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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;
• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto
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& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

Είναι το Ford Focus RS, o βασιλιάς των hot hatches;
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• Audi Q2
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ 
CITROEN C3

καθηµερινές ιδέες
17 // BUSINESS Τα σηµαντικότερα νέα 
του επιχειρηµατικού κόσµου

SPORTS
38 // ΑΕΚ Και γρήγορα και αποτελεσµατικά
39 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ

σελ. 18-37





www.freesunday.gr04 09.07.2017

πολιτική

Τ
ακτική πόλωσης φαίνεται ότι είναι αποφασι-
σμένος να ακολουθήσει από δω και πέρα ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά την «ε-
πίθεσης φιλίας» την οποία επιχείρησε προς 
το ΠΑΣΟΚ - Δημοκρατική Συμπαράταξη και 
η οποία κατέρρευσε με πάταγο στις κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις του με τους πολιτικούς αρχηγούς.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί 

να αντιστρέψει την πίεση που του ασκεί η ΝΔ για την υπόθεση 
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του κυβερνητικού του εταίρου, 
προέδρου των ΑΝΕΛ και υπουργού Άμυνας, Πάνου Καμμένου 
με ισοβίτη καταδικασμένο για την υπόθεση του «Noor 1», αλλά 
και να αλλάξει την ατζέντα, μετά τις ψυχρολουσίες που η κυ-
βέρνηση δέχεται από την ΕΚΤ, η οποία αμφισβητεί ευθέως τις 
εκθέσεις βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και για την ώρα 
κρατά την Ελλάδα εκτός του προγράμματος ποσοτικής χαλά-
ρωσης, τη στιγμή που η ένταξη στο QE θα διευκόλυνε το αφή-
γημα περί επιστροφής στην κανονικότητα και περί ομαλού και 
κατάλληλου για επενδύσεις κλίματος στη χώρα.

Επίθεση στον… Σημίτη
Χαρακτηριστική της νέας τακτικής που φαίνεται να υιοθετεί ο 
κ. Τσίπρας ήταν η παρέμβασή του στη συζήτηση στην Ολομέ-
λεια της Βουλής επί του πορίσματος της Προανακριτικής για 
τον Γιάννο Παπαντωνίου, όπου εξαπέλυσε επίθεση εφ’ όλης της 
ύλης κατά του ΠΑΣΟΚ, φτάνοντας μέχρι την περίοδο Σημίτη 
και σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «άκουσα την κ. Γεννη-
ματά στην παρέμβασή της να προσπαθεί να μιλήσει για στοχο-
ποίηση και σκευωρία ενάντια στον πρωθυπουργό που μας έβαλε 
στο ευρώ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, όπως όμως δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι θα καταγραφεί στην Ιστορία ότι ήταν ο 
πρωθυπουργός που έβλεπε τις μίζες με τα εκατομμύρια ευρώ 
να περνούν δίπλα του χωρίς να αντιδρά. Δεν είχε ιδέα ο κ. Ση-
μίτης για τις παραλείψεις, τις δράσεις του κ. Τσοχατζόπουλου 
και του κ. Παπαντωνίου, τις σακούλες του κ. Τσουκάτου, για τα 
κομματικά ταμεία, για τις μίζες στα Εξοπλιστικά, στον ΟΤΕ, στο 

C4I, τους Ολυμπιακούς, τα υποβρύχια, τις φρεγάτες».
Παράλληλα, έβαλε στο στόχαστρό του την πρόεδρο του 

ΠΑΣΟΚ και της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφη 
Γεννηματά, η οποία απουσίαζε από τη συνεδρίαση (όπως και ο 
πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης). Ο κ. Τσίπρας εξαπέ-
λυσε δριμεία επίθεση κατά της κ. Γεννηματά, λέγοντας «δεν εί-
πατε ότι επιστρέψατε (σ.σ.: αναφορά στην καταληκτική ομιλία 
Γεννηματά στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης); 
Πού είστε τότε για να υπερασπιστείτε το ΠΑΣΟΚ της χρυσής 
περιόδου;», ενώ απευθυνόμενος στην πτέρυγα του κόμματος 
είπε δηκτικά ότι «βεβαίως μπορεί να είναι επιλογή σας να θέ-
λετε να ξαναστήσετε την παράταξή σας στα ίδια πρόσωπα που 
αποτελούν και την αιτία της κατάρρευσής σας. Αν είναι επιλογή 
σας, τουλάχιστον μην το βάζετε στα πόδια. Να είστε εδώ να υ-
περασπιστείτε την πολιτική τους».

Πυρά και κατά Μητσοτάκη
Όσον αφορά το έτερο σκέλος των επιθέσεων της κυβέρνησης, 
αυτό της ΝΔ, την οποία κατηγορεί ότι «σηκώνει» το ζήτημα Καμ-
μένου (ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε Εξεταστική στη διάρκεια της 
προ ημερησίας συζήτησης για την οικονομία) σε μια προσπά-
θεια αντιπερισπασμού για τις άλλες υποθέσεις με οσμή σκαν-
δάλου, ο κ. Τσίπρας ήταν σαφής στην τοποθέτησή του: «Είναι 
κατανοητό βέβαια γιατί ο κ. Μητσοτάκης απουσιάζει όταν συ-
ζητάμε υποθέσεις πραγματικής διαφθοράς… Για εκείνον, δεν 
υπήρξαν σκάνδαλα και μίζες, ούτε το Ερρίκος Ντυνάν, τα θα-
λασσοδάνεια και η Novartis, παρά μονάχα το γεγονός ότι κά-
ποιος ισοβίτης τηλεφώνησε στον υπουργό Άμυνας κι εκείνος 
του υπέδειξε να πάει στη Δικαιοσύνη». Παράλληλα, ο πρωθυ-
πουργός πρόσθεσε ότι αντιλαμβάνεται κανείς για ποιον λόγο 
επαναλαμβάνει η ΝΔ το αίτημα για εξεταστική επιτροπή, λέγο-
ντας ότι αυτό γίνεται «επειδή δεν θέλει να συζητούνται οι απο-
καλύψεις για τα σκάνδαλα των εποχών των παχιών αγελάδων. 
Και ως αντιπερισπασμό κραδαίνει ζητήματα δευτερεύουσας και 
τριτεύουσας σημασίας». Πάντως, ο κ. Τσίπρας κάλυψε τελείως 
τον κυβερνητικό εταίρο του, αποκλείοντας για άλλη μια φορά 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

το ενδεχόμενο εξεταστικής επιτροπής με τη φράση «δεν πρό-
κειται να παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι».

«Αγκάθι» ο Βαρουφάκης
Από την άλλη πλευρά, οι νέες αποκαλύψεις του Γκλεν Κιμ, συ-
νεργάτη του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη 
αλλά και του νυν «τσάρου της οικονομίας» Ευκλείδη Τσακαλώ-
του, σχετικά με το πλάνο αντίδρασης της Ελλάδας στην περί-
πτωση που η ΕΚΤ έκοβε τη ρευστότητα στις τράπεζες, πλάνο 
που περιλάμβανε παράλληλο νόμισμα και κουπόνια για την 
πληρωμή των δημοσίων υπαλλήλων, φέρνουν σε νέα αμηχανία 
την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να πάρει α-
ποστάσεις από την εξάμηνη περίοδο των αρχών του 2015. Την 
ώρα που η αντιπολίτευση σφυροκοπούσε την κυβέρνηση ζη-
τώντας Εξεταστική για τα έργα και τις ημέρες του κ. Βαρου-
φάκη, το Μαξίμου τηρούσε σιγή ασυρμάτου. Ωστόσο, η αμη-
χανία έγινε ακόμα πιο μεγάλη όταν ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης, 
χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από το πρόσφατο βιβλίο του 
«Adults in the Room», αποκάλυψε ότι ο ίδιος είχε παρουσιά-
σει το σύστημα παράλληλων πληρωμών στο σπίτι του Αλέξη 
Τσίπρα στην Κυψέλη τον Νοέμβριο του 2014, με παρόντες τους 
κ.κ. Νίκο Παππά και Γιάννη Δραγασάκη, και το είχε επαναλά-
βει και σε Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2015.

Αυξάνει την πίεση η ΝΔ
Πάντως, αποδεικνύοντας ότι η πόλωση είναι δίκοπο μαχαίρι, 
η ΝΔ αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση. Το κόμμα της α-
ξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε αίτημα για σύσταση ε-
ξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση Καμμένου (τον οποίο 
η ΝΔ φαίνεται ότι θεωρεί τον «αδύναμο κρίκο» της κυβέρνη-
σης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) και παράλληλα εξαπέλυσε 
επίθεση στην κάλυψη που παρείχε ο πρωθυπουργός στον κυ-
βερνητικό του εταίρο για την υπόθεση, ρωτώντας αν ο Αλέξης 
Τσίπρας γνώριζε τις ενέργειες του Πάνου Καμμένου και, αν 
ναι, σε ποια έκταση και από πότε. Μάλιστα, η ΝΔ, απαντώντας 
στο Μαξίμου, υπενθύμισε ότι έχει αποδεχτεί τη σύσταση εξε-
ταστικών επιτροπών για όλες τις υποθέσεις που έχει φέρει η 
κυβέρνηση, προσθέτοντας δηκτικά ότι «το ερώτημα που πρέ-
πει να απαντήσει ο πρωθυπουργός είναι γιατί αρνείται τις εξε-
ταστικές επιτροπές για την οικονομική καταστροφή του 2015 
και την εμπλοκή του κ. Καμμένου στη σκανδαλώδη υπόθεση 
με τον ισοβίτη κατάδικο για εμπόριο ναρκωτικών. Γιατί ο κ. Τσί-
πρας αρνείται να απαντήσει στα ερωτήματα των πολιτών για το 
αν γνώριζε τους διαλόγους και τη σχέση του κ. Καμμένου με 
τον φυλακισμένο ισοβίτη;».

Χαρακτηριστική της νέας 
τακτικής που φαίνεται να 
υιοθετεί ο κ. Τσίπρας ήταν η 
παρέμβασή του στη συζήτηση 
στην Ολομέλεια της Βουλής 
επί του πορίσματος της 
Προανακριτικής για τον Γιάννο 
Παπαντωνίου, όπου εξαπέλυσε 
επίθεση εφ’ όλης της ύλης κατά 
του ΠΑΣΟΚ, φτάνοντας μέχρι 
την περίοδο Σημίτη.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΌΛΩΣΗΣ
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Το ερώτηµα που τίθεται είναι όχι αν Γαλλία 
και Γερµανία θα επανεκκινήσουν την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στη βάση µιας 
κοινής πρότασης, αλλά αν το Βερολίνο θα 
αποφασίσει να στηρίξει µια ήπια προσαρµογή 
του Παρισιού στην πρώτη ταχύτητα της 
γερµανικής Ευρώπης.

Η σκηνοθεσία και τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα 
έχουν εξαντληθεί στη Γαλλία από τους Σαρ-
κοζί και Ολάντ, έτσι η επιλογή Μακρόν να συ-
γκαλέσει στις Βερσαλλίες κοινή συνεδρίαση 
της Βουλής και της Γερουσίας για να δώσει έµ-

φαση στο κατεπείγον της µεταρρυθµιστικής του ατζέντας δεν ε-
ντυπωσίασε ιδιαίτερα.

Αργά αλλά σταθερά, η µετεκλογική Γαλλία του 2017 αρχίζει 
να προσαρµόζεται στις σταθερές των αναµετρήσεων, έτσι όπως 
αυτές διαµορφώθηκαν την εποµένη των εκλογών του 2007 και 
του 2012.

Ίδια συνταγή
Πιο εντυπωσιακή από την κοινή συνεδρίαση Βουλής και Γερου-
σίας στις Βερσαλλίες υπήρξε δίχως αµφιβολία η έκθεση του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου που εντοπίζει πρόσθετες δαπάνες 8 δισ. ευρώ 
και οδηγεί σε «εδώ και τώρα» σκληρές δηµοσιονοµικές περικο-
πές µε στόχο τη συµµόρφωση της Γαλλίας µε το πλαφόν 3% για το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα που ορίζει το Σύµφωνο Σταθερότητας.

Η συνταγή Μακρόν δεν διαφέρει από αυτήν των προκατό-
χων του Ολάντ και Σαρκοζί. Πρώτα περικοπές δηµοσίων δαπα-
νών και µεταρρυθµίσεις στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας και 
στη συνέχεια διµερής συνολική διαπραγµάτευση µε τη Γερµα-
νία µε στόχο την προώθηση της γαλλικής πρότασης για πολιτική 
πλαισίωση της Ευρωζώνης µε ευρωπαϊκό υπουργείο Οικονοµι-
κών και Κοινοβούλιο του Ευρώ.

Απέναντι στη γαλλική πρόταση, η οποία διαµορφώθηκε 
πριν από δύο χρόνια από τον Ολάντ, υπάρχει η πρόταση Σόι-
µπλε για µεταφορά της αρµοδιότητας ελέγχου της εφαρµογής 
του Συµφώνου Σταθερότητας από την Κοµισιόν, που είναι χα-
λαρή, καθώς κρίνει µε πολιτικά κριτήρια, στον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισµό Σταθερότητας, που θα επιβάλλει αυτόµατα κυρώσεις 
στους παραβάτες.

