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Eφαρμογή  εμπορικής  διαχείρισης

Για πληροφορίες και υποστήριξη λογισμικού 

τηλεφωνήστε τώρα στο 210 33 22 700

Γνωρίστε τώρα το INPUT, το πιο εύχρηστο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης 
για όλες τις απαιτήσεις της σημερινής επιχείρησης.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν επίδειξη στο χώρο σας 
από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της PROSVASIS και... επωφεληθείτε: 

άμεση ενημέρωση, πρωτοπορία στις αλλαγές και σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε !
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Συνδρομή
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εάν επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητές / συνδρομήτριες στο “Hν-Ων” σας ενημερώνουμε ότι το  κόστος 
συνδρομής είναι: ΕΤΗΣΙΑ εντός Ελλάδος για ιδιώτες 25 ευρώ, για εταιρείες 35 ευρώ, για νομικά πρόσωπα 50 ευρώ και ΕΤΗΣΙΑ για 
χώρες της Ευρώπης 60 ευρώ και τις υπόλοιπες χώρες 70 ευρώ. 
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
- Τέσσερα (4 τεύχη) το έτος για το τριμηνιαίο περιοδικό “Ην-Ων”
- Πρόσβαση σε ειδικές ενότητες της ηλεκτρονικής σελίδας (http://www.e-inon.gr)
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. Χρέωση στη πιστωτική κάρτα VISA, MASTERCARD, αναφέροντας τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης, τα τελευταία 3 ψηφία 
του αριθμού που βρίσκεται στο πίσω χώρο της υπογραφής της κάρτας, το ονοματεπώνυμο, την πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας και στέλνω με fax στο 210 2117497 
2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό  
-(Swift Adress:BIC CRBAGRAA) ALPHA BANK (IBAN) GR40 0140 1010 1010 0210 1262 486 
-(Swift Adress:EFGBGRAA) EUROBANK (IBAN) GR6102601110000240100719414 
με αιτιολογία ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ¨Ην-Ων”. 
Επίσης, απαραίτητο είναι να μας στείλετε με fax στο 2102117497 την απόδειξη κατάθεσης με ευκρινή γράμματα το ονοματεπώνυμο 
και τηλέφωνο επικοινωνίας ή με e-mail στο e-inon@e-inon.gr το νούμερο της κατάθεσης και το ονοματεπώνυμο.
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 6   Περισκόπιο 
Συνέντευξη του προέδρου της Παγκρήτιας Ένωσης Αμερι-
κής και μετόχου της κολοσιαίας Αμερικάνικης κατασκευα-
στικής εταιρίας Thorton-Tomasetti κ. Μανώλη Βεληβασάκη
 8   Προβολή
l Για τοΧανιώτικο κρασί «NOSTOS» με Γαλλικές ποικιλίες 
μας μίλησε ο επιχειρηματίας κ.Θοδωρής Μανουσάκης
l Συνέντευξη του ιδιοκτήτη της Ρεθυμνιακής μπύρας κ. 
Bernd Brink 
11  Νέα Επιχειρήσεων
Εγκρίθηκε η έκθεση για την ανάπτυξη της γεωργίας στις 
ορεινές περιοχές  από τη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου
14  Συνέντευξη
«Ηλιοθερνικό εργοστάσιο στη Κρήτη» συνέντευξη του προ-
έδρου του ΟΑΔΥΚ κ. Μανώλη Σπανουδάκη 
16   Ειδικό ρεπορτάζ
Ενιαία ταυτότητα Κρητικών προϊόντων θα δίνει η μη κερδο-
σκοπική εταιρία με την επωνυμία «Κρητικό Σύμφωνο Ποιό-
τητας». Συνέντευξη του προέδρου της, Νομάρχη του νομού 
Ρεθύμνου κ. Γεώργιου Παπαδάκη
20   Επιχειρήσεις
l Συνέντευξη του Έλληνα επιχειρηματία κ. Αντώνη Τσουρ-
δαλάκη που έχει την εταιρία «PLEXUS SECURITY» με 
έδρα στην Αυστραλία
l Συνέντευξη του Έλληνα επιχειρηματία κ. Νίκου Νικολα-
κάκη που έχει την εταιρία «NIKPOL» με έδρα στην Αυ-
στραλία
22   Οι Πρώτες Κυρίες
Συνέντευξη από την νομαρχιακή σύμβουλο του νομού Ρε-
θύμνου κ. Γιάννα Κεφαλογιάννη - Μπιρλιράκη υπεύθυνη 
στον τομέα αποδήμων-μεταναστών και ευαίσθητων κοινω-
νικών ομάδων 
24   Ομογένεια
l «Αυξάνουν τα παραρτήματα της ΑΧΕΠΑ στην Ευρώπη» 
συνέντευξη του προέδρου δρ. Γιώργου Ατσαλάκη του πα-
ραρτήματος ΑΧΕΠΑ της Κρήτης
l «Η φωνή της Κρήτης» συνέντευξη του νέου προέδρου του 
Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών κ. Γιώργου Αεράκη
28   Φορολογικά θέματα
Ειδικά θέματα ΦΠΑ για εξαγωγικές επιχειρήσεις 
32   Τουρισμός
Νέες τουριστικές μορφές στη Κρήτη προτείνει ο πρόεδρος 
του παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου 
Ελλάδος κ. Κώστα Καμπιτάκη
34   Γνώμη
«Ακτοπλοΐα και τουρισμός» αναλύει ο Δικηγόρος - Διε-
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θνολόγος αναπληρωτής Βουλευτής Β΄Αθηνών και μέλος της 
ΥΕΣΚΕ της Ν.Δ. κ. Γιώργος Νούλας
36   Παραδοσιακές επιχειρήσεις
Συνέντευξη του προέδρου του Συνεταιρισμού Αγγειοπλαστών 
Θραψάνου “ΜΙΝΩΣ” κ. Γιώργου Γιουλάκη
38   Αφιέρωμα
l Συνέντευξη του προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρή-
της κ. Αλκιβιάδη Καλαμπόκη 
l Συνέντευξη του εισηγητή της μελέτης για την κατασκευή 
του Κεντρικού Άξονα (ΚΟΑ) δρ. Γιάννη Νάθενα 
42  Προσωπικότητες της Κρήτης
l Συνέντευξη του Ανωγιανού μουσικού Κρητικού μουσικο-
συνθέτη και τραγουδιστή Βασίλη Σκουλά
l Συνέντευξη του προέδρου της εφορείας της δημόσιας βιβλι-
οθήκης του Ρεθύμνου και προέδρου της Ιστορικής και Λαο-
γραφικής Εταιρίας Ρεθύμνης κ. Μιχάλη Τρούλη
45   Η Ενημέρωση 
Την ανάγκη προώθησης σωστών διατροφικών συνηθειών επι-
σημαίνει ο ευρωβουλευτής κ. Ιωάννης Γκλαβάκης
46   Βιβλία
Παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Τουριστική Οικονομική» 
των εκδόσεων «Κριτική»
48   Πρόσωπα
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοί-
κησης των νομών Ρεθύμνου και Ηρακλείου Κρήτης 
50   Σκάκι
«Σε νέους δρόμους το σχολικό σκάκι» συνέντευξη του προ-
έδρου της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας κ. Γιώργου 
Μακρόπουλου
52   Παρουσίαση
Επιχειρηματικά δώρα
53   Κρητική Κουζίνα
Παραδοσιακή συνταγή της επιχειρηματίας κ. Σοφία Κανάκη
54   Γιατρός
«Η διατροφή των νέων – προβλήματα της σύγχρονης διατρο-
φής» από τον Μιχελογιαννάκη Δ. Ιωάννης  Ιατρό Καρδιολό-
γο, Νομαρχιακό Σύμβουλο Ηρακλείου Κρήτης και μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ
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Περισκόπιο

Νέος ουρανοξύστης 
στην Ταϊβάν

« Η αντισεισμική θωράκιση  του αεροδρομίου Ατατούρκ της 
Κωνσταντινούπολης μετά τον σεισμό του 1999, η δομική ανάλυση 
και αναστήλωση του θόλου του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον 
καθώς και ο σχεδιασμός και κατασκευή του ψηλότερου κτιρίου 
του κόσμου: των Διδύμων Πύργων «Πετρόνας» στη Κουάλα 
Λουμπούρ, πρωτεύουσα της Μαλαισίας, ύψους 451 μέτρων» 
είναι ανάμεσα στις επαγγελματικές επιτυχίες του κ. Μανώλη 
Βεληβασάκη του κορυφαίου μηχανικού στις Η.Π.Α., αντιπροέδρου 
και ενός από τους 11 μετόχους της κολοσσιαίας Αμερικάνικης 
κατασκευαστικής εταιρίας «Thornton-Tomasetti» και προέδρου 
της θυγατρικής της «LZA Technology Division» καθώς και 
προέδρου της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής.
 Σήμερα -τόνισε σε συνέντευξη στο περιοδικό «Ην-Ων»-  εργάζομαι 
για  τον σχεδιασμό του επόμενου υψηλότερου ουρανοξύστη, στη 
Τάι – Πέι της Ταιβάν, που όταν κατασκευαστεί θα έχει ύψος 508 
μέτρα. 
Παρά την επιτυχημένη επαγγελματική του πορεία διατήρησε 
ζωντανή την αγάπη και το ενδιαφέρον του για τη γενέτειρα του 
την Κρήτη.  
Γνωστός από τη συμετοχή του στον καθαρισμό του Ground Zero 
- εξελέγη  25ος Πρόεδρος της Παγκρητικής Ενωσης Αμερικής στο 
Εθνικό Συνέδριο του Οργανισμού στο Λας Βέγκας της Νεβάδα 
τον περασμένο Ιούλιο.
Με οράματα για την ενδυνάμωση της Παγκρητικής Ενωσης 
Αμερικής, την προώθηση του Ελληνισμού ευρύτερα στις 
Η.Π.Α και πρόθεση συνεργασίας με όλους τους Ομογενειακούς 
Οργανισμούς ξεκινά τη διετία της προεδρίας του.
Ο Μανώλης Βελιβασάκης γεννήθηκε στην Κρήτη όπου 
ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή 
του και υπηρέτησε στον στρατό. Στη συνέχεια πήγε στις Η.Π.Α. 
όπου συνέχισε με πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. 
Δραστηριοποιήθηκε έντονα σε πολλούς Ομογενειακούς 
οργανισμούς από τα φοιτητικά του χρόνια. Από το 1986 προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στο «Pancretan Endowment Fund (PEF)» για τα 
Πανεπιστήμια της Κρήτης, το οποίο υποστηρίζει προγράμματα 
θερινών σπουδών (internships) και σεμινάρια για τα Ελληνόπουλα 
της Αμερικής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
Για τους νέους  ο κ. Βεληβασάκης αναφέρει «ήδη εργαζόμαστε 
με την Επιτροπή ‘Στρατηγικών Σχεδίων’ στην κατάρτιση 
προγράμματος για την προσέγγιση των νέων (και ενήλικων νέων 

25-40 ετών) με σκοπό την προσέλκυσή τους στους κόλπους της 
Παγκρητικής. Χάρη δε στην ευγενική δωρεά του Νίκου Βιδαλάκη 
($100.000) εφέτος θα αυξήσουμε και τον αριθμό των υποτροφιών 
από 60 σε 70. Χάρη στη δωρεά του  η Παγκρητική θα έχει τη 
δυνατότητα να στέλνει ακόμη 10 παιδιά στην Κρήτη». 
Στους στόχους του κ. Βεληβασάκη συγκαταλέγεται και η 
προσπάθεια ‘αναζωογόνησης’ των συλλόγων της Παγκρητικής, 
με την προσέλκυση και ενεργοποίηση των ενήλικων νέων 
(επαγγελματιών, επιχειρηματιών, επιστημόνων και άλλων).
Δύο άλλους στόχους που θα επιδιώξει η Παγκρητική υπό την 
ηγεσία του κ. Βελιβασάκη είναι η  δημιουργία του Σπιτιού της 
Παγκρητικής στη Νέα Υόρκη η δημιουργία Κρητικού Χωριού 
στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνης, ακριβώς δίπλα στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης.
 Επισημαίνεται ότι χάρη σε μία ανώνυμη δωρεά θα συλλεχθούν τα 
αρχεία των Κρητών ανά την Αμερική τα οποία θα ταξινομηθούν 
και θα φιλοξενηθούν στο Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο της 
Βοστώνης.
Οσον αφορά το Κρητικό χωριό ο κ. Βεληβασάκης εξηγεί: «H 
εκκλησιαστική ενορία της περιοχής προσέφερε έκταση 30 
στρεμμάτων. Εχουμε ήδη κάνει την προμελέτη και δημιουργούμε 
τεχνικές επιτροπές για τη μελέτη του σχεδίου». 

Βιογραφικό 
Ο Μανώλης Βεληβασάκης γεννήθηκε το 1948 στο Καμαριωτη, 
Μαλεβυζίου, στους πρόποδες του Ψηλορείτη. Έλαβε 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, Κρήτης, υπηρέτησε 
τον Ελληνικό Στρατό και μετά έφυγε για σπουδές στη Νέα Υόρκη, 
όπου πήρε πτυχίο και μεταπτυχιακό πολιτικού μηχανικού. 
Ο Μανώλης Βεληβασάκης υπηρέτησε καθηγητής Μηχανικής 
στο New York Institute of Technology, και τώρα είναι καθηγητής 
στο Institute of Design & Construction. Για τα επιτεύγματα του 
έχει πάρει διακρίσεις από τους: James R. Lincoln Engineering 
Foundation, City College Alumni Association, US Consulting 
Engineers Council, American Society of Civil Engineers και την 
Πόλη της Νέας Υόρκης.  Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας 
και ο Δήμος Αθηναίων τον τίμησαν με κύπελλο και βραβείο, για τις 
ηγετικές του πρωτοβουλίες στο Ground Zero και το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως  του απέδωσε το οφφίκιον του 
«Άρχοντα Ευταξίας της του Χρηστού Μεγάλης Εκκλησίας»
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Προβολή

Πάνω από 40.000 φιάλες κρασιού τον χρόνο παράγει η 
Χανιώτικη οινοποιητική εταιρία «NOSTOS» όπου η έδρα της 
είναι στην περιοχή  Βατόλακος  του νομού Χανίων.
Τα αμπέλια μας -υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε 
στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Θεόδωρος 
Μανουσάκης- βρίσκονται σε υψόμετρο 350 έως 600 μέτρα 
στις ρίζες των λευκών ορών ενώ το οινοποιείο είναι κοντά 
στις καλλιεργημένες εκτάσεις.
Για μεν το οινοποιείο -διευκρίνισε- το οποίο καταλαμβάνει 
έκταση 130 μέτρων επανασχεδιάσθηκε, γιατί πλέον για τις 
ανάγκες της παραγωγής είναι μικρό, και θα προχωρήσουμε 
στην κατασκευή νέου (2000 μέτρων) το οποίο θα έχει 
κατασκευασθεί σε ένα χρόνο και θα είναι πράσινο κτίριο 

«Greenbuilding» δηλαδή θα είναι αποδεκτό στο περιβάλλον.
Οι ποικιλίες που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή του 
κρασιού -συνέχισε- είναι του νότιου Ροδανού της Γαλλίας οι 
οποίες έχουν καλλιεργηθεί σε έκταση 130 στρεμμάτων  και 
πρόκειται για τέσσερεις ποικιλίες οι οποίες είναι: Grenache, 
Mourvedre, Roussane (είναι το μοναδικό που φυτεύεται 
στην Ελλάδα και παράγονται 4.000-5.000 τον χρόνο). 
Επίσης έχουμε και πειραματικές ποικιλίες όπως: Αγιορείτικο, 
Ασυρτικό, Chardonay, Ρωμέϊκο (Χανιώτικη ποικιλία).
Πρέπει να σημειωθεί ότι το 1993 έγινε η πρώτη φύτευση των 
ποικιλιών -είπε-  το 1997 ολοκληρώθηκε η πρώτη σοδειά, το 
1998 κυκλοφόρησαν οι πρώτες φιάλες σε 35 πολιτείες της 
Αμερικής και το 2001 κυκλοφόρησε το κρασί «NOSTOS» 

Προβολή

Θοδωρής Μανουσάκης
Ιδιοκτήτης της  εταιρίας NOSTOS

Χανιώτικo
κρασί 
με

στην Ελλάδα.
Η καλλιέργεια των ποικιλιών είναι βιολογική και για αυτό 
υπάρχει στις φιάλες η σφραγίδα πιστοποίησης της εταιρίας 
«ΔΗΩ».
Η παραγωγή του κρασιού της εταιρίας πραγματοποιείται με 
μεγάλη προσοχή -τόνισε ο κ. Μανουσάκης- και συγκεκριμένα 
ζυμώνεται το κόκκινο  κρασί σε ανοξείδωτα και το λευκό 
σε βαρέλι. Το ξύλο προσδίδει στο κρασί βανίλια και άλλα 
αρώματα κατά την διάρκεια της ζύμωσης και της παλαίωσης 
η οποία κρατάει, ανάλογα την περίπτωση, πάνω από ένα 
χρόνο.                

Βιογραφικό 
Ο κ. Θεόδωρος Μανουσάκης γεννήθηκε στο Βατόλακο 

του νομού Χανιών και στα 11 του χρόνια (1955) έφυγε 
οικογενειακώς για την Αμερική. Ο πατέρας του είχε 
Αμερικάνικη υπηκοότητα γιατί εργάσθηκε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες από το 1912. Σπούδασε στην περιοχή της 
Ουάσιγκτον οικονομικές επιστήμες ενώ έκανε μεταπτυχιακό 
σε Πανεπιστημιακή σχολή της Ν. Υόρκης.
Η πρώτη επιχείρηση ήταν «security» η οποία όταν απλώθηκε 
σε όλη την Αμερική την πούλησε και στην συνέχεια έφτιαξε 
αλυσίδα εστιατορίων την οποία διατηρεί έως και σήμερα. 
Το 1985 ήρθε στην Ελλάδα και το 1991 στο νομό Χανίων 
δημιούργησε την ξενοδοχειακή μονάδα «Creta Paradise» 
(500 κλινών) σε έκταση 65 στρεμμάτων και το 2007 την 
πούλησε. Παράλληλα το 1993 έγινε η πρώτη φύτευση των 
ποικιλιών κρασιού «NOSTOS». 

Γαλλικές
ποικιλίες

Βιολογικές καλλιέργιες με την πιστοποίηση της «ΔΗΩ»
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Επιχειρηματικές συναντήσεις με ελληνικές και ιταλικές εταιρείες πραγματοποιήθηκαν 
στην Αθήνα όπου την διοργάνωση ανέλαβε το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο,με σκοπό 
την ανάπτυξη των εμπορικών συνεργασιών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.. Οι ιταλικές 
εταιρίες που πήραν μέρος είναι  FERRABOLI, COLI FRATELLI και PAUSA CAFFÈ.
Συγκεκριμένα  οι ιταλικές επιχειρήσεις παράγουν:
-Η εταιρεία FERRABOLI (www.ferraboli.it )  από το 1964 παράγει υψηλής   ποιότητας 
ψηστιέρες, σούβλες, μαγκάλια καθώς και κάθε είδους εξοπλισμό και αξεσουάρ για 
ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρούς.
-Η εταιρεία COLI FRATELLI (www.coliweb.it ) παράγει σερβίτσια από πορσελάνη 
(και με το δικό σας λογότυπο), πήλινα πυρίμαχα σκεύη, πήλινα κιούπια και άλλα 
αξεσουάρ για διακόσμηση κήπου.
-Η εταιρεία PAUSA CAFFÈ (site υπό κατασκευή) κατασκευάζει καφετιέρες οικιακής 
χρήσης για καφέ espresso.

Προβολή

Πενήντα χιλιάδες μπουκάλια παράγει τον μήνα η «Ρεθυμνιακή  
Ζυθοποιίναιία Α.Ε» που έχει την έδρα της  στο 12ο χιλιόμετρο 
της Εθνικής οδού Ρεθύμνου Σπηλίου Κρήτης.
Ο βασικός μέτοχος της εταιρίας είναι ο Γερμανός Bernd Brink 
ο οποίος είναι πτυχιούχος μαθηματικός και λέκτορας στο 
«Stirling» της Σκωτίας.
Η Ρεθυμνιακή μπύρα πωλείται σε όλη την Ελλάδα σε φιάλες 
των 0,33 λίτρων (ξανθιά και μαύρη), δημιουργείται με βάση 
τον Γερμανικό νόμο του 1516 «περί καθαρότητας του ζύθου» 
και έχει το σήμα πιστοποίησης του οργανισμού βιολογικών 
προϊόντων «ΔΗΩ».
Η μπύρα φτιάχνεται από νερό, βύνη (επεξεργασμένο κριθάρι), 
τον λικίσκο (φυτό) και την μαγιά.
Ο τρόπος που γίνεται η Ρεθυμνιακή μπύρα είναι: μπαίνει η 
βύνη στο μύλο και ανοίγει. Ο καρπός μετά σιγοβράζεται μέσα 
στο νερό (38 βαθμούς κελσίου), σε μία δεξαμενή, για να φθάσει 
στους 78 βαθμούς κελσίου. Με την βράση δημιουργείται 
ένα ένζυμο το οποίο μετατρέπει το άμυλο σε σάκχαρο. Στην 
συνέχεια το προϊόν μπαίνει στην δεύτερη δεξαμενή όπου το 
ζυθόγλευκο διαχωρίζεται σε στερεό και υγρό μέρος. Το υγρό 
μέρος βράζει με τον λικίσκο.

Στην συνέχεια περνάει από ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο είναι 
σε σχήμα πλακοειδές και το ζυθόγλευκο όταν κρυώνει, μέσω 
των σωλήνων φτάνει στη δεξαμενή ζύμωσης όπου προστίθεται 
η μαγιά.
Η μαγιά μετατρέπει τα σάκχαρα της βύνης σε αλκοόλ, διοξείδιο 
του άνθρακος και βιταμίνες και η αρχική έντονη ζύμωση 
ολοκληρώνεται σε μία βδομάδα όπου αρχίζει η περίοδος 
ωρίμανσης. Η ωρίμανση γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία, 
η μπύρα δένει και παράγει το διοξείδιο του άνθρακος και 
αναπτύσσει την γεμάτη γεύση της και τον χαρακτήρα της.
Ο Bernd Brink γεννήθηκε το 1969  στο «Arusderg» της 
Γερμανίας και σπούδασε μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο του 
«Aachen» στα σύνορα με την Ολλανδία και το Βέλγιο. 
Ως φοιτητής δούλεψε σε μικρές επιχειρήσεις ζυθοποιίας ενώ 
έφτιαχνε μπύρα στο σπίτι του. Στην Σκωτία έκανε το ντοκτορά 
(doctora) και είναι λέκτορας στο «Stirling» της Σκωτίας.
Το 1996 στην Σκωτία γνώρισε την γυναίκα του η οποία ήταν 
σε διακοπές. Η γυναίκα του αφού είχε καταγωγή από το 
Ρέθυμνο της Κρήτης αποφάσισαν να ζήσουν στο νησί και το 
1998 ξεκίνησε η επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ η πρώτη 
παραγωγή μπύρας κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2001.

