θα βοηθήσει η γυναικεία ματιά για την λύση των 
προβλημάτων της Περιφέρειας Αττικής;
Απ. Η λύση των προβλημάτων προς όφελος του πολίτη και του 
περιβάλλοντος είναι πολιτική επιλογή και για αυτό μπορούν 
να την υπηρετούν εξίσου καλά γυναίκες και άνδρες. Όλοι 
μας κάνουμε αγώνα δρόμου προκειμένου να ξεπεράσουμε 
παθογένειες δεκαετιών της Δημόσιας Διοίκησης που 
οφείλονται σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές των κομμάτων 
εξουσίας, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα επιδιώκουμε 
να ξεπεράσουμε και το δομικό πρόβλημα της μη παραγωγής 
πρωτογενούς πολιτισμού σε επίπεδο Περιφέρειας. Προχωράμε 
με σταθερά, συστηματικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή.

Ερ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της 
γυναίκας σε στελεχική θέση και τι δρόμους 
μπορεί να ανοίξει;
Απ. Η αντίληψη και τα θεωρητικά εργαλεία 
με τα οποία προσεγγίζονται οι ανάγκες 
και οι δυσκολίες που συνδυάζει μία θέση 
ευθύνης, όπως προτιμώ να αποκαλώ τις 
στελεχικές θέσεις, δεν πηγάζουν από 
τον ανταγωνισμό των δύο φύλων. Έχουν 
να κάνουν κυρίως με κριτήρια όπως η 
κοινωνική χρησιμότητα και η συστηματική 
δουλειά. Αλλά πάνω από όλα κυριαρχεί 
το στοιχείο της αποτελεσματικότητας. 
Έγκειται δηλαδή κυρίως στον σκοπό 
που υπηρετεί ο καθένας και η καθεμία 
από εμάς, στη συνέπειά αλλά και στα 
παραγόμενα αποτελέσματα. Και μόνο το 
γεγονός ότι μια νέα γυναίκα έχει αναλάβει 
τέτοιου είδους ευθύνες στην πρώτη 
Περιφέρεια της χώρας, συνιστά πρόοδο. 
Πρόοδο ημιτελή βέβαια στο μέτρο και 

στο βαθμό που δεν θεωρείται αυτονόητη, όπως θα έπρεπε να 
γίνεται. Η πραγματική πρόοδος θα έχει συντελεστεί όταν πλέον 
τέτοια ερωτήματα δεν θα έχουν θέση να τίθενται. Και τούτο 
θα συμβεί όταν επέλθουν εκείνες οι κοινωνικές συνθήκες που 
θα καταστήσουν «κανονικότητα» την έντονη παρουσία των 
γυναικών σε υπεύθυνες θέσεις και όχι εξαιρέσεις.  
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Εύη Αποστολάκη, είναι Αντιπεριφερειάχης Πολιτισμού 
στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, στην Αττική. Είναι η 
πρώτη φορά που δημιουργείται ειδικό αντικείμενο Πολιτισμού 
στην Περιφέρεια Αττικής. Υπεύθυνη για αυτό είναι από το 
φθινόπωρο του 2014, με τη «Δύναμη Ζωής»(παράταξη της 
Περιφερειάρχη Αττικής). 
Κατάγεται από Χανιά αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στον 
Περισσό το 1987. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αργότερα 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Νεότερης Ιστορίας στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. Μιλάει δύο γλώσσες, Αγγλικά και Γερμανικά. 
Υπήρξε συνεργάτιδα του Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστορίας. 
Από τα φοιτητικά της  χρόνια, μέλος της Νεολαίας Συνασπισμού 
στην οποία διετέλεσε Γραμματέας Βόρειας Αθήνας, μέλος 
του Κεντρικού Συμβουλίου και της Γραμματείας της. Στην 
Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ το Δεκέμβριο 
του 2013 εκλέχθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο της όπου και 
παραμένει μέχρι σήμερα. 

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Έμφαση στο δημόσιο χώρο 
και στην ανάκτησή του  

από τους πολίτες 
μέσω του πολιτισμού: 

με εκδηλώσεις, με συναυλίες, 
με δράσεις για ενήλικες 

και παιδιά, δωρεάν
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β)  από 700.000 περίπου μικροεπιχειρήσεις οι οποίες κατά 
μεγάλο ποσοστό, ήδη έχουν χρέη που δεν μπορούν να 
πληρώσουν στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία και
γ) από 1.400.000 περίπου ιδιωτικούς υπαλλήλους εκ των 
οποίων το ¼ απασχολούνται με μερική απασχόληση, και οι 
υπόλοιποι δεν παίρνουν πάνω από 800 ευρώ το μήνα  κατά 
μέσο όρο.
Το σύνολο των απασχολουμένων στην παραγωγική οικονομία 
στο τέλος του 2013 ήταν 2,784 εκατομμύρια ενώ το σύνολο 
των συνταξιούχων ήταν 2,757 εκατομμύρια συν 0,723 
εκατομμύρια απασχολούμενοι στην γενική κυβέρνηση (πηγή: 
ΕΛΣΤΑΤ - σύστημα ΗΛΙΟΣ).
Ο λόγος μεταξύ συνταξιούχων και απασχολουμένων στον 
παραγωγικό τομέα είναι 1 προς 4 στις ευρωπαϊκές χώρες. 
Δηλαδή σε κάθε 4 απασχολούμενους αντιστοιχεί ένας 
συνταξιούχος. Στην Ελλάδα η σχέση αυτή είναι σχεδόν 1 
προς 1 δηλαδή για κάθε ένα απασχολούμενο αντιστοιχεί 
ένας συνταξιούχος. Η σχέση γίνεται ακόμα χειρότερη σε 
1 προς 0,8 ένα προστεθούν και οι υπάλληλοι της Γενικής 
κυβέρνησης στους συνταξιούχους (πηγή: support ratio 
www.wikipedia.org). Ακόμα και εάν όλοι οι άνεργοι βρουν 
εργασία η σχέση αυτή μπορεί να ανέλθει από 0,8 σε 1,25!!!! 

Θα υπολείπεται όμως 2-3 μονάδες της υπόλοιπης Ευρώπης. 
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ασφαλιστικού - 
συνταξιοδοτικού. 
Σήμερα τα έσοδα του κράτους οφείλονται στην υπέρ-
φορολόγηση των πολίτων (όχι όλων - κάποιοι εξακολουθούν 
να μην πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν). 
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ οι Έλληνες 
πληρώνουν σε φόρους και εισφορές το 43% των αποδοχών 
τους ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 26%. Δηλαδή 
πληρώνουμε 65% ((43-26)/26=) περισσότερους φόρους 
και εισφορές επί των αποδοχών από τους υπόλοιπους 
Ευρωπαίους για να συντηρείται η παραπάνω σχέση, όπου 
είμαστε η μοναδική χώρα με περισσοτέρους συνταξιούχους 
από απασχολούμενους στην παραγωγή!!!!  Άραγε πως 
μπορούν να πληρώνουν τόσο λίγοι απασχολούμενοι τόσους 
πολλούς φόρους; 
Όπως πρόσφατα ανέφερε ο νομπελίστας οικονομολόγος 
Thomas J. Sargent: «Οι υψηλοί φόροι και οι αυστηροί 
περιορισμοί σκοτώνουν τις δουλειές». Έτσι οι υψηλοί 
φόροι κλείνουν τις επιχειρήσεις, αυξάνουν την ανεργία με 
αποτέλεσμα να ζημιώνονται πρωτίστως οι ασθενέστερες 
κοινωνικές ομάδες. 