Το ίδιο λάθος
Θα ήταν λάθος η σηµερινή επιφυλακτική στάση της Γερµανίας 
απέναντι στον Μακρόν να χαρακτηριστεί προεκλογική ή να συν-
δεθεί µε τον Σόιµπλε και την παραµονή του ή όχι στην επόµενη 
κυβέρνηση. Σήµερα το πιο πιθανό µετεκλογικό σενάριο στη 
Γερµανία είναι συνασπισµός Χριστιανοδηµοκρατών και Ελεύθε-

ρων ∆ηµοκρατών, που σηµαίνει περισσότερη περιχαράκωση στη 
δηµοσιονοµική λιτότητα.

Ο Σαρκοζί πρώτος και ο Ολάντ στη συνέχεια, όταν διαπίστω-
σαν ότι η δέσµευσή τους να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις 
µιας µόνιµης δηµοσιονοµικής ευταξίας στη Γαλλία δεν έπεισε 
τη Γερµανία να αρχίσει συνολική διαπραγµάτευση για την πολι-
τική πλαισίωση της Ευρωζώνης, προσπάθησαν να περιορίσουν 
τη φθορά τους στο εσωτερικό κατεβάζοντας την ταχύτητα των 
µεταρρυθµίσεων.

Το αποτέλεσµα είναι γνωστό: από τη µια µεριά µέτρα που 
εξαγριώνουν την κοινωνία και δεν ικανοποιούν Βερολίνο και 
Βρυξέλλες και από την άλλη καµία πρόοδος, έστω και προσχη-
µατική, προς την κατεύθυνση συνολικής µεταρρύθµισης της Ευ-
ρωζώνης.

Κίνδυνος ανεξέλεγκτης αποσταθεροποίησης
Τούτων λεχθέντων, η Γαλλία, που βρίσκεται µεταξύ του Βορρά 
και του Νότου της Ε.Ε.-Ευρωζώνης, εξακολουθεί να είναι ένα 
πεδίο έντονου προβληµατισµού για την ελίτ της Γερµανίας, 
όπου φαίνεται να έχει γίνει κατανοητό ότι περισσότερη δηµο-
σιονοµική λιτότητα και περαιτέρω κατεδάφιση των κεκτηµένων 
σηµαίνει κίνδυνος ανεξέλεγκτης κοινωνικής και πολιτικής απο-
σταθεροποίησης για τη δεύτερη οικονοµία της Ευρωζώνης.

Ο Σαρκοζί πρώτος και ο Ολάντ στη συνέχεια ξεκίνησαν µε 

αποφασιστικότητα προς την κατεύθυνση συνολικής επαναδι-
απραγµάτευσης µε το Βερολίνο, χωρίς να βρουν ουσιαστική α-
νταπόκριση. Αποτέλεσµα, η ταυτόχρονη κατάρρευση ∆εξιάς και 
Σοσιαλιστών, µε την παράταξη Μακρόν να προβάλλει, δίχως υ-
περβολή, η τελευταία ευκαιρία αποφυγής ανεξέλεγκτης αποστα-
θεροποίησης.

Έτσι, το ερώτηµα που τίθεται είναι όχι αν Γαλλία και Γερµα-
νία θα επανεκκινήσουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στη βάση 
µιας κοινής πρότασης, αλλά αν το Βερολίνο θα αποφασίσει να 
στηρίξει µια ήπια προσαρµογή του Παρισιού στην πρώτη ταχύ-
τητα της γερµανικής Ευρώπης.

Μηδενική περίοδος χάριτος
Την περιδίνηση της Γαλλίας ανάµεσα στην εναντίωση και στη 
σκληρή διαπραγµάτευση µε τη Γερµανία και, τέλος, την άνευ 
όρων υποταγή εξέφρασαν και ο Σαρκοζί και ο Ολάντ, µε πιο χα-
ρακτηριστική περίπτωση τον πρώτο: Ξεκίνησε µε τη φιλοδοξία 
να ηγηθεί της Νότιας Ευρώπης στο πλαίσιο της Ένωσης για τη 
Μεσόγειο και προσέγγισε το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας 
να διαπραγµατευτεί από θέση ισχύος µε τη Γερµανία. Τελικά, 
φαίνεται ότι πείστηκε ότι η καλύτερη θωράκιση της Γαλλίας α-
πέναντι στις πιέσεις των αγορών ήταν η ευθυγράµµιση µε το Βε-
ρολίνο, µια επιλογή που δεν απέδωσε τα προσδοκώµενα αποτε-
λέσµατα, καθώς και η χώρα έχασε τη βαθµολογία ΑΑΑ της πιστο-
ληπτικής της αξιοπιστίας και ο ίδιος τις εκλογές του 2012!

Όταν ανακοινώθηκε η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για πρόσθετη υπέρβαση δηµοσίων δαπανών, ο Μακρόν αντέ-
δρασε όπως είχε αντιδράσει ο Σαρκοζί όταν ανέδειξε την περι-
φρούρηση του ΑΑΑ ως εθνική προτεραιότητα. Σήµερα οι Μα-
κρόν-Φιλίπ αποσυνδέουν πλέον ανοιχτά τη δηµοσιονοµική 
προσαρµογή από τη συνολική επαναδιαπραγµάτευση µε τη 
Γερµανία και µιλούν για κίνδυνο απώλειας της κυριαρχίας της 
χώρας και υποθήκευσης των επόµενων γενιών.

Στη Γερµανία µάλλον επαναπαύονται στους θεσµούς της Πέ-
µπτης Γαλλικής ∆ηµοκρατίας που εξασφαλίζουν πενταετή στα-
θερότητα χωρίς εκπλήξεις στον Πρόεδρο και στην κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία που τον στηρίζει. Προφανώς υποβαθµίζουν και 
παραβλέπουν τη σκληρή πραγµατικότητα της περιορισµένης, αν 
όχι µηδενικής, περιόδου χάριτος για τον νέο ένοικο του Μεγά-
ρου των Ηλυσίων.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΥΣΚΟΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΑΚΡΟΝ
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συνέντευξη06
Κάλεσμα για συνδιαμόρφωση πολιτικού και 

προγραμματικού πλαισίου για την κεντροα-
ριστερά απευθύνει ο βουλευτής της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης Λεωνίδας Γρηγο-

ράκος, λίγες ημέρες μετά το συνέδριο του κόμματος. Πα-
ράλληλα, αποκρούει την «επίθεση φιλίας» του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μου πείτε τα δικά σας συ-
μπεράσματα από το συνέδριο της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης.
Το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι απο-
σαφηνίστηκαν δύο καίρια ζητήματα: η εκλογή ηγεσίας 
από την κοινωνική βάση τον Οκτώβριο του 2017 και η 
διεξαγωγή, δύο μήνες μετά, του ιδρυτικού συνεδρίου 
ενός νέου ενιαίου φορέα της προοδευτικής παράταξης, 
προσκαλώντας όλα τα κόμματα, τις κινήσεις και τους 
φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο να αντα-
ποκριθούν, χωρίς προαπαιτούμενα και αστερίσκους. 
Εξίσου σημαντικό είναι ότι επικεφαλής της Επιτροπής 
Δεοντολογίας και Πιστοποίησης τέθηκε ο εξαιρετικός 
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος. 
Αντιλαμβάνεστε ότι με το κύρος που διαθέτει και την 
πολιτική και επιστημονική του επάρκεια μπορεί να δια-
σφαλίσει τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου 
να προχωρήσουμε μπροστά με αξιοπιστία και φερεγ-
γυότητα. Και προπαντός χωρίς τους γνωστούς εσω-
κομματικούς μηχανισμούς που πάντα επιδιώκουν να 
ποδηγετήσουν και να χειραγωγήσουν διεργασίες και 
εξελίξεις σε έναν πολιτικό χώρο.

Θεωρείτε ότι το σχήμα της Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης μπορεί να εκφράσει στον μεγαλύτερο δυ-
νατό βαθμό τον χώρο της κεντροαριστεράς στην 
Ελλάδα;
Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς έχουν κατακερματι-
στεί. Είναι διάσπαρτες. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη 
έχει δείξει εδώ και δυόμισι χρόνια τα όριά της. Η απή-
χηση και η εμβέλειά της αποδεικνύονται περιορισμέ-
νες. Άλλωστε γι’ αυτό και επιλέγουμε τον δρόμο της 
συγκρότησης ενός νέου και ενιαίου φορέα. Φιλοδοξία 
μας είναι στο εγχείρημα αυτό να ανταποκριθούν όλοι. 
Προσπερνώντας μονομέρειες, αυταρέσκειες, ακόμη 
και προσωπικές φιλοδοξίες, μπορούμε να συνδιαμορ-
φώσουμε ένα νέο πολιτικό και προγραμματικό πλαί-
σιο. Ένα πλαίσιο που θα αποτελούσε τη συγκολλητική 
ουσία όλων εκείνων των δυνάμεων που αντιστρατεύ-
ονται τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και τον συντηρητισμό της 
ΝΔ. Επειδή οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν είναι 
σοβαρές, αισιοδοξώ ότι το συνέδριο του Δεκεμβρίου 
θα συνιστά μια μεγάλη τομή στον χώρο της κεντροα-
ριστεράς και του προοδευτικού κέντρου.

Από δω και πέρα, ποια είναι τα βήματα για το σχήμα 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης;
Το μεγάλο βήμα που καλείται να κάνει είναι να εκπέμ-
ψει ένα καθαρό και ηχηρό μήνυμα: Η ανασύνθεση της 
προοδευτικής παράταξης αποτελεί υπόθεση όλων μας. 
Ως εκ τούτου, όλοι μας θα κριθούμε από τις πράξεις και 
τις ενέργειές μας. Και πρωτίστως από το αν θα επιδεί-
ξουμε την απαιτούμενη αποφασιστικότητα να προχω-
ρήσουμε μπροστά, ρίχνοντας τα τείχη που μας χωρί-
ζουν. Οι πολίτες που άλλοτε πίστεψαν και στρατεύτηκαν 
στην «αλλαγή» και στον «εκσυγχρονισμό», αλλά και οι 
σημερινές νεότερες γενιές που απορρίπτουν τον λαϊ-
κισμό του ΣΥΡΙΖΑ και τον συντηρητισμό της ΝΔ, ανα-
ζητούν νέα πολιτική έκφραση. Ο νέος και ενιαίος φο-
ρέας αυτό ακριβώς πρέπει να επιδιώξει, να συσπει-
ρώσει όλες τις οργανωμένες και ανένταχτες δυνάμεις 
της κάτω από την ομπρέλα του.

Η κ. Γεννηματά είπε ότι «μέρος της λύσης θα γί-
νουμε. Δεν πρόκειται όμως να γίνουμε συμπλή-

Οι επιθέσεις φιλίας είναι 
χωρίς αντίκρισμα. Με 
εκείνους που καταστρέφουν 
κάθε μέρα την Ελλάδα και 
την ελληνική οικονομία δεν 
υπάρχει η παραμικρή βάση για 
οποιαδήποτε συμπόρευση.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Λεωνίδας Γρηγοράκος, βουλευτής Λακωνίας 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

ρωμα κανενός». Πώς μεταφράζετε εσείς αυτή τη 
φράση;
Ο προοδευτικός προσανατολισμός της χώρας είναι 
ζωτική ανάγκη. Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όπως απέδειξαν, δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη. Η α-
νικανότητα και η ανεπάρκειά τους, σε συνδυασμό με 
τις ιδεοληψίες και τις αγκυλώσεις τους, τούς καθιστούν 
εντελώς ακατάλληλους για τη δουλειά που ανέλαβαν. 
Από την άλλη, η ΝΔ, παρά τις μεταρρυθμιστικές δια-
κηρύξεις του αρχηγού της, εξακολουθεί να παραμέ-
νει ένα μπλοκαρισμένο συντηρητικό κόμμα. Οι προο-
δευτικές δυνάμεις, ξεπερνώντας την πολυδιάσπασή 
τους, έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν την κινη-
τήρια δύναμη για την προώθηση των αναγκαίων αλ-
λαγών και μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στην ελ-
ληνική οικονομία. Αυτή ακριβώς είναι η δική μου με-
τάφραση. Άλλωστε η χώρα ούτε έχει την πολυτέλεια 
να περιμένει ούτε μπορεί να ελπίζει σε συναινέσεις 
με ανερμάτιστους και επικίνδυνους. Ήδη πληρώσαμε 
και πληρώνουμε ακριβά τους πειραματισμούς τους.

Ο πρόεδρος της ΝΔ πραγματοποίησε ομιλία στην έ-
ναρξη του συνεδρίου σας. Θεωρείτε ότι η κίνησή 
του αυτή αποτελεί «άνοιγμα» προς τη Δημοκρατική 
Συμπαράταξη;
Την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριό μας ο-
φείλουμε να την αντιμετωπίσουμε ως μια φυσιολογική 
και αυτονόητη πράξη. Αυτό επιτάσσει ο πολιτικός πο-
λιτισμός. Πέρασαν οι εποχές που τα πολιτικά κόμματα 
βρίσκονταν στα χαρακώματα, πετροβολώντας το ένα 
το άλλο. Άλλωστε όλοι οφείλουμε να αναζητούμε αυτά 
που μας ενώνουν και όχι εκείνα που μας χωρίζουν. 
Μόνον έτσι θα προσδώσουμε στο δημοκρατικό μας 
πολίτευμα ουσιαστικό περιεχόμενο.