Νέα Επιχειρήσεων

Υπεγράφη στο Παρίσι από τον Ειδικό 
Γραμματέα Συμπράξεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα κ. Λεωνίδα 
Κορρέ, το Μνημόνιο Συνεργασίας 
για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο 
νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ 
(European PPP Expertise Centre - 
EPEC), το οποίο συστάθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Βασικός στόχος του Κέντρου είναι 
η αρωγή των κρατών–μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που 
σχετίζονται με έργα ΣΔΙΤ και την 
αποτελεσματικότερη υλοποίησή 
τους. Το Κέντρο αναλαμβάνει τη 
διάχυση εμπειρίας και βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και τη συγκέντρωση 
και σύνθεση πληροφοριών από όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς τις 
απαιτήσεις και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική 
υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. 

Η Ελλάδα αποτελεί ιδρυτικό μέλος 
του νέου αυτού φορέα και η Ειδική 
Γραμματεία ΣΔΙΤ συμμετείχε ενεργά 
τους τελευταίους 18 μήνες στην ομάδα 
που είχε αναλάβει τη συγκρότησή του. 
Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Τεχνογνωσίας σε θέματα 
ΣΔΙΤ αναμένεται να συμβάλει στην 
περαιτέρω καθιέρωση της Ελλάδας 
στην ευρωπαϊκή αγορά των έργων 
ΣΔΙΤ. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα 
έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο στην 
εφαρμογή των Συμπράξεων και έχει 
αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία, 
η οποία μπορεί να συνεισφέρει 
ουσιαστικά στην εξέλιξη και διάδοση 
του θεσμού των ΣΔΙΤ στα κράτη 
–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. 
Επιπλέον, με την υπογραφή του 
Μνημονίου η Ελλάδα θα συνεργάζεται 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

Η έκθεση για την ανάπτυξη της γεωργί-
ας στις ορεινές περιοχές εγκρίθηκε από 
την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. 
Γιάννης Γκλαβάκης με τις τροπολογίες 
του που εγκρίθηκαν, δίνει έμφαση στην 
αντιμετώπιση των κλιματικών αλλα-
γών, στην ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, στην υιοθέτηση 
μέτρων για την διατήρηση του πληθυ-
σμού στις ορεινές περιοχές, αλλά κυ-
ρίως στην λήψη ειδικής μέριμνας για 
τους κτηνοτρόφους και ιδίως εκείνους 
των πυρόπληκτων ορεινών περιοχών, 
καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές απαι-
τούν περιορισμένη χρήση για τα επόμε-
να χρόνια.
Όπως τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευ-
τής η αιγοπροβατοτροφία είναι ο σημα-
ντικότερος κλάδος κτηνοτροφίας στην 
Ελλάδα και είναι άρρηκτα συνδεμένος 
με τις ορεινές περιοχές τις χώρας μας. 
Όμως, τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηρι-
στικά τους όπως οι απότομες πλαγιές 
και οι υψομετρικές διαφορές, τις κάνουν 
να μειονεκτούν έναντι άλλων περιοχών 
τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύσκολες 
συνθήκες παραγωγής, το αυξημένο κό-
στος των μεταφορών, το ελλιπές δίκτυο 
μεταφορών και επικοινωνιών, αλλά και 
το χρονικό και οικονομικό κόστος της 
μεταφοράς προσώπων και υπηρεσιών 
είναι μερικά από τα αίτια που επηρεά-
ζουν όλους τους τομείς της οικονομίας 
αυτών των περιοχών αλλά και την κα-
θημερινότητα των πολιτών που ζουν σε 
αυτές”.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη όπως στην Αυστρία,  στην 
Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία 
και στην Iσπανία, οι ορεινές περιοχές 
καλύπτουν τμήμα μεγαλύτερο από το 
50% της επικράτειας τους και ότι στις 
εν λόγω περιοχές ο αγροτικός πληθυ-
σμός παραμένει σημαντική συνιστώ-
σα. Παρόλα αυτά, σήμερα υπάρχουν 
πολλές και διαφορετικές πολιτικές για 
την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών 
χωρίς όμως να επιτυγχάνεται ο στόχος.

ΓΕΩΡΓΙΑ

Ελληνική τεχνογνωσία

Ρεθυμνιακή μπύρα 
Οι προδιαγραφές είναι γερμανικές

Ενισχύεται η γεωργία 
στις ορεινές περιοχές

Επιχειρηματικές συναντήσεις
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Παραδοσιακό μαζεδοπωλείο
Ανοικτά και το μεσημέρι

Ιωάννου Χρονάκη 8 - Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 242117
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«Μελέτη  έχει εκπονήσει ο Οργανισμός 
Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ) για 
την κατασκευή ηλιοθερμικού εργοστασίου 
συνδυασμένου κύκλου με χρηματοδότηση 
από το κοινοτικό πρόγραμμα RECITE  ROC 
NORD» ανέφερε σε συνέντευξη του στο «Ην-
Ων» ο πρόεδρος του οργανισμού κ. Μανόλης Σπανουδάκης.    
Ερ. Ποιο είναι  το έργο για την  Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
Δυτικής Κρήτης 
Απ. «Το σχέδιο διαχείρισης που εφαρμόζει  ο Ο.Α.ΔΥΚ.  
με στόχο την ενιαία και ορθολογιστική  χρήση των 
υδατικών πόρων της Δυτικής Κρήτης, από το 1981 ως 
σήμερα, αποδεικνύει ότι μπορούμε να προβλέψουμε και να 
σχεδιάσουμε σωστά το μέλλον του τόπου μας.
Η επιτυχία μας είναι ότι καταφέραμε να λειτουργήσουμε καλά, 
με τις πρακτικές  που προέβλεπαν οι προηγούμενοι νόμοι του 
ελληνικού κράτους 1739/87  και ν. 3199/2003 – παρότι συχνά 
έμεναν ανενεργοί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. αποτελεί 
σήμερα έναν από τους κρίσιμους κρίκους στην αλυσίδα της 
διαχείρισης του νερού, με τις αρμοδιότητες που του έχει δώσει 
η πολιτεία.  Διακινεί άλλωστε και διανέμει μέσω των δικτύων 
του 26.000.000 κ.μ. νερού τον χρόνο, 8.000.000 στην ύδρευση 
και 18.000.000 στην άρδευση».
Ερ. Ποια είναι τα τελευταία έργα του ΟΑΔΥΚ
Απ. «Προωθούμε έργα και μελέτες για χρηματοδότηση 
από το Ε.Σ.Π.Α που περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας, 
αναβάθμισης και αποκατάστασης των νερών, στοχεύοντας 
στην διασφάλιση του ισοζυγίου εισροών–εκροών. Έτσι λόγω 
των υδροαρδευτικών έργων του Ο.Α.ΔΥ.Κ. η βόρεια παραλία 
της Δυτικής Κρήτης απέκτησε σύγχρονες υποδομές στην 

διανομή των υδάτινων πόρων, οι γεωργικές 
εκτάσεις από ξηρικές έγιναν αρδευόμενες, 
και  στηρίχθηκε η τουριστική και οικιστική 
ανάπτυξη. Οι θετικοί οικονομικοί δείκτες 
των έργων και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, 
για την τοπική και την εθνική οικονομία, 

αποδεικνύουν στην σημασία της ενιαίας και ορθολογιστικής 
διαχείρισης των υδατικών πόρων».
Ερ. Ποια έργα  υλοποιούνται 
Απ. Αποχέτευση του Κόλπου Κισσάμου  προϋπολογισμού 2,35 
εκ € 
-Ξεκινάει άμεσα το τμήμα της Αποχέτευσης του Βόρειου 
Άξονα μέχρι το Κολυμπάρι (προϋπολογισμού 9 εκ €) με 
χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡ, του ΥΠΕΧΩΔΕ
-Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί  το πρώτο τμήμα της  
Αποχέτευσης του Βόρειου Άξονα (μέχρι το Γεράνι) 
(προϋπολογισμού 16 εκ €) με χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής και τις Δημόσιες Δαπάνες
Έπίσης έχουν ολοκληρωθεί μικροί βιολογικοί: Στο Λουτρό 
Σφακίων, στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου, στις Καλύβες 
Αποκόρωνα, στην Χώρα Σφακίων.
Ερ. Τι προτείνει ο οργανισμός για την Δ΄ Προγραμματική 
Περίοδο
Απ. Στον τομέα της ύδρευσης: 
-Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Ακρωτηρίου-Χανίων-
Κολυμβαρίου (πρ. 14 εκ €), Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού 
Σφακίων, (πρ. 2 εκ €).
Της άρδευσης: 
-Υψηλή Ζώνη Χανίων Κολυμβαρίου, (πρ. 12 εκ €), 
Υψηλή ζώνη Κεντρικού Αποκόρωνα,  (πρ. 3 εκ €), Φράγμα 

Σεμπρωνιώτη (πρ. 30 εκ €), Αρδευτικό Γραμβούσας 
Πλατάνου, Επέκταση Αυτοματισμού και τηλεδιαχείρισης 
υφιστάμενων δικτύων, (πρ. 6 εκ €), Φράγμα Πλατύ Ποταμού.
Αποχετεύσεις: Αποχέτευση Δήμου Πελεκάνου, (πρ. 8 εκ €), 
Αποχέτευση Φραγκοκαστέλλου, (πρ. 3 εκ €), Αποχέτευση 
Σούγιας, (προϋπ. 2 εκ €).
Ερ. Τι έργα προωθούνται στον ενεργειακό τομέα
Απ. Ο οργανισμός προωθεί την κατασκευή Υβριδικού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Φράγμα Ποταμών 
Αμαρίου. Σήμερα συντάσσονται οι προδιαγραφές για  το 
έργο, ενώ σε η ενεργειολόγος του Ο.Α.ΔΥ.Κ. βρίσκεται 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ΡΑΕ, Υπουργείο 
Ανάπτυξης, ΔΕΗ και Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και ΑΕΙ. 
Άλλωστε ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. έχει ήδη εκπονήσει μελέτη για την 
κατασκευή ηλιοθερμικού εργοστασίου συνδυασμένου κύκλου 
με χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα RECITE 
ROC NORD, ενώ σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους 
φορείς έχει δημιουργήσει την εταιρεία ΘΗΣΕΑΣ, η οποία 
προωθεί την υλοποίηση του εργοστασίου στην Κρήτη.
Βιογραφικό
Ο Μανόλης Σπανουδάκης εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος 
στις εκλογές του 2006, και από την 1η Ιανουαρίου 2007, 
εκτελεί χρέη Αντινομάρχη για τον προγραμματισμό όλων 
των έργων του νομού Χανίων, ενώ παράλληλα είναι Γενικός 
Διευθυντής στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης
Έχει γεννηθεί στα Χανιά Κρήτης και είναι παντρεμένος, με 
την Άννα Τσιβολεδάκη, πατέρας δύο παιδιών
Έχει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού : BSCΕ  Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας, Σικάγο, Illinois 
και η πτυχιακή του  εργασία είχε ως  θέμα «Διαχείριση 

Κατασκευών και Πολεοδομία»
Επίσης έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα μαθήματα 
για: Εργοταξιακές Σχέσεις και Οργάνωση, Βιομηχανική 
Ψυχολογία, Μητροπολιτική Οργάνωση Υπηρεσιών, 
Περιφερειακός Σχεδιασμός
Και έχει μεταπτυχιακό: Msc στη Διοίκηση, Maryland State 
University
Στην επαγγελματική του πορεία από το 1994-2005 ως 
Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
–Αποχέτευσης Ρεθύμνου προώθησε: την ανταποδοτική 
λειτουργία των οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, τις 
συμμετοχικές διαδικασίες των ΟΤΑ, τις εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Βιομηχανικών Λυμάτων.
Από το 1989-1994 ως Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού 
Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης προώθησε την εφαρμογή του 
ολοκληρωμένου κεντρικού συστήματος ορθολογιστικής 
Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στη Δυτική Κρήτη.
Από το 1989-1984 ως προϊστάμενος Μηχανικός Δημοσίων 
Έργων στο Ναυτικό των Η.Π.Α., στον Ναύσταθμο Σούδας 
εκπόνησε και προώθησε ειδικά προγράμματα για παροχή 
υπηρεσιών, σχεδίασε και υλοποίησε συμβάσεις μελετών και 
κατασκευών έργων
Επίσης είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, μέλος  
του Συλλόγου Διοίκησης Π.Μ και μέλος των τεχνικών 
επιτροπών ΕΔΕΥΑ
Παράλληλα είναι μέλος  της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, 
μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος  Βενιζέλος» ενώ είναι πρώην Αντιδήμαρχος 
Βάμου και πρώην Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

Ηλιοθερμικό 
εργοστάσιο στην 
Κρήτη

Προωθούνται έργα 
για χρηματοδότηση 

από το ΕΣΠΑ

Συνέντευξη

Μανόλης Σπανουδάκης
Πρόεδρος Ο.Α.∆Υ.Κ



Ενιαία Ταυτότητα 
Κρητικών Προϊόντων

Ειδικό ρεπορτάζ
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Ειδικό ρεπορτάζ

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Κρητικό 
Σύμφωνου Ποιότητας» με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης δημι-
ουργήθηκε με κοινή απόφαση των τεσσάρων Νομαρχιών 
της νήσου σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός Κρητικού 
Συμφώνου ποιότητας, η οποία επισφραγίσθηκε στην 1 Αυ-
γούστου 2008.
Τα παραπάνω τόνισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» 
ο Νομάρχης Ρεθύμνου  και πρόεδρος της εταιρίας (μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2009) κ. Γιώργος Παπαδάκης. 
 Ο βασικός σκοπός της προσπάθειας-υπογράμμισε- συνίστα-
ται στο να υπάρξει ένα σύστημα που να διασφαλίζει τη χρήση 
των τοπικών προϊόντων, και το οποίο σύστημα θα αποτελεί 
τη βάση συμφωνίας για τις επιχειρήσεις εστίασης γύρω από 
μία σειρά προδιαγραφών που θα προφυλάξουν, κατά το δυ-
νατόν, την κρητική διατροφή, που παλιότερα αποτελούσε την 
πρώτη αιτία ευζωίας και μακροζωίας των Κρητικών. Σημα-
ντικό επίσης είναι -συνέχισε- ότι θα τονώσει την κατανάλωση 
ντόπιων προϊόντων που είναι φανερό ότι διέρχονται κρίση 
από ανταγωνιστικά προϊόντα που είναι χαμηλής ποιότητας. 
Το πρότυπο αυτό πιστοποιείται από μία εταιρεία με την 
συμμετοχή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης 
– αστική μη κερδοσκοπική, και θα αποδεικνύεται από ένα 
σήμα το οποίο θα εκχωρείτε στους χώρους εστίασης (εστια-

τόρια, ξενοδοχεία, κλπ.).  
Οφέλη από το σήμα -είπε- θα είναι η  αίσθηση ότι το Κρητικό 
προϊόν είναι ανώτερης διατροφικής αξίας και δικαιολογείται 
η υψηλότερη τιμή. Αυτή την αίσθηση σε ντόπιους και επισκέ-
πτες θα πρέπει να την καλλιεργούμε για να περάσει. Την ίδια 
αίσθηση πρέπει πρώτος από όλους να την αποκτήσει ο επιχει-
ρηματίας ή η επιχείρηση που θα πάρει το σήμα. Επομένως η 
αναγνωσιμότητα, η αποδοχή του σήματος, θα «εξαναγκάζει» 
τους επαγγελματίες του χώρου να επιζητούν την πιστοποίησή 
τους.
 Το Σεπτέμβριο πραγματοποιήσαμε -ανέφερε- στη Νομαρχία 
Ρεθύμνου συνάντηση των τεσσάρων Νομαρχιών με σκοπό 
τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων καθώς και τη 
συγκρότηση του Δ.Σ. της εταιρίας. Μεταξύ άλλων αποφασί-
στηκε η συμμετοχή του τμήματος Διατροφής και Διαιτολο-
γίας του ΤΕΙ Κρήτης στην προσπάθεια αυτή, η υπηρεσιακή 
στελέχωση της εταιρίας, καθώς και η επιχορήγηση της εταιρί-
ας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Πιστεύουμε –τόνισε- ότι η προσπάθεια αυτή θα στεφθεί με 
απόλυτη επιτυχία και θα αγκαλιαστεί θερμά από τους κρητι-
κούς επιχειρηματίες και παραγωγούς. Πρόσφατα με επισκέ-
φτηκαν εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ παραρτήματος Κρήτης, 
του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Συλλόγου Εξαγωγέων 

Ειδικό ρεπορτάζ

Κρήτης, μελών και πρωτεργατών του φορέα πιστοποίησης 
κρητικών ποιοτικά ελεγμένων προϊόντων “CRETACERT”, 
προκειμένου να  συζητήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας 
του «CRETACERT« με το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας». 
Στοχεύοντας στην καθιέρωση ενός κοινού προτύπου δια-
σφάλισης ποιότητας των κρητικών προϊόντων, ώστε αυτά 
να αποκτήσουν ενιαία ταυτότητα και να γίνονται πιο εύκολα 
αναγνωρίσιμα στις αγορές της Ελλάδος και του εξωτερικού, 
όπου διανέμονται, γεγονός που αναμφίβολα θα συμβάλλει και 
στην καλύτερη προώθησή τους.
Κύριος προσανατολισμός της  εταιρίας είναι η συνεργασία 
με όλους τους φορείς του νησιού, συμπεριλαμβανομένων του 
«CRETACERT» και της Κρητικής Ακαδημίας Γεύσης, ώστε 
τα κρητικά προϊόντα να αποκτήσουν ένα ενιαίο σήμα, απο-
τέλεσμα μιας ενωτικής και συγκρητικής προσπάθειας για την 
αποτελεσματική προώθηση της κρητικής παραγωγής. 
Στο Νομό Ρεθύμνου η ιδιωτική πρωτοβουλία διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο -διευκρίνισε- και ειδικότερα στον τουρισμό, 
τον πρωτογενή τομέα και τις   μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια παρουσι-
άζεται έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις, 
που αφορούν στους προαναφερθέντες 
τομείς, όπως η δημιουργία ξενοδοχειακών 
και μεταποιητικών μονάδων. Επιπλέον 
ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, που ασχο-
λούνται με την παραγωγή και μεταποί-
ηση αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων 
διερευνούν την πιθανότητα επέκτασης 
των δραστηριοτήτων τους σε χώρες 
του εξωτερικού, κυρίως της νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης. Ωστόσο δεν πρέπει 
να παραβλέπουμε το γεγονός ότι 
αρκετές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες, αποτέλεσμα 
της γενικής κρίσης που υπάρχει 
στην αγορά. Υπάρχει, δυστυχώς και 
κάποιος αριθμός επιχειρήσεων, κυρίως 
εμπορικών καταστημάτων, που  αναγκάζονται να βάλουν 
λουκέτο, κάτι που οφείλεται όχι μόνο στην οικονομική δυ-
στοκία, αλλά ίσως και σε λανθασμένες επενδυτικές επιλογές 
και επιχειρηματικές κινήσεις
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι μια υπόθεση, 
που μας αφορά όλους. Όλοι έχουμε ρόλο και λόγο σε αυτή, 
οι στρατηγικές όμως αποφάσεις και οι πολιτικές που την 
αφορούν, διαμορφώνονται και λαμβάνονται σε κεντρικό 
επίπεδο. Εμείς ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ασφαλώς και 
προσπαθούμε μέσα από τις όποιες δράσεις μας και εντός του 
πλαισίου των αρμοδιοτήτων μας να ενισχύσουμε την επιχει-
ρηματικότητα, αφουγκραζόμενοι τους προβληματισμούς του 
επιχειρηματικού κόσμου του τόπου μας, τους οποίους μετα-
φέρουμε στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα  προσπαθώντας 
παράλληλα να προσφέρουμε ενημέρωση πάνω στα επενδυτι-
κά προγράμματα, στη σχετική νομοθεσία, αλλά και σε προο-
πτικές, που υπάρχουν εντός και εκτός συνόρων. Η συνεργα-
σία μας με το Επιμελητήριο και τις παραγωγικές τάξεις είναι 
διαρκής και στενή με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση 

των επιχειρηματιών του τόπου μας, παλιών και νέων. Σε αυτό 
το πλαίσιο μάλιστα εντάσσεται και η λειτουργία του Κέντρου 
Υποδοχής Επενδυτών της Νομαρχίας και της Περιφερειακής 
Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας, που παρέχουν υπη-
ρεσίες συμβουλευτικής στους επιχειρηματίες και επίδοξους 
επιχειρηματίες.
Κάθε μορφή ιδιωτικής πρωτοβουλίας -είπε- πιστεύουμε ότι 
λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο μας για αυτό 
και θεωρούμε αυτονόητο ότι θα έχουν τη στήριξή μας. Με 
ό,τι μέσο διαθέτουμε ως Νομαρχία και στα στενά πλαίσια 
αρμοδιοτήτων μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ήδη υφι-
στάμενες επιχειρήσεις, αλλά και τις νέες, να διασφαλίσουν τη 
βιωσιμότητά τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε επενδυ-
τικά προγράμματα και την κατάλληλη ενημέρωση, με στόχο 
να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα, να δίνουν 
έμφαση στην καινοτομία  και να είναι ανταγωνιστικές.