Η Γνώμη

Η Γνώμη

Η Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 2010, αν και 
είχε περιορίσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε μεγάλο 
βαθμό για να πετύχει στην είσοδο της στην Ευρωζώνη, δεν 
προχώρησε ως όφειλε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
απαραίτητες για την ενίσχυση της οικονομία της, αλλά 
απεναντίας, δανειζόμενη, μεγένθυνε σταδιακά τις κρατικές   
δαπάνες, χωρίς καν να καταφέρει να πετύχει ανάλογη 
βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, 
αυξάνοντας το δημόσιο της χρέος. Το 2009 το κράτος 
δαπανούσε 70% περισσότερα χρήματα από ότι εισέπραττε!!, 
ποσό που ισοδυναμεί 18 φορές τον ΕΝΦΙΑ!!.  Η χώρα 
δεν εκμεταλλεύτηκε την μεγάλη ευκαιρία που της δόθηκε 
το 2002 να κατευθύνει ένα μεγάλο όγκο χρημάτων στην 
επιχειρηματικότητα ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και 
εξωστρεφής με έμφαση στην ποιότητα των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών. 
Επίσης η χώρα μας δεν κατάφερε να οχυρώσει τα 
δημοσία ταμεία από τις επιθέσεις μικρών αλλά ισχυρών 
κρατικοδίαιτων ομάδων που με κάθε ευκαιρία εφορμούσαν 
μέσω της κομματικής διαπλοκής και τα λεηλατούσαν. Ήταν 
τόσο ανεξέλεγκτη η απληστία αυτών των ομάδων, ώστε 
τα χρήματα των φορολογουμένων δεν τους ήταν αρκετά. 
Πίεζαν την χώρα κάνοντας «αγώνες» να υπερχρεωθεί με 
320 δις δάνεια τα οποία εξανεμίστηκαν σε εισαγόμενα 
καταναλωτικά προϊόντα. Την ίδια τύχη είχαν και περίπου 120 
δις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Κάθε φορά που ένας αγώνας 
«δικαιωνόταν» μια προνομιούχος ομάδα κέρδιζε σε βάρος της 
κοινωνίας και το δημόσιο χρέος αυξανόταν και υποθηκευόταν 
το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονιών μας. 

Αντίθετα, οι μεγάλες σε αριθμό ομάδες των πτωχών, 
των φορολογουμένων, των ανέργων κλπ, οι οποίες δεν 
μπορούν να οργανωθούν να κάνουν «αγώνες», δεν μπορούν 
να διεκδικήσουν τίποτα. Και επί πλέον δεν μπορούν να 
αντισταθούν στις οργανωμένες ομάδες που τις ζημιώνουν 
καθημερινά.
Εάν είχαμε δημιουργήσει ένα δίκαιο κράτος, εάν 
προχωρούσαμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα 
δημοσιονομικά, στους κλειστούς και καρτελοποιημένους 
τομείς της οικονομίας, στον επιτυχή περιορισμό της 
παραοικονομίας, στην καταπολέμηση της κρατικής 
διαφθοράς, αλλά και στην προσέλκυση ξένων άμεσων 
επενδύσεων παρέχοντας ένα φιλικό εργασιακό και 
φορολογικό περιβάλλον, πιθανότατα η οικονομική κρίση να 
είχε περάσει την δεύτερη χρονιά.
Σήμερα όμως, οι κρατικές δαπάνες ανέρχονται κοντά 
στο 50% ΑΕΠ. Δηλαδή έχουν φθάσει και πολλές φορές 
έχουν ξεπεράσει τις αντίστοιχες δαπάνες των προηγμένων 
ευρωπαϊκών κρατών. Αλλά τα κρατικά έσοδα υπολείπονται 
κατά πολύ των ευρωπαϊκών. Ο λόγος είναι ότι η Ελλάδα δεν 
μπορεί να φθάσει τα φορολογικά έσοδα των αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών κρατών διότι δεν έχει χιλιάδες πολυεθνικές 
εταιρίες (όπως έχουν οι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες) να 
«φέρνουν» πλούτο και κέρδη από όλο τον κόσμο ώστε να 
εισπράττει και το κράτος το ανάλογο μερίδιο των φόρων. 
Λίγες που είχαμε τις εκδιώξαμε.
Η φορολογική βάση της Ελλάδας αποτελείται από:
α) 600.000 περίπου αγρότες από τους οποίους οι περσότεροί 
είναι ήδη υπερχρεωμένοι,

Πως ζημιώνονται οι ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες

Γιώργος Ατσαλάκης 
Λέκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης 

- Οικονομολόγος
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

χιλ. στρεμμάτων, η καλλιέργεια πατάτας κυμαίνεται στις 10-
12 χιλιάδες στρέμματα., τα διάφορα κηπευτικά στις 3-5 χι-
λιάδες στρέμματα, τα σιτηρά και τα όσπρια στα 2-5 χιλιάδες  
στρέμματα και τα υπόλοιπα βρίσκονται σε αγρανάπαυση.
Από το 2008 λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρι-
σμού, μια σύγχρονη μονάδα Τυποποίησης και Συσκευασίας 
πατάτας. Η μονάδα αυτή έχει τη δυνατότητα να τυποποιεί πα-
τάτες σε διάφορες συσκευασίες με πολλά διαφορετικά μεγέθη 

ανάλογα με τις παραγγελίες του κάθε πελάτη. Επίσης υπάρχει 
και μια μονάδα συσκευασίας για την διακίνηση των νωπών 
κηπευτικών από τους παραγωγούς μέλη μας. Παράλληλα στα  
παραπάνω είδη προστίθενται τα όσπρια και το μέλι. 
Βιογραφικό
Ο κ. Εμμανουήλ Σμυρνάκης είναι πρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού από τις  28 Δεκεμβρίου 2012  έλαβε το αξίωμα 
του Πρόεδρου και αποτελεί μέλος της Διοίκησης από το 2007.  

Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

«Η προσέγγιση νέων πελατών, η διαδικασία επάρκειας προϊό-
ντων, η εμπορική σχέση - μακρόχρονη συνεργασία, η ανάπτυ-
ξη και η κατάκτηση νέων αγορών είναι οι βασικοί στόχοι του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού» επισημαίνει σε συνέντευξη στο 
«Ην-Ων» ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπε-
δίου Λασιθίου Εμμανουήλ Σμυρνάκης.   
Ερ. Πότε ιδρύθηκε ο Συνεταιρισμός;
Απ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Λασιθίου ιδρύ-
θηκε και λειτουργεί από το 1966 και δραστηριοποιείται  στο 
Οροπέδιο Λασιθίου. Αποτελεί το νέο σχήμα που δημιουργή-
θηκε μετά την συγχώνευση της πρώην Ε.Α.Σ. Επ. Λασιθίου 
με τους Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς μέλη της. Οι ση-
μαντικότεροι τομείς απασχόλησης του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού αλλά και γενικότερα της περιοχής του Οροπεδίου, είναι 
η γεωργία και η κτηνοτροφία. Στις εγκαταστάσεις του Συνε-
ταιρισμού λειτουργούν, μια πρότυπη τυροκομική μονάδα στο 
Καμινάκι Οροπεδίου Λασιθίου και μια μονάδα συσκευασίας 
και τυποποίησης πατάτας, κηπευτικών και οσπρίων στο Τζερ-
μιάδω Οροπεδίου Λασιθίου. Παράλληλα υποστηρίζονται τμή-
ματα φυτοπροστατευτικής για τους αγρότες και κτηνιατρικής 
υποστήριξης για τους κτηνοτρόφους  μέλη του.
Σήμερα ο Συνεταιρισμός απαρτίζεται από 372 φυσικά μέλη, 
με ενεργά τα 241. Τα μέλη του, τροφοδοτούνται με τα εφόδια 
που απαιτούνται για να παράγουν τα προϊόντα τους τα οποία 
διακινούνται μέσω του Συνεταιρισμού (με ή χωρίς επεξεργα-
σία). 
Ερ. Ποιές είναι οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού;
Απ. Οι κυρίες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού είναι: 
- Τμήμα Γεωργικών Εφοδίων - Ζωοτροφών. Λειτουργεί από 
ιδρύσεως του Συνεταιρισμού (1968 ), επεκτείνοντας τη δράση 
του στην πάροδο των ετών. Η ορθή και μεθοδευμένη παροχή 
των εφοδίων και ο τρόπος διαχείρισης τους είναι ένα από τα 
σημαντικότερα στοιχεία τα οποία οδηγούν τον αγρότη ή τον 
κτηνοτρόφο, σε επιτυχία ή αποτυχία της δραστηριότητας του. 