Από την άλλη, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια 
«επίθεση φιλίας» προς τη Δημοκρατική Συμπαρά-

ζήμιες συνέπειες που θα επέφερε ο ακραίος και επι-
κίνδυνος τακτικισμός του. Υποδύεται τον σκληρό δι-
απραγματευτή προς χάριν της λαϊκής κατανάλωσης. 
Όταν κατάλαβαν ότι το άθλιο παιχνίδι τους καθιστούσε 
τις πολιτικές εξελίξεις ρευστές, έκλεισαν τη συμφωνία 
με τους δανειστές υπογράφοντας τα πάντα. Να σας υ-
πενθυμίσω τι έλεγαν για το αφορολόγητο και τις συ-
ντάξεις και τι υπέγραψαν; Μοναδικό τους μέλημα η 
παράταση της παραμονής τους στην εξουσία με κάθε 
κόστος και κάθε τίμημα.

Θα ήθελα ένα σχόλιό σας για την υπόθεση Καμμέ-
νου που έχει έρθει στην επιφάνεια το τελευταίο δι-
άστημα.
Το πολυδιαφημισμένο «ηθικό πλεονέκτημα της Αρι-
στεράς»… Μετά τον ορυμαγδό των αποκαλύψεων, με 
πρώτη και κύρια τη συνομιλία του υπουργού Αμύνης 
με ισοβίτη καταδικασμένο για εμπορία ναρκωτικών, 
αντιλαμβάνεστε ότι πλέον αυτό συνιστά το πιο σύντομο 
ανέκδοτο. Η ανοχή του πρωθυπουργού κάνει φύλλο 
και φτερό τις διακηρύξεις περί ηθικού πλεονεκτήματος.

Επίσης, θα ήθελα τη γνώμη σας για τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Υγείας, που είναι και συνάδελφός 
σας. Ποια η άποψή σας για τον κ. Πολάκη;
Ο προκλητικός και ανερμάτιστος αναπληρωτής υπουρ-
γός Υγείας δεν είναι ο «κουζουλός» του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 
κάτι χειρότερο: συνιστά μια νεοφασιστική έκφραση 
που βρίθει από τραμπουκισμούς και αντιδημοκρα-
τικά αισθήματα. Είναι ο άνθρωπος που κάνει όλες τις 
βρόμικες δουλειές. Εκβιάζει τη Δικαιοσύνη, απειλεί τα 
ΜΜΕ, εξαπολύει αήθεις επιθέσεις εναντίον των πολιτι-
κών του αντιπάλων. Η επίκληση της Σοβιετίας από τον 
αναπληρωτή υπουργό Υγείας κάθε άλλο παρά τυχαία 
είναι. Μας υπενθυμίζει ότι αυτοί που σήμερα υποδύ-
ονται τους ριζοσπάστες αριστερούς δεν μπορούν να 
απεξαρτηθούν από το γενετικό τους υλικό. Οι βαρβα-
ρότητες του υπαρκτού-ανύπαρκτου σοσιαλισμού ήταν 
και παραμένουν σημαία τους. Με αυτές γαλουχήθη-
καν, με αυτές ανατράφηκαν, με αυτές αναδείχθηκαν. 
Μην ξεχνάμε κάτι εξαιρετικά σημαντικό: ο κ. Τσίπρας 
εντάχθηκε στην Κομμουνιστική Νεολαία την περίοδο 
που έπεφτε το Τείχος του Βερολίνου και κατέρρεε ένα 
ολόκληρο σύστημα που στηριζόταν στις αντιδημοκρα-
τικές και φασιστικές μεθοδεύσεις.

Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε τον Δημήτρη Καμμένο για 
την αντιπροεδρία της Βουλής;
Δεν διαφωνώ μόνο πολιτικά μαζί του. Μεταξύ μας υ-
πάρχει και πολιτισμικό χάσμα. Ο άνθρωπος αυτός δεν 
κρύβει τις ιδέες του. Είναι ένα αμάλγαμα συντηρητι-
κών, ξενοφοβικών, ρατσιστικών και ακροδεξιών από-
ψεων. Η εκλογή του στο προεδρείο προσβάλλει, κατά 
τη γνώμη μου, το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τους δη-
μοκρατικούς θεσμούς.

«Ο προοδευτικός προσανατολισμός 
της χώρας είναι ζωτική ανάγκη»

ταξη από διάφορα στελέχη της κυβέρνησης. Εσείς 
τι θα τους απαντούσατε;
Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Ο Αλέξης Τσί-
πρας, βλέποντας να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο 
στην απαξίωση και στην απόρριψη, σκαρφίζεται σενά-
ρια συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ, φτάνοντας στο σημείο 
να μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση. Ο πολιτικός 
συνέταιρος του Πάνου Καμμένου αντιγράφει τον κυ-
νισμό και τον αμοραλισμό του υπουργού του. Οι επι-
θέσεις φιλίας, όπως λέτε, είναι χωρίς αντίκρισμα. Με 
εκείνους που καταστρέφουν κάθε μέρα την Ελλάδα 
και την ελληνική οικονομία δεν υπάρχει η παραμικρή 
βάση για οποιαδήποτε συμπόρευση. Όσο παραμένουν 
στο πηδάλιο της εξουσίας, τόσο θα βουλιάζουν και θα 
διασύρονται. Η βουλιμία τους για τα αξιώματα τους εκ-
θέτει ανεπανόρθωτα.

Μιλώντας για την κυβέρνηση, έπειτα από σχεδόν 
δυόμισι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, πώς τους κρίνετε;
Τα δυόμισι χρόνια ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι η μελανότερη σε-
λίδα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Την περίοδο 
Βαρουφάκη, επί έξι μήνες έπαιζαν τη χώρα στα ζάρια, 
θέτοντάς την με το ένα πόδι εκτός Ευρωζώνης. Στη συ-
νέχεια μεταμορφώθηκαν σε ακραίους μνημονιακούς, 
δίνοντάς τα όλα. Η διακυβέρνησή τους έχει να επιδεί-
ξει δύο μνημόνια, τα επαχθέστερα όλων. Ποια κρίση 
να κάνει κάποιος για εκείνους που είπαν τα μεγαλύ-
τερα ψέματα χωρίς καμία αιδώ;

Θεωρείτε ότι μετά και το κλείσιμο της δεύτερης α-
ξιολόγησης υπάρχει ενδεχόμενο πολιτικών εξελί-
ξεων στη χώρα;
Η αργόσυρτη δεύτερη αξιολόγηση είχε εξαιρετικά υψηλό 
κόστος για την Ελλάδα και την οικονομία. Μολονότι ο 
πρωθυπουργός το ήξερε, επέλεξε να κάνει διαπραγ-
μάτευση για τη διαπραγμάτευση, αγνοώντας τις επι-
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Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία της κυβέρνησης Τσίπρα 
έχασαν σε μικρό χρονικό διάστημα το λεγόμενο 
ηθικό πλεονέκτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προβλήθηκε 
στην πορεία προς την εξουσία σαν μία δύναμη 
κάθαρσης και αποδεικνύεται, τώρα που ελέγχει 

την κυβέρνηση, ότι με τις επιλογές του συμβάλλει στο να γίνει 
πιο βρόμικος ο δημόσιος βίος στην Ελλάδα.

Το ηθικό πλεονέκτημα που επικαλέστηκαν ο κ. Τσίπρας και 
οι συνεργάτες του ήταν περισσότερο επικοινωνιακό και λιγό-
τερο ουσιαστικό. Το Μαξίμου έχει πλέον φτάσει στο σημείο να 
πρωταγωνιστεί στην πτώση ποιότητας του δημόσιου βίου, στην 
προσπάθεια επιβολής αδιαφάνειας σε ζητήματα μεγάλης σημα-
σίας αλλά και σε απαράδεκτους συμψηφισμούς, σε μια προσπά-
θεια να συσπειρώσει την κομματική βάση και να ελέγξει την πο-
λιτική φθορά της κυβέρνησης.

Με τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο κ. Τσίπρας, δημιουρ-
γούνται σοβαρές δυσλειτουργίες στην οικονομία και ενισχύε-
ται η κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Όσο πιο δι-
εφθαρμένο εμφανίζεται το ευρύτερο σύστημα εξουσίας, τόσο 
πιο δύσκολη γίνεται η επιστροφή στη δυναμική οικονομική α-
νάπτυξη, εφόσον άλλοι επενδυτές διστάζουν και άλλοι ζητούν 
πρόσθετες εγγυήσεις με συγκεκριμένο κόστος. Παράλληλα, 
κλιμακώνεται η κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος 
σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική και η κοινωνική 
καθημερινότητα έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολες για τους πε-
ρισσότερους συμπολίτες μας, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα και την προ-
οπτική του δημόσιου βίου.

Ρεκόρ υποκρισίας
Όπως σε όλα τα ζητήματα, έτσι και σε ό,τι αφορά την 
κάθαρση και τη διαφάνεια στον δημόσιο βίο η πο-
λιτική άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύτηκε από αλλε-
πάλληλα ρεκόρ υποκρισίας.

Εάν ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του ενδια-
φέρονταν ειλικρινά να προωθήσουν την αναγκαία 
κάθαρση, δεν θα προχωρούσαν σε πολιτική, κυβερ-
νητική συνεργασία με το πιο σάπιο κομμάτι της ΝΔ, 
που εκφράζει ο κ. Καμμένος, και το πιο σάπιο κομμάτι 
του ΠΑΣΟΚ –με ειδικότητα στη νομή της εξουσίας–, 
που εκφράζουν διάφοροι «αγωνιστές» του βολέματος 
και της διαπλοκής, οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν όταν ήταν το 
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και τώρα έχουν ενσωματωθεί στην κυ-
βερνητική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ σαν… εκφραστές του νέου 
στην πολιτική. Έχουμε φτάσει στο σημείο να καταγγέλλουν τη 
διαφθορά των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στενοί συνεργάτες 
του  Άκη Τσοχατζόπουλου που έχουν βρει κομματικούς και κυ-
βερνητικούς ρόλους με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για τον τελευταίο τά-
χθηκε και αυτός δημόσια υπέρ της κυβερνητικής παράταξης.

Από τον τρόπο που διεκδίκησε την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ φαί-
νεται η βασική πολιτική του στόχευση. Επιδίωξή του ήταν να ε-
πικρατήσει με όλα τα μέσα, γι’ αυτό σχημάτισε μια ετερόκλητη 
κυβερνητική πλειοψηφία, με πολλούς εκπροσώπους του πα-
λιού συστήματος και της διαφθοράς του.

Η πολιτική υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται και μέσα 
από το προσωπικό παράδειγμα βασικών στελεχών του. Δεν πρέ-
πει να έχει υπάρξει προηγούμενο κυβέρνησης με τόσα στελέχη 
με εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό τα οποία θεωρούν αυτο-
νόητο να τα κρατάνε σε απόσταση ασφαλείας από την ελληνική 
οικονομία που υφίσταται τις συνέπειες των πειραματισμών της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς. Μάλιστα, όσο πιο αριστεροί δηλώ-
νουν οι εκφραστές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τόσο πιο α-
σύδοτη είναι η οικονομική συμπεριφορά τους σε ατομικό και 
οικογενειακό επίπεδο. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα πρώην 
υπουργού, η οικογένεια της οποίας κατάφερε να προλάβει, με 
διαφορά ωρών, την επιβολή των capital controlsκαι να βγάλει 
πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο εξωτερικό. Όλες μαζί οι 
περιπτώσεις των εκατομμυριούχων εξωτερικού του ΣΥΡΙΖΑ 
συνθέτουν την εικόνα της πολιτικής υποκρισίας που τον χαρα-
κτηρίζει.

ΠΙΟ ΒΡΟΜΙΚΟΣ 
Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Και η θεωρία του ηθικού 
πλεονεκτήματος της 
Αριστεράς δεν έχει σχέση 
με την πραγματικότητα.

Από το κακό στο χειρότερο
Η πορεία της κυβέρνησης Τσίπρα σε ζητήματα ήθους της εξου-
σίας και διαφάνειας ξεκίνησε άσχημα και εξελίχθηκε χειρότερα.

Να θυμίσουμε ότι ο πολιτικός γάμος Τσίπρα-Καμμένου στη-
ρίχτηκε σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα 500 εκατ. δολαρίων, το 
οποίο προωθήθηκε παρά το γεγονός ότι το δημόσιο ταμείο ήταν 
άδειο και στις αρχές του 2015 ο κ. Τσίπρας είχε επιλέξει τη ρήξη 

Οι συμψηφισμοί σκανδάλων που επιχειρεί 
η σημερινή κυβέρνηση την εκθέτουν πολιτικά.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας εξυπηρέτησε 
την παλιά διαπλοκή και προώθησε 
με σκανδαλώδη τρόπο τη νέα διαπλοκή.

με την Ευρωζώνη, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη 
χρηματοδότηση του ελληνικού Δημοσίου.