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στο χωριό Πρίνος Μυλοποτάμου Ρεθύμνου το 

1942 και μεγάλωσε στη Βιράν Επισκοπή. Eίναι 
παντρεμένος με τη Μαρία Μπιρλιράκη και 
έχει δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον Κώστα.
Aποφοίτησε από την Ανωτάτη Γεωπονική 
Σχολή Αθηνών το έτος 1967. Στο ξεκίνημα 
της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας εργά-
στηκε στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) όπου υπηρέτησε σε 
πολλούς νομούς της χώρας. Τα πρώτα χρόνια της 
θητείας του στο Υπουργείο Γεωργίας εργάστηκε 
στο Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας 
στα Χανιά. Στην Διεύθυνση Γεωργίας του Νομού 
Ρεθύμνου τοποθετήθηκε το έτος 1972 όπου αρχικά 
υπηρέτησε στο περιφερειακό Γραφείο Γεωργικής 
Ανάπτυξης Περάματος, ενώ στη συνέχεια υπηρέ-
τησε στο τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών της Δ/νσης 
Γεωργίας ως προϊστάμενος του τμήματος, έως το 

1994.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Διεύθυνση  

Γεωργίας εκλέχτηκε πρόεδρος του συλλόγου Γεωπόνων Δη-
μοσίων Υπαλλήλων του Νομού Ρεθύμνου και πρόεδρος του 
Γεωπονικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Το έτος 1983 εκλέχτηκε 
πρώτος στην Διοικούσα Επιτροπή του Γεωτεχνικού Επιμελη-
τηρίου Κρήτης (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε Κρήτης).
Την περίοδο 1983-1987 διετέλεσε μέλος του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου του Ν. Ρεθύμνου. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ του 
Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης. Στις νομαρχιακές 
εκλογές του 1994 και του 1998 εξελέγη πρώτος νομαρχιακός 
σύμβουλος. Από το 1995 ήταν πρόεδρος της Α’ Νομαρχιακής 
Επιτροπής, αρμόδια για θέματα πρωτογενή τομέα (Γεωργία-
Κτηνοτροφία-Αλιεία-Δάση) και θέματα Τεχνικών Υποδομών 
(Δημόσια Έργα), μέχρι την κατάργηση της. Αντιπρόεδρος του 
ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου Α.Ε και Διευθύνων  Σύμβουλος της Εται-
ρείας Καθαρισμού Ακτών Ρεθύμνου (Ε.Κ.Α.Ρ).
Από το 2003 μέχρι σήμερα συνεχίζει να υπηρετεί το νομό Ρε-
θύμνου από τη θέση του Νομάρχη Ρεθύμνου. 
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Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

«Συστήματα ασφαλείας νέας τεχνολογίας για σπίτι, 
εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα προσφέρουμε 
στους  Αυστραλούς πελάτες μας» υπογράμμισε ο Έλ-
ληνας μέτοχος κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης της εταιρίας 
«PLEXUS  SECURITY» η οποία έχει έδρα στην Μελ-
βούρνη της Αυστραλίας.
Τα προϊόντα μας -συνέχισε- είναι κάμερες κλειστών 
κυκλωμάτων για 24ωρη παρακολούθηση, θυροτηλέ-
φωνα με κάμερες, συστήματα πυρασφάλειας με αισθη-
τήρες καθώς και συστήματα ασφαλείας για το προσω-
πικό των εταιριών – και  φύλακες.
Σύμφωνα με τον νόμο της Αυστραλίας -μας είπε ο κ. 
Τσουρδαλάκης ο οποίος κατάγεται από το Ρέθυμνο 
της Κρήτης- δεν μπορεί να εγκριθεί η κατασκευή ενός 
σπιτιού η  εργοστασίου  εάν δεν έχει αισθητήρες πυρα-
σφάλειας.
Στην εταιρία -διευκρίνισε- απασχολούνται 15 άτομα 
τα οποία πρώτο τους μέλημα έχουν να κάνουν πραγ-
ματικότητα όλες τις απαιτήσεις των 1000  και  πλέον  
πελατών μας. Με αυτό τον τρόπο έχουμε καταφέρει να 
μην δαπανούμε πολλά χρήματα στις διαφημίσεις γιατί 
έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
Παράλληλα ο κ. Τσουρδαλάκης εκτός από την  εταιρία 
«PLEXUS  SECURITY» είναι  μέτοχος  μιας  θυγα-
τρικής  εταιρίας με αξεσουάρ και συναγερμούς αυτοκι-
νήτων η οποία ιδρύθηκε το 1988 στην Μελβούρνη και 
πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη τα αξεσουάρ αυτοκινήτου 
εισάγονται και στην Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για τις 
οθόνες που τοποθετούνται πίσω από τα προσκέφαλα 

των καθισμάτων του οδηγού και του συνοδηγού.
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2008 η εται-
ρία «PLEXUS» θα έχει τζίρο περίπου 1 εκατομμύριο  
αυστραλέζικα δολάρια και τα προϊόντα της διατίθενται 
εκτός από την Μελβούρνη στο Σύδνεϋ και την Αδελα-
ΐδα.
Στην Αυστραλία -μας είπε ο κ. Τσουρδαλάκης- υπάρ-
χουν πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες στους κλάδους 
της βιομηχανίας (ειδών υγιεινής, τροφίμων, επεξερ-
γασίας ξύλου, τυπογραφίας), των κατασκευαστικών 
εταιριών, των εστιατορίων, των χρηματοπιστωτικών 
εταιριών, των ασφαλιστικών εταιριών κ.α  
Πρέπει να σημειωθεί -υπογράμμισε- ότι υπάρχουν και 
πολλοί  πολιτικοί Ελληνικής καταγωγής ενώ ο πρώτος 
Κρητικός Σύλλογος δημιουργήθηκε στην Μελβούρνη 
το 1956.

 Βιογραφικό
Ο κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο 
1970 στην Μελβούρνη της Αυστραλίας από Έλληνες 
γονείς μετανάστες. Είναι απόφοιτος  του Πανεπιστη-
μίου της Βικτώριας (Αυστραλίας) και είναι πτυχιούχος 
Λογιστής.
Το 1990 έγινε συν-ιδρυτής της Ομοσπονδίας Ελληνι-
κής Νεολαίας Αυστραλίας, είναι τέως πρόεδρος του 
Συλλόγου Ρεθεμνιωτών Μελβούρνης «ΑΡΚΑΔΙ», 
τωρινός  Δημοσίων Σχέσεων  της Παγκρητίου Ενώσε-
ως Μελβούρνης  και  Αντιπρόεδρος  του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Κρητών.

Νέα προϊόντα συστημάτων ασφαλείας

Αύξηση κατά 15% προβλέπεται να έχει φέτος η εται-
ρία «NICPOL» η οποία έχει 2.000 πελάτες και κατα-
σκευάζει και εμπορεύεται ως αντιπρόσωπος  έπιπλα, 
μπάνια, έπιπλα για κουζίνες, πρώτες ύλες για επιπλο-
ποιούς  και η έδρα της είναι στην Μελβούρνη της  Αυ-
στραλίας.
Την επιχείρηση   δημιούργησαν ο Έλληνας Κρητικός 
κ. Νίκος Νικολακάκης και η γυναίκα του Πολύμνια 
Νικολακάκη.
Η «NIKPOL» έχει έναρξη το 1982 και τα πρώτα της 
προϊόντα ήταν πόρτες για επιπλωμένες κουζίνες.
Τώρα -μας είπαν οι ιδιοκτήτες της- έχουμε 5.000 είδη 
στην αποθήκη μας, πωλούμε τα προϊόντα μας σε όλη 
την Αυστραλία και εισαγάγουμε από την Ευρώπη και 
την  Ασία. Ειδικότερα έχουμε ξεκινήσει εισαγωγές από 
την Ελλάδα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η επιχειρηματική πορεία των ιδιοκτητών στην Αυ-
στραλία ξεκίνησε το 1967 όπου ο κ. Νικολακάκης 
μετά από τρίμηνη εργασία ως πωλητής που είχε σε μία 
ιδιωτική εταιρία αποφάσισε  να ανοίξει δικιά του επι-
χείρηση με είδη προικός.
Μέχρι τα μέσα  του 1982 πουλούσε είδη σπιτιού όπως 
τραπεζομάντιλα, μαχαιροπήρουνα από Κίνα και άλλες 
χώρες. Οι καλύτεροι πελάτες ήταν οι Ευρωπαίοι Έλλη-
νες, Κύπριοι και Ιταλοί και εκτός Ευρώπης οι Τούρκοι.  
Έτσι έφθασε η επιχείρηση να διαθέτει 40-50 πωλητές 
στην Μελβούρνη.
Ο κ. Νικολακάκης γεννήθηκε στα Νεριανά Κυδωνίας 
Χανίων της Κρήτης και είναι μέλος της συμβουλευτι-
κής επιτροπής της Παγκρήτιας Ένωσης Αυστραλίας. 
Μέχρι και που τελείωσε την στρατιωτική του θητεία 
ζούσε στα Χανιά της Κρήτης.
Μετά από λίγα χρόνια του έστειλε πρόσκληση για να 
πάει στην Αυστραλία η μέλλουσα γυναίκα του η οποία 
γεννήθηκε στις Βρύσες Αποκορώνου Χανίων της Κρή-
της.
Η πρόσκληση έγινε -μας είπε ο κ. Νικολακάκης- γιατί 

κάποια γνωστή  μας έκανε τα προξενιά μέσω αλληλο-
γραφίας. Η αλληλογραφία κράτησε ένα χρόνο και μετά 
πήρα την απόφαση να φύγω από την Κρήτη και να 
πάω στην Αυστραλία προκειμένου να παντρευτώ την 
σημερινή γυναίκα μου, η οποία είχε πάει ήδη 1,5 χρό-
νο στην Μελβούρνη.
Έφθασα στην Αυστραλία -υπογράμμισε- το 1963 όπου 
και παντρεύτηκα με την Πολύμνια.
Στην Μελβούρνη -συνέχισε- μικρό χρονικό διάστημα 
δούλεψα ως υπάλληλος και μετά με την βοήθεια της 
γυναίκας μου ξεκίνησα την επιχειρηματική μου δρα-
στηριότητα.
Σήμερα -ανέφερε- την σκυτάλη της εταιρίας την έχω 
δώσει στα παιδιά μου (έχω τρία παιδιά, ένα κορίτσι 
και δύο αγόρια) όπου ο Γιάννης έχει τις δημόσιες σχέ-
σεις  και ο Σπύρος είναι υπεύθυνος στον οικονομικό 
τομέα.

Σε νέες αγορές 
η «NIKPOL»
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Ο άνθρωπος «κλειδί» για την επικοινωνία 
των αποδήμων Ελλήνων Κρητών με 
την γενέτειρά τους είναι η κ. Γιάννα 
Κεφαλογιάννη-Μπιρλιράκη η οποία είναι 
εκλεγμένη Νομαρχιακή Σύμβουλος στο 
νομό Ρεθύμνης στον τομέα αποδήμων-
μεταναστών και ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων.
 Οι απόδημοι - μας ανέφερε σε συνέντευξη 
που έδωσε στο «Ην-Ων» - ζουν με  την 
ψυχή πλημμυρισμένη από Ελλάδα, με την 
καρδιά γεμάτη αγάπη για τον τόπο τους 
και την ελπίδα της επιστροφής ανεξίτηλα 
ζωγραφισμένη στις πιο κρυφές χαραμάδες 
του μυαλού και της σκέψης τους. Για τους 
ανθρώπους αυτούς η επικοινωνία με την γενέτειρα τους, οι 
πληροφορίες και η συμμετοχή στα τεκταινόμενα της πατρίδας, 
αποτελούν το οξυγόνο που τους κρατά συναισθηματικά 
ζωντανούς στην ξενιτιά όπου βρίσκονται καθένας για το δικό 
του προσωπικό λόγο.
Η φύση έχει προικίσει εμάς τις γυναίκες -διευκρίνισε- με 
ιδιαίτερες ευαισθησίες και ποικιλία συναισθημάτων. Αυτό 
βοηθά στο να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από ένα διαφορετικό 
πρίσμα και να δίνουμε έμφαση σε θέματα που χρήζουν 
ξεχωριστής αντιμετώπισης όπως είναι το θέμα των Αποδήμων-
Μεταναστών αλλά και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 
Οι οικονομικοί μετανάστες που ζουν και εργάζονται στον 
τόπο μας -τόνισε-, αντιμετωπίζουν κι αυτοί τα δικά τους 
προβλήματα, που εντοπίζονται κυρίως στην ομαλή ένταξη 
τους στην τοπική κοινωνία, στα εργασιακά ζητήματα, στην 
διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα αλλά και στα φαινόμενα 
ρατσισμού που σπανίζουν μεν αλλά δεν έχουν δυστυχώς 
εξαλειφθεί πλήρως. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων 
υπάρχει στενή και πιστεύω αποτελεσματική συνεργασία με 
το φόρουμ μεταναστών καθώς και με όλους τους Δήμους του 
Νομού, ενώ έχουμε προχωρήσει σε αρκετές παρεμβάσεις σε 
κυβερνητικό επίπεδο. Στενή συνεργασία υπάρχει επίσης και με 
τους τοπικούς Συλλόγους ΑΜΕΑ του Νομού Ρεθύμνου για την 
αντιμετώπιση των πολλών και γνωστών προβλημάτων τους.
Η ενασχόληση μου με αυτούς τους τομείς-είπε- αποτελεί 
πράγματι μια ψυχοφθόρο διαδικασία. Έχω χρησιμοποιήσει 
αρκετές φορές τη γυναικεία μου διαίσθηση για να ξεφύγω από 
αδιέξοδα κι άλλες φορές πάλι συλλαμβάνω τον εαυτό μου να 
συμπεριφέρεται σαν μητέρα, σαν αδελφή και φίλη.
Πάντα όμως μετά από μια δύσκολη μέρα -συνέχισε-  
αισθάνομαι την πληρότητα της προσφοράς και τη γλυκιά γεύση 
της απόλυτης ικανοποίησης που μόνο η γυναίκα μάνα μπορεί 
να νιώσει. Η μάνα που πάντα δίνει χωρίς ποτέ να περιμένει 
να πάρει τίποτα. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι ο γυναικείος 
χαρακτήρας βοηθά γι’ αυτές τις αρμοδιότητες που χρειάζονται, 
πέρα από τις όποιες γνώσεις, μια ζεστή στοργική ματιά, 

τρυφερότητα και αγάπη. Για την άνοδο της 
στο αξίωμα της Νομαρχιακής Συμβούλου 
υπογράμμισε ότι «Η Κρήτη αναμφισβήτητα 
αποτελεί μια περιοχή της Ελλάδας με 
ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα 
οποία όμως συμβάλλουν θετικά στην 
ανάπτυξη της γυναικείας δραστηριότητας 
σε όλους τους τομείς, πολιτικό, κοινωνικό, 
επιστημονικό, καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό 
κλπ.
Ανάμεσα  σε αυτά τα χαρακτηριστικά 
συγκαταλέγεται ο σεβασμός και η στήριξη 
που απολαμβάνουν οι γυναίκες της Κρήτης 
από τον ανδρικό πληθυσμό του νησιού. 
Είναι σαν τον ουρανό που αγκαλιάζει 

στοργικά τη γη. Για τη γυναίκα της Κρήτης, σήμερα ειδικά, 
δεν είναι καθόλου δύσκολο να φτάσει σε οποιοδήποτε αξίωμα, 
αρκεί να διαθέτει ικανότητα, θέληση, την ανάλογη αντοχή και 
κυρίως αγάπη για το αντικείμενο που επιλέγει να ασχοληθεί.»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1958. Γονείς της, ο Βασίλης 
Κεφαλογιάννης και η Περσεφόνη Σμπώκου. Είναι παντρεμένη 
με τον Νίκο Μπιρλιράκη, Πρόεδρο της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ και έχει δύο παιδιά, την 
Βάσια και τον Κωνσταντίνο. Απότο1984 ζει μόνιμα και 
δραστηριοποιείται επαγγελματικά, κοινωνικά και πολιτικά στο 
Ρέθυμνο. Εγγράφεται ως μέλος στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ), από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του. 
Σήμερα είναι μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Υπεύθυνη του Τομέα Διαβούλευσης και 
Συνεργασίας με τους Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους και 
με τα Μαζικά Κινήματα. Γενική Γραμματέας του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ και υπεύθυνη του Γραφείου 
Ισότητας του Κέντρου. Πρόεδρος του Συνδέσμου Λογιστών 
και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ν. Ρεθύμνης. 
Πρόεδρος του Παιδικού Πολιτιστικού Κέντρου (ΠΑΙ.
ΠΟ.Κ.). Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. 
(Περιφερειακό Κρήτης). Μέλος της Π.Ε.Ε.Κ.Α. (Περιφερειακή 
Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου ως εκπρόσωπος των Εργατικών 
Κέντρων Κρήτης. Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Ισότητας (Ν.Ε.Ι.) Ρεθύμνης. Μέλος της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) Ρεθύμνης. Μέλος του 
Συντονιστικού των Γυναικείων Οργανώσεων Ρεθύμνης. 
Εργάζεται στον Ο.Α.ΔΥ.Κ. (Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής 
Κρήτης) ως εργοδηγός και είναι Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων και Γραμματείας. Τέλος, είναι ελεγμένη Νομαρχιακή 
Σύμβουλος, Υπεύθυνη του Τομέα Αποδήμων-Μεταναστών 
και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και εκπρόσωπος 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου στην ΕΝΑΕ.

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Οι Κρητικοί δεν είδαν ποτέ τη 
γυναίκα ανταγωνιστικά αλλά σαν 

σύζυγο, μητέρα, αδελφή
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Ομογένεια Ομογένεια

«Σε τρία χρόνια στην Κάνδανο Χανίων της Κρήτης θα έχουν 
ολοκληρωθεί οι κτιριακές εγκαταστάσεις του πνευματικού 
πολιτιστικού κέντρου οι οποίες θα φιλοξενούν  τους απόδημους 
Έλληνες Κρήτες  προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα την 
ιδιαίτερη πατρίδα τους και για να «αγγίξουν» πιο βαθιά την 
ελληνική γλώσσα καθώς και όλες τις πτυχές του ελληνικού 
πολιτισμού» υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-
Ων» ο πρόεδρος Δρ. Γιώργος Ατσαλάκης του παραρτήματος 
ΑΧΕΠΑ της Κρήτης «HJ-6 KYDON CRETE».
Στο πολιτιστικό κέντρο- ανέφερε- θα πραγματοποιούνται 
μαθήματα όπως ελληνισμός, ιστορία, αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία, το πολίτευμα των αρχαίων ελληνικών χρόνων, η 
κοινωνική δομή και οργάνωση των αρχαίων Ελλήνων καθώς 
για το περιβάλλον και την προστασία του. Σκοπός είναι η 
ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση της ελληνικής νεολαίας στο 
εξωτερικό, η διαφύλαξη και διάδοση  της ελληνική γλώσσας, η 
προβολή της παράδοσης μας και την ενίσχυση της πολιτιστικής 
διπλωματίας για την ανάδειξη αφανών πτυχών του Ελληνικού 
πολιτισμού, 
Στο πνευματικό κέντρο θα διδάσκουν καθηγητές του 
Πανεπιστημίου και της μέσης εκπαίδευσης ενώ παράλληλα θα 
υπάρχει ξενοδοχειακό συγκρότημα τεσσάρων αστέρων (180 
κλίνες)  προκειμένου οι απόδημοι να διαμένουν κοντά στο 
μορφωτικό κέντρο. Οι τιμές των κοιτώνων θα είναι ελκυστικές 
για να μπορούν να διαμένουν ικανοποιητικό διάστημα.
Ο χώρος -διευκρίνισε ο κ. Ατσαλάκης- παραχωρήθηκε δωρεάν 
από  το δήμο Καντάνου και από το Μάϊο του 2008 συντάχθηκε 
η μελέτη βιωσιμότητας από το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου έχει 
ληφθεί υπ΄ όψιν η προστασία του περιβάλλοντος.  
Το συγκρότημα θα ολοκληρωθεί με το πρόγραμμα χορηγήσεων 
και συγκεκριμένα κάθε κρητική εταιρία θα χρηματοδοτεί 
το δικό της δωμάτιο όπου θα δίνεται το όνομά της και οι 
εργαζόμενοι θα είναι από το δήμο Καντάνου.
Στο συγκρότημα θα μπορούν να διαμένουν οι απόδημοι 
Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά και 
της Αυστραλίας.
Τα μέλη της  ΑΧΕΠΑ -τόνισε ο κ. Ατσαλάκης- έχουν πάντα 

ως στόχο την ενδυνάμωση του ελληνισμού ενώ συνεχίζεται 
η εκστρατεία νέων μελών στην Κρήτη τα οποία δεν είναι 
απαραίτητο να είναι ομογενείς.
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο  παραρτήματα  της 
ΑΧΕΠΑ στην Κρήτη στα Χανιά  και  στο Ηράκλειο ενώ 
αναμένεται να δημιουργηθεί και στο Ρέθυμνο.     
Παράλληλα η ΑΧΕΠΑ Ελλάς δραστηριοποιείται αυτό το 
χρονικό διάστημα να δημιουργηθούν παραρτήματα στην 
υπόλοιπη Ευρώπη τα οποία θα είναι κάτω από την επίβλεψή 
της.

                                         Βιογραφικό
Ο Δρ. Γιώργος Ατσαλάκης διδάσκει στο τμήμα Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης  του Πολυτεχνείου Κρήτης  και 
γεννήθηκε στις Καλύβες Αποκορώνου Χανίων το 1962.Το 
1986 αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην 
Α.Σ.Ο.Ε.Ε)
Το 2000 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 
Οργάνωση και Διοίκηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το 
2006 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πολυτεχνείο 
Κρήτης στην πρόβλεψη των τιμών μετοχών. Από το 1987 
εργάζεται ως ΕΔΙΠ ΙΙ στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Η κύρια 
ερευνητική του δραστηριότητα  είναι η πρόβλεψη και 
μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών μεγεθών με την χρήση 
ευφυών υπολογιστικών μεθόδων από το χώρο των νευρωνικών 
δικτύων, της ασαφούς λογικής, των νευρο-ασαφών 
συστημάτων, των γενετικών αλγορίθμων κ.λπ. Οι ερευνητικές 
περιοχές του εστιάζονται κυρίως στην πρόβλεψη των τιμών  
χρηματιστηριακών τίτλων,  συναλλάγματος και άλλων αγορών 
κ.λπ. Έχει δημοσίευση ένα βιβλίο με τίτλο «Χρηματιστηριακές 
Προβλέψεις» και πλήθος άρθρων σε διεθνή περιοδικά και σε 
επιστημονικά συνέδρια.
Από το 1987μέχρι σήμερα είναι ειδικό χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επίσης είναι πρόεδρος του παραρτήματος της ΑΧΕΠΑ στην 
Κρήτη «HJ-6 KYDON CRETE».

Αυξάνουν τα παραρτήματα της 
ΑΧΕΠΑ στην Ευρώπη
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Ο πρόεδρος Δρ. Γιώργος Ατσαλάκης του παραρτήματος ΑΧΕΠΑ στην Κρήτη ‘HJ-6 KYDON CRETE’.