- Τυροκομείο. Το τυροκομείο του Α.Σ. Οροπεδίου Λασιθίου 
βρίσκεται στο Καμινάκι Οροπεδίου Λασιθίου σε υψόμετρο 
860 μ. Η μονάδα συνεργάζεται με 85 (μικρές και μεγάλες) 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με συγκέντρωση του γάλα-
κτος από την περιοχή και από τις παρυφές των ορεινών όγκων 
της ευρύτερης περιοχής
Αποτελεί μια πρότυπη παραδοσιακή τυροκομική μονάδα με 
λειτουργία από το 1984. Η ιδιαιτερότητα του είναι ότι τα 
μηχανικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι όσα κρίνονται 
απαραίτητα και ειδικότερα αυτά που βοηθούν στις αυξημένες 
απαιτήσεις της ασφάλειας και της υγιεινής της πρώτης ύλης, 
τα δε υπόλοιπα που αφορούν την επεξεργασία γάλακτος και 
τις συνθήκες ωρίμανσης αποτελούν μια εξέλιξη των παλαιών 
παραδοσιακών μεθόδων της τυροκομικής γνώσης. Επίσης το 
μεγαλύτερο ποσοστό του γάλακτος που παραλαμβάνεται (πε-
ρίπου το 90%) είναι πρόβειο. Το υπόλοιπο είναι κατσικίσιο, 
το οποίο και βοηθά γευσιγνωστικά σε ορισμένα προϊόντα.
Τα τυροκομικά Προϊόντα διακινούνται με την Εμπορική Επω-
νυμία «ΔΙΚΤΗ», και είναι ευρέως διαδεδομένα στην Κρήτη 
για τρείς δεκαετίες.
Στη μονάδα υπάρχουν όλες οι διασφαλίσεις που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα πρότυπα της Ελληνικής Νομοθεσίας, όπως:
Πιστοποίηση κατά ISO 22.000/2005 με Αρ. Πιστ. 0708057. 
Κωδικός έγκρισης σύμφωνα με το Π.Δ. 56/1995, 
GR 32.2.1240 EU. Τα προϊόντα είναι κεφαλοτύ-
ρι, γραβιέρα Κρήτης, κεφαλοτύρι με δίκταμο, μυζή-
θρα ξερή, ξήγαλο, ανθότυρος ξηρός, μυζήθρα γλυκιά. 
- Συσκευαστήριο Πατάτας  -  Νωπών Κηπευτικών  -  Οσπρί-
ων. Το συσκευαστήριο πατάτας, νωπών κηπευτικών και 
οσπρίων του Α.Σ. βρίσκεται στο Τζερμιάδω Οροπεδίου Λα-
σιθίου. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες 
του Συνεταιρισμού μιας και τα κύρια παραγόμενα προϊόντα 
της περιοχής είναι η πατάτα και τα διάφορα νωπά κηπευτικά. 
Σχετικά με τις αγροτικές καλλιέργειες σε σύνολο περίπου 23 

Κατάκτηση νέων αγορών
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Η Ενημέρωση

θους ιατρικής διάγνωσης, που με την αστραπιαία επέμβαση 
του «Αγώνα για το παιδί» σώθηκε και σε λίγο καιρό θα γιορ-
τάσει τα  πέμπτα γενέθλια του!
Ερ. Ποιά είναι τα σχέδια ανάπτυξης του οργανισμού;
Απ. Η Εθελοντική Φιλανθρωπική Οργάνωση «Αγώνας για το 
παιδί» δημιουργεί υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης οι οποί-
ες αποτελούνται από ένα δίκτυο εθελοντών, απλών πολιτών, 
ελεύθερων επαγγελματιών, εταιριών κ.λ.π. Ο καθένας μπορεί 
να δηλώσει συμμετοχή ώστε να προσφέρει οτιδήποτε μπορεί 
να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει το έργο του «Αγώνα για το 
παιδί». Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί γιατροί που εξυπη-
ρετούν δωρεάν τα παιδιά και τους γονείς τους, δικηγόροι που 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τυχόν νομικά ζητήματα των 
οικογενειών. Οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι και ο οποιοσδή-
ποτε άλλος μπορεί να προσφέρει. Σκεφτείτε το μόνο για λίγο. 
Μια καλή πράξη, έστω μία φορά το χρόνο.
Ερ. Ποιό είναι το έργο του οργανισμού;
Απ. Στα τρία χρόνια λειτουργίας του ο «Αγώνας για το παιδί» 
έχει προσφέρει: είδη πρώτης ανάγκης, είδη διατροφής, ένδυ-
σης και υπόδησης, γάλατα για τα μωρά, πάνες, καροτσάκια, 
περπατούρες, παιδικά κρεβατάκια, καύσιμα για θέρμανση 
(καυσόξυλα, πέλλετ, πετρέλαιο) πληρωμή λογαριασμών (ρεύ-
μα, νερό, ενοίκια) βοήθησε οικονομικά οικογένειες για να 

στείλουν τα παιδιά τους για θεραπεία στο εξωτερικό, κάλυψε 
έξοδα μετακίνησης, φαρμάκων, και διαβίωσης, όταν το παιδί 
νοσηλευόταν σε άλλη πόλη.
Έχει δημιουργήσει το «Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογέ-
νειας» το οποίο συλλέγει και διανέμει είδη πρώτης ανάγκης 
και ότι άλλο είναι απαραίτητο για τις οικογένειες με παραλα-
βές και αποστολές  σε όλη την Ελλάδα.
Συνεργάζεται και στηρίζει οικονομικά άλλες οργανώσεις, 
(όπως συσσίτια, ορφανοτροφεία, παιδικά χωριά, κέντρα επαγ-
γελματικής κατάρτισης για νέους με διανοητική υστέρηση, κι-
νητικά προβλήματα, διαταραχές μάθησης και συμπεριφοράς 
ή πολλαπλές αναπηρίες, παιδικούς ξενώνες, κέντρα δημιουρ-
γικής απασχόλησης κ.λ.π.) οι οποίες προσφέρουν εξίσου ση-
μαντικό  ανθρωπιστικό έργο και χρειάζονται τη βοήθεια όλων 
μας ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν το ανε-
κτίμητο έργο τους.
Συμμετέχει σε διάφορες εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα προωθώ-
ντας τις δράσεις της οργάνωσης και ενημερώνοντας τα μέλη 
της κοινωνίας σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν και 
τον  τρόπο επίλυσης τους.
Διοργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
του Κοινωνικού συνόλου σε θέματα που αφορούν τα άρρωστα 
και άπορα παιδιά.

Η Ενημέρωση

«Παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε παιδιά παρέχει η οργά-
νωση «Αγώνας για το παιδί» τα οποία πάσχουν από διαφορές 
ανίατες ή μη ασθένειες και έχουν άμεση ανάγκη οποιασδήποτε 
θεραπείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και οικονομι-
κή ενίσχυση άρρωστων και άπορων παιδιών τα οποία έχουν 
ανάγκη από ειδική καθοδήγηση και εκπαίδευση» τόνισε σε 
συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Αλέξανδρος Μαυροειδής υπεύθυ-
νος της Εθελοντικής Φιλανθρωπικής Οργάνωσης «Αγώνας για 
το Παιδί».
Ερ.  Ποιοί είναι οι σκοποί της οργάνωσης;
Απ. Η Εθελοντική Φιλανθρωπική Οργάνωση «Αγώνας για 
το παιδί» είναι ένας εθελοντικός οργανισμός μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος ιδρύθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 741-744 ΑΚ (αστικού κώδικα) με 
αριθμό μητρώου 49653/1683 πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 
Ο σκοπός του οργανισμού είναι να προστατεύει με κάθε δυνα-
τό τρόπο τα δικαιώματα των αρρώστων και άπορων παιδιών, 
και συγκεκριμένα:
- Παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε παιδιά τα οποία πάσχουν 
από διαφορές ανίατες ή μη ασθένειες και τα οποία έχουν άμε-
ση ανάγκη οποιασδήποτε θεραπείας στην Ελλάδα ή στο εξω-
τερικό.
- Η οικονομική ενίσχυση άρρωστων και άπορων παιδιών τα 
οποία έχουν ανάγκη από ειδική καθοδήγηση και εκπαίδευση. 
- Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε άπορες οικογένειες με 
παιδιά, με τρόφιμα, ρούχα, ιατρική, φαρμακευτική και ψυχο-
λογική στήριξη, σε συνεργασία με γιατρούς ή άλλες οργανώ-
σεις, συλλόγους, αδελφότητες που έχουν στους σκοπούς τους 
τέτοιου είδους φιλανθρωπικές δραστηριότητες.
- Η προάσπιση και προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο των ιατρι-
κών, ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των παι-
διών και των οικογενειών τους.
- Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μελών της Κοι-
νωνίας σε θέματα προστασίας και παροχής κάθε είδους στή-