Η λεγόμενη παλιά διαπλοκή δεν έχει κανένα παράπονο από 
την κυβέρνηση Τσίπρα, εφόσον εφάρμοσε με θαυμαστή συνέ-
πεια τις μεθόδους που συνήθιζε να καταγγέλλει, καθαρά για λό-
γους εντυπωσιασμού, κατά το παρελθόν. Ενδεικτική η συνέχιση 
των λεγόμενων φιλικών διακανονισμών με τους παραχωρησιού-
χους των εθνικών οδών, που κόστισαν πολλές εκατοντάδες εκα-
τομμύρια στο δημόσιο και στο ευρωπαϊκό ταμείο στο όνομα της 
επίσπευσης της κατασκευής των εθνικών οδών, η οποία καθυ-
στερούσε και με ευθύνη των παραχωρησιούχων. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι το «Έθνος» του Ομίλου Μπόμπολα έφτασε σε ένα άδοξο 
εκδοτικό, δημοσιογραφικό τέλος υπερασπιζόμενο με ζήλο που 
συγκρινόταν με εκείνον της «Αυγής» το έργο της κυβέρνησης, 
η οποία εξυπηρέτησε πλήρως τα συμφέροντα του Ομίλου Μπό-
μπολα στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας δεν έδειξε να ενδιαφέρεται για 
την κακοδιαχείριση στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμά-
των κατά το παρελθόν, εφόσον την εφάρμοσε με προκλητικό 
τρόπο στο ξεκίνημα της κυβερνητικής του πορείας. Και η εργο-
λαβική λεηλασία του δημόσιου συμφέροντος τον άφησε αδιά-
φορο, γι’ αυτό άλλωστε φρόντισε να χρηματοδοτήσει, με δημό-
σιο ευρωπαϊκό και ελληνικό χρήμα, τη συνέχισή της.

Με το πέρασμα του χρόνου η έλλειψη ήθους και διαφάνειας 
που χαρακτηρίζει την ελληνική κυβέρνηση έγινε πιο προκλη-
τική. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο Έλληνα πρωθυπουρ-
γού ο οποίος χρησιμοποίησε το πρωθυπουργικού αεροσκάφος 

για να επισκεφτεί την έδρα του Ομίλου Ρότσιλντ στο Παρίσι 
και να διαπραγματευτεί, σε ατομικό επίπεδο, τη διαχείριση 
του μελλοντικού δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου από 
τον συγκεκριμένο όμιλο.

Θα πρέπει επίσης να ανατρέξουμε στην υπόθεση Κο-
σκωτά για να δούμε τόσο χοντροκομμένες κυβερνητικές 
παρεμβάσεις στην προσπάθεια να ελεγχθεί ο χώρος των 
ΜΜΕ από επιχειρηματίες που διαφημίζουν τις στενές πο-
λιτικές τους σχέσεις με την κυβέρνηση. Αυτά που συνέβη-
σαν σε πολιτικό επίπεδο με τον κ. Καλογρίτσα, ο οποίος έ-

παιρνε μέρος σε συσκέψεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την… 
πάταξη της διαπλοκής, και τον κ. Σαββίδη, ο οποίος βλέπει 

στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα τον Έλληνα Πούτιν και δηλώνει 
δημόσια ότι ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πρω-

θυπουργός της Ελλάδας, ξεπερνούν κάθε προηγούμενο από το 
1974 και μετά.

Εκτός ελέγχου
Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση Τσίπρα δέχεται μεγάλη πο-
λιτική πίεση εξαιτίας του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης 
του τρίτου προγράμματος-μνημονίου με πολύ σκληρούς όρους 
για εκατομμύρια συμπολίτες μας και αναδεικνύει σε αυτές τις 
δύσκολες γι’ αυτήν συνθήκες τα χειρότερα χαρακτηριστικά της.

Ο κ. Τσίπρας καλύπτει πλήρως τις παρακρατικές μεθοδεύ-
σεις του κ. Καμμένου, ο οποίος επιδιώκει να διαμορφώσει τον 
χώρο των ΜΜΕ στα μέτρα της κυβέρνησης με κάθε τρόπο και 
χωρίς τον παραμικρό σεβασμό στο αξίωμα που κατέχει, στη διά-
κριση των εξουσιών, στη νομιμότητα.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός κάνει ό,τι μπορεί για να μη μά-
θουμε πώς ακριβώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο του 2015, από το 
οποίο η ελληνική οικονομία ζημιώθηκε ένα ποσό της τάξης των 
100 δισ. ευρώ αλλά συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη και συ-
νεργάτες, από τον τότε υπουργό Οικονομικών κ. Βαρουφάκη 
μέχρι τον πολυσυζητημένο Νοτιοκορεάτη σύμβουλο των κυβερ-
νήσεων Τσίπρα, βγήκαν κερδισμένοι σε προσωπικό και επαγ-
γελματικό επίπεδο.

Με πολλά κυβερνητικά στελέχη να θεωρούνται ανήθικα και 
διαπλεκόμενα από τους περισσότερους πολίτες, το Μαξίμου α-
ναδεικνύει αμφιλεγόμενες και αμαρτωλές διαχειριστικές υποθέ-
σεις του παρελθόντος, σε μια προσπάθεια να αμυνθεί πολιτικά 
μέσα από συμψηφισμούς. Οι συμψηφισμοί αυτού του είδους γί-
νονται αντιληπτοί από την ευρύτερη κοινή γνώμη σαν παραδοχή 
του χαμηλού πολιτικού επιπέδου της σημερινής κυβέρνησης.
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Τ
ην ώρα που η Αθήνα και πολλοί άλλοι 
δήμοι της Αττικής –και της χώρας– πνί-
γονταν στα σκουπίδια από την απεργία 
της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους συμβασιούχους-
παρατασιούχους, το Παλαιό Φάληρο 

ήταν ένας από τους ελάχιστους δήμους που πα-
ρέμεναν καθαροί από απορρίμματα. Σε μεγάλο 
βαθμό, αυτό συνέβη χάρη στην πρόνοια της δη-
μοτικής αρχής του Παλαιού Φαλήρου, η οποία φά-
νηκε ήδη από το 2014 να προβλέπει ότι το πρό-
βλημα με τις παρατάσεις των συμβάσεων κάποια 
στιγμή θα μετατρεπόταν σε γόρδιο δεσμό για όλους. 
Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζη-
δάκης, ο οποίος εκλέγεται από το 2002 δήμαρχος 
της πόλης, κάθε φορά και με μεγαλύτερα ποσο-
στά, εξηγεί στην FS πώς απέφυγε τις «κακοτοπιές» 
στις οποίες έπεσαν πολλοί άλλοι δήμοι της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ ο 
Δήμος Παλαιού Φαλήρου παρέμεινε καθαρός 
από σκουπίδια. Πώς το επιτύχατε αυτό;
Από το 2014 έχω στείλει σχετικά έγγραφα και λέω 
στους αρμοδίους ότι θέλω μόνιμο προσωπικό και 
όχι συμβασιούχους. Η απάντηση που λάμβανα 
είναι «θα το δούμε του χρόνου». Κατάλαβα, λοι-
πόν, έγκαιρα ότι οι συμβασιούχοι των οποίων α-
νανεώνονται οι συμβάσεις κάποια στιγμή θα α-
ντιμετώπιζαν πρόβλημα. Από τη στιγμή που κά-
ποιος εργάζεται τρία χρόνια, δεν μπορείς να του 
πεις ξαφνικά «σήκω φύγε, επειδή δεν καλύπτεις 
ανάγκη που είναι “πάγια και διαρκής”», θα μπλέ-
καμε στα δικαστήρια. Έτσι, δεν έκανα την πρώτη 
ανανέωση, καθώς η σχετική απόφαση έλεγε ότι 
κάθε σύμβαση «δύναται να ανανεωθεί». Αποφά-
σισα να μην ανανεώσω και για καθαρά κοινωνι-
κούς λόγους: για να έχουμε για οκτώ μήνες κά-
ποιους νέους συμβασιούχους, από τους τόσους 
ανέργους που υπάρχουν, για να φάνε ένα κομμάτι 
ψωμί και κάποιοι άλλοι. Στη συνέχεια όμως έρ-
χεται η κυβέρνηση και αποφασίζει για τους νέους 
συμβασιούχους ότι η σύμβασή τους «παρατείνεται 
αυτοδικαίως», οπότε μου έδεσαν τα χέρια. Αλλά 
επειδή δεν είχα κάνει τέσσερις ανανεώσεις, όπως 
άλλοι δήμοι, δεν εμπλέκομαι στην απόφαση του Ε-
λεγκτικού Συνεδρίου και δεν είχα εργαζόμενους για 
τους οποίους υπήρξε εντολή να μην πληρωθούν.

Τι προτείνατε ως λύση;
Εγώ επέμεινα ότι, από τη στιγμή που ο δήμος μου 
χρειάζεται 55 ανθρώπους, θα πρέπει να γίνουν 55 
μόνιμες προσλήψεις, αφού το προσωπικό αυτό λεί-
πει από την οργανική δύναμη του δήμου και δεν 
υφίσταται ζήτημα μνημονιακής υποχρέωσης και 
επιβάρυνσης του προϋπολογισμού, αφού οι εργα-
ζόμενοι αυτοί πληρώνονται από τα δημοτικά τέλη, 
από τους ίδιους τους δημότες. Τελικά, αυτό για το 
οποίο φώναζα από το 2014 και δεν ξέρω πώς με 
αντιμετώπιζαν τότε διάφοροι αρμόδιοι, έρχονται 
και το κάνουν σήμερα πράξη. Στέλνουν στους δή-
μους ερώτημα σχετικά με τις ανάγκες τους σε μό-
νιμο προσωπικό και προκηρύσσουν διαγωνισμό 
του ΑΣΕΠ, δίνοντας και επιπλέον μοριοδότηση 
σε όσους υποψηφίους έχουν περισσότερες από 
τρεις συμβάσεις. Εκτιμώ, πάντως, ότι τελικά ελά-
χιστοι συμβασιούχοι από τους απεργούς θα προ-
σληφθούν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Εσείς έχετε κάνει αίτηση για μόνιμους διορι-
σμούς;
Ναι, φυσικά. Από τον δήμο λείπουν 55 εργαζόμε-
νοι στην καθαριότητα σε οργανικές θέσεις, κυρίως 

Θεωρώ ότι επιχειρήθηκε να 
φτιαχτεί μια νέα «στρατιά» 
συμβασιούχων που πάνε να 
μονιμοποιηθούν. Αυτό έγινε 
παλιότερα, είδαμε την κατάσταση 
που διαμορφώθηκε, με ειδικούς 
νόμους κι όλα αυτά. Νομίζω ότι 
επαναλαμβάνεται το ίδιο λάθος.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Διονύσης Χατζηδάκης, δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

διότι συνταξιοδοτήθηκε ο κόσμος. Οπότε πρέπει 
να καλυφθούν τα κενά.

Για να γυρίσουμε στο θέμα των σκουπιδιών, 
πώς κρατήσατε τον δήμο καθαρό στη διάρκεια 
της απεργίας;
Επειδή είχα υποψιαστεί ότι το θέμα με τους συμ-
βασιούχους θα έμπλεκε, θα γίνονταν προσφυγές 
στα δικαστήρια, θα έπαιρναν αναβολές και θα τρα-
βούσε η ιστορία για δυο-τρία χρόνια, αποφάσισα 
να «θωρακίσω» τον δήμο με κοντέινερ, καθένα 
από τα οποία χωρά τέσσερα απορριμματοφόρα. 
Έτσι, προμηθευτήκαμε σύγχρονα απορριμματο-
φόρα και κοντέινερ, οπότε μπορώ σε δύο από 
αυτά να αποθέτω τα σκουπίδια μιας ημέρας. Κα-
ταφέραμε, λοιπόν, με τις υπάρχουσες, δικές μας 
υποδομές, ο δήμος σε μια απεργία να μπορεί να 
αντέξει για περίπου δέκα ημέρες χωρίς πρόβλημα.

Θεωρείτε ότι το υπόδειγμα του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου θα μπορούσε να σταθεί και για άλ-
λους δήμους;
Το Παλαιό Φάληρο είναι ένας δήμος 70.000 κατοί-
κων που μαζεύει καθημερινά από 80 έως 90 τό-
νους απορριμμάτων. Δεν μπορώ να πω αν αυτό 
μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν μεγάλο δήμο, π.χ. 
της Αθήνας. Σ’ εμάς όμως το σύστημα δουλεύει και 
έχει αντέξει σε πολλές απεργίες και κινητοποιήσεις.

Πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης 
στο ζήτημα των συμβασιούχων;
Θεωρώ ότι έκανε λάθος. Θεωρώ ότι επιχειρήθηκε 
να φτιαχτεί μια νέα «στρατιά» συμβασιούχων που 

Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση ούτε σκέψη στο 
μυαλό μου. Έχω λάβει απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, πριν από πέντε χρόνια, που λέει ότι 
μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα με 
τον υπάρχοντα, δικό μας εξοπλισμό και προσωπικό. 
Πρέπει εδώ να τονίσω ότι για να μπορώ να πω 
αν συμφέρει ή όχι να χρησιμοποιηθεί ιδιώτης για 
τα απορρίμματα, θα πρέπει να ξέρω πόσο θα μου 
κοστίζει ο τόνος τα απορρίμματα. Αυτή τη στιγμή 
στον δήμο μας ο τόνος κοστίζει 44 ευρώ, δηλαδή 
ο δήμος πληρώνει στη χωματερή κάθε χρόνο 1,3 
εκατ. ευρώ. Πέραν αυτού, θα πρέπει να συνυπο-
λογιστεί ο εξοπλισμός που έχει ο δήμος και τον 
έχουν πληρώσει οι δημότες, καθώς και η μισθο-
δοσία του προσωπικού καθαριότητας. Πρέπει να 
μελετηθούν όλα αυτά, ωστόσο, προς το παρόν, με 
τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει και με την οργά-
νωση που υπάρχει, δεν χρειάζεται να ενταχθούμε 
στην αντίληψη της ιδιωτικοποίησης. Φυσικά, από 
την άλλη, αν βρεθεί ιδιώτης που θα κάνει περισυλ-
λογή απορριμμάτων και θα πληρώνει κιόλας, τότε 
να το σκεφτώ! Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι με 
τα εργοστάσια διαλογής απορριμμάτων που σχε-
διάζονται, το κόστος του τόνου θα αυξηθεί. Και, 
βέβαια, εκτός από το καθαρό κόστος του βάρους 
των σκουπιδιών, υπάρχουν κι άλλα έξοδα: αυτο-
κίνητα, καύσιμα, υπερωρίες, αντικατάσταση οχη-
μάτων… Με μια χοντρική ανάλυση που έχουμε 
κάνει, εκτιμούμε ότι ο τόνος συνολικά μας κοστί-
ζει 75 έως 78 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαν 
να προσφέρουν οι ιδιώτες.

Όσον αφορά τον σχεδιασμό της Περιφέρειας 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ποιο 
είναι το σχόλιό σας;
Αυτό που έχουμε εξαρχής τονίσει είναι ότι η πρό-
ταση για τη δημιουργία «πράσινων σημείων» εντός 
αστικού ιστού, όπου και θα γίνεται ο διαχωρισμός, 
δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε έναν δήμο όπως του 
Παλαιού Φαλήρου, όπου το ένα σπίτι είναι δίπλα 
στο άλλο και δεν υπάρχουν χώροι. Σημειώνω ότι 
ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει οργανωμένη α-
νακύκλωση, η οποία δουλεύει εξαιρετικά, όμως 
για όλα τα άλλα που προτείνονται υπάρχουν προ-
βλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν σε κα-
τοικημένες περιοχές.

Επειδή μιλήσαμε πολύ για τα απορρίμματα, θα 
ήθελα να μου πείτε ποιες άλλες δράσεις έχετε 
υλοποιήσει για τον δήμο σας.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου είναι οικονομικά αυ-
τάρκης, κάνει έργα με ίδιους πόρους και έχει ση-
μαντικό πλεόνασμα. Έχουμε κάνει τεράστια περι-
βαλλοντική αναμόρφωση και έχουμε δώσει μια 
άλλη όψη στην πόλη μας. Έχουμε πάρκα, θερινό 
κινηματογράφο, έχουμε χώρους τους οποίους 
ο πολίτης μπορεί να απολαύσει και να ζήσει. Έ-
χουμε μεγάλα έργα, όπως το νέο Δημαρχείο μας, 
η ανάπλαση της Αγίου Αλεξάνδρου, το έκτασης 80 
στρεμμάτων πάρκο του Φλοίσβου, το έκτασης 22 
στρεμμάτων πάρκο του Τροκαντερό. Επίσης, όλες 
μας οι παιδικές χαρές έχουν ανακαινιστεί και πι-
στοποιηθεί για την ασφάλειά τους, οι αθλητικές ε-
γκαταστάσεις λειτουργούν υποδειγματικά και έως 
το τέλος Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθεί και το νέο 
κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας. Και όλα αυτά 
με ίδιους πόρους, με πόρους από την Περιφέρεια 
και το ΕΣΠΑ, χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπο-
λογισμός, καθώς έχω ως αρχή μου ότι ποτέ δεν 
ξοδεύεις περισσότερα απ’ όσα εισπράττεις. Έτσι 
πορεύομαι και έτσι έχω αποτέλεσμα.

«Αυτό το οποίο ζητούσα  
και φώναζα από το 2014 έρχονται 

και το κάνουν σήμερα πράξη»

πάνε να μονιμοποιηθούν. Αυτό έγινε παλιότερα, 
είδαμε την κατάσταση που διαμορφώθηκε, με ει-
δικούς νόμους και αποφάσεις νομοθετικού πε-
ριεχομένου. Νομίζω ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο 
λάθος. Κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως 
εξής: με τη λήξη του οκταμήνου της σύμβασης θα 
έπρεπε να προκηρυχθεί εκ νέου η θέση και όχι 
να ανανεώνεις τις συμβάσεις, καθώς δημιουρ-
γούνται νομικά προβλήματα και ερείσματα διεκ-
δίκησης μονιμοποίησής τους.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας τέθηκε το ζή-
τημα της παραχώρησης της αποκομιδής των 
απορριμμάτων σε ιδιώτες. Ποια είναι η άποψή 
σας;
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Σ
κηνές… απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν το 
πρωί της περασμένης Δευτέρας στο προαύ-
λιο του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ στην Αγία Πα-
ρασκευή, όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του 
μνημείου για το βίαιο κλείσιμο του δημόσιου 
ραδιοτηλεοπτικού φορέα το 2013. Πρωταγω-

νίστρια στην επεισοδιακή εκδήλωση ήταν η πρώην βουλευτής 
Ραχήλ Μακρή, η οποία είχε πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις 
κατά του «μαύρου» στην ΕΡΤ το 2013 και που στη διάρκεια της 
τελετής συγκρούστηκε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμ-
βουλο της ΕΡΤ Διονύση Τσακνή.

Νεύρα και αντεγκλήσεις
Η αλήθεια είναι ότι τα πνεύματα ήταν οξυμένα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού «Μνή-
μες και Χρέος», το οποίο φιλοτέχνησε αφιλοκερδώς ο γλύπτης 
Κυριάκος Ρόκος στη μνήμη των 23 ανθρώπων (εργαζομένων της 
ΕΡΤ και αλληλέγγυων) που στη διάρκεια της διετίας 2013-2015 
έφυγαν από τη ζωή, από αιτίες που συνδέονταν άμεσα ή έμ-
μεσα με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Οι πρώτες εντάσεις σημειώθηκαν 
κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του γενικού γραμματέα Ενη-
μέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου, οπότε αποχώρη-
σαν από την εκδήλωση ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Δημή-
τρης Στρατούλης της ΛΑΕ, και κορυφώθηκαν όταν στο βήμα α-
νέβηκε ο κ. Τσακνής. Καθώς εκείνος προσπαθούσε να μιλήσει, 
η κ. Μακρή τον διέκοπτε, ζητώντας τον λόγο και φωνάζοντας πα-
ρατεταμένα «είστε άνανδροι και ξετσίπωτοι που δεν δίνετε τον 
λόγο σε αυτούς που αγωνίστηκαν για την ΕΡΤ».

Ο επιθετικός τόνος της κ. Μακρή έβγαλε από τα ρούχα του 
τον πρόεδρο της ΕΡΤ, ο οποίος της φώναξε «θα βγάλετε τον σκα-
σμό επιτέλους, βγάλτε τον σκασμό. Σκάσε, σκάσε», ωστόσο η 
πρώην βουλευτής δεν πτοήθηκε. «Δεν θα σας κάνω το χατίρι να 
σκάσω» του είπε και ακολούθησε κομφούζιο, με τον κ. Τσακνή 
να προσπαθεί να ολοκληρώσει την ομιλία του και την κ. Μακρή 
να συνεχίζει να τον διακόπτει, λέγοντας ότι η ΕΡΤ είναι «σκο-
τεινό εργαλείο» στα χέρια της κυβέρνησης και ότι αρνείται να 
καλέσει στις εκπομπές της αυτούς που έδωσαν αγώνες για να 
μείνει ανοιχτή. Μάλιστα, όταν ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιο-

ΕΡΤ
ΜΝΗΜΕΊΑ, ΝΕΎΡΑ ΚΑΊ ΎΠΕΡΒΟΛΕΣ

Όταν ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης 
είπε ότι «στα κάγκελα της ΕΡΤ δεν μπήκε το 
τανκς και κανένας Ντερτιλής δεν δολοφόνησε 
τον Διομήδη Κομνηνό και τα άλλα παιδιά την 
επομένη του Πολυτεχνείου. Στην ΕΡΤ μπήκε 
όμως το τανκς της ανεργίας και της ανασφάλειας 
και η ανεργία είναι που έστειλε τους ανθρώπους 
στον άλλον κόσμο», η Ραχήλ Μακρή 
του απάντησε με νόημα «μπήκατε όμως εσείς».

τηλεόρασης είπε ότι «στα κάγκελα της ΕΡΤ δεν μπήκε το τανκς 
και κανένας Ντερτιλής δεν δολοφόνησε τον Διομήδη Κομνηνό 
και τα άλλα παιδιά την επομένη του Πολυτεχνείου. Στην ΕΡΤ 
μπήκε όμως το τανκς της ανεργίας και της ανασφάλειας και η α-
νεργία είναι που έστειλε τους ανθρώπους στον άλλον κόσμο», η 
Ραχήλ Μακρή του απάντησε με νόημα «μπήκατε όμως εσείς».

Η πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε και 
συνέχεια στο επεισόδιο, ανεβάζοντας σχετικό βίντεο στον λο-
γαριασμό της στο Facebook και σημειώνοντας: «Θαυμάστε τον 
κ. Τσακνή, τον διορισμένο και πληρωμένο με τα χρήματα των 
Ελλήνων φορολογουμένων αντιπρόεδρο της #ΕΡΤ, πώς φέρεται 
όταν ακούει την αλήθεια, για την κατάντια της τηλεόρασης εργα-
λείου προπαγάνδας της καθεστωτικής κυβέρνησης #ΣΥΡΙΖΑ - 
#ΑΝΕΛ #tsipras #kammenos #κυβέρνηση».

«2.500 υπάλληλοι και 5% συνολική τηλεθέαση»
Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου στο προαύλιο του Ραδιομε-
γάρου της ΕΡΤ και οι ανακοινώσεις της ΠΟΣΠΕΡΤ σχετικά 
με αυτό («οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ αποφασίσαμε να τοποθε-
τήσουμε μνημείο εντός του προαυλίου του Ραδιομεγάρου, όχι 
γιατί ζήσαμε αυτή την πραγματικότητα και είμαστε πρωταγωνι-
στές –μαζί με την κοινωνία– του αγώνα ενάντια στο μαύρο, για 
τη δημοκρατία, για τα συνταγματικά μας δικαιώματα, για την ε-
λευθεροφωνία, για το δικαίωμα στη ζωή και στη δουλειά, αλλά 
και γιατί οι παρακαταθήκες, τα οράματα, οι αξίες, η αλληλεγ-
γύη και η αυταπάρνηση, συστατικά αυτού του ανένδοτου αγώνα, 
πρέπει να μείνουν χαραγμένα στη μνήμη και να γίνουν ορό-
σημο και στις μελλοντικές γενιές») προκάλεσαν και πολιτικές 
αντιδράσεις. 

Συγκεκριμένα, το Ποτάμι αναρωτήθηκε δηκτικά: «Ποιο α-
κριβώς πράγμα τίμησαν στην ΕΡΤ με τρισάγια και μνημεία; Τη 
λειτουργία ενός προπαγανδιστικού κυβερνητικού καναλιού με 
2.500 υπαλλήλους, περισσότερους από όλα τα άλλα κανάλια 
μαζί, για 5% συνολική τηλεθέαση; Τέτοιες εκδηλώσεις μόνο τη 
γραφικότητα κάποιων δείχνουν. Εξού και οι πολιτικές παρου-
σίες». Το Ποτάμι πρόσθεσε ότι «η χώρα χρειάζεται δημόσια τη-
λεόραση. Αλλά δημόσια τηλεόραση ανεξάρτητη από την εκά-
στοτε κυβέρνηση, με τήρηση της δεοντολογίας και σεβασμό στα 

χρήματα των φορολογουμένων. Όχι κανάλι που έχει πάρει δια-
ζύγιο με την αντικειμενικότητα και εξοργίζει όποιον δεν βλέπει 
τα πράγματα με τις κομματικές παρωπίδες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ».

Αντίστοιχα σχόλια έγιναν και σε ΜΜΕ, με έμφαση στο ε-
ρώτημα «ποια ανάγκη εξυπηρετεί το συγκεκριμένο μνημείο;», 
αλλά και με την επισήμανση κάποιων λεκτικών υπερβολών και 
συγκρίσεων που έγιναν, προκαλώντας την μήνιν της ΠΟΣΠΕΡΤ, 
η οποία με νέα ανακοίνωσή της ανέφερε: «Οι ηττημένοι ιδεολο-
γικά, πολιτικά και ηθικά δεν θέλουν να παραδεχτούν την ολο-
κληρωτική ήττα τους και το άνοιγμα της ΕΡΤ. Σαν λυσσασμένα 
σκυλιά θέλουν να την κατασπαράξουν, αφού δεν είναι πλέον φέ-
ουδό τους, και χρησιμοποιούν γι’ αυτό όλους τους τρόπους, με 
χυδαία ψέματα και εξόφθαλμες διαστρεβλώσεις, βρίσκοντας 
πρόθυμους να το κάνουν. Είναι οι ίδιοι που χειροκροτούσαν τον 
Σαμαρά, όταν στο συνέδριο της ΝΔ τον Ιούνιο του 2013 μετά το 
“μαύρο” έλεγε “στην ΕΡΤ διέπραξαν σφάλματα και το ΠΑΣΟΚ 
και η ΝΔ που διόριζε, αλλά, γιατί μ’ αρέσει να τα λέω ξώπορτα, 
και οι δύο διόριζαν κυρίως ανθρώπους της Αριστεράς”. Εμείς, 
λοιπόν, είπαμε τέρμα σε αυτά». Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ερ-
γαζόμενοι θα σταθούν όρθιοι ως ζωντανές ασπίδες ενάντια σε 
κάθε επιβουλή και επισήμανε ότι έχει ζητήσει ψυχραιμία και 
αυτοσυγκράτηση από τις οικογένειες των νεκρών. «Η προσβολή 
της μνήμης των νεκρών είναι ποινικό αδίκημα και η ασυλία δεν 
θα παρέχεται εσαεί, γιατί και η υπομονή που επιδεικνύεται έχει 
όρια».