Φ
Ω
ΤΟ

 IG
D



26   Ην-Ων Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2008 Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2008 Ην-Ων   27

Ομογένεια Ομογένεια

Τον ρόλο του συντονιστή θα παίξει ο νέος πρόεδρος  του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών κ. Γιώργος Αεράκης  ο 
οποίος είναι ο δεύτερος πρόεδρος από την δημιουργία του 
συμβουλίου (το 2005 στο πρώτο συμβούλιο εκλέχτηκε 
πρόεδρος ο κ. Σταύρος Σημαντήρης).
Στόχος του κ. Αεράκη είναι η προώθηση των κρητικών 
προϊόντων στο εξωτερικό, η ενημέρωση των νέων  ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, η ανάδειξη των προβλημάτων της Κρήτης και 
να βρεθεί τρόπος για την λύση τους  καθώς και η γνωριμία 
όλων των ομογενών όλων των  Ομοσπονδιών.
Ήδη ο κ. Αεράκης μαζί με το νέο συμβούλιο πραγματοποίησαν 
επαφές με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Τσόκα, με τους 
προέδρους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 
της Ένωσης Εξαγωγέων Κρήτης, την Νομάρχη Ηρακλείου 
καθώς και με άλλους παράγοντες του νησιού. Ειδικότερα κατά 
την διάρκεια εθιμοτυπικής συνάντησης που πραγματοποίησαν 
ο πρόεδρος, κ. Γιώργος Αεράκης, και τα μέλη του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Κρητών με την Νομάρχη Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ 
Σχοιναράκη-Ηλιάδη τονίστηκε ότι «πόσο σημαντική 
είναι η ένωση και η συνεργασία των απόδημων Κρητών 
παγκοσμίως, μέσα από το συντονισμό και τις πρωτοβουλίες 
του συμβουλίου. Επιπλέον, υπογραμμίσθηκε ο στόχος 
της Νομαρχιακής Αρχής για την  προώθηση της τοπικής 
πολιτισμικής κληρονομιάς, των παραδοσιακών προϊόντων, 
της κρητικής διατροφής ως προτύπου ενός υγιούς τρόπου 
ζωής, αλλά και για την ταυτόχρονη τουριστική προβολή της 
Κρήτης».
Η κα Σχοιναράκη σημείωσε ότι: «οι απόδημοι Κρήτες 
αποτελούν τους καλύτερους πολλαπλασιαστές των αξιών του 
τόπου μας στις χώρες, όπου ζουν και δραστηριοποιούνται. 
Είναι ενεργοί πολίτες, παράγουν πολιτισμό και προβάλλουν 
με πολύ αξιόλογο τρόπο την πατρίδα τους».
Στο αμέσως προσεχές διάστημα τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών θα 
πραγματοποιήσουν συναντήσεις με Έλληνες του εξωτερικού 
οι οποίοι στις χώρες που ζουν έχουν πολιτική και όχι μόνο 
δραστηριότητα. Επίσης ο πρόεδρός του κ. Αεράκης θα 
συμμετέχει εφεξής στις εργασίες του Συμβουλίου Αποδήμου 
Ελληνισμού (ΣΑΕ).
Κοινός στόχος όλων, επισημάνθηκε, είναι η φωνή της 
Κρήτης να φτάνει σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από την 
προβολή του κρητικού πολιτισμού, αλλά και των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων του νησιού. Παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία 

έγινε και στο γεγονός ότι η Κρήτη πρέπει να προβάλλεται ως 
ενιαίος τουριστικός προορισμός, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει 
να υλοποιείται μέσα από την πολύ καλή συνεργασία των 
τεσσάρων νομαρχών της Κρήτης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών 
(www.pask.edc.uoc.gr) είναι το ανώτατο όργανο της κρητικής 
διασποράς και αποτελείται από τέσσερεις ομοσπονδίες. Την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων (www.poks.
gr), την Παγκρητική Ένωση Αμερικής (www.pancretan.
org), την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης (www.
pankritiki.eu) και την Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας 
και Νέας Ζηλανδίας, (www.cretan.com.au) με εκατοντάδες 
πρωτοβάθμια σωματεία. 

Βιογραφικό
Ο κ. Γιώργος Αεράκης γεννήθηκε στα Ανώγεια και είναι ο 
τρίτος γιος του Λευτέρη Αεράκη και της Φερενίκης Μανουρά. 
Έζησε μέχρι τα 12 του στα Ανώγεια και στη συνέχεια η 
οικογένειά του όπως και δεκάδες άλλες αναγκάστηκε να 
μεταναστεύσει αρχικά στο Ηράκλειο για μερικά χρόνια και 
στη συνέχεια στην Αθήνα.
Με την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ όπως λεγόταν τότε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, πέτυχε σε διαγωνισμό που 
οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την επόμενη 
χρονιά προσλήφθηκε στο Λουξεμβούργο όπου και εργάζεται 
μέχρι σήμερα. Έχει σπουδάσει Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 
στο Πανεπιστήμιο του Μέτς-Νανσύ στη Γαλλία. Μιλάει 
γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά. 
Το 1993 με μερικούς άλλους αθεράπευτα ερωτευμένους με την 
Κρήτη δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Κρητών Λουξεμβούργου. 
Μέσω του Συλλόγου είχαμε την ευκαιρία να προβάλλουμε 
την Ελλάδα και την Κρήτη.
Είναι μέλος του Δ.Σ. της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, 
υπεύθυνος του Πολιτιστικού Τμήματος, μέλος του Δ.Σ. της 
Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Παράρτημα 
Λουξεμβούργου).
Είναι παντρεμένος με την Φυσικό του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και μεταφράστρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρένα Κουβίδη 
(καταγωγή από Σείσαρχα Ρεθύμνου). Έχει τρία παιδιά. Τον 
Ιάσονα που σπουδάζει Αρχιτέκτονας στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον Έκτορα που σπουδάζει 
στη Νομική του ίδιου Πανεπιστημίου και τον Απόλλωνα που 
είναι μαθητής Γυμνασίου. Ο πρόεδρος του παγκόσμιου συμβούλιου Κρητών κ. Γιώργος Αεράκης

« Η φωνή της Κρήτης»
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Φορολογικά Θέματα

Είναι γνωστό σε όλους μας ο σημαντικός ρόλος των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας.
Οι εξαγωγές μιας χώρας αποτελούν αναμφισβήτητα έναν 
από τους σημαντικότερους μακροοικονομικούς δείκτες. Οι 
εξαγωγές δείχνουν την ευρωστία των επιχειρήσεων και την 
ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων. Οι εξαγωγές 
συμβάλουν και στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και 
κατ΄επέκταση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Οι πωλήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται 
από τον κώδικα ΦΠΑ ως πωλήσεις απαλλασσόμενες με 
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (άρθρο 28 Ν 
2859/2000).
Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων σε θέματα ΦΠΑ υπάρχει η Α.Υ.Ο. 
1103551/8478/ΠΟΛ 1262/2.8.93 η οποία καθορίζει την 
διαδικασία θεώρησης των δελτίων απαλλαγής, έτσι ώστε οι 
εξαγωγείς να προμηθεύονται τα προς εξαγωγή αγαθά δίχως 
να καταβάλλουν τον προβλεπόμενο ΦΠΑ. Στην πορεία όμως 
δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, προβλήματα που οφείλονται στο γεγονός 
ότι αρκετές εξαγωγικές επιχειρήσεις εξαντλούσαν το όριο 
απαλλαγής συμφωνά με την Π.Ο.Λ 1262/93 και αναγκάζονταν 
να καταβάλλουν ΦΠΑ στους προμηθευτές τους δημιουργώντας 
έτσι μεγάλο πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο έπαιρναν πίσω με 
σημαντική καθυστέρηση.
Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό το υπουργείο Οικονομικών 
εξέδωσε   την Π.Ο.Λ. 1061/2008 με θέμα την συμπλήρωση 
των διατάξεων της Π.Ο.Λ. 1262/2-8-1993, σύμφωνα λοιπόν 
με την Π.Ο.Λ  1061/2008 οι επιχειρήσεις οι οποίες εξαντλούν 
το όριο που τους έχει χορηγηθεί με την Π.Ο.Λ. 1262/93 τους 
παρέχεται η δυνατότητα λήψης νέου συμπληρωματικού ορίου 

απαλλαγής. Το νέο όριο απαλλαγής θα είναι ίσο με την διαφορά 
που προκύπτει μεταξύ του ύψους των εξαγωγών και των 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την διάρκεια του προηγούμενου της αίτησης δωδεκάμηνου 
και του ορίου απαλλαγής που έχει χορηγηθεί με βάση την 
προηγούμενη αίτηση. Άρα λοιπόν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 
έχουν πλέον το δικαίωμα να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ  
έντυπη αίτηση για την θεώρηση νέου δελτίου απαλλαγής ΦΠΑ 
με την προϋπόθεση ότι η αίτηση αυτή θα υποβληθεί μετά την 
παρέλευση  τουλάχιστον εξάμηνου από την προηγούμενη 
αίτηση. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλεται συγκεντρωτική 
κατάσταση από την οποία θα προκύπτει κατά χώρα, ο αριθμός 
και η αξία των διασαφήσεων εξαγωγής, καθώς και των 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων του προηγούμενου δωδεκαμήνου.
Το όριο προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις προκύπτει 
από τα επι μέρους σύνολα των αντίστοιχων τριμηνιαίων 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και 
προκειμένου για εξαγωγές το σύνολο αυτών αποδεικνύεται από 
τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής.
Για την καλύτερη κατανόηση της πιο πάνω Π.Ο.Λ. 1061/2008 
δίνεται το ποιο κάτω παράδειγμα : 
Η επιχείρηση ΑΛΦΑ πραγματοποιεί από 1/1/2007 έως 
31/12/2007 τις ακόλουθες ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή 
εξαγωγές 
10/2/2007 40.000 €
10/4/2007 40.000 €
10/6/2007 50.000 €
10/8/2007 50.000 €
10/10/2007 50.000 €
10/12/2007 50.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 280.000 €
Σύμφωνα λοιπόν με την Π.Ο.Λ. 1262/93 η επιχείρηση ΑΛΦΑ 

έκανε αίτηση στην Δ.Ο.Υ. και θεώρησε ειδικά απαλλακτικά 
ΦΠΑ (πλαφόν)  αξίας 280.000 € για την αγορά ή εισαγωγή Α 
& Β υλών , υπηρεσιών ή έτοιμων προϊόντων προς εξαγωγή ή 
ενδοκοινοτική παράδοση.
Κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 2008 πραγματοποιεί τις 
ακόλουθες εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις :
15/2/2008 100.000 €
15/4/2008 100.000 €
15/6/2008 100.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 300.000 €
 Επειδή η πιο πάνω επιχείρηση εξάντλησε το όριο αγορά με 
απαλλαγή ΦΠΑ και παράλληλα έχει αυξημένες πωλήσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτη χώρα, μπορεί να ζητήσει τον 
Ιούλιο 2008  νέο πλαφόν απαλλαγής, το οποίο υπολογίζεται ως 
εξής : 
Εξαγωγές / ενδοκοινοτικές παραδόσεις
από 01/07/2007 – 30/06/2008 → 450.000 €  
πλαφόν  που χρησιμοποιήθηκε 280.000 €.
Άρα νέο πλαφόν 170.000 €.
Το νέο πλαφόν θα χρησιμοποιηθεί από 1/07/2008 και εφεξής 
μέχρι τουλάχιστον την παρέλευση εξαμήνου (31-12-2008).
Η πιο πάνω Π.Ο.Λ. 1061/26-03-2008 παρά το γεγονός ότι 
ικανοποιεί  ένα από τα πάγια αιτήματα των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων αφήνει ορισμένα κενά όπως στην περίπτωση 
που η επιχείρηση του παραδείγματος μας εξαντλεί το όριο 

απαλλαγής πριν την παρέλευση του εξαμήνου θα κληθεί να 
καταβάλλει τον αναλογούντα ΦΠΑ για την προμήθεια των 
αγαθών που προορίζει για εξαγωγή. Άρα καλό θα είναι να 
απαληφθεί η προϋπόθεση παρέλευσης εξαμήνου προκειμένου 
να υποβληθεί η νέα αίτηση.
 Επίσης οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις σύμφωνα με την Π.Ο.Λ. 
1061/2008 αποδεικνύονται με τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες 
οι οποίοι υποβάλλονται ανά τρίμηνο (Απρίλιος, Ιούλιος, 
Οκτώβριος, Ιανουάριος)
Άρα λοιπόν σύμφωνα με την Π.Ο.Λ. 1061/26-03-2008 η νέα 
αίτηση πρέπει να υποβληθεί είτε μέσα στον Ιούλιο, είτε μέσα 
στον Οκτώβριο, είτε μέσα στον Ιανουάριο, υπάρχει λοιπόν 
πρόβλημα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες εξαντλούν 
το όριο τους π.χ τον μήνα Αύγουστο οι επιχειρήσεις αυτές θα 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση τον Οκτώβριο, πληρώνοντας 
ΦΠΑ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Επομένως 
το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να διορθώσει και το 
πρόβλημα αυτό με νέα εγκύκλιο.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουν γίνει θετικά βήματα σε θέματα 
ΦΠΑ που αφορούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, χρειάζονται 
όμως και άλλα προκειμένου  οι εξαγωγικές επιχειρήσεις να 
αφεθούν απερίσπαστες στο έργο τους, έργο μεγάλο που βοηθά 
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΕ
Email:info@kele.gr

Ειδικά θέματα Φ.Π.Α. για εξαγωγικές επιχειρήσεις

Φορολογικά Θέματα
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Σταθμοί ανά την Κρήτη:
Ηράκλειο (κεντρικό)
Ηράκλειο (αεροδρόμιο)
Ρέθυμνο
Αγ. Νικόλαος
Χανιά (κεντρικό)
Χανιά (αεροδρόμιο)
Χερσόνησος
Παλαιόχωρα

Τηλέφωνα:
Ηράκλειο: 
0030-2810-222001
Ελλάδα: 
801 11 33 33 4
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Νέες τουριστικές δομές στην Κρήτη προτείνουν οι εκ-
πρόσωποι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης.
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κώ-
στας Καμπιτάκης σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-
Ων» διευκρίνισε ότι: «οι  Δήμοι μπορούν  να επεξερ-
γασθούν ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσαρμοσμένο στα 
ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, το οποίο 
θα  αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο η κάθε τοπική 
κοινωνία θα αναβαθμισθεί τουριστικά. Αυτό που πρέ-
πει να καταλάβουμε όμως σαν περιφερειακή οικονομία 
είναι ότι ακόμα και ο εναλλακτικός τουρισμός στηρί-
ζεται στη διασύνδεση των τριών τομέων παραγωγής 
του νησιού. Για παράδειγμα, ο οινοτουρισμός προσελ-
κύει υψηλής ποιότητας τουρισμό. Η ανάπτυξη όμως 
ενός επιτυχημένου μοντέλου οινοτουρισμού προϋπο-
θέτει έναν καλά οργανωμένο και ποιοτικό πρωτογενή 
τομέα στην καλλιέργεια αμπελιών, έναν επίσης δυνατό 
και οργανωμένο μεταποιητικό τομέα στη βιομηχανία 
του οίνου που θα έχει δημιουργήσει παγκοσμίως δυνα-
τά brand names κρασιού (έτσι ώστε να καταφέρει να 
προσελκύσει οινοτουρίστες) και πολύ καλές υπηρεσίες 
σε όλους τους τομείς όπως εστίαση, μεταφορές, επι-
κοινωνίες και έλεγχο ποιότητας.»
 Τα τρόφιμα ποιότητας -εξήγησε- μπορούν να παράγο-
νται  από οικογενειακού τύπου γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις, είτε από συλλογικές μορφές (εταιρικά σχήματα) 
που θα αξιοποιούν την τάση πολλών στην Κρήτη να 
συνεχίσουν την παρουσία τους στην παραγωγή ως μέ-
σου συμπλήρωσης του εισοδήματός τους ή και τα δύο 
μαζί. Η παραγωγική διαδικασία των εκμεταλλεύσεων 
θα είναι τουριστικό προϊόν, τα προϊόντα τους ενδιά-
μεσα αγαθά – πρώτες ύλες της μεταποίησης και τα τε-
λικά προϊόντα θα έχουν ως κέντρο διάθεσης τον τόπο 
παραγωγής..
Από την άλλη η βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και οικι-
σμών -συνέχισε- καλείται να γεφυρώσει το χάσμα, όχι 

μόνον ανάμεσα στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον, 
αλλά και ανάμεσα στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Χρει-
άζονται επιλογές που θα ενσωματώνουν μέτρα για το 
αστικό περιβάλλον, αλλά και μέτρα ισορροπημένων 
σχέσεων με την ύπαιθρο χώρα τους. Από όλα αυτά, 
που σύντομα οι πόλεις μας πρέπει να θεσμοθετήσουν, 
ιδιαίτερη σημασία για το διαταραγμένο αστικό περι-
βάλλον, για την εικόνα αλλά και το περιεχόμενο των 
πόλεων, έχει η αναλογία δομημένων - αδόμητων επι-
φανειών και σε επέκταση το είδος, η ποσότητα και η 
κατάσταση του πρασίνου. Η σταδιακή δημιουργία ενός 
«δικτύου πρασίνου» που αγκαλιάζει και διαχέεται σε  
ολόκληρο τον ιστό των οικισμών, η ολοκληρωμένη δι-
αχείριση των απορριμμάτων, η βιώσιμη κινητικότητα 
με ουσιαστικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι βιοκλι-
ματικές προσαρμογές στους όρους δόμησης, όλα αυτά 
συναθροίζουν ένα ισχυρό πυρήνα παρεμβάσεων, που 
μπορούν να μετατοπίσουν το επίκεντρο λειτουργίας 
των αστικών κέντρων σε οικοαναπτυξιακή κατεύθυν-
ση.
Η «γεωτεχνική αντίληψη για την ανάπτυξη» έχει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:
· προτάσσει τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου και 
της οικολογικής βιωσιμότητας και επιδιώκει τη διατή-
ρηση σταθερής οικονομικής (εισόδημα, απασχόληση) 
και κοινωνικής - πολιτιστικής (μόρφωση, υγεία, ποιό-
τητα ζωής, δεσμοί συνοχής, ταυτότητα) ευημερίας.
· ορίζει ως αυτάρκεια, ως μειωμένη τρωτότητα περι-
βάλλοντος και ως μειωμένη εξάρτηση από κρίσιμους 
πόρους, την ικανότητα της περιοχής να ενισχύει την 
παραγωγική της βάση επανεπενδύοντας τοπικά.
Οι Γεωτεχνικοί της Κρήτης θέλοντας να συμβάλλουν 
στην υιοθέτηση από την κοινωνία ενός διαφορετικού 
μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, προτείνουν:
- τις ήπιες παρεμβάσεις στο μελλοντικό σχεδιασμό, 
- τους ουσιαστικούς περιβαλλοντικούς όρους για τα      
έργα και την τήρησή τους, 

Τουρισμός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ   

Νέες τουριστικές μορφές στην Κρήτη

Τουρισμός

- την αποκατάσταση και την προστασία των τοπίων    
και των οικοσυστημάτων που έχουν διαταραχτεί     
(χωματερές, λατομεία, αμμοληψίες, μπαζώματα,  
εκτός σχεδίου δόμηση κ.α.), 
- την προώθηση ήπιων πρακτικών στην αγροτική δρα  
στηριότητα για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων.
Ενόψει και της διαφαινόμενης ίδρυσης ανεξάρτητου 
Υπουργείου Περιβάλλοντος -αναφέρει ο κ. Καμπιτά-
κης- προτείνεται αντίστοιχα η δημιουργία ανεξάρτη-
των υπηρεσιών Περιβάλλοντος σε όλες τις  Νομαρχι-
ακές Αυτοδιοικήσεις, με την απαραίτητη στελέχωσή 
τους, ώστε να μπορούν να λειτουργούν σωστά κι όχι 
ως άλλοθι στις περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες.
Ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά μας προ-
βλήματα-τόνισε- είναι το οικολογικό πρόβλημα των 
φυσικών μας τοπίων, των τοπίων δηλαδή που είναι 
πέρα από τις αγροτικές εκτάσεις, και έχουν την μορ-
φή δασικών ή χορτολιβαδικών εκτάσεων. Τα τοπία 
αυτά σήμερα χρησιμοποιούνται σαν βοσκοτόπια και 
υπερβόσκονται εξαντλητικά και άναρχα, χωρίς κανένα 
σχέδιο διαχείρισης. Η υπερβόσκηση σε συνδυασμό με 
τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές τις εκχερσώσεις και 
την συνεπακόλουθη διάβρωση των εδαφών οδηγούν 
στην υποβάθμιση της χλωριδικής δομής και σύνθεσης 
των οικοσυστημάτων, προσδίδουν στο τοπίο μια μορ-
φή βλαστητικής και οικολογικής ομοιομορφίας και συ-
νολική αισθητική υποβάθμιση. Παρά τον πλούτο της 
αυτοφυούς χλωρίδας του φυσικού μας τοπίου (ξεπερνά 
τα 1700 είδη) και την μοναδικότητα των ειδών  (περί-
που 200 ενδημικά), από πλευράς ποσότητας της βιο-
μάζας, δομής και σύνθεσης των οικοσυστημάτων, και 
οικολογικής υγείας και εξέλιξης υπάρχει μια σταδιακή 

υποβάθμιση, μια οικολογική ανατροπή που οδηγεί 
στην κατάρρευση και την ερημοποίηση. 
Βέβαια τα τελευταία χρόνια υπάρχει αναμφισβήτητα 
έντονο ενδιαφέρον και ευαισθησία για τα δάση. 
Για τον υδάτινο πλούτο τέλος ο πρόεδρος ανέφερε ότι 
«η προσαρμογή της πολιτικής φιλοσοφίας της Οδηγίας 
στα δεδομένα της Κρήτης, μέσω των απαιτούμενων 
διαχειριστικών μελετών δεν προχωρεί (8 χρόνια μετά 
την Οδηγία), αφού η αρμόδια υπηρεσία δεν διαθέτει 
ακόμα το απαραίτητο προσωπικό, ούτε διατίθενται 
πόροι για την ανάθεσή τους στον ιδιωτικό τομέα. Ο 
αυτοσχεδιασμός, η προχειρότητα και οι αντιπαραθέ-
σεις μεταξύ φορέων ή επιστημόνων χαρακτηρίζουν τη 
στάση της Κρήτης έναντι του σημαντικού αυτού ζητή-
ματος».
 