ριξης σε άρρωστα παιδιά και σε παιδιά απόρων οικογενειών 
γενικότερα.
- Η ανάπτυξη συνεργασίας της οργάνωσης με σωματεία ιδρύ-
ματα και παρεμφερείς οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού 
που παρουσιάζουν συνάφεια αντικειμένου ή σκοπών.
- Η ίδρυση η οργάνωση και η λειτουργία μονάδων ή υπηρεσι-
ών για την ιατρική ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παι-
διών. Η δημιουργία τράπεζας αίματος και μυελού των οστών.
Σημειωτέον ότι η οποιαδήποτε βοήθεια θα χορηγείται χωρίς να 
γίνεται διάκριση γένους, φύλου, θρησκείας και δεν λαμβάνει 
υπόψη κανένα πολιτικό συμφέρον.
Ερ.  Ποιό είναι το ιστορικό του οργανισμού; 
Απ. Η Εθελοντική Φιλανθρωπική Οργάνωση «Αγώνας 
για το παιδί» ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου 2012 από μια 
ομάδα νέων ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, λόγω με-
γάλης έλλειψης δυναμικών υποδομών κοινωνικής υπο-
στήριξης παιδιού και οικογένειας και ταυτόχρονα κατα-
κόρυφης αύξησης ανεργίας και φτώχειας, με αποτέλεσμα 
όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας να έχουν άμεση 
ανάγκη οποιασδήποτε υποστήριξης, ώστε να μπορούν να 
προσφέρουν τα απολύτως απαραίτητα στα παιδιά τους.  
Οι πόρτες του «Αγώνα για το παιδί» άνοιξαν στις 5 Μαΐου 
2012 προσφέροντας έως σήμερα σημαντικό ανθρωπιστικό 
έργο, χωρίς κανένα Κρατικό ή Ευρωπαϊκό κονδύλι, με τα 
μόνα έσοδα να προέρχονται αποκλειστικά από τις πωλήσεις 
περιοδικών, ημερολογίων και εφημερίδας του οργανισμού, 
αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ακόμα και με σχετικά ελάχιστα 
χρήματα, αν ενώσεις τους ανθρώπους σε μια γροθιά, για έναν 
ιερό σκοπό, μπορούν να γίνουν μεγάλα έργα που βοήθησαν 
και συνεχίζουν να βοηθούν πάρα πολλούς συνανθρώπους μας 
όταν αυτοί βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να σταθούν 
και πάλι στα πόδια τους και σε μερικές περιπτώσεις σώζοντας 
ακόμα και παιδικές ζωές, όπως στην περίπτωση του τρίχρονου 
Αλεξάνδρου, ο οποίος παραλίγο να χάσει τη ζωή του λόγω λά-

Οικονομική βοήθεια 
άρρωστων-άπορων παιδιών
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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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D
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Σαπφώ Νοταρά 
Η κρητικιά ταλαντούχα ηθοποιός με την βροντερή 
φωνή

«ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ»

Η λέξη «Μπουρλότο!» και η πρόταση «Εδώ μέσα γίνονται 
σόδομα και γόμορα!» γράφθηκαν στην ιστορία του ελληνι-
κού κινηματογράφου από την ταλαντούχα κρητικιά ηθοποιό 
Σαπφώ Νοταρά η οποία γεννήθηκε το 1907 στο Ηράκλειο 
Κρήτης. 
Η βροντερή φωνή που όλοι θυμόμαστε, ήταν ψεύτικη. Την 
υιοθέτησε, όταν άκουσε ένα παιδάκι να της λέει «Σταμάτα, 
σε πυροβολώ!»
Το πραγματικό της επίθετο ήταν Χανδάνου και ενώ σπούδα-
σε στο πανεπιστήμιο πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με το 
θέατρο. 
Σπούδασε στην Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου και απο-
φοίτησε με άριστα από τη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού 
Συνδέσμου. Παρακολούθησε, επίσης, μαθήματα ρυθμικής και 
μπαλέτου. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Νοταρά», το πήρε 
από την οδό που βρισκόταν η δραματική σχολή στην οποία 
φοιτούσε.
Το 1926 έγινε μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Το 
1934, άρχισε να ασχολείται με το ελεύθερο θέατρο στους 
θιάσους της Μαρίκας Κοτοπούλη, της Κ. Κατερίνας, του Δ. 
Χορν. Στο θίασο της Κοτοπούλη συχνά ντουμπλάριζε το ρόλο 
της μεγάλης πρωταγωνίστριας, εναλλάξ με τη Γεωργία Βασι-
λειάδου, όταν η Κοτοπούλη έλειπε σε ταξίδια στο εξωτερικό.
Στον κινηματογράφο, η πρώτη της εμφάνιση ήταν στη «Λύ-
καινα» το 1951, μια ταινία της Μαρίας Πλυτά. Ακολούθησαν 
το 1953, το «Κυριακάτικο Ξύπνημα» πλάι στο χρυσό ζεύγος 
της εποχής, Λαμπέτη-Χορν, η «Συνοικία το Όνειρο» του Αλέ-
κου Αλεξανδράκη, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον Μάνο 
Κατράκη, το «Αχ, αυτή η γυναίκα μου» με Βουγιουκλάκη-
Παπαμιχαήλ, «Η χαρτοπαίχτρα» με τη Ρ. Βλαχοπούλου, το 
«Παιδί της μαμάς» ως κινηματογραφική μητέρα του Γ. Βο-
γιατζή. 
Ερμήνευσε αμέτρητους ρόλους: από την Αρετούσα στον 
«Ερωτόκριτο» και την κυρά-Γιάννενα στον «Αγαπητικό της 
Βοσκοπούλας», ως την Κατιούσα στην «Ανάσταση» του Τολ-
στόι. Άλλες ταινίες ήταν: Αρπαγή της Περσεφόνης (1956), 
Της νύχτας τα καμώματα (1957), Η κυρά μας η μαμή (1958), 
Όταν το μίσος κυβερνά (1959), Έγκλημα στα παρασκήνια 
(1960), Ένας Δον Ζουάν για κλάματα (1960), Ο δολοφόνος 

αγαπούσε πολύ... (1960), Στην πόρτα της κολάσεως (1960), 
Αγάπη και θύελλα (1961), Ποιά είναι η Μαργαρίτα (1961),  
Ζήτω η τρέλα! (1962),  Θρίαμβος (1962), Μην ερωτεύεσαι το 
Σάββατο (1962), Ταξίδι (1962).
Το μεγάλο κοινό γνώρισε και αγάπησε τη Σαπφώ Νοταρά. Ο 
ρόλος της Κλημεντίνης Περπερίδου, μιας αποτυχημένης πρι-
μαντόνας, στο ραδιοφωνικό σήριαλ «Ημερολόγιο ενός θυρω-
ρού» του Κώστα Πρετεντέρη, ήταν ο προσωπικός της θρίαμ-
βος στις αρχές της δεκαετίας του 1960.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, οι εμφανίσεις στο θεατρικό 
σανίδι αραίωσαν, αλλά ξεχώρισε για τη συμμετοχή της στις 
παραστάσεις: «Τρωάδες» σε σκηνοθεσία Γιάννη Τσαρούχη 
(1977), «Φιλουμένα Μαρτουράνο» δίπλα στην Έλλη Λαμπέ-
τη (1978) και «Πορνογραφία» του Μάνου Χατζιδάκι, που 
αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα της (1982-1983).
Έπαιξε σε 29 κινηματογραφικές ταινίες και όλες αξέχαστες.
Η Έλλη Λαμπέτη είχε πει για τη Σαπφώ Νοταρά «Στην Ελ-
λάδα για να είσαι πρώτη, πρέπει να είσαι ωραία. Άμα σε δουν 
ωραία σε θέλουν και για ηθοποιό. Όταν μπερδεύεις όμως την 
ομορφιά με το ταλέντο, ούτε την ομορφιά μπορείς να εκτιμή-
σεις σωστά, ούτε το ταλέντο. Γιατί, μήπως η Σαπφώ Νοταρά 
δεν έχει πάει χαμένη στην Ελλάδα; Τι ταλέντο Θέε μου! Και 
τι κακιά γυναίκα! Πως να μην είσαι κακιά όταν δεν σ’ αφή-
νουν να δουλέψεις, να καλλιεργήσεις το ταλέντο σου και σε 
κοροϊδεύουν που είσαι άσχημη; Γιατί, πρέπει να ξέρεις, της 
έχουν φερθεί πολύ άσχημα της Νοταρά. Δεν βρίσκανε ρόλους 
να της δώσουνε. Πως να μη στραφεί εναντίον όλων και πως 
να μην είναι γεμάτη μίσος; Η αδιαφορία των άλλων για το 
ταλέντο της, την έκανε έτσι. Τι ηθοποιός αλήθεια! Πώς κοι-
τούσε όταν παίζαμε μαζί στη Φιλουμένα! Μου έκανε μεγάλη 
εντύπωση...»
Η Σαπφώ Νοταρά ζούσε ολομόναχη και χωρίς οικονομικούς 
πόρους, σ’ ένα μικρό διαμέρισμα στην Πλατεία Κουμουνδού-
ρου στην Αθήνα, το νοίκι του οποίου πλήρωνε ένας θαυμα-
στής της. Με πολλά προβλήματα υγείας, η σπουδαία ηθοποιός 
βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της από τους περιοίκους στις 
13 Ιουνίου του 1985. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση 
είχε αφήσει την τελευταία της πνοή δύο ημέρες νωρίτερα, συ-
νεπεία καρδιακής προσβολής.