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
(Τμήμα μερικής φοίτησης)

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής
φοίτησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή / και οικογενειακές υποχρεώσεις.
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών
Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών
Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών Ακαδημιών,
καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών.

Το ΠΜΣ παρέχει γνωστικές επικεντρώσεις (εξειδικεύσεις): 
(1). Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
(2). Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
(3). Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
(4). Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
(5). Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
(6). Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ μερικής φοίτησης ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια, περιλαμβανομένης της
εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
(18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέμπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 11 Σεπτέμβρη 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμματεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέμπτη
(12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210 - 82.03.645, e-mail: ilellou@aueb.gr, κα. Ιωάννα Λέλλου.
Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών καθώς και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp).
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Τη διατήρηση για άγνωστο χρονικό διάστηµα της εκ-
κρεµότητας στον ∆ΟΛ πέτυχε η κυβέρνηση, καθώς την 
προηγούµενη ∆ευτέρα, κατά τη συζήτηση στο Πρωτο-
δικείο της Αθήνας για την επικύρωση της µεταβίβασης 

του οµίλου στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί υ-
περθεµατιστής στον πλειστηριασµό του, παρενέβη κατά της µεταβί-
βασης η εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη, µε αποτέλεσµα η πρόεδρος να 
επιφυλαχθεί να εκδώσει την απόφαση.

Η παρέµβαση του κ. Σαββίδη, ο οποίος είχε προσφέρει περί-
που 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ του κ. Μαρινάκη, ακο-
λούθησε την ένσταση κατά του κύρους του διαγωνισµού που είχε 
υποβάλει λίγες ηµέρες νωρίτερα, επικαλούµενος ότι δεν έπρεπε 
να συµπεριληφθούν στον διαγωνισµό οι µετοχές του Τηλέτυπου-
MEGA.

Την ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης στον 
κ. Μαρινάκη είχαν ζητήσει µε παρεµβάσεις τους τόσο οι δηµοσι-
ογραφικές ενώσεις όσο και η εταιρεία που διαχειρίζεται τον ∆ΟΛ, 
ο εκπρόσωπος της οποίας στο δικαστήριο προειδοποίησε ότι «ε-
πειδή υπάρχει µεγάλη δυσχέρεια για την καταβολή µισθών των ερ-
γαζοµένων στον ∆ΟΛ, είναι αναγκαίο να εκδοθεί το ταχύτερο δυ-
νατό η απόφαση, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ο νέος 
ιδιοκτήτης να αναλάβει τις υποχρεώσεις του έναντι των εργαζοµέ-
νων».

Από πλευράς ∆ΟΛ είχε δοθεί σαφής πολιτική διάσταση στις πα-
ρεµβάσεις του κ. Σαββίδη, καθώς όταν κατατέθηκε η ένσταση, στις 
27 Ιουνίου, στην ιστοσελίδα του «Βήµατος» είχε αναρτηθεί κείµενο 
µε τίτλο «Ύποπτα παιχνίδια σε βάρος του ∆ΟΛ και της ενηµέρω-
σης», το οποίο, αναφερόµενο στη διαδικασία που επέλεξε ο κ. Σαβ-
βίδης, έλεγε ότι «αποκαλύπτει παράλληλα και τους ευσεβείς πό-
θους του επιχειρηµατία και των πολιτικών υποστηρικτών του να ε-
λέγξουν µε κάθε θεµιτό ή αθέµιτο τρόπο το τοπίο της ενηµέρωσης».

Το κείµενο κατήγγελλε πολιτικές πιέσεις για να µη χρηµατοδο-
τηθεί ο ∆ΟΛ µέχρι να µεταβιβαστεί, χαρακτήριζε αστήρικτα νοµικά 
τα επιχειρήµατα του κ. Σαββίδη, στην παρέµβαση του οποίου εντό-
πιζε ως σκοπό να καθυστερήσει τη διαδικασία, καθώς, όπως ανα-
φέρεται, η εταιρεία του «µετείχε κανονικά στον διαγωνισµό, χωρίς 
να εκδηλώσει οποιαδήποτε επιφύλαξη». «Ας γνωρίζουν όλοι καλά 
ότι (σ.σ.: οι εργαζόµενοι του ∆ΟΛ) θα συνεχίσουν να είναι παρό-
ντες για να αποκαλύπτουν τα πολιτικά και επιχειρηµατικά παιχνί-
δια που παίζονται στην πλάτη τους και σε βάρος της ελευθεροτυ-
πίας και της ενηµέρωσης» κατέληγε η ανακοίνωση.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι την προηγούµενη Κυριακή το 
«Βήµα» πούλησε 36.100 φύλλα, ενώ η επίσης συµφερόντων του κ. 
Μαρινάκη «Κυριακάτικη Ελευθερία του Τύπου» 15.210 φύλλα.

Η επικείµενη διαδικασία στον ∆ΟΛ
Με την παρέµβασή του στον ∆ΟΛ, ο κ. Σαββίδης διατηρεί ανοιχτά 
και τα δύο µέτωπα των επιδιώξεών του για τα µέσα ενηµέρωσης, 

Γιατί έναν µήνα πριν από τον 
πλειστηριασµό των εταιρειών του Οµίλου 
Μπόµπολα ο Ιβάν Σαββίδης προσπαθεί 
να µπλοκάρει δικαστικά την ολοκλήρωση 
της µεταβίβασης του ∆ΟΛ στον Βαγγέλη 
Μαρινάκη;

καθώς στις 26 Ιουλίου πραγµατοποιείται ο δηµόσιος πλειστηρια-
σµός για την πώληση των εταιρειών που συνέθεταν την ΠΗΓΑ-
ΣΟΣ Εκδοτική Α.Ε. Σε αντίθεση µε τον ∆ΟΛ, επειδή ο ΠΗΓΑΣΟΣ 
ήταν εταιρεία συµµετοχών, θα γίνει πλειστηριασµός για τη συµ-
µετοχή του σε καθεµία εταιρεία του οµίλου ξεχωριστά και συγκε-
κριµένα για:
• Το 100% της Pegasus Magazines Publications S.A. που εξέδιδε 
περιοδικά.
• Το 100% της Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ Α.Ε. που εξέδιδε τις εφηµερίδες 
«Έθνος» και «Ηµερησία».
• Το 100% της Πήγασος Ιnteractive που υποστήριζε τις δραστηρι-
ότητες του οµίλου στο διαδίκτυο.
• Το 97,3% της Α.Ε. Μουσικών Εκδηλώσεων και Παραγωγών 
Άνωση που έκανε τις τηλεοπτικές παραγωγές.
• Το 50% της εκτυπωτικής Ίρις.
• Το 50% της ΝSP RADIO A.E. που έχει το ραδιόφωνο του οµίλου.
• Το 50% της Word of Mouth, υπεύθυνης διανοµής κινηµατογρα-
φικών ταινιών.
• Το 50% της Μέλλον Group A.E.
• Το 33,3% της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος που εξέδιδε τον «Αγ-
γελιοφόρο».
• Το 26,53% του πρακτορείου διανοµής Τύπου ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.
• Το 20% της Αποστολή Α.Ε. ∆ιανοµών.
• Το 13,09% της Τηλέτυπος.

Ο Ιβάν, ο Φώτης και το MEGA
Ο κ. Σαββίδης είχε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µε τον κ. Μπό-
µπολα, µε στόχο την εξαγορά του οµίλου, η οποία όµως δεν προ-
χώρησε, καθώς οι τράπεζες, που είχαν δεσµεύσει σχεδόν το σύ-
νολο των περιουσιακών στοιχείων του οµίλου, δεν την έκριναν 
συµφέρουσα, µε αποτέλεσµα τελικά να αγοράσει µόνο το 19,64% 
των µετοχών του Τηλέτυπου, που για άγνωστο λόγο βρισκόταν στα 
χέρια του κ. Μπόµπολα και δεν είχε δεσµευτεί.

Τραπεζικοί κύκλοι αποδίδουν την ταχύτητα της παρέµβασης 
των τραπεζών στην ανησυχία τους για το ενδεχόµενο απαξίωσης 
των εταιρειών, οι οποίες το τελευταίο διάστηµα παραµένουν ανε-
νεργές, µε το «Έθνος» να έχει διακόψει την κυκλοφορία του.

Ειδικότερα, τις τράπεζες ανησυχεί το ενδεχόµενο οι δύο βασι-
κοί µέτοχοι του MEGA, o κ. Βαρδινογιάννης και ο κ. Μαρινάκης 
µετά την απόκτηση του ∆ΟΛ, να αποφασίσουν αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου, η οποία θα απαξιώσει πλήρως το 13,09 των µετοχών 
του MEGA που εξακολουθεί να έχει ο ΠΗΓΑΣΟΣ.

Ουσιαστικά, η παρέµβαση Σαββίδη στον ∆ΟΛ, ακόµη και αν 
καταπέσει, θα έχει καθυστερήσει τις διαδικασίες για αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου του MEGA πριν από τον εκπλειστηριασµό 
των συµµετοχών του ΠΗΓΑΣΟΥ σε διάφορες εταιρείες, άρα δια-
τηρεί ψηλά την αξία του 13,09%.

Σε ό,τι αφορά το 19,64% που αγόρασε ο κ. Σαββίδης απευθείας 

από τον κ. Μπόµπολα, στις αρχές Ιουνίου νοµικές και τραπεζικές 
πηγές ισχυρίστηκαν διά διαρροών ότι υφίσταται θέµα αναστροφής 
της συναλλαγής, καθώς ο πωλητής έχει παραβιάσει τις συµφωνίες 
µε µετόχους του MEGA και τις τράπεζες και ο αγοραστής είναι συ-
νεργός σε «καταδολιευτική µεταβίβαση» και δεν έχει αναφέρει την 
πηγή των 5 εκατ. ευρώ του τιµήµατος αλλά έκτοτε δεν έχει γίνει 
γνωστό αν ο εκκαθαριστής του ΠΗΓΑΣΟΥ έχει κάνει κάποια κί-
νηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Μια παράπλευρη απώλεια στη Θεσσαλονίκη
Ανάµεσα στις προς πλειστηριασµό συµµετοχές του ΠΗΓΑΣΟΥ 
είναι και το 33,3% των µετοχών της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος, τα 
άλλα 2/3 της οποίας κατείχαν εξίσου ο ∆ΟΛ και ο επιχειρηµατίας 
Αλέξανδρος Μπακατσέλος, η οποία µε έδρα τη Θεσσαλονίκη εξέ-
διδε τον «Αγγελιοφόρο», που έχει διακόψει την κυκλοφορία του, 
αφήνοντας χρέη εκατοµµυρίων σε προµηθευτές και εργαζόµενους.

Ένα από τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει όσο ακόµη κυ-
κλοφορούσε ο «Αγγελιοφόρος» ήταν η συνένωσή του µε τη «Μα-
κεδονία», η οποία επίσης έχει τεράστια χρέη και προβλήµατα, και 
η δηµιουργία µιας εφηµερίδας στη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της 
χώρας.

Τα σενάρια δεν είχαν ευδοκιµήσει και η οικογένεια Μπακα-
τσέλου δεν δείχνει να έχει κανένα ενδιαφέρον για τη συνέχιση της 
κυκλοφορίας, αλλά εργαζόµενοι της «Μακεδονίας» είχαν προσπα-
θήσει να πείσουν τον κ. Σαββίδη να αγοράσει το συγκρότηµα, που 
επίσης έχει στην ιδιοκτησία του τίτλους εφηµερίδων, ακίνητα και 
ραδιοφωνικούς σταθµούς, αλλά έχει εξαιρετικά χαµηλή κυκλοφο-
ρία και πληρώνει τους εργαζόµενους 75 ευρώ την εβδοµάδα ένα-
ντι, µε αποτέλεσµα να τους έχει εξοφλήσει µέχρι και την άνοιξη 
του 2016.