Βιογραφικό 
Γεννήθηκε στις Βούτες Μαλεβυζίου το 1952 από 
αγρότες γονείς. Τελείωσε το γυμνάσιο στο Καπετανά-
κειο του Ηρακλείου και την Ανωτάτη Γεωπονική Σχο-
λή Αθηνών.
 Εργάστηκε αρχικά ως γεωπόνος στον Αγροτικό Συ-
νεταιρισμό Κρουσώνα και στη φυτωριακή επιχείρηση 
του συνεταιριστικού κινήματος του Ηρακλείου ΣΥΦΥ-
ΝΗ. 
 Είναι ενεργό στέλεχος του γεωπονικού συνδικαλισμού 
με πολλά χρόνια θητείας στο Σύλλογο Γεωπόνων Νο-
μού Ηρακλείου. Από το 1989 είναι σχεδόν συνεχώς 
(πλην της τριετίας 2000 – 2003) μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρος της από το 
1995 – 1997 και από το 2003 μέχρι σήμερα. 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ - ∆ΙΕΘΝΟΛΟΓΟ
κ. ΓΙΩΡΓΟ ΝΟΥΛΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ  Β΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΕΣΚΕ ΤΗΣ Ν.∆ 

Η Γνώμη

Ακτοπλοΐα και Τουρισμός : 
· Άξονες Ανάπτυξης  των Νησιών 
· Το Θεσμικό Πλαίσιο  Προβλήματα Προτάσεις

Η Ναυτιλία και ο Τουρισμός είναι γνωστό ότι είναι οι βασικότεροι 
συντελεστές διαμόρφωσης του Εθνικού εισοδήματος της χώρας.  
Κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής δράσης στους τομείς 
αυτής  είναι ο παγκοσμιοποιημένος χαρακτήρας τους και ως 
αποτέλεσμα της παγκοσμιότητας αυτής ο σκληρός ανταγωνισμός 
στον οποίον είναι συνεχώς εκτεθειμένοι οι επιχειρηματικοί φορείς 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, και του 
Τουρισμού.
Είναι γεγονός πάντως ότι οι Έλληνες ως κατ’ εξοχήν ναυτικός λαός 
έχουν μακράν πείρα των συνθηκών και των προβλημάτων τα οποία 
αντιμετωπίζουν εκάστοτε ο τομέας της Ναυτιλίας και  του Τουρισμού. 
Με όπλο δε την πείρα αυτή και την παράδοση κατορθώνουν να 
προσαρμόζονται έγκαιρα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
και να διατηρούν την κυρίαρχη θέση μέσα στο διεθνή χώρο.
Η οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό νησιωτικό χώρο 
επικεντρώνεται στον τουρισμό .Η υπέρμετρη ανάπτυξη της 
τουριστικής βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα :
-Την άνιση κατανομή του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των νησιών 
και της ηπειρωτικής Ελλάδας (το 63% των ξενοδοχειακών μονάδων 
και εστιατορίων συγκεντρώνεται στα νησιά του Αιγαίου). 
-Την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων συνδεδεμένων με την παραγωγή 
και την μεταποίηση.  
’Στον πρωτογενή τομέα σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για τα 
ελληνικά νησιά, η ενασχόληση του νησιωτικού πληθυσμού με τον 
πρωτογενή τομέα παρουσιάζει μια σταθερή καθοδική πορεία από 
το 1961 με λιγοστές ανακάμψεις τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη 
του πρωτογενούς τομέα στο νησιωτικό χώρο σε νέες βάσεις, 
ευνοείται από τις νέες ιδεολογικές τάσεις (καλλιέργειας βιολογικών 
προϊόντων, φυσικής διατροφής και αγροτουρισμού), που τείνουν 
να κυριαρχήσουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι παράγοντες που 
λειτουργούν κατασταλτικά στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα 
είναι:
· Ο μικρός κλήρος
· Οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι
· Η γήρανση του πληθυσμού στο νησιωτικό χώρο
· Η μειωμένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων λόγω αυξημένου 
κόστους παραγωγής και μεταφοράς.
Στον  δευτερογενή τομέα στον ελληνικό νησιωτικό χώρο λειτουργεί 
σήμερα ένας σημαντικός πυρήνας μικρομεσαίων μεταποιητικών 
επιχειρήσεων, που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας καλύπτοντας ένα μέρος του ενεργού 
πληθυσμού αξιοποιώντας παράλληλα τους τοπικούς διαθέσιμους 
πόρους. Η δραστηριότητα των περισσότερων μεταποιητικών και 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων εντοπίζεται στα προϊόντα εκείνα που 
σχετίζονται με την τοπική παράδοση και τον πρωτογενή τομέα. 
Στον τριτογενή τομέα την τελευταία πεντηκονταετία ο ελληνικός 
νησιωτικός χώρος διατηρείται σταθερά στις πρώτες θέσεις 
των προτιμήσεων των επισκεπτών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
παγκόσμιος και ενδοευρωπαϊκός ανταγωνισμός εντείνεται και 
τα περιθώρια μεγέθυνσης του ελληνικού μεριδίου στενεύουν, ο 
τομέας των υπηρεσιών θα πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα στα νέα 
δεδομένα και τάσεις που επικρατούν στην παγκόσμια τουριστική 
αγορά διατηρώντας παράλληλα τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. 
Βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην 
τουριστική δραστηριότητα είναι η αναθεώρηση των υφιστάμενων 
πολιτικών και πρακτικών και ο προσανατολισμός:
· Στην ανάδειξη της πολιτιστικής και οικολογικής διάστασης του 
τουρισμού.
· Στην ενίσχυση των επενδύσεων ποιοτικού και τεχνολογικού 
εκσυγχρονισμού 
· Στην αποτελεσματική ενίσχυση και προώθηση και προβολή των 
εξειδικευμένων υπηρεσιών. 
· Στην τυποποίηση της ποιότητας των συμπληρωματικών 
υπηρεσιών.
Ιδιαίτερα για τα Ιόνια νησιά πρέπει να γίνει πρώτη προτεραιότητα 
η τουριστική ανάπτυξη γιατί το μέγεθος της τουριστικής  αγοράς 
απαιτεί στροφή προς αναβάθμιση , και να δοθεί βάρος στις ειδικές  
μορφές τουρισμού.  
Παρά το γεγονός όμως ότι η Ελληνόκτητη Εμπορική Ναυτιλία 
εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση και συνεχώς να 
αναπτύσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας Εμπορικής ναυτιλίας, εν 
τούτοις η συμμετοχή της στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας 
δεν ακολουθεί τους ίδιους ρυθμούς, με συνέπεια τόσο ο τομέας της 
απασχόλησης στο ναυτικό επάγγελμα όσο και ο κατασκευαστικός 
τομέας να αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα.
Μέτρα για το ακτοπλοϊκό πρόβλημα
Οι εξελίξεις στην επιβατηγό ναυτιλία οδήγησαν σε μία μεγάλη, 
αλλά ασταθή όσο και σήμερα, αλλοπρόσαλλη ανάπτυξη.
Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τα δύο τελευταία έτη οι 
καθυστερήσεις σε σύγκριση με παλαιότερες περιόδους μειώθηκαν 

ενώ ο όγκος της μεταφοράς προσώπων αυξήθηκε σε σημαντικά 
ποσοστά.
Η δημιουργία προβλημάτων στον ακτοπλοϊκό χώρο είναι απόρροια 
και άλλων παραγόντων, όπως:
α) Ο Γεωφυσικός, με το ανάπτυγμα της εθνικής ακτογραμμής να 
αντιπροσωπεύει το 1/4 του μήκους του Ισημερινού.
β) η εποχικότητα της ζήτησης ή άλλως γνωστός ως κλιματολογικός 
παράγων, ο οποίος διοχετεύει ογκώδη κίνηση προς τα νησιά μόνο 
το καλοκαίρι, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο η κίνηση αγγίζει το σημείο 
της επιχειρηματικής απραξίας.
Εν όψει της ανάγκης απόσυρσης από την ακτοπλοΐα κατά τα 
προσεχή έτη ενός μεγάλου αριθμού πλοίων, ως βασική προϋπόθεση 
για την βελτίωση των συγκοινωνιών στον νησιώτικο χώρο και της 
ανταγωνιστικότητας του θαλάσσιου τουρισμού προβάλλει η ανάγκη 
της ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου, η οποία όμως δεν είναι 
εφικτή αν το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι ελκυστικό. Όσο 
υφίσταται όμως η ισχύουσα νομοθεσία που περιορίζει την ελεύθερη 
εκμετάλλευση των πλοίων, το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρχει 
απροθυμία για νέες επενδύσεις τόσο από Έλληνες επιχειρηματίες 
όσο και από αλλοδαπούς.
Η ανάγκη ανανέωσης δεν υπαγορεύεται .μόνο από .την .νομοθεσία, 
αλλά κυρίως από τη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες προς το επιβατικό 
κοινό. Στα πλαίσια αυτά οι εφοπλιστές προτάσσουν ως πρωτεύον 
ζήτημα το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εσωτερικές θαλάσσιες 
συγκοινωνίες. Πρέπει ως εκ τούτου η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει 
τις προθέσεις της. Δηλαδή, αν θα προχωρήσει στην εφαρμογή 
πλήρους και ουσιαστικής απελευθέρωσης της ακτοπλοϊκής αγοράς 
- όπως αξιώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση - ή αν θα διατηρήσει τον 
κρατικό παρεμβατισμό στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Αυτή τη 
στιγμή δεν γνωρίζει κανείς αν θα πρέπει να πουλήσει ή να αγοράσει 
πλοίο και τι τύπου. Θα υπάρχουν όρια ηλικίας; θα καταργηθούν; 
Θα υπάρχει απελευθέρωση ναύλων; Θα καταργηθούν οι εγγυητικές 
επιστολές για τη δρομολόγηση πλοίου; Αυτά και άλλα ερωτήματα 
πρέπει να απαντηθούν και μάλιστα γρήγορα ώστε να προχωρήσουν 
τα όποια επενδυτικά σχέδια των εταιριών. Επομένως, όταν η 
αγορά δεν γνωρίζει τι να κάνει ακόμη σε απλούστερα ζητήματα 
όπως η αγοροπωλησία πλοίου, οι διαδικασίες ίδρυσης ακτοπλοϊκής 
εταιρίας λαϊκής βάσης, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίον οι 
τοπικές οικονομίες θα επενδύσουν τις οικονομίες τους στον
εφοπλιστικό κλάδο.
Αν θέλουμε επιγραμματικά να θέσουμε ως συμπέρασμα τις λέξεις 
-κλειδιά για την ακτοπλοΐα στην νησιωτική Ελλάδα, θα πρέπει να 
σημειώσουμε τα εξής:
1. Άρση του cabotage (σύμφωνα και με τις πρόσφατες εξαγγελίες 
του Πρωθυπουργού κ Καραμανλή) και δημιουργία συνθηκών 
υγιούς ανταγωνισμού.
2. Δημιουργία νέου σύγχρονου και ρεαλιστικού νομικού πλαισίου 
απαλλαγμένου από στρεβλώσει; της αγοράς και μικροσυμφέροντα 
πλοιοκτητών 
3. Δημιουργία μηχανισμών ελέγχου επιβολής τιμών) ασφάλειας 
πλοίων και ακτοπλοΐας.
4. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών για τη δρομολόγηση 
μεγαλύτερων, γρηγορότερων και πιο αξιόπιστων πλοίων.
5. Επαναπροσδιορισμός  αδειών δρομολόγησης άγονων γραμμών 
με αναθεώρηση επιδοτήσεων.
6. Δημιουργία .κεντρικών θαλάσσιων αξόνων μεταφοράς    επιβατών 
και περιφερειακών.

7. Προσαρμογή στα νέα πετρελαϊκά και διεθνή δεδομένα.
8. Επιδοτήσεις και κίνητρα για νέα πλοία γρήγορα αξιόπλοα και 
ασφαλή.
9. Αντισταθμιστική δρομολόγηση κεντρικών θαλάσσιων αξόνων 
μεταφοράς με ταυτόχρονη ευθύνη εκτέλεσης δρομολογίου 
περιφερειακού θαλάσσιου άξονα.
10. Ένταξη στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) της χώρας των 
κεντρικών και περιφερειακών αξόνων μεταφοράς επιβατών.
11. Ευέλικτη θεσμική και επιχειρησιακή σύνδεση των κεντρικών 
τακτικών θαλάσσιων γραμμών (αξόνων) με τις περιφερειακές 
τακτικές θαλάσσιες γραμμές (άξονες).
Παράλληλα με την προώθηση των μέτρων αυτών επιβάλλεται 
η εκπόνηση σχετικών μελετών σχετικά με την αναδιοργάνωση 
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με σκοπό την δημιουργία νέων 
ακτοπλοϊκών γραμμών κορμού (κατά το πρότυπο των χερσαίων 
λεωφορειακών γραμμών) προς βασικούς κύριους προορισμούς με 
μεγάλα ταχύπλοα και νέας τεχνολογίας σκάφη ενώ ταυτόχρονα 
θα πρέπει να δημιουργηθούν η όπου υπάρχουν να βελτιωθούν 
οι Τοπικές Περιφερειακές Γραμμές, με μικρότερα, ευέλικτα και 
μικρού βυθίσματος Πλοία, κατάλληλα όμως για τους μικρούς και 
αβαθείς Λιμένες πολλών Νησιών μας.
Εξυπακούεται όμως ότι, ένα παρόμοιο Ακτοπλοϊκό Σύστημα 
πρέπει να έχει Αξιόπιστη Υποστήριξη πάσης Φύσεως (δηλαδή, 
άρτια Τεχνική Εξυπηρέτηση Μέσων και Υποδομών, πλήρη 
Μηχανοργάνωση σε όλες τις φάσεις, σωστή εκπαίδευση του 
Πολιτικού και ναυτικού Προσωπικού, κλπ.), ώστε να επιτευχθεί 
συνέπεια Ανταποκρίσεων Πλοίων και ικανοποίηση Επιβατών.
Είναι γεγονός ότι, μέχρι το έτος 2007 η έστω μέχρι το 2008 , το 
50% του Ακτοπλοϊκού μας Στόλου πρέπει να αποσυρθεί, δηλαδή, 
35-40 Πλοία, συμβατικά επιβατηγά η και επιβατηγά Οχηματαγωγά 
της Ακτοπλοΐας μας, θα πρέπει να αποσυρθούν από την ενεργό 
δράση, λόγω συμπληρώσεως του προβλεπόμενου σήμερα ορίου 
ηλικίας των τριάντα ετών(30ετια). Ανεξάρτητα πάντως από τα 
μέτρα τα οποία τελικά θα υιοθετηθούν ως προς το θέμα αυτό 
γεγονός είναι ότι ,απαιτείται άμεση  ανανέωση του Ακτοπλοϊκού  
μας Στόλου. Δίδεται ως εκ τούτου η   ευκαιρία στη Κυβέρνηση να 
προχωρήσει στο πρόγραμμα αυτό το οποίο θα ενεργοποιήσει άμεσα 
τις Παραγωγικές Δυνάμεις της Χώρας και θα μειώσει δραστικά 
την κατά Τόπους Ανεργία. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο 
να μελετηθεί το πλαίσιο και ο τρόπος υιοθέτησης ελκυστικών 
κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτόν. 
Στα πλαίσια αυτά είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και οι πόροι του 
Κ.Π.Σ τους οποίους όπως προκύπτει από το παρελθόν, δύσκολα 
μπορούμε να αναλώσουμε κατά άλλον τρόπο. Αν δεν προωθηθούν 
έγκαιρα τα μέτρα αυτά είναι βέβαιο ότι μετά την απελευθέρωση της 
αγοράς στην ακτοπλοΐα το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας 
των ναυτικών θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. 
Απαραίτητη  προϋπόθεση για την υλοποίηση των προτάσεων 
αυτών είναι η προώθηση επειγόντως, του καταλλήλου νομοθετικού 
πλαισίου, το οποίο θα δημιουργεί σύγχρονες συνθήκες λειτουργίας 
τόσο στον τομέα της ακτοπλοΐας όσο και στον τομέα του 
Τουρισμού-
Αναγκαίο επίσης κρίνεται η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
βελτίωση των υποδομών Ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης των 
πλοίων, κυρίως στα λιμάνια των νησιωτικών περιοχών, ώστε να 
προσαρμοσθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας των 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων και του Τουρισμού εν γένει.
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

Εξαγωγή πολιτισμού 
με Κρητικά αγγεία

Στην εξάπλωση των εξαγωγών  σε όλη την Βόρεια 
Αμερική και την Ευρώπη στοχεύει το διοικητικό 
συμβούλιο του Συνεταιρισμού Αγγειοπλαστών 
Θραψάνου «ΜΙΝΩΣ»  του Ηρακλείου Κρήτης.
Τα παραπάνω τόνισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο 
πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Γιώργος Γιουλάκης.
Το Θραψανό -είπε- είναι το μεγαλύτερο αγγειοπλαστικό 
κέντρο της σύγχρονης Κρήτης και στο ίδιο φυσικό 
περιβάλλον, στα ίχνη της μεγάλης κεραμικής 
παράδοσης των Μινωϊτών, οι τεχνίτες του Θραψάνου 
δημιουργούν σήμερα αριστουργήματα αγγειοπλαστικής 
τέχνης.
Στα αγγεία απεικονίζονται με μεγάλη ζωντάνια το 
ζωϊκό και φυτικό βασίλειο της Κρήτης συνδυάζοντας 
την ποιότητα, την λειτουργική χρησιμότητα των 
χειροποίητων αγγείων και την υλική αντοχή. 
Δεν είναι υπερβολικός ο ισχυρισμός -υπογραμμίζει- ότι 
η πανάρχαια κεραμική παράδοση της Κρήτης βρίσκεται 
σε δημιουργικά χέρια.
Ο Συνεταιρισμός κατασκευάζει πιθάρια και γλάστρες 
και ο τζίρος, σύμφωνα με τα στοιχεία του προέδρου 
του, φθάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ ενώ πωλούνται 
δύο εκατομμύρια τεμάχια τον χρόνο περίπου. Το 85% 
εξάγονται στην Αγγλία, την Γερμανία, την Δανία, το 
Ισραήλ, την Ιαπωνία, την Αυστραλία  σε ορισμένα 
σημεία του Καναδά και της υπόλοιπης Βόρειας 
Αμερικής.
Για το νέο έτος αναμένεται να αυξηθεί η παραγωγή 
κατά 30%-40%  ενώ παράλληλα έχουμε ενταχθεί στα 
Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προκειμένου να αναπτυχθεί η παραγωγή αλλά και 
οι πωλήσεις ήδη πραγματοποιήθηκε ημερίδα υπό 
την αιγίδα της Νομαρχίας Ηρακλείου και του Δήμου 
Θραψανού  με θέμα «τεχνογνωσία και σχεδιασμός» 
όπου καλέστηκαν αγγειοπλάστες  από την Κύπρο και 
το Ρέθυμνο( Μαργαρίτες) Κρήτης. Η ημερίδα αυτή 
σύμφωνα με τον πρόεδρο θα καθιερωθεί κάθε χρόνο 
προκειμένου να γίνονται επαφές με αγγειοπλάστες όλων 
των χωρών για να υπάρξει μεταφορά πολιτισμού και 
παραγωγή νέων προϊόντων.    
Επίσης στόχος των μελών του Συνεταιρισμού είναι σε 
ένα χρόνο να υπάρχει μόνιμο εκθετήριο στο Θράψαλο 
όπου όλο τον χρόνο θα πραγματοποιούνται εμπορικές  
εκθέσεις.
Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1977 από Θραψανιώτες 
αγγειοπλάστες και λειτούργησε το 1981.
Αποτελείται από 18 μέλη αγγειοπλάστες και τεχνίτες οι 
οποίοι παράγουν υψηλής τέχνης προϊόντα.
Η αγγειοπλαστική στο παρελθόν δημιουργήθηκε μέσα 
από την πολυμορφία της έκφρασης της Μεσογειακής 
φύσης της Κρήτης και άντλησε την επινοητικότητα της 
από τον Μινωϊκό πολιτισμό. Οι δημιουργοί ήταν μία 
ομάδα  ανθρώπων που αποτελείτο από τον  μάστορα, 
τον σοτομάστορα, τον χωματά, τον καμινάρη, τον 
τροχάρη και τον κουβαλητή(πωλητή).     
              
Τηλ.: 28910-41598
Fax: 28910-41598
www.minos-pots.gr,     e-mail: minos-pots@stsnet.gr 
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Σε ανοδική τροχιά 
τα Κρητικά προϊόντα

Αύξηση 7,2%-7,5% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές στους 
κλάδους  τρόφιμα-ποτά και δομικά υλικά το πρώτο τετράμηνο 
του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου 
Εξαγωγέων ενώ η Κρήτη συνεχίζει να κατέχει την τρίτη (3η) 
θέση στον εθνικό χάρτη εξαγωγών.
Τα παραπάνω υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης κ. Αλκιβιάδης 
Καλαμπόκης.    
Ερ. Πόσο θα αυξηθούν οι εξαγωγές των κρητικών εταιριών με 
το άνοιγμα των αγορών της Βορείου Αφρικής και της Μέσης 
Ανατολής
Απ. Οι αγορές της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής 
(Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ, Λιβύη 
κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα δυναμικές και αναδυόμενες, αλλά και 
εξαιρετικά απαιτητικές. Στις αγορές αυτές παρουσιάζονται 
τεράστιες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευών, 
αφού κάποιες είναι ήδη ανεπτυγμένες σε αυτόν τον τομέα και 
άλλες υπό ανάπτυξη. Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει 
ο κλάδος των τροφίμων, ιδιαίτερα στην αγορά των ΗΑΕ, αλλά 
απαιτείται προσαρμογή των προϊόντων στις ιδιαιτερότητες 
της Αραβικής αγοράς (τιμές, συσκευασία, θρησκευτικές 
ιδιαιτερότητες). Αποτελούν καινούριες αγορές για εμάς, για 
την προσέγγιση των οποίων δεν έχουν γίνει έως τώρα οι πλέον 
συστηματικές ενέργειες. Με διερευνητικές και συντονισμένες 
κινήσεις και μεθοδικότητα, οι εξαγωγές προς τις συγκεκριμένες 
χώρες θα έχουν θετικό πρόσημο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
του τόπου μας.
Ερ. Τι ποσοστό καταλαμβάνουν οι εξαγωγές των κρητικών 
εταιριών ανά χώρες ή ηπείρους και σε ποια είδη (χρειάζονται 
και σε απόλυτους αριθμούς)
Απ.  Το 2006 το Ηράκλειο, το Λασίθι και τα Χανιά συμμετείχαν 
στις ελληνικές εξαγωγές με μερίδια 1,4%, 0,45% και 0,24% 
αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζει ο κλάδος 
των Τροφίμων & Ποτών, με ποσοστό 66,64%. Έπονται οι 
κλάδοι των Χημικών & Πλαστικών, με μερίδιο 15,76%, και 
της Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης, με 6,02%.
Από το 2006 και μετά παρουσιάζεται επιβράδυνση της 
εξαγωγικής δραστηριότητας, τόσο της Κρήτης όσο και της 
Ελλάδος γενικότερα. Η Περιφέρεια της Κρήτης ακολουθεί τη 
φθίνουσα φορά των εξαγωγών, συνεχίζοντας όμως να κατέχει 
την 3η θέση στον Εθνικό χάρτη.
Όσον αφορά τις χώρες στις οποίες εξάγει η Περιφέρεια της 
Κρήτης, η Ιταλία εμφανίζεται πρώτη, καταλαμβάνοντας μερίδιο 