Φωτογραφία από αρχείο Ταινιοθήκης της Ελλάδος 
Ταινία η «Χαρτοπαίχτρα» της Finos Films



Ην-Ων   47

Βιβλία

«Οι οικονομολόγοι της κυρίαρχης τάξης από τα μέσα του 
περασμένου αιώνα και ιδιαίτερα κατά την περίοδο του ιμπε-
ριαλισμού, αρχίσανε να υμνούν εν χορδαίς και οργάνοις το 
δάνειο κι να το παρουσιάζουνε σαν παμφάρμακο που μπορεί 
να βγάλει κάθε χώρα από την δύσκολη κατάσταση.  
Ο Άγγελος Αγγελόπουλος για τις «υπέρ και κατά του δανει-
σμού απόψεις» αναφέρει μερικούς τέτοιους ύμνους που βρί-
σκω απαραίτητο να τους αντιγράψω.
«Το δημόσιον δάνειον δεν αποτελεί ανωμαλία της δημόσι-
ας οικονομίας, αλλ΄ εν αναγκαίον και οργανικόν στοιχείον 
μιάς νέας μεγάλης και πλούσιας δημόσιας οικονομίας», «Το 
δημόσιον δάνειον δεν αποτελεί χρέος του έθνους αλλά και 
κεφάλαιον», δηλαδή η Ελλάδα δεν χρωστάει τίποτα αλλά της 
χρωστάνε κιόλας και κρίμα που δεν το ξέραμε τόσον καιρό.
Το τελικό μας συμπέρασμα είναι ότι, όταν δεν συνέφερε  
στον καπιταλισμό, το δάνειο ήταν κακό και από τότε που το 
συμφέρει είναι καλό, κάλλιστο» υπογραμμίζεται στο δεύτερο 
μέρος του βιβλίου «Το Ξένο Κεφάλαιο στην Ελλάδα» και  με 
υπότιτλο «Οι Συνέπειες» του Νίκου Μπελογιάννη. Το βιβλίο 
εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο «ΑΓΡΑ».
Ακόμη υπογραμμίζεται «Ιδιαίτερα μέσα στον ιμπεριαλισμό, 
για τους ιμπεριαλιστές το δάνειο είναι πάντοτε καλό. Για τις 
χώρες όμως και τους λαούς που τα δέχονται, είναι σαν να 
πιάνουν στα χέρια τους σίδερο αναμμένο, γιατί πάει περίπα-
το και ο εθνικός πλούτος και η ανεξαρτησία τους, η οικονο-
μική και η πολιτική.
Την απάντηση -πολύ εύκολη- μας την έδωσε η ιστορία των 
δικών μας δανείων, που απόδειξε ότι η κυρίαρχη τάξη ούτε 
το χρυσωμένο χάπι που προσφέρουν οι ξένοι τοκογλύφοι 
αποφεύγει ούτε στην πίεση και τους εκβιασμούς των ξένων 
ιμπεριαλιστών αντιστέκεται, αλλά, αντίθετα, πάντοτε σχεδόν 
δεμένη μαζί τους, θυσίασε τα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα 
μπροστά στο συμφέρον το δικό της και των ξένων. Γι΄ αυτό 
άλλωστε και στις χώρες θύματα υπάρχουν και εκεί θερμοί 
απολογητές του δανεισμού που υποστηρίζουν ότι όσο περισ-
σότερα δάνεια υπάρχουν τόσο μεγαλύτερος καθίσταται 
ο εθνικός πλούτος. Ενώ όπως είδαμε, η πραγματικότητα εί-

ναι ότι τα κρατικά δάνεια που δίνονται από τους ξένους στις 
καθυστερημένες χώρες, συντελούν αποκλειστικά στη μεγα-
λύτερη οικονομική τους υποδούλωση».  
Επίσης αναφέρεται «οι γενικές και έμμεσες συνέπειες είναι η 
φορολογία: τα εξωτερικά δάνεια έφερναν πάντοτε αδιάκοπη 
αύξηση των φόρων. Όμως όλοι οι φόροι έπεφταν πάντοτε 
στις πλάτες του αγρότη, που αποτελούσε το πιο πολυάριθμό 
κομμάτι του εργαζόμενου λαού και τον γονάτιζαν όλο και 
περισσότερο. 
Το 1936 το δημόσιο χρέος απορροφούσε από τον προϋπο-
λογισμό το 36% ενώ την ίδια χρονιά στις άλλες βαλκανικές 
χώρες η αναλογία ήταν πολύ μικρότερη και από το ποσοστό 
της Βουλγαρίας το μεγαλύτερο μέρος προερχόταν από πο-
λεμικά χρέη. Το 1936 μετά την χρεοκοπία η αναλογία αυτή 
μεταβλήθηκε, μα και πάλι διατηρήσαμε τα πρωτεία. Η δια-
φορά το 1939 έγινε μεγαλύτερη γιατί ο Μεταξάς αύξησε το 
ποσοστό των τόκων και γίνεται πιο μεγάλη γιατί σχεδόν όλες 
οι χώρες είχαν συμβιβασθεί να πληρώσουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό της εξυπηρέτησης των ξένων δανείων με το εθνικό 
τους νόμισμα εμείς υποχρεωθήκαμε να τα πληρώνουμε σε 
χρυσό».
Βιογραφικό
Ο Νίκος Μπελογιάννης γεννήθηκε το 1915 και εκτελέστηκε 
στις 30 Μαρτίου 1952. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις 
οποίες έγραψε το βιβλίο του «Το Ξένο Κεφάλαιο στην Ελλά-
δα» δεν είναι γνωστό. Από το περιεχόμενο ωστόσο μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι η συγγραφή του πρέπει να ξεκίνησε 
στα τέλη της δεκαετίας του 1930 κατά την διάρκεια της 
φυλάκισής του από το 1938 στις φυλακές της Αίγινας, στην 
Ακροναυπλία, στα Ιταλικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στην 
Κατούνα και στην Βόνιτσα, στα δύο πρώτα χρόνια της κα-
τοχής και τέλος στο νοσοκομείο «Σωτηρία» απ΄ ότου δραπέ-
τευσε τον Σεπτέμβριο του 1943. Η συγγραφή συμπληρώθηκε 
πιθανόν στο μικρό διάστημα που μεσολάβησε από την δρα-
πέτευση μέχρι την έξοδο στο βουνό το 1943, ενώ το βιβλίο 
πήρε την τελική του μορφή αμέσως μετά την απελευθέρωση 
του 1944-1945. 