Μπορεί το περιβάλλον του κ. Σαββίδη, στο οποίο κατατέθηκε 
η πρόταση, να την απέρριψε χωρίς δεύτερη συζήτηση, θεωρώντας 
µικρό το µέγεθος της εφηµερίδας, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ 
µάλλον έχει πρόβληµα στα µέσα για την επικοινωνία των θέσεών 
του. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η απάντησή του στη διαρροή περί 
της αναστροφής της αγοραπωλησίας των µετοχών Μπόµπολα στο 
MEGA δόθηκε από κύκλους του περιβάλλοντός του στις 6 Ιουνίου 
µέσω του greece-salonika.blogspot.gr, το ακριβές δηµοσίευµα του 
οποίου είχε ως εξής: «Καλούµενη να σχολιάσει σηµερινά δηµοσι-
εύµατα περί υποτιθέµενης αναστροφής πώλησης των µετοχών του 
19,63% του MEGA από τον κ. Φ. Μπόµπολα στον Ελληνοπόντιο ε-
πιχειρηµατία, πηγή του περιβάλλοντος Σαββίδη… στην οποία α-
πηύθυνε σχετική ερώτηση το Greece-Salonika.blogspot υποστή-
ριξε πως η αγοροπωλησία έγινε µε καθ’ όλα νόµιµο και ξεκάθαρο 
τρόπο. Χαρακτήρισε “µυθεύµατα και όνειρα θερινής νυκτός” τις εν 
λόγω πληροφορίες, υποστηρίζοντας πως “ήταν αναµενόµενα και 
προέρχονται από κέντρα που δεν είδαν µε καλό µάτι την παρου-
σία Σαββίδη στη νέα µετοχική σύνθεση της Τηλέτυπος”, ενώ θεω-
ρούν σίγουρο πως η διασπορά παρόµοιων “πληροφοριών” από “α-
νώνυµες πηγές” καθώς και η άτυπη νοµική επιχείρηση “έξωσης” 
θα συνεχιστεί έως ότου οριστεί και συνεδριάσει για πρώτη φορά το 
νέο διοικητικό συµβούλιο του MEGA.“ Έπειτα όλα θα πάρουν τον 
δρόµο τους”, όπως υπογράµµισε κλείνοντας».

Η παρέµβαση στον ∆ΟΛ έστειλε αυτή την πρώτη συνεδρίαση 
σε αδιευκρίνιστο µέλλον…

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΚΟΙΤΑ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ» 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ 
ΣΤΟΝ ∆ΟΛ
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άρθρο

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Όταν η εφορία κάνει έλεγχο και διαπιστώσει πα-
ραβάσεις, συντάσσει έκθεση ελέγχου. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ο έφορος είναι υποχρε-
ωμένος να στείλει αμέσως (ακόμη και πριν επι-
βάλει το πρόστιμο) την έκθεση ελέγχου στην 

εισαγγελία και αυτή με τη σειρά της να ασκήσει ποινική δίωξη 
και να τρέξει την όλη διαδικασία κατά προτεραιότητα. Μετά την 
έκθεση ελέγχου κοινοποιείται το πρόστιμο, αλλά ο φορολο-
γούμενος δεν μπορεί να προσφύγει απευθείας στα δικαστήρια. 
Πρέπει να απευθυνθεί πρώτα σε μια εσωτερική επιτροπή εφο-
ριακών (όπου πρακτικά η τύχη του είναι προδιαγεγραμμένη). Η 
όλη διαδικασία διαρκεί έξι μήνες τουλάχιστον. Η πληρωμή του 
προστίμου δεν αναστέλλεται από αυτή τη διαδικασία και το α-
ποτέλεσμα είναι η φορολογική ενημερότητα να χάνεται με συ-
νοπτικές διαδικασίες και ταυτόχρονα να δεσμεύονται οι τραπε-
ζικοί λογαριασμοί.

Μετά, είναι δυνατή η προσφυγή στα διοικητικά δικαστή-
ρια, η οποία όμως προϋποθέτει καταβολή υψηλότατων για τα 
δεδομένα της εποχής παραβόλων και επιπλέον, για την περί-
πτωση που χαθεί η υπόθεση στον πρώτο βαθμό, την πληρωμή 
του μισού (παλιότερα, του 1/5 σήμερα) φόρου, για να υπάρχει η 
δυνατότητα να δικαστεί η υπόθεση στο εφετείο.

Πρακτικά, με βάση την έκθεση ελέγχου βρίσκεται κανείς 
καταδικασμένος ποινικά σε δεύτερο βαθμό μέσα σε τρία χρό-
νια, τη στιγμή που στα διοικητικά δικαστήρια οι υποθέσεις σε 
πρώτο βαθμό προσδιορίζονται σε πέντε κατά μέσο όρο χρό-
νια από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Εννοείται 
πως αν πληρώσει κανείς το πρόστιμο απαλλάσσεται των ποινι-
κών συνεπειών και φυσικά καταργούνται οι διοικητικές δίκες. 
Μοιάζει με εκβιασμό; Είναι!

Όλα αυτά διαμορφώθηκαν νομοθετικά μέσα στην τελευταία 
επταετία, υποτίθεται ως όπλα για την πάταξη της φοροδιαφυ-
γής. Συνδυάστηκαν με τη διαχρονική πρακτική όλων των κυ-
βερνήσεων να παρατείνουν συνεχώς την πενταετή παραγραφή 
των φορολογικών υποθέσεων λόγω συσσώρευσης υποθέσεων, 
με αποτέλεσμα να μπορεί η φορολογική αρχή να κάνει ελέγ-
χους το 2013 για το έτος 2000. Συνδυάστηκαν με την αναδρο-
μική εφαρμογή κριτηρίων ελέγχου που δεν ίσχυαν στον πραγ-

ματικό χρόνο φορολογίας. Συνδυάστηκαν με τον χαρακτη-
ρισμό ως διαφορετικών ποινικών αδικημάτων η μη πληρωμή 
φόρου (εισοδήματος, ΦΠΑ, χαρτοσήμου) με τη μη πληρωμή 
βεβαιωμένων χρεών (των ίδιων φόρων δηλαδή), με αποτέλε-
σμα οι ποινικές καταδίκες να είναι (σε ελάχιστο χρονικό διά-
στημα) διπλές και μάλιστα πριν δικαστεί η προσφυγή στα δι-
οικητικά δικαστήρια. Συνδυάστηκαν και με τον χαρακτηρισμό 
της μη πληρωμής χρεών στο Δημόσιο ως αυτόφωρου αδικήμα-
τος. Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και αργότερα αυτή του Α. Σα-
μαρά χρησιμοποίησαν την αναδρομική εφαρμογή του αυτοφώ-
ρου για να πιέσουν από το 2011 και στην είσπραξη φορολογικών 
οφειλών που ανάγονταν στο 2001. Η παρούσα κυβέρνηση ψή-
φισε νόμο για τη ρύθμιση οφειλών σε εκατό δόσεις, αλλά περι-
έλαβε και μια διάταξη περιορισμένης διάρκειας που χάριζε όλα 
τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις σε όποιον κατέβαλλε τον βα-
σικό «οφειλόμενο» φόρο. Της διατάξεως επωφελήθηκαν αρκε-
τοί επώνυμοι Έλληνες και ουδείς δοκιμαζόμενος φτωχοδιάβο-
λος. Κατάργησε, ωστόσο, το αυτόφωρο στην ποινική διαδικα-
σία.

Η τρόικα επέβαλε το 2013 στην κυβέρνηση Σαμαρά να ε-
φαρμόσει την θεωρητικώς προβλεπόμενη πενταετή παρα-
γραφή των φορολογικών οφειλών, αλλά αυτός πέτυχε μια εξαί-
ρεση: να ισχύσει η παράταση της παραγραφής για όσες υποθέ-
σεις εκδοθεί (εσωτερική) εντολή ελέγχου μέχρι το τέλος του 
2013. Οι εφορίες φυσικά τις εξέδωσαν μαζικά (και τις ενεργο-
ποίησαν έναν και πλέον χρόνο αργότερα). Και επειδή δεν προ-
λάβαιναν, το παραμύθι της παράτασης συνεχίστηκε γι’ αυτές, με 
αποτέλεσμα ουδείς να γνωρίζει αν έχει «καθαρίσει» ή όχι λόγω 
παρέλευσης πενταετίας.

Το 2011 οι Έλληνες βρέθηκαν κυνηγημένοι από τον οικονο-
μικό εισαγγελέα και στο αυτόφωρο για οφειλές της προηγού-
μενης δεκαετίας. Δεν τις πλήρωσαν τα καλά χρόνια, θα τις πλή-
ρωναν στα χρόνια της ύφεσης και της ανεργίας; Ο μέσος Έλλη-
νας έμπορος ή επαγγελματίας αντιμετώπισε τη ραγδαία μείωση 
του κύκλου εργασιών του, τη μείωση εισοδημάτων, την κατα-
κόρυφη αύξηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
και τον εξευτελισμό του αυτοφώρου. Ακόμη και σε περιπτώσεις 
που οι νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι των επιχειρήσεων 

ΛΊΣΤΕΣ ΥΠΟΚΡΊΣΊΑΣ 
ΚΑΊ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΒΊΑΣΤΗΣ

ήταν βέβαιοι ότι ο φορολογούμενος θα δικαιωθεί (μετά δεκα-
πέντε χρόνια) στα διοικητικά δικαστήρια, η ποινική καταδίκη 
σε δεύτερο βαθμό ερχόταν στην τριετία με βάση την απλή έκ-
θεση ελέγχου της εφορίας. Σήμερα οι Έλληνες στερούνται της 
φορολογικής ενημερότητας και δεσμεύονται οι λογαριασμοί 
τους σε μηδενικό χρόνο, πριν αποκτήσουν δικαίωμα προσφυ-
γής στα δικαστήρια. Καταδικάζονται (χωρίς αυτόφωρο, αλλά 
κατά προτεραιότητα!) πριν δικαστεί η προσφυγή τους.

Η πραγματική εφαρμογή της πενταετούς παραγραφής είναι 
ένα αυτονόητο μέτρο εξορθολογισμού των φορολογικών κυρώ-
σεων. Πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσουμε σοβαρό φορολο-
γικό μηχανισμό, καταρτισμένο και ελεγχόμενο εσωτερικά και 
εξωτερικά. Μπορεί κανείς, ακόμη και σήμερα, να εγγυηθεί την 
ηθική ακεραιότητα του φορολογικού μηχανισμού; Τον έλεγξε 
κανείς διαχρονικά μέχρι σήμερα; Τιμωρήθηκε εφοριακός όχι 
γιατί λαδώθηκε, αλλά γιατί έκανε εσφαλμένο έλεγχο και ταλαι-
πώρησε άδικα τον φορολογούμενο; Ποιο είναι το σύστημα αξιο-
λόγησης των εφοριακών σήμερα και ποια τα αποτελέσματά του;

Και επειδή όλα αυτά, φυσικά, απουσιάζουν, ψηφίζονται σω-
ρηδόν λεόντειοι νόμοι και παράλογες διαδικασίες, οι οποίες τε-
λικά δεν αντιμετωπίζουν το αυτονόητο: αν κάποιος είναι φορο-
φυγάς, υπάρχουν δύο λογικές επιλογές, ή τον αφήνεις να δου-
λέψει για να πληρώσει τους φόρους (και λογικά πρόστιμα) ή τον 
κλείνεις για παραδειγματισμό και ξέρεις ότι δεν θα εισπράξεις. 
Και οι δύο περιπτώσεις προϋποθέτουν ταχεία απονομή δικαιο-
σύνης. Δεν έχει κανένα νόημα οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι 
εφορίες να κρίνονται από τα διοικητικά δικαστήρια δεκαπέντε 
χρόνια μετά.

Η απόφαση του ΣτΕ βάζει ένα χρονικό όριο, αλλά δεν αναι-
ρεί σε τίποτα τον απόλυτο στραγγαλισμό της αγοράς από την 
τυφλή εφαρμογή ανελαστικών και ασφυκτικών έως εξευτελι-
στικών διαδικασιών. Μέχρι τώρα η φορολογική διοίκηση ασχο-
λήθηκε με υποθέσεις του μακρινού παρελθόντος, τη στιγμή 
που η τρέχουσα φοροδιαφυγή θέριευε. Μπορεί να υποθέσει 
κανείς ότι αυτό πολιτικά είναι βολικό: και η φοροδιαφυγή «πα-
τάσσεται» και καθένας μας «κάνει τη δουλειά του» σήμερα. Υ-
ποτίθεται ότι τώρα η διοίκηση θα στραφεί στο παρόν. Με αυτές 
τις διαδικασίες, όμως, μόνο περισσότερος στραγγαλισμός θα 
προκύψει και κανένα αποτέλεσμα.

Το ΣτΕ έκανε ένα μόνο βήμα. Ανάλογα βήματα πρέπει να 
κάνουν και τα υπόλοιπα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία πρέ-
πει να επιταχύνουν. Αναλόγως πρέπει να δράσουν οι ποινικοί 
δικαστές. Δεν είναι λογικό να καταδικάζεται κανείς δύο φορές 
για την ίδια οφειλή. Κυρίως, όμως, η κοινωνία και οι πολιτικοί 
πρέπει να λογικευτούν. Η φοροδιαφυγή είναι πρόβλημα, αλλά 
δεν είναι η μοναδική ούτε η κύρια αιτία των δεινών της χώρας. 
Η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, ο εξορθολογι-
σμός των κυρώσεων και η ταχεία επίλυση (εδώ μπαίνει και η 
παραγραφή) των φορολογικών υποθέσεων οδηγούν σε ασφά-
λεια του επιχειρείν και σε αύξηση –τελικά– της φορολογικής 
απόδοσης.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος καταδικάστηκε για ξέπλυμα, μια 
και φορολογικά οι υποθέσεις του είχαν παραγραφεί και ο ίδιος 
καλυπτόταν από τις λοιπές ασυλίες. Τότε όλοι πανηγύρισαν. 
Λίγοι (κυρίως νομικοί και λογιστές) κατάλαβαν τότε ότι η «πα-
τέντα» ήταν θέμα χρόνου να κατέβει στα χαμηλότερα στρώ-
ματα. Ήδη μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες διώκονται ποι-
νικά, πέραν της φοροδιαφυγής, και για ξέπλυμα. Τα πανηγύρια 
τα διαδέχτηκε η (πικρή) έκπληξη!