της τάξεως του 35,63%, αν και παρουσιάζεται μείωση από το 
2005. Ακολουθεί η Γερμανία, με μερίδιο 21,18%, η Ισπανία με 
4,79%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 4,77%, η Ρουμανία με 4,16% 
και η Ολλανδία με 4,13%. 
Ερ. Πόσο θα αυξηθούν οι εξαγωγές με την δημιουργία του 
νέου λιμενοβραχίονα (προοπτικός σχεδιασμός)
Απ. Με τη δημιουργία του νέου λιμενοβραχίονα, θα υπάρχει 
ευκολότερη δίοδος από και προς τις χώρες της Βορείου Αφρικής 
και της Μέσης Ανατολής και ταυτόχρονα θα μειωθεί το κόστος 
μεταφορών, καθιστώντας τις τιμές των Κρητικών προϊόντων 
ανταγωνιστικότερες. Η χαμηλότερη τιμή, σε συνάρτηση με 
την άριστη ποιότητα, θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
αύξηση των εξαγωγών. Κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να γίνει 
σύντομα πράξη και να μην παραμείνει απλά ευχολόγιο, αφού 
συζητιέται ήδη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ερ. Ο νέος κεντρικός άξονας πόσο θα βοηθήσει τις εξαγωγές 
της Κρήτης (μελέτη εάν υπάρχει)
Απ. Ένας νέος κεντρικός άξονας, με ολοκληρωμένες κάθετες 
οδούς που θα συνδέσουν την Νότια με την Βόρεια Κρήτη, 
σαφώς και θα διευκολύνει τις Κρητικές εξαγωγές, αφού η 
πρόσβαση των προϊόντων στα λιμάνια της Κρήτης θα γίνει πιο 
εύκολη. Είναι απολύτως παραδεκτό από όλους ότι έτσι η Κρήτη 
θα αποκτήσει τις συνδετήριους οδούς που θα διευκολύνουν, όχι 
μόνο εμπορικά αλλά και τουριστικά, την ανάπτυξη του νησιού, 
εάν και εφόσον αυτό γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα.
Ερ. Η προσφορά καλύπτει την ζήτηση από το εξωτερικό
Απ. Στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, η προσφορά 
καλύπτει τη ζήτηση από το εξωτερικό. Ελάχιστες είναι οι 
περιπτώσεις που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και αφορά προϊόντα 
που θεωρούνται πιο εξειδικευμένα, όπως είναι τα σαλιγκάρια 
ή σταφίδες που πλέον η παραγωγή στην Κρήτη είναι σχεδόν 
μηδενική, κ.α.
Ερ. Τι προϊόντα προσφέρονται και σε ποιες αγορές από τις 
εταιρίες (συγκεκριμένα σε ποια χώρα και τι προϊόν)
Απ. Τα προϊόντα που προσφέρονται από τις Κρητικές 
επιχειρήσεις προς τις ξένες αγορές είναι τα εξής: 
Γαλακτοκομικά προϊόντα προς τις αγορές της Σουηδίας, 
Δανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Κύπρου, Αυστρίας. 
Λαχανικά προς Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία, Αυστρία, Βέλγιο, 
Ιρλανδία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Βουλγαρία, Κύπρο.
Οπωροκηπευτικά προς Γαλλία, Κάτω Χώρες, Κύπρο, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Δανία, Βέλγιο, Σουηδία, Αυστρία, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχία, 

Αφιέρωμα

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Σλοβακία, Ουγγαρία.
Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων προς 
Ιταλία και Κύπρο.
Κρέατα και παρασκευάσματα κρεάτων προς Κύπρο και 
Γαλλία
Καφές, τσάι και μπαχαρικά προς Δανία, Γερμανία, Κάτω 
Χώρες, Κύπρο. 
Δημητριακά προς Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία
Ελαιόλαδο προς Σουηδία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Δανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Γαλλία
Οινοπνευματώδη ποτά και ξύδι προς Γερμανία, Ιταλία, 
Ηνωμένο βασίλειο, Δανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σουηδία, 
Κάτω Χώρες, Γαλλία, Φινλανδία, Κύπρο, Πολωνία, Αυστρία.
Είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιήματα προς Γερμανία, Κάτω 
Χώρες, Γαλλία, Δανία, Κύπρο, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, 
Πολωνία, Φινλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο.
Μέλι και παστέλια προς Σουηδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία, Κύπρο, Αυστρία. 
Ψάρια, μαλάκια και παρασκευάσματά τους προς Βέλγιο, 
Ιταλία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Κύπρο.
Ερ. Πόσο έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές των εταιριών της Κρήτης 
το 2008 και ποια προοπτική για το 2009
Απ. Κατά τους πρώτους μήνες του 2008 παρουσιάστηκε 
υποχώρηση των εξαγωγών της Ελλάδος, και κατ’ επέκταση 
της Κρήτης. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά τη διάρκεια του 

2006 η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη το 17% και ότι το 2007 
ο ρυθμός αυτός υποχώρησε στο 4%, σε συνδυασμό με τα μέχρι 
τώρα αποτελέσματα για το 2008, μπορούμε να πούμε ότι οι 
ελληνικές εξαγωγές βρίσκονται σε μία φάση κάμψης. 
Για συγκεκριμένους κλάδους προϊόντων αντιθέτως η πορεία 
είναι αυξητική. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
του εξαγωγικού κλάδου, τα οποία παρουσιάστηκαν στη 13η 
Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών,  για το πρώτο 
τετράμηνο του 2008 και για τον κλάδο Τροφίμων – Ποτών 
υπήρξε αύξηση στο σύνολο των εξαγωγών σε ποσοστό 7,2% 
και στον κλάδο των Δομικών Υλικών σε ποσοστό 7,5 %. Τα 
ποσοστά αυτά αφορούν το σύνολο των εξαγωγών της Ελλάδος, 
το οποίο η Κρήτη ακολουθεί και ενισχύει, κατέχοντας την 3η 
θέση στην εξαγωγική δραστηριότητα. 
Για το 2009, με την προοπτική αύξησης των επιχειρηματικών 
αποστολών και των συντονισμένων ενεργειών από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, προσδοκάται η σταθεροποίηση 
του δείκτη των εξαγωγών, καθότι η παγκόσμια οικονομική 
συγκυρία δεν βοηθάει για την περαιτέρω αύξησή τους.
Ερ.  Ποιος ο ρόλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων  Κρήτης
Απ. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, από τον Απρίλιο του 
1995 που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των επιχειρηματιών και 
εξαγωγέων της Κρήτης και με τη συνεργασία και υποστήριξη 
της Περιφέρειας Κρήτης, του Ελληνικού Οργανισμού 
Εξωτερικού Εμπορίου, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος και των Επιμελητηρίων του νησιού, προβαίνει σε 
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«Νέο οδικό δίκτυο και προαστιακό θα αποκτήσει η Κρήτη 
μετά την υπογραφή ανάθεσης της Μελέτης Σκοπιμότητας 
του Κεντρικού Άξονα (ΚΟΑΚ) τον Ιούλιο του 2008  από τον 
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκα.
Η μελέτη ανατέθηκε σε Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, μετά από 13 χρόνια, της οποίας πρόεδρος ανατέθηκε 
η κ. Ελένη Μπρεδάκη» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-
Ων» ο εισηγητής της μελέτης ο Δρ. Γιάννης Νάθενας.
Η μελέτη επισημοποιήθηκε -τόνισε- από το 1992 και επιτέλους 
η πρόταση ΚΟΑΚ τον Μάϊο του 2008 κίνησε το ενδιαφέρον του 
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεωργίου Σουφλιά ο οποίος ανέθεσε 
στον υφυπουργό κ. Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο να επιληφθεί 
του θέματος. Με την σειρά του ο κ. Ξανθόπουλος παρέπεμψε 
το θέμα στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Δήμο 
Κατσιγιάννη και τον διευθυντή Μελετών Έργων Οδοποιίας κ. 
Θεόδωρο Πανουτσόπουλο προς επεξεργασία. Έυσι μετά την 
επεξεργασία το νέο οδικό δίκτυο άρχισε πλέον η ανάθεση της 
μελέτης.
Σύμφωνα με την μελέτη -συνέχισε- η μελλοντική δημιουργία 
του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος καθιστά 
απαραίτητη την δημιουργία του ΚΟΑΚ, ο οποίος θα περνά 
δίπλα από το αεροδρόμιο και θα είναι ο μόνος τρόπος  
εξυπηρέτησης της εμπορευματικής διακίνησης στην Κρήτη.
Ο ΚΟΑΚ -διευκρίνισε- συνδέεται με την Υδατική 
Ψαροκοκκαλιά της Κρήτης όπου θα πραγματοποιηθούν δύο 
μεγάλα έργα ταυτόχρονα για την αξιοποίηση των πηγαίων, 
ομβρίων και ποταμίων υδάτων όπου σήμερα χύνονται άδικα 
στην θάλασσα με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ο υδατικός 
ορίζοντας του νησιού.
Παράλληλα θα δημιουργηθούν υπόγειοι αγωγοί ενέργειας- 
φυσικού αερίου, θα κατασκευασθεί το μαγνητικό τρένο του 
μέλλοντος (MAGLEV) εντός Παρκονησίδας του ΚΟΑΚ.
Η ανάπτυξη πυλών  επικοινωνίας σύμφωνα με την μελέτη 
θα είναι το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου Πεδιάδος, το λιμάνι 
Καστελίου  Κισσάμου για σύνδεση με Καλαμάτα  - Γύθειο 

και Ιωνία Οδό, τα λιμάνια Παλαιοχώρας – Τυμπακίου -– 
Ιεράπετρας για σύνδεση με Αφρική – Αίγυπτο – Ασία και το 
λιμάνι της Σητείας για σύνδεση με Μέση Ανατολή.
Πρέπει να σημειωθεί ότι επισημαίνει ο Δρ. Νάθενας ότι «το 
Καστέλι Κισσάμου για σύνδεση προς Καλαμάτα-Γύθειο 
και Ιταλία σχετίζεται με ταυτόχρονη ανάπτυξη ολοκλήρου 
της Δυτικής Ελλάδος και την Ιωνία Οδό από Ήπειρο-Στερά 
Ελλάδα-Πελοπόννησο- Καλαμάτα. Από την Καλαμάτα και το 
Γύθειο οι τουρίστες  με ταχύπλοα καράβια εντός δύο ωρών 
θα μεταφέρουν τα αυτοκίνητά τους στο Καστέλι των Χανίων 
και από εκεί με τον ΚΟΑΚ και τους Καθέτους στα Νότια 
Λιμάνια της Κρήτης, για σύνδεση με την Αφρική και την 
Μέση Ανατολή».
Επίσης- υπογραμμίζει- με τον ΚΟΑΚ θα ελαττωθούν χρονικά  
όλες οι αποστάσεις εντός της Κρήτης κατά 75% - 400%.
Επίσης θα αναπτυχθεί σύμφωνα με την μελέτη μια νέα μορφή 
Δι-Ευρωπαϊκού Χερσαίου τουρισμού στην Ελλάδα που δεν θα 
εξαρτάται πλέον από τα αεροπλάνα.
Ο κάθε Ευρωπαίος θα μπορεί με το αυτοκίνητό του να γνωρίζει 
την ιστορικές πτυχές της πατρίδα μας κατά την διαδρομή του 
μέχρι να φθάσει στις Πύλες της Κρήτης. 
Στην Κρήτη -είπε- θα έχει αλματώδη άνθηση ο χερσαίος 
τουρισμός και ο ορεινός τουρισμός θα ευνοηθεί με την εύκολη 
πρόσβαση.
Σήμερα -ανέφερε- ο Βόρειος άξονας εξυπηρετεί μόνο το 25% 
της γεωγραφικής περιοχής της Κρήτης.
Ο δρ. Γιάννης Νάθενας είναι γιατρός ορθοπεδικός  και 
εξειδικευμένος στην μικροχειρουργική χειρός  όπου έχει 
εργασθεί σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης.
Είναι αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, 
πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος Σπουδών (ΔΙΑΣ) όπου 
διεξάγει θερινά μαθήματα για φοιτητές  στο Πανεπιστήμιο και 
στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, ιδρυτής και ο πρώτος πρόεδρος 
του Ελληνο-Αμερικάνικου Εθνικού Συμβουλίου.

Αφιέρωμα

Νέος 
οδικός άξονας 
στην Κρήτη

πλήθος ενεργειών, που πρωταρχικό στόχο έχουν την προβολή 
και προώθηση των Κρητικών προϊόντων και επιχειρήσεων. 
Σήμερα αριθμεί 170 εξαγωγικές επιχειρήσεις–μέλη, που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Τροφίμων–Ποτών, 
Βιομηχανικών προϊόντων, Αγροτικών προϊόντων, Μεταποίησης 
και Λαϊκής Τέχνης. 
Σκοπός του ΣΕΚ είναι η διαρκής ενημέρωση και η συνεχής 
ανταλλαγή απόψεων, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των Κρητικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Οι 
ενέργειες του ΣΕΚ για την καθιέρωση των Κρητικών προϊόντων 
στις ξένες, αλλά και εγχώριες αγορές, περιλαμβάνουν 
συμμετοχή σε εκθέσεις, συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε 
επιχειρηματικές αποστολές, συνδιοργάνωση ενημερωτικών 
ημερίδων, εκθέσεων και συνεδρίων, καθώς και την υλοποίηση 
προγραμμάτων INTERREG II & III.
Από τις δράσεις του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης αξίζει 
ιδιαίτερα να αναφερθεί η συμμετοχή στη μεγαλύτερη 
Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών, ANUGA 2005, όπου 
για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα Κρητικά προϊόντα 25 
και πλέον Κρητικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε ενιαίο 
περίπτερο 360τ.μ. και με την ονομασία «Region of Crete», σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια και τα Επιμελητήρια Κρήτης. 
Με την ίδια επιτυχία ακολούθησε η συμμετοχή των Κρητικών 
επιχειρήσεων στη Δ.Ε. SIAL 2006, ANUGA και IFE 2007 και 
GULFOOD 2008, καθώς και στην επιχειρηματική αποστολή 
στο Dubai, σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΕ. 
Για να ανταπεξέλθει σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, 
ο ΣΕΚ ενίσχυσε τις προσπάθειές του για την προβολή των 
Κρητικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία νέας δυναμικής 
ιστοσελίδας, στη διεύθυνση www.crete-exporters.com, η 
οποία από τις αρχές του 2008 μεταφράστηκε και στην αγγλική 
γλώσσα. Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, εκτός από τα 
πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων – μελών του ανά κατηγορία 
προϊόντος, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για 
τις δραστηριότητες του ΣΕΚ. Επιπλέον, για την καλύτερη 
ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του, αλλά και άλλων 
αρμόδιων φορέων, από τον Μάιο του 2008 εκδίδεται μηνιαίο 
ηλεκτρονικό δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις δράσεις 
του ΣΕΚ ανά μήνα.
Ο ΣΕΚ συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου 
Εξαγωγών, όπου εκφράζει τις απόψεις των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων και φορέων της Κρήτης και καταθέτει 
προτάσεις για την ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας των 
Κρητικών προϊόντων. Επίσης, είναι πάντα παρών σε όλες τις 
Ημερίδες, Συνέδρια, Συμβούλια (Υπουργείου Εξωτερικών 
,Επιμελητηρίων κ.λ.π.) με ουσιαστική παρέμβαση, λόγο και 
προτάσεις, για την ανάπτυξη των εξαγωγών της Κρήτης και 
την ενίσχυση του Περιφερειακού Marketing.
Η πιο πρόσφατη ενέργεια του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης 
είναι η σύμβαση συνεργασίας που υπέγραψε με την Ελληνική 
Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση 
σεμιναρίων. Τα σεμινάρια αυτά θα είναι επιδοτούμενα από 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η υπηρεσία 
αυτή προσφέρεται στα μέλη του ΣΕΚ δωρεάν.
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης δεσμεύεται να συνεχίσει 

και να επεκτείνει τις δραστηριότητές του, που μοναδικό 
στόχο έχουν την επιτυχέστερη προώθηση και καθιέρωση των 
Κρητικών προϊόντων. 
Ερ.  Τι ασφάλεια προσφέρει στους εξαγωγείς ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
Απ. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 
(ΟΑΕΠ), ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων 
μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι 
Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση 
προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών έργων. 
Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις 
επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο 
εξωτερικό. Ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα σημαντικός και, ενώ 
τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί ιδιωτικές εταιρείες 
στον χώρο της ασφάλισης πιστώσεων, ο ΟΑΕΠ, ως κρατικός 
φορέας, χαράσσει στρατηγικές και θέσεις, πάντοτε προς 
όφελος του εξαγωγέα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο Αλκιβιάδης Καλαμπόκης είναι πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρίας «Καλαμπόκης ΑΕ». Επίσης είναι 
πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας. Γνώστης της αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό 
επίπεδο (Lower), και επίσης της Γαλλικής, της Ιταλικής και της 
Ισπανικής σε καλό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά 
σεμινάρια επιμόρφωσης (Π.Α.Β.Ε.- Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Βιομηχανικών Επιχειρήσεων με ΕΛΚΕΠΑ, Reiki, Διοίκηση 
και Ανθρώπινο Δυναμικό, Η σύγχρονη Τέχνη των Πωλήσεων, 
Marketing κ.τ.λ.), με τα Επιμελητήρια Λασιθίου, Ηρακλείου 
και άλλους φορείς.
Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές εκθέσεις σε όλο τον 
κόσμο (Ευρώπη, Αμερική, Άπω Ανατολή, ΗΑΕ κ.τ.λ.), έχει 
διοργανώσει με επιτυχή αποτελέσματα την πολυπρόσωπη 
συμμετοχή πολλών Κρητικών επιχειρήσεων στις μεγαλύτερες 
εκθέσεις τροφίμων και ποτών του κόσμου (ANUGA, SIAL, 
GULFOOD, FOOD & HOTEL, IFE κα) και έχει τεράστια 
εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων και του marketing. 
Επίσης έχει λάβει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρηματικές και 
διυπουργικές αποστολές με το Υπουργείο Εξωτερικών και 
την Προεδρία της Δημοκρατίας σε χώρες - στόχους όπως η 
Συρία, η Αρμενία, τα ΗΑΕ, τη Σουηδία, τη Δανία, την Κίνα 
κ.α. με σκοπό την προώθηση των Κρητικών προϊόντων. Έχει 
πραγματοποιήσει πολλές εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια και 
έχει διδάξει σε διάφορα σεμινάρια που αφορούν τα Κρητικά 
προϊόντα, την συσκευασία, το marketing, τις εκθέσεις, την 
προώθηση των Κρητικών προϊόντων κ.α.
Είναι μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών 
Κρήτης και πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Κρήτης από τον Μάρτιο του 2005 καθώς και ενεργό μέλος 
του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών. Από τον Ιούνιο του 2006 
είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 
Λασιθίου και από τον Ιούλιο του 2007 είναι πρόεδρος της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ν.Ο.Κ.Ε), της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου. Τον Απρίλιο του 
2008 επανεξελέγη πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Κρήτης για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. 
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Βασίλης Σκουλάς

«Έβλεπε όνειρα συχνά που την τρομάζαν θεέ μου, πως ήταν 
λέει γιασεμί στην μέση ενός πολέμου» (στίχοι του Κώστα 
Φασουλά και μουσική Μάριου Τόκα). Με αυτούς τους 
στίχους άρχισε η συνέντευξη στο περιοδικό «Ην-Ων» του 
προικισμένου Ανωγειανού Κρητικού μουσικοσυνθέτη και  
τραγουδιστή  Βασίλη Σκουλά στο ορεινό του θέρετρο «Ντε-
λίνα» στα Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης.
Στο καφενείο του θέρετρου, την ώρα που έδυε ο ήλιος, ο 
Βασίλης Σκουλάς ξεδιπλώνει την ζωή του και με σιγανή 
φωνή, σεβόμενος τους ήχους της φύσης είπε στην Δήμητρα 
Γκαλονάκη «γεννήθηκα στις 3 Φεβρουαρίου του 1946 στα 
Ανώγεια του Ρεθύμνου της Κρήτης. Ήμουν το όγδοο  παιδί 
από τα εννέα που είχαν οι γονείς μου. Ο πατέρας μου διατη-
ρούσε καφενείο στα Ανώγεια, όπου ήταν ο χώρος συνάντη-
σης δημιουργίας  και διασκέδασης. Έχω συγγένεια δευτέρου 
βαθμού με τους αδελφούς Ξυλούρη.»
Την πρώτη μου λύρα -συνέχισε- την αγόρασε ο πατέρας μου 
στα επτά μου χρόνια, αλλά την μαγεία της κρητικής μου-
σικής μου την έμαθε ο παππούς μου, όπου πολύ γρήγορα, 
στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου σημάδεψα τις 
πρώτες μελωδίες σε ένα κομμάτι χαρτί. Στα 11 χρόνια μου 
έπαιξα λύρα για πρώτη φορά στις γυμναστικές επιδείξεις 
ενώ όταν τελείωσα το δημοτικό την πρώτη μου εμφάνιση με 
ορχήστρα έκανα το 1958 σε ένα γάμο.
Τα πρώτα χρόνια έπαιζα ως λυράρης στα χωριά του Ηρα-
κλείου -αφηγήθηκε- και μετά όταν εξαπλώθηκε η φήμη μου 
έγινα γνωστός σε όλη την Κρήτη,  στα κρητικά τραγούδια 
αλλά στα ευρωπαϊκά της εποχής εκείνης. Όταν απολύθηκα 
από το στρατό στο πρώτο μαγαζί του Ηρακλείου άρχισα 
πλέον να παίζω κρητική μουσική. Όμως -κάνοντας μία 
παρένθεση- θέλω να σημειώσω ότι εκτός από την λύρα αγα-
πάω και παίζω και μαντολίνο.   
Τα χρόνια της στρατιωτικής του θητείας προσπάθησε να τα 
περιγράψει πολύ γρήγορα γιατί όπως είπε «ήταν δύσκολα 
όταν υπηρετούσε στην 22 ΕΜΑ στην Θεσσαλονίκη και είχε 
στρατοπεδάρχη έναν από τους σημαντικούς συντελεστές της 
χούντας στην Ελλάδα».
Για την νύχτα της 21ης Απριλίου 1967 διευκρίνισε «ήμουν 
στο Γουδί εκείνη την μαύρη νύχτα. Στις 20 Απριλίου 1967, 
μία μέρα πρίν η Ελλάδα βυθισθεί στο σκοτάδι   ο Πατ-
τακός και ο Μακαρέζος μας έβγαλαν λόγο για τα ιδανικά 
του έθνους και ότι η πατρίδα μας κινδυνεύει από τους 
κομμουνιστές και ιδιαίτερα από τον αναρχοκομμουνιστή 
Ανδρέα Παπανδρέου. Στις 21 Απριλίου 1967 φυλάκισαν στο 

στρατόπεδο τον Γέρο-Γιώργο Παπανδρέου, τον Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο, τον Γιώργο Μαύρο και άλλους πολιτικούς 
αρχηγούς καθώς και στελέχη των κομμάτων».
Το 1970, όταν τελείωσε το στρατό ο Βασίλης Σκουλάς άρ-
χισε την δισκογραφική του πορεία και το 1971 παντρεύτηκε 
την γυναίκα του στο Οχάϊο της Αμερικής.
Ο πρώτος χρυσός δίσκος ήρθε το 1977  και το 1980 η πρώτη 
του συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο.
Το 1981 είχε δύο προτάσεις να συμμετέχει στην παράσταση 
της Σμαρούλας Γιούλης  και στο «Καφενείο η Ελλάς».
Τελικά επέλεξε να είναι στην παράσταση «Καφενείο η Ελ-
λάς» όπου συνεργάσθηκε με τον Γιάννη Κούτρα, την Λιζέτα 
Νικολάου, τον Μίμη Φωτόπουλο και την Αφροδίτη Μάνου.
Για την συνεργασία του με τον Μίμη Φωτόπουλο θυμήθηκε 
ότι δεν ήταν μόνο ταλαντούχος ηθοποιός αλλά και ζωγρά-
φος με ιδιαίτερες καλλιτεχνικές τάσεις. 
Τον Μίμη Φωτόπουλο -τόνισε- τον φωνάζαμε «ο ζωγράφος 
με γραμματόσημο». Τον αποκαλούσαμε έτσι -ξαναζώντας τα 
παλιά γεγονότα- γιατί ζωγράφιζε με κομμάτια από γραμμα-
τόσημα. Ήδη -συνέχισε δείχνοντας ένα πίνακα- βλέπετε τον 
πατέρα μου που ζωγράφισε ο Μίμης Φωτόπουλος.
Από το 1982 ο Βασίλης Σκουλάς επικεντρώθηκε στην κρη-
τική μουσική και στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. 
 Ο Βασίλης Σκουλάς χάρισε αξέχαστες επιτυχίες στο ελλη-
νικό κοινό τις οποίες τις έκανε γνωστές με την ερωτική του 
φωνή και σε όλο τον κόσμο πραγματοποιώντας συναυλίες 
σε όλα τα μέρη της γής σε ομογενείς Έλληνες αλλά και σε 
ξένους.
Μια ιδιαίτερη συναυλία που δεν θα την ξεχάσει ποτέ μας 
είπε ήταν όταν πριν το φετεινό καλοκαίρι τον κάλεσαν στην 
Ελβετία και τραγούδησε μόνο  για τους Ελβετούς «Σύλ-
λογος Φιλελλήνων» οι οποίοι αγαπούν πολύ την κρητική 
μουσική.
Ορισμένα από τα πιο γνωστά του μουσικά έργα είναι «10 
τραγούδια με μαντολίνο» με την επωνυμία «Δροσοσταλί-
δες», «Τα άγρια πουλιά»  με στίχους  του Κώστα Φασουλά 
και μουσική του Γιάννη Νικολάου , «Η ρίζα της φωτιάς» 
όπου συμμετέχει και ο Μανώλης Λιδάκης σε ένα παραδο-
σιακό τραγούδι, « Αιολία» του Μιχάλη Νικολούδη με στί-
χους Πάρι Νίτσου , «Πικραμένος Αναχωρητής»  με στίχους 
Νικηφόρου Βρεττάκου και μουσική Παναγιώτη Κωνστα-
ντακόπουλου  ενώ η τελευταία του δισκογραφική δουλειά 
«’Ασπρο μαντήλι ανέμιζε» είναι με τον Μάριο Τόκα όπου 
συμμετέχουν ο Παντελής Θαλλασινός και η Μαρία Αλεξίου.