Γενικά και σχεδόν χωρίς εξαίρεση η κατάσταση γίνεται 
αφόρητη για τις χώρες, όπου το ξένο κεφάλαιο μπήκε κυρίως 
με τη μορφή του δανείου, όπως έγινε και με την Ελλάδα.
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Ερ. Ποιά είναι τα μηνύματα από τον ρόλο της Διακομματικής 
Επιτροπής;
Απ. Όσα χρόνια κι εάν περάσουν αυτοί που έχουν εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας θα πληρώσουν. Επίσης για τις νεότε-
ρες γενιές κρατάμε ζωντανή την μνήμη τι σημαίνει ναζισμός 
και φασισμός και δίνουμε μάχη για να μην ξαναδούμε τέτοια 
φαινόμενα αν και οι πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία γεννήθηκε από τις στάχτες του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου ενώ οι πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα από 
τους εκπρόσωπους της ξαναζωντανεύουν τον φασισμό και 
τον ναζισμό. Παράδειγμα η άνοδος των ναζιστικών οργα-
νώσεων στην Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Αυστρία και στις 
Σκανδιναβικές χώρες.
Ερ. Πώς πολεμάμε τον ναζισμό και τον φασισμό;
Απ. Ο ναζισμός και ο φασισμός μπορεί να πολεμηθεί από την 
αναδιανομή του πλούτου και την κοινωνική δικαιοσύνη, την 
δημοκρατία, την αλληλεγγύη και την πρόσβαση στην παιδεία 
σε όλους τους πολίτες. Όμως οι αποφάσεις είναι πολιτικές 
και με την πίεση της κοινωνίας θα φέρει την διεκδίκηση και 

την αλλαγή. Η πιο χρονοβόρα διαδικασία είναι η επιστροφή 
των αρχαίων θησαυρών. Αυτό που τώρα μας απασχολεί είναι 
η εκτέλεση της απόφασης για τις επανορθώσεις στο Δίστο-
μο. Εάν θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία ή στην Ελλάδα.  
Παράλληλα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει το 
θέμα στην Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ, ενώ ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς στον Γερμανό Ομολογό του. Η 
απάντηση ήταν ότι δεν αποδέχονται ότι υπάρχει εκκρεμμότη-
τα. 
Βιογραφικό
Ο Γιάννης Σταθάς μέλος της Διακομματικής Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών 
(πολεμικών αποζημιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωμής 
του κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεμμένων αρχαι-
ολογικών θησαυρών) γεννήθηκε στο Δίστομο 1975, είναι 
15 χρόνια βιομηχανικός εργάτης. Έχει τελειώσει το Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο, το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων το 2012. 
Έγινε βουλευτής το 2012 με το ΣΥΡΙΖΑ και είναι πρόεδρος 
του Εργατικού Κέντρου Λειβαδιάς από το 2010. 

Πρόσωπα

Πρόσωπα

«Στα μέσα του Φθινόπωρου 2015, θα έχει ανακοινωθεί το 
πρώτο πόρισμα της Διακομματική Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών» ανέφερε 
σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από 
το Μαρτυρικό Δίστομο και μέλος της Διακομματικής Επιτρο-
πής της Βουλής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών 
Γιάννης Σταθάς.
Ερ. Πότε δημιουργήθηκε η Διακομματική Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών;
Απ. Η πρώτη Επιτροπή δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτο-
βουλία του Μανώλη Γλέζου. Στην συνέχεια με επιστολή μου 
αλλά και την σύμφωνο γνώμη της Προέδρου της Βουλής 
Ζωής Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε ξανά στις 10 Μαρτίου 
2015.
Ειδικότερα αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια 
της ιστοσελίδας της Βουλής των Ελλήνων, η απόφαση της 
Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη 
Σύσταση και Συγκρότηση της Διακομματικής Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών 
(πολεμικών αποζημιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωμής 
του κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεμμένων αρχαιο-
λογικών θησαυρών) και κατόπιν με απόφαση της Ολομέλειας 
της Βουλής, με την οποία έγινε ομοφώνως δεκτή η πρόταση.
Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώμα με την ακόλουθη σύνθε-
ση:
1. Κωνσταντοπούλου Ζωή, Πρόεδρος
2. Μητρόπουλος Αλέξιος, Α’ Αντιπρόεδρος (με αναπληρώτρια 
την Κυρίτση Αγλαΐα)
3. Μπαλάφας Ιωάννης, Β’ Αντιπρόεδρος (με αναπληρώτρια 
τη Μακρή Ραχήλ)
4. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, Γ’ Αντιπρόεδρος (με αναπληρω-
τή τον Τζαμακλή Χαρίλαο)
5. Κακλαμάνης Νικήτας, Δ’ Αντιπρόεδρος (με αναπληρωτή 
τον Τζαβάρα Κωνσταντίνο)
6. Λυκούδης Σπυρίδων, Στ’ Αντιπρόεδρος (με αναπληρωτή 
τον Δανέλλη Σπυρίδωνα)
7. Λαμπρούλης Γεώργιος, Ζ’ Αντιπρόεδρος (με αναπληρώτρια 
τη Μανωλάκου Διαμάντω)
8. Κανελλοπούλου Μαρία
9. Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)
10. Μπαλαούρας Γεράσιμος
11. Σταθάς Ιωάννης

12. Κεφαλογιάννης Ιωάννης
13. Κατσανιώτης Ανδρέας
14. Κυριαζίδης Δημήτριος
15. Παναγιώταρος Ηλίας
16. Μαυραγάνης Νικόλαος
17. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος
Ερ. Ποιό είναι το αντικείμενο της Διακομματικής Επιτροπής;
Απ. Αντικείμενο της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση της συγκέντρωσης 
και τεκμηρίωσης, με οργανωμένο τρόπο, των αδιαμφισβή-
τητων ιστορικών στοιχείων που θα ενισχύσουν αποτελεσμα-
τικά την ελληνική επιχειρηματολογία για τη διεκδίκηση των 
οφειλομένων και τη συστράτευση και άλλων ευρωπαϊκών 
δυνάμεων και διεθνών οργανισμών σε αυτή την προσπάθεια, 
συμπεριλαμβανομένης της προς το σκοπό αυτό πραγματο-
ποίησης επαφών με άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και με το 
Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα 
που έχουν αντιμετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις, καθώς και 
της διοργάνωσης συνεδρίων και διαλέξεων για το ζήτημα 
αυτό.
Η ανωτέρω Επιτροπή θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 
44 και 45 του Κανονισμού της Βουλής και θα υποβάλει το 
πρώτο πόρισμά, με δυνατότητα ανανέωσης της εντολής και 
της θητείας της.
Ερ. Πότε θα ανακοινωθεί το πρώτο πόρισμα για τις γερμανι-
κές οφειλές;
Απ. Το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής θα ανακοι-
νωθεί μέσα στο Φθινόπωρο, γιατί τότε θα έχουμε συλλέξει 
όλα τα στοιχεία ωστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το 
πρώτο μέρος. Θα υπάρχουν στοιχεία από το κατοχικό δάνειο, 
τις πολεμικές αποζημιώσεις-επανορθώσεις, επιστροφή των 
κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών. Συλλέγουμε συνέχεια 
καινούργια στοιχεία όπως απο το υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας, στοιχεία ιδιωτών, στοιχεία από πρώην νομαρχίες και 
υπουργεία. Επίσης δόθηκαν στοιχεία από δήμους όπως της 
Θεσσαλονίκης για τους Εβραίους. Έχουν μαζευθεί στοιχεία 
από όλη την Ελλάδα και απο τις 90 μαρτυρικές πόλεις. Είναι 
η ελάχιστη συμβολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε αυτή 
την ιστορική διαδρομή αντίστασης, που γενιές και γενιές δι-
έγραψαν επί δεκαετίες, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της 
γενναιότητας, που επέδειξαν στον αγώνα τους στην Αντίστα-
ση εναντίον των κατακτητών. 

Πόρισμα Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
για Γερμανικές Οφειλές

Γιάννης Σταθάς
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Πρόσωπα

Στιγμιότυπα από την αιμοδοσία του Συλλόγου Κρητών Μενιδίου 
που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 10 

Μαίου 2015

Το χορευτικό των παιδιών του Συλλόγου Κρητών Αγ. Βαρβάρας  
Αττικής στην εκδήλωση Δήμου Πειραιά, ΕΕ, Περιφέρειας 

Αττικής, ΟΛΠ και «Ην-Ων» με θέμα «Αρχαία Διατροφή» στην 
Αττική

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Χαϊδαρίου, Γιώργος 
Συριανόγλου, στην βραδιά κρητικού χοχλιού

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Κρητών Αιγάλεου

Εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Βριλησσίων για τη Μάχη της 
Κρήτης την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 στην Πλατεία Αναλήψεως 

του Δήμου Βριλησσίων

Εκδήλωση μνήμης για την Μάχη της Κρήτης  πραγματοποιήθηκε 
από την Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσώνας

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του Μανώλη Καζεράκη, των Κρητικών Συλλόγων και της IGD.Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του Μανώλη Καζεράκη, των Κρητικών Συλλόγων και της IGD.