Συνέντευξη
στη Δήμητρα Γκαλονάκη

Ο Βασίλης Σκουλάς σε γάμο στα Ανώγεια του 
Ρεθύμνου της Κρήτης τον Αύγουστο του 2008

Ο ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ
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Η δωρεάν διανομή φρέσκων και μεταποιημένων φρού-
των και λαχανικών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα εγκρί-
θηκε από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με .σκοπό την 
προώθηση σωστών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά 
από τη νεαρή τους ηλικία.
Ειδικότερα πρόκειται  για  χρηματοδότηση με 90 εκ. 
ευρώ ετησίως.  Σύμφωνα με αυτό, η δωρεάν διανομή 
φρέσκων και μεταποιημένων φρούτων και λαχανι-
κών θα χρηματοδοτηθεί κατά 50% από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, ενώ τα κράτη μέλη καλούνται από 
την πλευρά τους να αναπτύξουν σε συνεργασία με τις 
μονάδες μεταποίησης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
τις αρχές δημόσιας υγείας, εθνικές στρατηγικές για τη 
διανομή των φρούτων και λαχανικών στα σχολεία. Πα-
ράλληλα θα διατεθούν 1.3 εκ. ευρώ για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρό-
γραμμα και για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα θα προέλθουν από τις 
λιγότερο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες προ-
κειμένου να στηριχτεί το αγροτικό τους εισόδημα. 
H σωστή διατροφή σε συνδυασμό με άσκηση μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση πολλών 
προβλημάτων της υγείας του ανθρώπου. Αν αναλογι-
στεί κανείς ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες 
έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια το αγγλοσαξονι-
κό πρότυπο διατροφής -με πολλά κρέατα, λιπαρά και 
γρήγορη διατροφή «φαστ φουντ»- και ότι έχει σχεδόν 
εγκαταλειφθεί η ελληνική-μεσογειακή διατροφή -με 

πολλά φρούτα και λαχανικά, αρκετά όσπρια και ζυμα-
ρικά, λίγα ψάρια και πουλερικά και ελάχιστα κρέατα- 
μπορεί από μόνος του να συμπεράνει πού οφείλεται 
κατά βάση η ιδέα επιστροφής στην υγιεινή διατροφή.
΄Oσον αφορά στην Kρήτη, με το καλό κλίμα, τα εύ-
φορα εδάφη, το άφθονο νερό, τους δημιουργικούς 
και εργατικούς ανθρώπους, η παραγωγή γνήσιων και 
υγιεινών προϊόντων θα πρέπει να αποτελεί κανόνα 
και όχι εξαίρεση. Τα εύφορα εδάφη της Κρήτης και οι 
ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν 
στο νησί, συνηγορούν στην παραγωγή των πιο φη-
μισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων. Γνωστά για 
την ποιότητά τους είναι τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια 
και οι ντομάτες, ενώ εξίσου διάσημα με τα αγροτικά 
προϊόντα είναι και τα Κρητικά τυριά. Επιπλέον και σε 
όλους τους νομούς της Κρήτης, υπάρχουν απέραντοι 
ελαιώνες από τους οποίους παράγεται το φημισμένο 
ελαιόλαδο που διακρίνεται για την εξαιρετική του 
ποιότητα. Τέλος, η Κρήτη φημίζεται για τα νόστιμα 
και υγιή αρτοσκευάσματα, ενώ ιστορία και παράδοση 
στο νησί έχει το κρητικό κρασί, το οποίο ξεχωρίζει 
για τις ποικιλίες του και την εκλεκτή του γεύση. Είναι 
επομένως εμφανές ότι τα τοπικά προϊόντα της Kρήτης 
ακολουθούν πιστά το «μενού» της Μεσογειακής Δια-
τροφής και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να στηρίξουν 
την ιδέα της ΕΕ.
Χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή και στηρίζουμε 
την υιοθέτηση ενός υγιεινού μοντέλου διατροφής!

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ 
κ. Ι. ΓΚΛΑΒΑΚΗ

Η Ενημέρωση

Δωρεάν φρούτα και  λαχανικά 
στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Μιχάλης Τρούλης

«Στις αρχές του 2009 θα γίνουν τα εγκαίνια της Δημό-
σιας  Βιβλιοθήκης του Ρεθύμνου μετά από 18 χρόνια 
αγώνων» υπογράμμισε στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος της 
Εφορείας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Ρεθύμνου 
και πρόεδρος  της  Ιστορικής και Λαογραφικής Εται-
ρείας  Ρεθύμνης κ. Μιχάλης Τρούλης.
Ο κ. Τρούλης έχει σπουδάσει Ιστορία και Αρχαιολογία 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και η εγκατάσταση της βι-
βλιοθήκης του Ρεθύμνου ήταν στόχος ζωής.
Το 1998 έβαλε το πρώτο λιθαράκι πραγματοποιώντας 
την αγορά οικοπέδου στα δυτικά του Ρεθύμνου, στην 
συνέχεια προχώρησε στην ολοκλήρωση της αρχιτεκτο-
νικής μελέτης   η οποία υποβλήθηκε στην Πολεοδομία 
του Ρεθύμνου για την έκδοση της πολεοδομικής άδει-
ας. Την όλη διαδικασία στηρίζει το υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και ο προϋπολογισμός για 
την εκτέλεση του έργου έχει οριοθετηθεί στα τέσσερα 
εκατομμύρια ευρώ.
Το έργο του κ. Τρούλη δεν σταματάει μόνο στην κτι-
ριακή εγκατάσταση της  δημόσιας βιβλιοθήκης. Υλο-
ποίησε την περιοδική έκδοση της Ιστορικής και Λαο-
γραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης  ως πρόεδρος της με την 
έκδοση 19 τόμων με κρητολογικά γράμματα.
Πρόκειται για μια σπάνια έκδοση με κρητολογικές 
μελέτες σχετικές με την ιστορία, την αρχαιολογία, τη 
φιλοσοφία, τη γλωσσολογία και την τέχνη.
Οι δημοσιευμένες μελέτες τηρούν τον επιστημονικό 
τρόπο παρουσίασης τους με τον απαραίτητο υπομνη-
ματισμό και τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
Στους 19 τόμους ξετυλίγονται οι αγώνες των Κρητών 
και αναφέρονται όλα τα ονόματα που έπαιξαν ρόλο 
στην απελευθέρωση της Κρήτης.
Στην συντακτική επιτροπή συμμετείχαν ο Σπύρος Μα-
νιέρος , η Ασπασία Παπαδάκη, ο Μιχάλης Παπαδάκης 
(Δάνδολος), ο Γιάννης Παπομύτογλου, ο Μιχάλης 
Τρούλης και ο Αλέξης Τσουρδαλάκης.
Ενδεικτικά ο 14ος  τόμος αναφέρεται στα Κρητικά 
Ελευθέρια (1898-1998) ξεκινώντας από την επανά-
σταση του 1897στια ανατολικές επαρχίες της Κρήτης, 
καταγράφονται οι ιστορικές στιγμές στην πόλη του 
Ρεθύμνου το 1897, η εξαθλίωση του χριστιανικού 

πληθυσμού του διαμερίσματος Ρεθύμνου κατά τα έτη 
1896-1898, ο Λορέντζος Μαβίλης, οι Κερκυραίοι πα-
τριώτες και η Κρήτη, οι εγκαταστάσεις Κρητών Μου-
σουλμάνων κατά τα τέλη του 19ου αιώνα στη νήσο 
Ρόδο καθώς και η δημόσια χριστιανική εκπαίδευση 
στην Κρήτη το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα.
Παράλληλα ο κ. Μιχάλης Τρούλης προχώρησε στην 
συγγραφή βιβλίου με τον τίτλο «Εμμανουήλ Βυβιλά-
κης, Η ζωή, η δράση και το έργο του» το οποίο κυκλο-
φόρησε το 2005 στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Ο κ. Μιχάλης Τρούλης γεννήθηκε το 1943 στην Αγιά 
Ρεθύμνου της Κρήτης. Το 1960 πήγε στη Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Φε-
βρουάριο (ένα πλήρες εξάμηνο) και μετά οι Τούρκοι 
την έκλεισαν. Στην συνέχεια πήγε στην Θεολογική 
Σχολή της Θεσσαλονίκης και αργότερα της Αθήνας 
όπου στο τρίτο έτος την εγκατέλειψε. Στην συνέχεια 
πέρασε στην Φιλοσοφική Σχολή και πήρε πτυχίο Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας. Κατά την διάρκεια της χούντας 
ήταν στο ΠΑΚ εσωτερικού και το 1970 δεν μπορούσε 
να διορισθεί ως καθηγητής γιατί δεν του έδιναν το 
χαρτί «νομιμοφροσύνης». Η κύρια κατηγορία ήταν ότι 
έκανε παρέα με οικοδόμους και λιμενεργάτες. 
Το 1972 το ΠΑΚ τον έστειλε στην Κρήτη και εκεί 
ξεκίνησε ως καθηγητής φιλόλογος στα σχολεία. Ποτέ 
όμως δεν μπόρεσε να γίνει αρχαιολόγος λόγω της συν-
δικαλιστικής δράσης του. 
Το 1986  έκανε μετεκπαίδευση για ένα χρόνο και επέ-
στρεψε με απόσπαση στο τμήμα Φιλοσοφικών και 
Οικονομικών Σπουδών όπου είχε την ευθύνη της πρα-
κτικής άσκησης και παρέμεινε μέχρι το 1993.
Στην συνέχεια με πρόταση του δημιουργήθηκε περι-
φερειακή υπηρεσία Γενικών Αρχείων του Κράτους με 
την ονομασία « Αρχεία του νομού Ρεθύμνου» όπου 
εργάσθηκε μέχρι το 1998. Επειδή η παραπάνω εργασία 
ήταν με απόσπαση τον ζήτησαν πίσω στα σχολεία ως 
καθηγητή αλλά δεν δέχθηκε και παραιτήθηκε.
Οι στόχοι του άλλαξαν  και έβαλε σε άμεση προτε-
ραιότητα την συγγραφή βιβλίων και την δημιουργία 
δημόσιας βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου 
και τους δύο τους ολοκλήρωσε με επιτυχία.        

Το όραμα μιας ζωής

Συνέντευξη
στη Δήμητρα Γκαλονάκη



Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2008 Ην-Ων   47

Βιβλία

Ο τουρισμός είναι μια από τις πλέον έντονες μαζικές κοινωνικές 
εκδηλώσεις της παγκόσμιας κοινότητας, με ανθρωποκεντρικό χα-
ρακτήρα.. Η μαζική αυτή κοινωνική εκδήλωση αναπτύχθηκε με 
σταθερό ετήσιο ρυθμό 4-5% το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα 
και σήμερα είναι μια «βιομηχανοποιημένη» δραστηριότητα που 
έχει αναχθεί σε σημαντικό παράγοντα του εξωτερικού εμπορίου 
και σε κύρια πηγή απόκτησης συναλλάγματος, ενώ παράλληλα 
έχει συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος 
για πολλές χώρες υποδοχής τουριστών. 
Η χώρα μας διαθέτει αξιόλογες φυσικές ομορφιές, καλές κλιμα-
τολογικές και εδαφικές συνθήκες, έχει μοναδική αρχαιολογική, 
πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά και την κατάλληλη 
υποδομή και ανωδομή, στοιχεία τα οποία  μπορούν να συμβάλουν 
στην  ανάπτυξη του τουρισμού. Επιπλέον, ο ρόλος του τουρισμού 
καθίσταται περισσότερο σημαντικός στο πλαίσιο του νέου διεθνή 
καταμερισμού της εργασίας και της θέσης της χώρας μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η σημασία της τουριστικής οικονομικής σχετίζεται με την ορθο-
λογικότερη αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος, τον καλύτερο 
προγραμματισμό της τουριστικής παραγωγής και τη διατύπωση 
στρατηγικών στόχων και προτάσεων τουριστικής πολιτικής. 
Η αναγκαιότητα συστηματικής διερεύνησης των διαφόρων πτυ-
χών της τουριστικής οικονομικής σε θεωρητικό και σε εμπειρικό 
επίπεδο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση του 
πολυσύνθετου αντικειμένου της. Κι αυτό, γιατί τα θέματα που 
τη συγκροτούν το γνωστικό της αντικείμενο είναι πολυσύνθετα, 
λόγω της ιδιαιτερότητας των επιμέρους στοιχείων του τουριστι-
κού προϊόντος. 
Το βιβλίο του επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. 
Δημήτρη Λαγού με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» από 
τις εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ (2005), έχει ως στόχο να περιγράψει και να 
αναλύσει τα συστατικά στοιχεία και την παραγωγή των τουριστι-
κών ταξιδιών, καθώς και τις μικροοικονομικές και μακροοικονο-
μικές πτυχές του τουριστικού φαινομένου που προσδιορίζουν την 
τουριστική οικονομική. Ειδικότερα, το γνωστικό περιεχόμενο του 
βιβλίου έχει σκοπό να μεταδώσει στους αναγνώστες μια σειρά θε-
ωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν τόσο 
στην κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομικής 
όσο και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει  ο του-
ρισμός στο πλαίσιο της εθνικής μας οικονομίας.
Συγκεκριμένα, στις 16 θεματικές ενότητες (κεφάλαια) του βιβλίου 
εξετάζονται πλήθος θεωρητικών θεμάτων, τα οποία σχετίζονται 
κυρίως με τη τουριστική ζήτηση και τους επιμέρους παράγοντες 
που τη διαμορφώνουν (τουριστικές ανάγκες, τουριστικά κίνητρα, 
καταναλωτικά πρότυπα, διαδικασίες λήψης τουριστικών απο-
φάσεων κ.λπ), την τουριστική παραγωγή και προσφορά και των 
επιμέρους παραγόντων που τις προσδιορίζουν (π.χ τιμή πώλησης, 
παραγόμενες ποσότητες, κόστος παραγωγής, τιμές παραγωγικών 
συντελεστών),  με τη διατύπωση νόμων, αρχών ή θεωριών που 
καθορίζουν ή ερμηνεύουν τα σχετικά θέματα. 

Ειδικότερα, στο υπόψη βιβλίο αναλύεται η τουριστική ζήτηση 
που αποτελεί βασική παράμετρος της αναπτυξιακής διαδικασί-
ας, καθ’ ότι ενεργοποιεί τους παραγωγικούς συντελεστές για την 
παραγωγή τουριστικών προϊόντων. Στη σύγχρονη διεθνοποιημέ-
νη κοινωνία, το τουριστικό προϊόν απευθύνεται σε μια διαρκώς 
διευρυνόμενη και άκρως ανταγωνιστική αγορά. Είναι φυσικό 
επακόλουθο ότι το τουριστικό προϊόν, στην όποια μορφή του, θα 
πρέπει ολοένα να εμπλουτίζεται και να διαφοροποιείται ποσοτικά 
και ποιοτικά, για να μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
σύγχρονου τουρίστα – καταναλωτή. Περαιτέρω, η διάρθρωση 
της τουριστικής ζήτησης και των επιμέρους παραμέτρων που τη 
συγκροτούν, δημιουργεί την ανάγκη για γεωγραφική διαφορο-
ποίηση και τμηματοποίηση των τουριστικών αγορών. Επιπλέον, 
η τάση που παρατηρείται τελευταία στο πεδίο των ταξιδιωτικών 
γραφείων – πρακτορείων και των μέσων τουριστικής διαμονής για 
συγκέντρωση των τουριστικών επιχειρηματικών φορέων, μέσω 
συμπράξεων, εξαγορών, συγχωνεύσεων και επεκτάσεων, οδηγεί 
στην καθετοποίηση του τουριστικού κυκλώματος και στον έλεγχο 
της τουριστικής αγοράς από τα μεγάλα επιχειρηματικά συγκροτή-
ματα. Η τάση αυτή, αποτελεί απειλή στο επίπεδο διάρθρωσης της 
τουριστικής ζήτησης, με πολλαπλές επιπτώσεις στους επιμέρους 
τομείς της τουριστικής δραστηριότητας.
Ακόμα, η επισκόπηση, η ταξινόμηση και η κριτική των μεθοδο-
λογιών και τεχνικών  πρόβλεψης της τουριστικής ζήτησης που 
αναλύεται στο βιβλίο είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για τη δι-
ακρίβωση των δυνατοτήτων και των περιορισμών που υπάρχουν 
στην εκτίμησή της και στην παροχή αξιόπιστων και ρεαλιστικών 
προβλέψεων. Αυτό, λαμβάνεται υπόψη από τους φορείς ανάπτυ-
ξης του τουρισμού και τους λήπτες σχετικών αποφάσεων, για 
την κατάστρωση των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων και την 
τεκμηρίωση των λαμβανόμενων μέτρων ή των υποβαλλόμενων 
προτάσεων πολιτικής, που στοχεύουν στον προσανατολισμό της 
τουριστικής δραστηριότητας προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
Από τη άλλη πλευρά, η γνώση του θεωρητικού πλαισίου της του-
ριστικής παραγωγής, του τουριστικού κόστους και της τουριστι-
κής προσφοράς, καθώς και των  διαφόρων μορφών τουριστικής 
αγοράς  που απευθύνεται το τουριστικό προϊόν είναι  καθοριστική 
για την επιτυχή έκβαση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και 
για την  απρόσκοπτη τουριστική ανάπτυξη. Γι’ αυτό και εξετάζε-
ται ένα ειδικό θέμα της τουριστικής οικονομικής, ο Δορυφορικός 
Λογαριασμός Τουρισμού, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει για την ποσοτική εκτίμηση του τουρισμού.  
Ο κ. Δημήτρης Λαγός στο σύγγραμμά του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗ έχει κατορθώσει να δώσει, κατά τρόπο επιστημονικό, 
την πολυδιάστατη προσέγγιση ποικίλων θεμάτων της τουριστικής 
οικονομικής τα οποία πέραν του γενικότερου και ειδικότερου εν-
διαφέροντος που έχουν στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, μπορούν να 
αποτελέσουν αφετηρία εκκίνησης νέων προσπαθειών για συστη-
ματικότερη και ενδελεχή προσέγγιση των πολύπλευρων πτυχών 
του τουριστικού φαινομένου.

«Η τουριστική ζήτηση ενεργοποιεί τους 
παραγωγικούς συντελεστές για την παραγωγή 

τουριστικών προϊόντων»

Βιβλία
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Πρόσωπα

Οι εκπρόσωποι της Νομαρχίας Ηρακλείου Κρήτηςστην έκθεση 
Polagra -food στην Πολωνία

Επίσκεψη της Νομάρχη Ηρακλείου Κρήτης κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη 
- Ηλιάκη στο 3ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής

Φωτογραφίες από το αρχείο των Νομαρχιών Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Στο δήμο Παλιανής 
το 3ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου κ. Γιώργος Παπαδάκης βραβεύει τους 
δημιουργούς της Κρητικής μουσικής

Μουσική εκδήλωση της Νομαρχίας Ρεθύμνου «20ος αιώνας 
– Ρεθεμνιώτες Δημιουργοί – Δεύτερη Γενιά»

Στη Φορτέτσα η μουσική εκδήλωση της Νομαρχίας Ρεθύμνου 
«20ος αιώνας – Ρεθεμνιώτες Δημιουργοί – Δεύτερη Γενιά»

Νέο οργανοποιείο  με την επωνυμία «Λατώ» άνοιξε στον Άγιο Νικόλαο, του νομού Λασηθίου Κρή-
της.
Ο ιδιοκτήτης του  κ. Σήφης Αποστολάκης αποφάσισε να δώσει το παραπάνω όνομα στο εργαστήριο 
μουσικών οργάνων γιατί βρίσκεται στους πρόποδες της αρχαίας πόλης Λατώ. 
Η κατασκευή οργάνων στην Κρήτη -υπογράμμισε- είναι από τις πιο παλιές παραδοσιακές τέχνες.
Προσπαθεί-συνέχισε- τα μουσικά όργανα που κατασκευάζει να θυμίζουν κοσμήματα.
Θες τα ξύλα που αποκαλύπτουν την προσωπικότητά τους , θέλεις η τέχνη που έχουν δουλευτεί τα 
όργανα και ο ήχος που βγάζουν, σε ταξιδεύουν στην παράδοση.
Ο κ. Αποστολάκης σπούδασε στην Σχολή Βυζαντινών Τεχνών και κατασκευής παραδοσιακών ορ-
γάνων που εδρεύει στην Καστοριά, με πρωτοβουλία του Δήμου Καστοριάς και χρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  και  έκανε πρακτική για την κατασκευή όλων των παραδοσιακών  έγχορδων 
οργάνων, από μπαγλαμά μέχρι σαντούρι, με τον γνωστό στην Ευρώπη οργανοποιό κ. Γιάννη Παλαιο-
δημόπουλο.
Είναι η μοναδική πρακτική σχολή στα Βαλκάνια, και πραγματικά έχει να προσφέρει κάτι σε μια τέχνη 
που χάνεται με τον καιρό γιατί περνάει μόνον από οικογένεια σε οικογένεια.
Εξάλλου και εμείς έχουμε  μια παράδοση στην οικογένεια -τόνισε- ο προπάππους μου, ο Απόστολος 
Αντρέας έφτιαχνε λύρες στην Κριτσά.

ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ «ΛΑΤΩ»
ΣΗΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Χαμηλό, Μέσα Λακώνια

Αγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου Κρήτης
Τηλ. 6945.588393
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Την ανάπτυξη του σχολικού σκακιού, 
με νέες προτάσεις, προσπαθεί να πετύ-
χει η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία 
(ΕΣΟ) ενώ ο πρόεδρος της κ. Γιώργος 
Μακρόπουλος, ο οποίος είναι και ανα-
πληρωτής πρόεδρος της Διεθνούς Σκακι-
στικής Ομοσπονδίας (FIDE), είναι ένας 
από τους συντελεστές της προσπάθειας 
που καταβάλει η FIDE ώστε το σκάκι να 
γίνει Ολυμπιακό Άθλημα.
Ερ. Πού στοχεύει η δημιουργία του 1ου  
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Πνευματι-
κών Αθλημάτων στο Πεκίνο. Ποια αθλή-
ματα θα μετέχουν και πότε θα πραγμα-
τοποιηθεί;
Απ. Το 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Πνευματικών Αθλημάτων θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 3-18 Οκτωβρίου 2008 
στην Κίνα και θα μετέχουν τα αθλήμα-
τα: σκάκι, μπριτζ, ντάμα, γκο καθώς και 
το κινέζικο σκάκι Οι ομοσπονδίες των 
τεσσάρων αθλημάτων σκάκι, μπριτζ, 
ντάμα, γκο είναι αναγνωρισμένες από 
τη Γενική Ένωση των Διεθνών Αθλητι-
κών Ομοσπονδιών (GAISF) στην οποία 
υπάγονται Ολυμπιακά και μη αθλήμα-
τα,  ενώ  από το 2005 οι τέσσερεις αυτές 
ομοσπονδίες έχουν δημιουργήσει την Δι-
εθνή Ένωση Πνευματικών Αθλημάτων 
(IMSA), που διοργανώνει το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα. Επιπλέον, η FIDE και η 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ (WBF) 
είναι αναγνωρισμένες ως αθλητικές 
ομοσπονδίες από τη Διεθνή Ολυμπιακή 
Επιτροπή (ΔΟΕ). Απώτερος στόχος του 
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Πνευματι-
κών Αθλημάτων που διεξάγεται υπό την 
αιγίδα της GAISF είναι η μετεξέλιξη των 
αγώνων σε Ολυμπιακούς Αγώνες Πνευ-
ματικών Αθλημάτων που θα πραγματο-
ποιούνται πια υπό την ευθύνη της ΔΟΕ 
και σε συνεργασία με την IMSA.
Εp.Ποιες είναι οι προτάσεις της ΕΣΟ για 
την αναβάθμιση του σχολικού πρωτα-
θλήματος σκακιού;
Aπ. Το βασικό πρόβλημα που πρέπει 
πρώτα απ΄ όλα να επιλυθεί στο ελληνικό 
σχολικό σκάκι είναι η οργανωμένη και 
υπό ενιαία μορφή διδασκαλία του στα 
σχολεία μέσα από ένα πρόγραμμα που 
θα εκπονηθεί από την ΕΣΟ, θα εγκριθεί 

από το υπουργείο Παιδείας και θα υλο-
ποιηθεί σε πρώτη φάση με τη συνεργα-
σία των ενώσεων, των σκακιστικών σω-
ματίων, των συλλόγων γονέων των δη-
μοτικών σχολείων, τους δήμους και τις 
νομαρχίες. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε 
πια για ενιαίο πρόγραμμα εκμάθησης με 
κοινά βιβλία διδασκαλίας και αγώνες 
οργανωμένους στο σχολείο, το δημοτικό 
διαμέρισμα, το δήμο, τη νομαρχία και 
στη συνέχεια την τελική φάση Πανελ-
λήνιων Αγώνων.  Το βιβλίο ή τα βιβλία 
που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
εκδίδονται ή να έχουν τουλάχιστον την 
έγκριση του Οργανισμού Εκδόσεων Δι-
δακτικών Βιβλίων. Όσο δεν προχωράει 
αυτή η μορφή διδασκαλίας και οργάνω-
σης αγώνων του σκακιού στα σχολεία 
τόσο θα συνεχίζεται η παρούσα κατά-
σταση που οδηγεί σε τοπικές, περιφερει-
ακές και Πανελλήνιας μορφής φιέστες 
που ελάχιστα βοηθούν την ανάπτυξη 
του σκακιού στη χώρα.     
Ερ. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της 
ελληνικής πλευράς στη FIDE, αφού 
αναπληρωτής πρόεδρος της είναι ο πρό-
εδρος της ΕΣΟ κ. Γιώργος Μακρόπου-
λος, προκειμένου να συμπεριληφθεί το 
σκάκι στην Ολυμπιάδα ή στην Παραο-
λυμπιάδα;
Απ. Η προσπάθεια που καταβάλλει η 
FIDE στην κατεύθυνση αυτή είναι συλ-
λογική παρόλο που κάποια στελέχη της 
ανάλογα με τη θέση τους προσφέρουν 
περισσότερο ή λιγότερο.  Μέχρι στιγ-
μής λοιπόν, εκτός από τους Παγκόσμι-
ους Αγώνες Πνευματικών Αθλημάτων, η 
FIDE έχει επιτύχει με την σωστή δρα-
στηριοποίηση των προέδρων της στην 
Αφρική και την Ασία το σκάκι να συ-
μπεριληφθεί ως άθλημα σε σημαντικούς 
αγώνες αναγνωρισμένους από τη ΔΟΕ 
όπως τους δύο τελευταίους Παναφρι-
κανικούς Αγώνες και τους τελευταίους 
Πανασιατικούς Αγώνες.  Επίσης, στους 
επόμενους Πανασιατικούς Αγώνες που 
θα διεξαχθούν στην Κίνα το σκάκι έχει 
συμπεριληφθεί ανάμεσα στα αθλήματα 
που θα πάρουν μέρος  στη διοργάνωση. 
Παράλληλα η FIDE κάνει προσπάθεια 
το σκάκι να συμπεριληφθεί στους Με-

σογειακούς αγώνες, ενώ πρόσφατα οι 
Ρώσοι, που διοργανώνουν το 2014 τους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο 
Σότσι, έδειξαν ενδιαφέρον να συμπερι-
λάβουν στους αγώνες το σκάκι και το 
μπριτζ.  Η πρωτοβουλία έχει ξεκινή-
σει από τον πρόεδρο της Οργανωτικής 
Επιτροπής των Χειμερινών Αγώνων κ. 
Ζούκοβ, που κατέχει μια θέση αντι-πρω-
θυπουργού στη χώρα, ενώ παράλληλα 
είναι και πρόεδρος της Ρωσικής Σκακι-
στικής Ομοσπονδίας.

Βιογραφικό
Ο κ. Γιώργος Μακρόπουλος γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη το 1953. Σπούδασε 
στη Σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανολό-
γων του Πολυτεχνείου Πάτρας. Είναι 
δημοσιογράφος, κάτοχος του τίτλου του 
διεθνή μετρ.
Έμαθε σκάκι από το πατέρα του στο 
Ηράκλειο Κρήτης το 1964. Η εξέλι-
ξη του ήταν ραγδαία και εντυπωσιακή.  
Μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να 
προοδεύσει τόσο, ώστε το καλοκαίρι 
του 1964 να φέρει ισόπαλο σκορ 1-1 σε 
φιλικά ματς δύο παρτίδων τόσο με τον 
πρωταθλητή Ελλάδας του 1963 Κώστα 
Χατζιώτη όσο και με τον πρωταθλητή 
Ελλάδας του 1964 Αριστείδη Παϊδούση. 
Μέχρι το 1969 ασχολήθηκε όμως ελάχι-
στα με το σκάκι μια και στο Ηράκλειο 
δεν είχε αντιπάλους αλλά ούτε και σκα-
κιστικά βιβλία!
Το 1969 ήρθε στην Αθήνα και κατέκτησε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων. Τα 
έτη 1971, 1973,1975,1977,1978,1980, 
1985  κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Ανδρών. 
Ο κ. Μακρόπουλος είναι πρόεδρος της 
ΕΣΟ από το 1982 και έχει εκλεγεί οκτώ 
φορές.
Ακόμη το 1982-1986 εκλέχθηκε μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής της FIDE, 
το 1986-1990 έγινε αντιπρόεδρος της 
FIDE, το 1990-1996 γενικός γραμματέ-
ας, ενώ από το 1996 έως σήμερα είναι 
αναπληρωτής πρόεδρος της   FIDE. Πα-
ράλληλα είναι αναπληρωτής πρόεδρος 
της Διεθνούς Ένωσης Πνευματικών 
Αθλημάτων (IMSA).

Σκάκι

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ

Σκάκι

Ασκήσεις
Ματ σε 2  κινήσεις Ματ σε 1 κίνηση

Παίζουν τα λευκά

λύση............................................

Παίζουν τα μαύρα

λύση............................................

Παίζουν τα λευκά

λύση............................................

Παίζουν τα μαύρα

λύση............................................

Παίζουν τα λευκά

λύση............................................

Παίζουν τα μαύρα

λύση............................................

Σε νέους δρόμους το σχολικό σκάκι

Παίζουν τα λευκά
λύση............................................

Παίζουν τα μαύρα

λύση............................................

Παίζουν τα λευκά

λύση............................................
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Ξεδιπλώνοντας τους όρους της επιχεί-
ρησης σε  μία πολύωρη σύσκεψη αντί 
να γίνει διακοπή για το μεσημεριανό 
γεύμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το σετ με δοχείο πορσελάνης πάνω 
σε μαύρο ξύλινο δίσκο για τέσσερα 
άτομα..
Έτσι το  φαγητό αφού έχει τοποθε-
τηθεί στις πορσελάνες  η σύσκεψη 
γίνεται πιό ευχάριστη.
Επίσης για πελάτες που τα στελέχη 
θέλουν να τους ξεναγήσουν στην 
εταιρία τους  ταυτόχρονα  ετοιμάζεται 
ένα πρόχειρο και γρήγορο 
γεύμα όπου θα συζητηθούν οι εντυπώ-
σεις και οι ευκαιρίες συνεργασίας.  

Το κάπνισμα των πούρων είναι ένα 
ευχάριστο διάλλειμμα για αρκετούς 
επιχειρηματίες και στελέχη εταιριών.Για 
να κρατηθούν όμως σε σωστή υγρασία, 
χρειάζεται το κατάλληλο κουτί για να 
προστατευθούν από την ξηρασία.
Μαζί όμως με τα πούρα ένα ποτήρι 
κρασί ειναι απαραίτητο για να 
νξεκουράσει τους υπεύθυνους των 
εταιριών μετά από πολύωρες συσκέψεις.
Έτσι μετά από ένα τονωτικό διάλλειμμα 
τα στελέχη μπορούν και πάλι να 
παράγουν την ίδια ποιοτική και 
αποτελεσματική δουλειά.
Όμως για να προλάβουν όλες τις 

εργασίες της ημέρας πρέπει να τηρούν 
να αποθηκεύουν τα ραντεβού τους 
στοπροσωπικό τους κομπιούτερ έστω και 
εάν βρίσκονται εκτόςτου χώρου εργασίας 
ακόμη και όταν είναι σε επαγγελματικό 
ταξίδι. Ένα σημαντικό εργαλείο για τον 
υπολογιστή είναι το ποντίκι, το οποίο 
όμως είναι ευαίσθητο και πρέπει να είναι 
καλυμένο σε ειδική θήκη. 
Η σκληρή επιφανειά της μοντέρνας 
θήκης που σας προτείνουμε της έχει 
μεγάλης διάρκειας αντοχής και είναι 
ιδανική για  επαγγελματικά ταξίδια.   

Mousepad με θύρα USB ιδανικό για 
γραφείο και ταξίδι  17,2 Χ 6 Χ 4,1cm

Ποιοτικό box κρασιού με εικόνα τοπίου 
για μία φιάλη και 5 εξαρτήματα κρασιού 
11,2 X 36 X 11,5 cm

Κρητική 
Εστία

Τσιγαριαστό

2 κιλά ζιγούρι (κρέας)
3 κρεμμύδια
μισό ποτήρι ελαιόλαδο
πιπέρι, αλάτι
1 λεμόνι
2 ποτήρια  κρασί λευκό

Τσιγαρίζουμε το κρέας στην κατσαρόλα μαζί με το 
ελαιόλαδο μέχρι να πάρει χρώμα.
Στην συνέχεια ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα βάζουμε 
στην κατσαρόλα μαζί με το κρέας και το αφήνουμε να 
σιγοβράσει τουλάχιστον για δύο ώρες.
Αφού ανακατευθούν τα υλικά για αρκετά λεπτά ρίχνουμε 
το λευκό κρασί  ενώ στην συνέχεια τοποθετούμε  το χυμό 
του λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι.
Αφού πάρουν βράση προσθέτουμε  στο σκεύος πάλι λίγο 
κρασί μέχρι να μαλακώσει το ζιγούρι.
Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ρίχνουμε πολύ νερό στο 
σκεύος κατά την διάρκεια που βράζει το φαγητό γιατί το 
κρέας έχει νερό. Βέβαια ανάλογα την κατσαρόλα  μπαίνει 
και η ανάλογη ποσότητα νερού.
Για να ολοκληρωθεί το φαγητό χρειάζεται περίπου τρείς 
ώρες.

Συνταγές

Καταστρατηγείται
ο νόμος

«Περιορισμένο κέρδος ύψους 5% έχουν τα περίπτερα 
του νομού Ηρακλείου της Κρήτης από τον Αθηναϊκό 
τύπο ενώ ο τοπικό τύπος φθάνει το 10%» υπογράμμισε 
στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος των περιπτεριούχων και 
καπνοπωλών Ηρακλείου ο κ. Γιάννης Κουρτικάκης.
Ο τζίρος -συνέχισε- της κάθε επιχείρησης είναι πάνω 
από 30.000 ευρώ το χρόνο, όμως το πρόβλημα είναι ότι 
οι ιδιοκτήτες περιπτέρων αλλάζουν συνεχώς γιατί είναι 
πολλά τα είδη (πάνω από 3.000 είδη) και μικρό το κέρδος 
και πολλοί αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα.
Στο νομό Ηρακλείου -είπε ο πρόεδρος- υπάρχουν 1.200 
περίπτερα και καπνοπωλεία όπου από αυτά τα νόμιμα 
είναι τα 750 και επιβάλλεται  να εφαρμοσθεί η νομοθεσία 
που αναφέρει ότι ανά 400 κατοίκους  να υπάρχει ένα 
περίπτερο.
Δικαίωμα για να γίνει κάποιος ιδιοκτήτης περιπτέρου 
-διευκρίνισε- πρέπει να είναι ανάπηρος ανεξαρτήτου 
ποσοστού αρκεί να είναι σε σύνταξη από τις ένοπλες 
δυνάμεις και για τις περιπτώσεις που έχουν υπηρετήσει 
σε ειρηνική περίοδο. 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ

Σετ με δοχεία πορσελάνης πάνω σε 
μαύρο ξύλινο δίσκο με μεταλλικές 
λαβές  34 X 34 X 5cm

Κουτί για πούρα 30 X 22,5 X 8cm

Με κρητικές μαντινάδες ψυχαγωγεί τους θαμώνες του ο Βούργιας

Πληροφορίες: 210 21 17 497
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Γιατρός

Όλοι γνωρίζουμε ότι τρία είναι τα βασικά συστατικά των τρο-
φών που έχει ανάγκη ο οργανισμός του ανθρώπου. Οι πρωτεΐνες 
που αφθονούν στις ζωικές τροφές, οι υδατάνθρακες(σάκχαρα, 
άμυλο κ.λ.π.), που βρίσκονται κυρίως στις φυτικές τροφές και 
τα λίπη που υπάρχουν και στις ζωικές και στις φυτικές τροφές 
(φυτικά έλαια). Οι πρωτεΐνες χρησιμεύουν για την ανάπτυξη 
του οργανισμού και για την αντικατάσταση των κυττάρων του 
που συνεχώς ανανεώνονται. Οι υδατάνθρακες αποτελούν την 
πρώτη ύλη από την οποία ο οργανισμός παίρνει θερμίδες. Τα 
λίπη είναι η βασική ουσία ευγενών ιστών όπως ο νευρικός, και 
ορισμένων ορμονών . Επίσης, χρησιμοποιούνται από τον οργα-
νισμό για αποθήκευση των επιπλέον θερμίδων που εισάγονται 
σ΄ αυτόν.
Στις τροφές, ανάμεσα σε άλλα, υπάρχουν τα ιχνοστοιχεία, π.χ. 
κάλιο, νάτριο, ασβέστιο κ.τ.λ., οι φυτικές ίνες και τα πρόσθετα. 
Τα πρόσθετα χρησιμεύουν για τη συντήρηση των τροφών, δη-
λαδή για τη διατήρηση της σύστασης, της γεύσης και της θρε-
πτικής τους αξίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επειδή τα 
πρόσθετα ανευρίσκονται στα ¾ των τροφών, θα ασχοληθούμε 
με αυτά κάπως εκτενέστερα. Τα πιο παλαιά είναι η ζάχαρη, το 
αλάτι, η γλυκόζη και το σιρόπι από καλαμπόκι. Αυτά είναι φυσι-
κά, αθώα, και μόνο η υπερβολική κατανάλωσή τους μπορεί να 
προξενήσει κακό στον οργανισμό.
Από το έτος 1857 άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα νεώτερα 
πρόσθετα. Υπολογίζεται ότι 3.800 από αυτά έχουν άδεια έγκρι-
σης και 10.000 δεν έχουν. Έτσι, γίνεται φανερός ο μεγάλος 
αριθμός ουσιών, που εισάγεται στον οργανισμό του ανθρώπου, 
και οι επιδράσεις (γνωστές και άγνωστες) που δέχεται. Άλλες 
από τις ουσίες αυτές βρίσκονται στις τροφές ως αποτέλεσμα 
νοθείας και άλλες ως προσμίξεις (φυσικές και ζωικές ορμό-
νες, φυτοφάρμακα, ουσίες μολυσμένου περιβάλλοντος κ.λ.π.). 
Πολλά χημικά πρόσθετα έχουν θεωρηθεί κατά καιρούς ως αιτία 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει, επί-
σης, για τις γλυκαντικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται στην κα-
ταπολέμηση της παχυσαρκίας, αντικαθιστώντας τη ζάχαρη. Η 
σακχαρίνη (ζαχαρίνη) π.χ. έχει ενοχοποιηθεί ως αιτία που προ-
καλεί τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Στην Αμερική έχει 
υπολογισθεί ότι 1200 περιπτώσεις αυτού του καρκίνου το χρόνο 

παρατηρούνται σε άτομα που πίνουν ένα αναψυκτικό την ημέρα 
με σακχαρίνη. Η ασπαρτάμη, που υπάρχει στα αναψυκτικά της 
κατηγορίας (λάιτ) light, προκαλεί σε πειραματόζωα (νεογέννη-
τα ποντίκια) βλάβη στα νευρικά κύτταρα. Στον άνθρωπο δεν 
έχουν επιβεβαιωθεί τέτοιες βλάβες, χωρίς αυτό να αποκλείει τη 
βλαβερή επίδρασή τους.
Πώς όμως εισάγονται οι τροφές στον οργανισμό μας; Τι μετα-
βολές προκαλούνται σ΄αυτές με τον τρόπο που μαγειρεύονται; 
Οι τροφές που τρώγονται αυτούσιες, χωρίς δηλαδή καμιά επε-
ξεργασία, είναι οι καλύτερες. Τα φρούτα, τα λαχανικά, οι φυσι-
κοί χυμοί, οι ξηροί καρποί αποτελούν άριστες τροφές. Τα φρού-
τα, όταν τρώγονται με το φλοιό τους (λόγω της ενεργητικής 
δράσης των φυτικών ινών), και τα λαχανικά (οι σαλάτες), όταν 
δεν ψιλοκόβονται και δεν πολτοποιούνται, περιέχουν άφθονη 
και αναλλοίωτη βιταμίνη C. Οι άλλες τροφές, πριν φαγωθούν, 
μαγειρεύονται και αυτό είναι απαραίτητο για την καταστροφή 
των μικροβίων (όπως είναι π.χ. η σαλμονέλα, το τοξόπλασμα) 
και την προετοιμασία της πέψης. Το καλό μαγείρεμα (βράσιμο, 
ψήσιμο) έχει μεγάλη σημασία στην υγιεινή διατροφή. Εδώ, θα 
τονίσουμε ότι οι τροφές των Fast Food υστερούν στον τομέα 
αυτό, με κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων. Επίσης, λόγω του 
ατελούς βρασίματος ή ψησίματος, οι τροφές αυτών των εστια-
τορίων είναι άνοστες και γι΄αυτό οι ιδιοκτήτες των πρόχειρων 
αυτών εστιατορίων προσθέτουν αλάτι, ζωικό λίπος και άλλα 
πρόσθετα, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη μείωση της θρεπτικής 
τους αξίας. Οι τηγανητές πατάτες των Fast Food είναι ανθυγι-
εινές γιατί μαγειρεύονται συχνά στο ίδιο σπορέλαιο, μάλιστα 
έχει αναφερθεί ότι το χρησιμοποιούν μέχρι και 50 μαγειρέματα. 
Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί προκαλούνται βλάβες στα 
αιμοφόρα αγγεία και στο μυοκάρδιο από τα υπεροξειδωμένα 
λιπαρά οξέα που έχουν δημιουργηθεί. Αυτά τα φαινόμενα δεν 
παρατηρούνται, όταν οι πατάτες τηγανίζονται στο σπίτι με λάδι 
ελιάς, ακόμη και αν το ίδιο λάδι χρησιμοποιηθεί 8-10 φορές για 
το τηγάνισμά τους.
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