Τα αποκαλυπτήρια της πρώτης προτομής του ήρωα 
Σφακιανού Ιωάννη Βλάχου Δασκαλογιάννη στην 

Περιφέρεια Αττικής στο Δήμο Περιστερίου

Η Ένωση Κρητών Αμαρουσίου, ο Σύλλογος Κρητών 
Πεύκης-Λυκόβρυσης και ο Σύλλογος Κρητών Ανωγείων 
πραγματοποίησαν προβολή ταινίας, για την οικογένεια 

Ξυλούρη        

Προετοιμασία για παρέλαση 25ης Μαρτίου 2015 του Συλλόγου 
Κρητών Πετρούπολης

Μουσικοχορευτική εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών 
Αργυρούπολης. Η συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώνεται για 

4η συνεχόμενη χρονιά.

Εκδήλωση μνήμης για τη Μάχη της Κρήτης που 
πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Κρητών Φιλοθέης - 

Ψυχικού στον Αγιο Γεώργιο Νέου Ψυχικού

Εκδήλωση για την συμπλήρωση των 60 χρόνων του 
Συλλόγου Κρητών Αγ. Αναργύρων

Πρόσωπα
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Κρητική 
Εστία

Συνταγές
«Αρχαία Ελληνική Διατροφή»

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ

«Η βάση της Αττικής δίαιτας κατά τους 4ο-3ο αιώνα π.Χ. 
αποτελείται από τα σιτηρά, λάδι, σύκα, σταφύλια, και κρασί. 
Τα ψάρια ήταν σημαντικό είδος διατροφής» υπογράμμισε 
η Αρχαιολόγος Νομισματολόγος Προϊσταμένη Τμήματος 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Πολιτισμού Δημηλένα 
Λαδογιάννη, στην εκδήλωση «ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ». Η «Αρχαία Ελληνική 
Διατροφή» ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 στις 18:00 στον «Πολυχώρο 
ΑΠΟΛΛΩΝ» (Καμίνια -Πειραιά), με πρωτοβουλία του Κρητικού 
Επιχειρηματικού Περιοδικού «Ην-Ων» και της ΠΟΠΚΣ και 
παρουσίασε το μέλος και υπεύθυνη των Δημοσίων Σχέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΔΕΜΜΕ Δήμητρα Γκαλονάκη. 
Επίσης ομιλητής ήταν και ο Γενικός Διευθυντής Υποκαταστημάτων 
και Διευθυντής Ιχθυόσκαλας Πειραιά Βασίλης Κατσιώτης ενώ 
χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής Παναγιώτης 
Χατζηπέρος και από την πλευρά του Κρητικού Επιχειρηματικού 
Περιοδικού «Ην-Ων» παραβρέθηκε ο εκδότης Κώστας Λιακάκης. 
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν: ημερίδα, έκθεση 
φωτογραφίας, προσφέρθηκε το αρχαίο κρητικό γλυκό «Γάστριν», 
κεράσματα και καλλιτεχνικό κρητικό πρόγραμμα με την 
συμμετοχή της ορχήστρας του Συλλόγου Κρητών Άνω Λιοσίων, 
των χορευτών των Κρητικών Συλλόγων Άνω Λιοσίων και Αγίας 
Βαρβάρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρες Θάλασσας» όπου 
διοργανωτές ήταν ο Δήμος Πειραιά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και συνδιοργανωτές η Περιφέρεια Αττικής και ο ΟΛΠ. Ακόμη 
στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας και γενικός γραμματέας του Συλλόγου Κρητών Αγίας 
Βαρβάρας Παντελής Σ. Πρεντάκης, η πρόεδρος της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης του Δήμου Αυλώνα και πρόεδρος του Συλλόγου 
Αυλωνιτών Μαίρη Σαμπάνη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών 
Άνω Λιοσίων Βασίλης Στεφανουδάκης, τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Κερατσινίου Γιάννης 
Κονταξάκης και ο Μανώλης Βεργγάκης, ο Γενικός Γραμματέας 
του Συλλόγου των Κρητών Περιστερίου Μανώλης Καζεράκης, 
ο πρόεδρος της ΠΟΠΚΣ Μανώλης Πατεράκης, ο δάσκαλος του 
Συλλόγου Κρητών Άνω Λιοσίων Βασάλος Δημήτριος, ο δάσκαλος 
του Συλλόγου Κρητών Αγίας Βαρβάρας Ανδρέας Μαριανάκης κ.α.

- 1 φλυτζάνι ελαιόλαδο
- 1 κρασοπότηρο λευκό κρασί
- 1 ψιλοκομμένο κρεμμύδι
- 1 κιλό χοχλιοί
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 3 ψιλοκομμένες ντομάτες
- 1/2 μελιτζάνες κομμένες
- 4 κομμένες πατάτες
- 2 φλιτζάνια ξυνόχονδρο
- Αλάτι, πιπέρι

Πρώτα καθαρίζουμε τους χοχλιούς, μετά τους πλένουμε 
και τους βράζουμε για λίγο σε ξύδι. Μετά τους 
ξαναπλένουμε και τους τσιγαρίζουμε στην κατσαρόλα 
στο ελαιόλαδο μαζί με το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το 
ψιλοκομμένο σκόρδο και στην συνέχεια τα σβήνουμε με 
το λευκό κρασί.
Μετά από 10 λεπτά ρίχνουμε τις ψιλοκομμένες 
μελιτζάνες χωρίς να έχουν τσιγαρισθεί, τις ντομάτες,  
τις πατάτες, το αλάτι και το πιπέρι.
Αφήνουμε να σιγοβράσει και μετά ρίχνουμε το 
ξυνόχονδρο.
Μετά κλείνουμε την καταρόλα και σε μία ώρα περίπου
κατεβάζουμε το φαγητό από την φωτιά. 

Χοχλιοί με μελιτζάνες και ξυνόχονδρο
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43ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 
Την Τελική Φάση του 43ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωτα-
θλήματος A’ Εθνικής Κατηγορίας, προκηρύσσει η Ελληνική 
Σκακιστική Ομοσπονδία και θα διεξαχθεί στην Αχαϊα από 
3 έως 8 Ιουλίου 2015 με συνδιοργανωτή την Ένωση Σκακι-
στικών Σωματείων Πελοποννήσου (ΕΣΣΠ). 
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΣΟ (Β6/11.09.2011 
και Β1/02.07.2014) η βασική σύνθεση των ομάδων της Α’ 
Εθνικής κατηγορίας για το 2015 είναι 10μελής: 
- 1η - 4η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες 
- 5η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία γυναικών 
- 6η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία νέων γυναικών 
(-20, γεννημένη μετά την 1/1/1995) 
- 7η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία κορασίδων (-16, 
γεννημένη μετά την 1/1/1999) 
- 8η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία νέων ανδρών 
–γυναικών (-20,γεν/νος-η μετά την 1/1/1995) 
- 9η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παίδων-κορα-
σίδων (-16, γεν/νος-η μετά την 1/1/1999) 
- 10η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παμπαίδων-
παγκορασίδων (-12, γεν/νος-η μετά την 1/1/2003) 
Όλα τα σωματεία ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία 
ανήκουν, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτι-
κό σκακιστή-τρια μόνο στις γενικές σκακιέρες και στη γυναι-
κεία σκακιέρα, η δήλωση του οποίου-ας θα γίνεται πριν την 
έναρξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων των Ενώσεων και 
Τοπικών Επιτροπών και σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκη-
ρύξεις. Ρητά διευκρινίζεται ότι, οι Κύπριοι  σκακιστές-στριες 
που έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό αθλητικό σωματείο 
που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ και έχουν Δελτίο Αθλητικής 
Ταυτότητας και Υγείας με την ένδειξη «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ», δεν 
εμπίπτουν στον παραπάνω περιορισμό και συνεπώς μετέχουν 
ελεύθερα. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού 
σκακιστή-στριας στις «αναπτυξιακές» νεανικές σκακιέρες 
(από την 6η -10η), με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα 
στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μόνιμου της κατοι-
κίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης 
(μηνός) ελληνικού σχολείου/σχολής ή ξένου σχολείου που 
εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής-
τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής 
δήλωσης των γονέων για το προηγούμενο οικονομικού έτος.   
Τα σωματείο της Α’ Εθνικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

στο πρωτάθλημα μόνο όσους αθλητές και αθλήτριες (εκτός 
των αλλοδαπών) ανήκουν στη δύναμή τους μέχρι και τις 
31/03/2015. Πέραν αυτών των αθλητών οι ομάδες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν μόνο νέο-εγγεγραμμένους αθλητές (όχι 
αθλητές από μεταγραφές). Ειδικά για την τελική φάση της Α’ 
Εθνικής όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες (Έλληνες και αλ-
λοδαποί) που αγωνίζονται στις γενικές σκακιέρες (1η έως και 
4η) κατατάσσονται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: 
α) Διεθνής βαθμός αξιολόγησης (με βάση τη λίστα της FIDE - 
Ιούνιος 2015), κατά φθίνουσα σειρά. 
β) Επί ίδιου διεθνούς βαθμού αξιολόγησης ο διεθνής τίτλος 
Μετρ (κατά τη σειρά τίτλων GM, IM, FM, WGM, WIM, 
WFM, και μόνο για τους τίτλους αυτούς). 
γ) Επί κοινού τίτλου, ο αριθμός παρτίδων, από τον πίνακα 
αξιολόγησης της FIDE - Ιούνιος 2015, κατά φθίνουσα σειρά. 
δ) Επί ίσων όλων των ανωτέρω κριτηρίων, ο αριθμός Μητρώ-
ου Αθλητή στα μητρώα της ΕΣΟ (προηγείται ο μικρότερος 
αριθμός μητρώου).  
Για την κατάταξη αθλητών που δεν έχουν διεθνή βαθμό αξι-
ολόγησης υπολογίζεται ο εθνικός. Διευκρινίζεται ότι αθλητές 
χωρίς διεθνές ΕΛΟ κατατάσσονται σε κάθε περίπτωση κάτω 
από όσους έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης. Όλα τα σωμα-
τεία θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως, στην γραμματεία της 
ΕΣΟ, την βασική σύνθεσή τους (20άδα), μέχρι και την Δευτέ-
ρα 22 Ιουνίου 2015.  Αθλητής-τρια που δεν έχει δηλωθεί στη 
βασική σύνθεση δεν μπορεί να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα. 
Στη δήλωση συμμετοχής της βασικής σύνθεσης (20άδα) θα 
πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός μητρώου (ΕΣΟ και FIDE), 
ο διεθνής βαθμός αξιολόγησης (ή ο εθνικός αν δεν υπάρχει 
διεθνής) καθώς και η ημερομηνία γέννησης των σκακιστών-
στριων που είναι μέχρι 20 ετών (σύμφωνα με τη σχετική φόρ-
μα). Τα σωματεία είναι επίσης υπεύθυνα για τον υπολογισμό 
του μέσου όρου των 10 μεγαλύτερων διεθνών ΕΛΟ (ή των 
εθνικών όπου δεν υπάρχει διεθνές) ανά κατηγορία σκακιέρας, 
βάσει του οποίου θα διαμορφωθεί η αρχική κατάταξη των 
ομάδων. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση που εγκριθεί από τη 
Γ.Γ.Α. η πρόταση της ΕΣΟ για την τροποποίηση της Υπουρ-
γικής Απόφασης που αφορά στη συμμετοχή κοινοτικών, αλ-
λοδαπών και ομογενών στα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας, 
θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη αγωνιστική περίοδο 
(2016).

Το χορευτικό 
του Συλλόγου Κρητών Άνω Λιοσίων
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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

Αρνητική επίδραση εξωσωματικής γονιμοποίησης 
στον καρκίνο μαστού

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού μας οδηγεί 
στην θεραπεία του. Σήμερα ο καρκίνος του μαστού θερα-
πεύεται. Η κλινική εκτίμηση και η απεικονιστική εξέταση  
είναι τα πρώτα σημαντικά βήματα για την διάγνωση. 
Η ψηλάφηση του μαστού σε κάθε γυναικολογική εξέταση 
είναι αναγκαία. Η ψηφιακή μαστογραφία πρέπει να αρχίζει 
από την ηλικία των 35 ετών. Σε περίπτωση μικρής ή μεγά-
λης βλάβης, εκτός από την ψηλάφηση μια επόμενη σημαντι-
κή εξέταση η ελαστογραφία. 
Εξέταση απλή γίνεται με μηχάνημα υπερηχογράφου και σε 
αυτήν εξετάζεται η πυκνότητα της ύποπτης περιοχής και 
εξάγονται τα συμπεράσματα για την υποψία ή όχι του όγκου. 
Σε περίπτωση που ο όγκος είναι ύποπτος ακολουθεί η βιο-
ψία και μετά πό αυτήν εάν είναι αναγκαίο γίνεται επέμβαση.
Ανάλογα με την ανοσοϊστοχημεία του όγκου και την βιολο-
γική του συμπεριφορά ακολουθεί ακτινοβολία και χημειοθε-
ραπεία.
Στα 40 χρόνια μια γυναίκα κάνει την δεύτερη μαστογραφία, 
μετά κάθε δύο χρόνια κάνει μια μαστογραφία μέχρι τα 50 
χρόνια της. Μετά κάθε χρόνο κάνει μία μαστογραφία. Οι 
μαστογραφίες αυτές καλό είναι να συνοδεύονται με υπερη-
χογραφικό έλεγχο και ελαστογραφία.
Οιστρογονική θεραπεία στο μαστό: Πολλές εργασίες 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η επίδραση των οιστρογό-
νων στον καρκίνο του μαστού δεν έχει προγνωστική αξία. 
Δηλαδή η λήψη των οιστρογόνων δεν αυξάνει τον κίνδυνο 
δημιουργίας καρκίνου του μαστού.
Εάν γυναίκες με καρκίνο με καρκίνο του μαστού λάμβαναν 
πριν οιστρογονική θεραπεία τότε αυτές ανταποκρίνονται 
στην θεραπεία του καρκίνου από ότι οι άλλες που δεν έλα-
βαν θεραπεία.
Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο κοινη αιτία θανάτου σε 
γυναίκες σε ηλικία 40-49 ετών και η πιο συχνή αιτία θανά-

του από καρκίνο για ηλικίες από 20-59 ετών.
Οι παράγοντες κινδύνου δεν αλλάζουν την αντιμετώπιση 
του όγκου του μαστού είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν.
Ποιοί είναι οι παράγοντες κινδύνου όμως; Είναι το οικο-
γενειακό ιστορικό καρκίνο του μαστού, λήψη ορμονών, 
προηγούμενο χειρουργείο στο μαστό κι η ηλικία. Όλα αυτά 
δεν αλλάζουν την ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση.
Καμία σχέση δεν έχει η εξωσωματική γονιμοποίηση με τον 
καρκίνο του μαστού: Δεν επηρεάζει τον μαστού η εξωσω-
ματική γονιμοποίηση έτσι ώστε να δημιουργηθεί καρκίνος. 
Χρειάζεται όμως περισσότερο μακροχρόνια εξέταση σε 
σύγκριση με γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει. Επίσης εξέ-
ταση εξειδικευμένων ομάδων λόγω οικονομικής, κοινωνικής 
κατάστασης, φυλής, ηλικία κλπ. Ακόμη πληροφορίες για 
οικογενειακό ιστορικό χρονίων παθήσεων κλπ.
Σύμφωνα με έρευνες ανακοινώσεις τελευταίων επιστημο-
νικών εργασιών η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν αυξάνει 
τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού αλλά για καρκίνο των 
ωοθηκών.
Πάντως γυναίκες που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονι-
μοποίηση καλό είναι να υποβάλλονται σε ετήσια γυναικο-
λογική εξέταση τόσο του μαστού αλλά και των γεννητικών 
οργάνων.
Σε μία εργασία τoν Ιανουάριο του 2013 στο περιοδικό «INT  
Journal. Gynecol. Cancer» αναφέρεται ευμενής επίδραση 
της εξωσωματικής γονιμοποίησης στον καρκίνο του μαστού 
σε σύγκριση με ομάδα γυναικών χωρίς να κάνουν εξωσωμα-
τική γονιμοποίηση.    
Συμπέρασμα ο καρκίνος του μαστού σήμερα θεραπεύεται 
αρκεί να γίνει έγκαιρη διάγνωση και η εξωσωματική γονι-
μοποίηση με την λήψη ορμονών δεν αυξάνει τον κίνδυνο 
για καρκίνο του μαστού αλλά τον κίνδυνο για καρκίνο της 
ωοθήκης. 
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