Το ΣτΕ δεν απάλλαξε τους επώνυμους των λιστών. Απάλ-
λαξε καθέναν από εμάς στην καθημερινότητά του. Δεν μας α-
πάλλαξε ωστόσο από τον συνολικό ασφυκτικό εναγκαλισμό 
μιας παράλογης νομοθεσίας που επιβραβεύει μια αναποτελε-
σματική κρατική μηχανή. Αυτό είναι δουλειά των πολιτικών και 
θα έπρεπε να είναι αίτημα των ψηφοφόρων. Τα πολιτικώς ζη-
τούμενα δεν είναι απαραίτητα υψηλά νοήματα και ιδέες. Αρκεί 
η βελτίωση των «πεζών» διαδικασιών που περιγράψαμε εδώ για 
να ζήσουμε όλοι πολύ καλύτερα.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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Πτωτικά εκτιµάται ότι θα κινη-
θούν οι βάσεις στις σχολές Οι-
κονοµίας και Πληροφορικής, 
αλλά και στις πολυτεχνικές 

σχολές, µε βάση τα στατιστικά στοιχεία των 
βαθµολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων 
που έδωσε στη δηµοσιότητα το υπουργείο 
Παιδείας. Αντιθέτως, αναµένεται σηµαντική 
άνοδος στα παιδαγωγικά τµήµατα, όπως επί-
σης και στις ιατρικές και νοµικές σχολές. Τον 
τελικό λόγο όµως θα έχουν οι επιλογές των 
υποψηφίων στα µηχανογραφικά δελτία, οι ο-
ποίες θα επηρεάσουν εν πολλοίς την πορεία 
των βάσεων.

Μαθηµατικά και Ιστορία οι 
πρωταγωνιστές των χαµηλών 
επιδόσεων
Αν και στα περισσότερα µαθήµατα σηµειώ-
θηκαν υψηλά ποσοστά βαθµολογιών κάτω 
από τη βάση, αυτό που συνέβη µε την Ιστο-
ρία Γενικής Παιδείας και τα Μαθηµατικά 
Προσανατολισµού (σπουδές Οικονοµίας και 
Πληροφορικής) προκαλεί προβληµατισµό. 
Συγκεκριµένα, το 90,3% των υποψηφίων έ-
γραψε κάτω από τη βάση στην Ιστορία και το 
83,45% στα Μαθηµατικά. Από τους 4.393 που 
εξετάστηκαν στην Ιστορία, µόλις οι 438 πέ-
ρασαν τη βάση, ενώ από τους 20.425 που εξε-
τάστηκαν στα Μαθηµατικά, 158 πήραν βαθ-
µολογία άνω του 10.

Επιπλέον, στα Μαθηµατικά και Στοιχεία 
Στατιστικής το ποσοστό κάτω της βάσης έ-
φτασε το 68,8% και στα Μαθηµατικά Προ-
σανατολισµού (θετικών σπουδών) το 56,26%. 
Κάτω από τη βάση σε ποσοστό 44% έγραψαν 
οι υποψήφιοι στην Ιστορία Προσανατολι-
σµού, ενώ στη Βιολογία Γενικής Παιδείας το 
αντίστοιχο ποσοστό κυµάνθηκε στο 51,26%.

Πού εντοπίζονται οι άριστοι
Φυσική, Χηµεία και Λατινικά συγκεντρώ-
νουν τα υψηλότερα ποσοστά αριστούχων. Ει-
δικότερα, στη Φυσική από 18 έως 20 έγραψε 
το 25,56% των υποψηφίων, στη Χηµεία το 
23,92% και στα Λατινικά το 20,25%.

Αντιθέτως, τους λιγότερους άριστους συ-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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γκέντρωσαν η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής 
Παιδείας σε ποσοστό 1,25%, τα Αρχαία Ελλη-
νικά για την οµάδα προσανατολισµού Ανθρω-
πιστικών Σπουδών 2,71% και τα Μαθηµατικά 
στις οµάδες Θετικών Σπουδών, Οικονοµίας 
και Πληροφορικής.

Εκτιµήσεις για τις βάσεις
Σύµφωνα µε εκπαιδευτικούς ερευνητές αλλά 
και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων µε τους οποί-
ους επικοινώνησε η FS, µε βάση τις βαθµο-
λογίες εκτιµάται ότι στο 1ο Επιστηµονικό 
Πεδίο, των Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοι-
νωνικών Επιστηµών, οι βάσεις των περιζήτη-
των σχολών αναµένεται να µείνουν στα ίδια 
επίπεδα µε πέρυσι. Μικρή εξαίρεση ίσως α-
ποτελέσουν οι νοµικές σχολές µε µια µικρή 
άνοδο.

Οι κακές επιδόσεις στα Μαθηµατικά θα 
οδηγήσουν σε πτώση των βάσεων τόσο στα 
κεντρικά όσο και στα περιφερειακά ΑΕΙ του 
2ου Επιστηµονικού Πεδίου, των Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστηµών (πολυτεχνεία, φυ-
σικοµαθηµατικές σχολές κ.λπ.).

Στο 3ο Πεδίο, των επιστηµών Υγείας, α-
ναµένεται να διατηρηθούν οι βάσεις στα ίδια 
επίπεδα µε πέρυσι, ενώ στο 4ο Πεδίο οι ε-
κτιµήσεις κάνουν λόγο για εκτόξευση των 
βάσεων στα παιδαγωγικά τµήµατα.

Αντιθέτως, «βουτιά» αναµένεται στο 5ο 
Επιστηµονικό Πεδίο, των σχολών Οικονο-
µίας και Πληροφορικής, λόγω των κακών ε-
πιδόσεων στα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας 
και στις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας.

Νέο σύστηµα εισαγωγής
Σε µήνυµά του ο υπουργός Παιδείας Κώστας 
Γαβρόγλου διαβεβαίωσε ότι εντός του καλο-
καιριού και πριν από την έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς θα έχει ψηφιστεί και το νέο σύ-
στηµα εισαγωγής για τους µαθητές που θα 
φοιτήσουν τον Σεπτέµβριο στην Α΄ Λυκείου. 
Παράλληλα, ο κ. Γαβρόγλου συνεχάρη όλους 
όσοι συνέβαλαν στη φετινή εξεταστική δια-
δικασία, τονίζοντας ότι το σύστηµα λειτούρ-
γησε µε άψογο και αδιάβλητο τρόπο, ενώ οι 
βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν εντός 

των χρονοδιαγραµµάτων.
Αναφερόµενος στους µελλοντικούς στό-

χους του υπουργείου είπε ότι ένας από αυ-
τούς είναι «η οµαλή έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς, ειδικότερα φέτος που ενισχύ-
ουµε δύο ευαίσθητους τοµείς της παιδείας, 
την ειδική αγωγή και τα σχολεία των αποµα-
κρυσµένων περιοχών. Είναι ένα στοίχηµα του 
υπουργείου Παιδείας για το οποίο εργαζόµα-
στε σκληρά και θα το πετύχουµε, γιατί όλα 
τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώµατα 
στη γνώση».

Εισαγωγή στα Παιδαγωγικά 
χωρίς Μαθηµατικά
Χωρίς εξέταση στα Μαθηµατικά Γενικής 
Παιδείας θα εισάγονται οι φοιτητές στα παι-
δαγωγικά τµήµατα. Αυτό προβλέπει ρύθµιση 
του υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των 
αλλαγών στο σύστηµα εξετάσεων. Η αλλαγή 
αυτή είναι πολύ πιθανό να εφαρµοστεί από 
το 2018. Έντονη είναι η αντίδραση της Ελ-
ληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας (ΕΜΕ). Σε 
ανακοίνωσή της κάνει λόγο για υποβάθµιση 
της µαθηµατικής εκπαίδευσης και περιθω-
ριοποίηση της βαρύτητας των σχετικών µα-
θηµάτων µέσα στο σχολείο και στα προσόντα 
των υποψηφίων που διαγωνίζονται για τη συ-
νέχιση των σπουδών τους στα ιδρύµατα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. «Με αυξηµένη α-
νησυχία παρατηρούµε ότι οι Επιστήµες της 
Εκπαίδευσης αφενός δεν περιλαµβάνονται 
σε έναν ενιαίο και πολυµεταβλητό σχεδια-
σµό µε την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (τις κα-
θηγητικές σχολές), αφετέρου ότι η µαθηµα-
τική ικανότητα εξορίζεται από το ακαδηµα-
ϊκό προφίλ των υποψηφίων για σπουδές µε 
προοπτική απασχόλησης στην προσχολική 
και πρωτοβάθµια εκπαίδευση» αναφέρεται 
χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, από το υπουργείο εξετάζεται 
το ενδεχόµενο να καταργηθεί το 4ο Επιστη-
µονικό Πεδίο µε τις σχολές εκπαίδευσης και 
τα τµήµατα να ενταχθούν σε όλα τα υπόλοιπα 
πεδία. Στόχος, οι επιστήµες της αγωγής να 
έχουν υποψηφίους υψηλού επιπέδου.

∆εν έχει προηγούµενο αυτό που συνέβη µε 
τη σελίδα του υπουργείου Παιδείας για την 
υποβολή των µηχανογραφικών δελτίων. 

Το κείµενο µε τις οδηγίες προς τους υποψηφίους 
«έβγαζε µάτι» µε τα ορθογραφικά και συντακτικά 
λάθη του. Και µπορεί το σύστηµα να παρέµεινε 
κλειστό την περασµένη Τετάρτη για λόγους «συντή-
ρησης», ωστόσο η ιστοσελίδα esos.gr αποθήκευσε 
και δηµοσίευσε το εν λόγω κείµενο. Μεταξύ άλλων 
αναφερόταν: «Στον παρόν (σ.σ.: παρόντα) ιστότοπο 
µπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης της εφαρµο-
γής, βάσεις και στατιστικά προτιµήσεων (σ.σ.: του – 
αναγκαίο το άρθρο) προηγούµενου έτους, το έντυπο 
Μ.∆. µε τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό 
Μ.∆. Επισηµαίνεται ότι κατά το τρέχων (σ.σ.: τρέχον) 
χρονικό διάστηµα µπορείτε να υποβάλλετε µόνο 
προσωρινό Μηχανογραφικό ∆ελτίο. Η δυνατότητα 
οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας ∆ελτίου 
αναµένετε (σ.σ.: αναµένεται) να ενεργοποιηθεί στην 
εφαρµογή, (σ.σ.: το κόµµα πρέπει να φύγει) στις 6 Ι-
ουλίου 2017».

Ανορθόγραφο 
το υπουργείο Παιδείας

Με έντονο τρόπο αντέδρασε η οµοσπονδία 
των πανεπιστηµιακών (ΠΟΣ∆ΕΠ) στο σχέδιο 
νόµου για την ανώτατη εκπαίδευση που κα-

τέθεσε στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βου-
λής ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Η ΠΟΣ-
∆ΕΠ, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για «προσχη-
µατικό “Εθνικό ∆ιάλογο”», αναφέρει για το νοµοσχέδιο 
ότι «πρόκειται για ένα “νέο” θεσµικό πλαίσιο, προϊόν 
ιδεολογικών αγκυλώσεων, που επιστρέφει τα πανε-
πιστήµια στις πρακτικές και τις παθογένειες του πα-
ρελθόντος. Ένα θεσµικό πλαίσιο µε εµφανή έλλειψη 
εξωστρέφειας και αναπτυξιακού οράµατος, το οποίο 
αδυνατεί να παρακολουθήσει τις σύγχρονες ανάγκες 
της χώρας και της κοινωνίας». Παράλληλα, τονίζει ότι 
ο κ. Γαβρόγλου «ενώ διατυµπάνιζε σε όλους τους τό-
νους ότι επεδίωκε τη συνεννόηση µε όλους τους φο-
ρείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας, τελικά διαπι-
στώνεται ότι δεν αποδέχθηκε καµία πρόταση ή ουσι-
αστική αλλαγή σε κανένα σηµείο του αρχικού σχεδίου 
νόµου από τις προτάσεις που κατέθεσαν οι αρµόδιοι 
θεσµικοί φορείς (ΠΟΣ∆ΕΠ, Σύνοδος των Πρυτάνεων 
κ.ά.). Προφανώς εννοεί ότι αποζητά συναίνεση απο-
κλειστικά στις δικές του προτάσεις. Ως εκ τούτου, είναι 
µάλλον µάταιο να προσπαθούµε να τον πείσουµε για το 
µέγεθος της ζηµιάς που θα επιφέρουν οι προτάσεις του 
αν θεσµοθετηθούν». Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣ∆ΕΠ ζητά 
«να αποσυρθεί το σχέδιο νόµου από τη Βουλή και να 
ξαναγραφτεί µόνο µετά από ουσιαστικό και όχι προ-
σχηµατικό διάλογο µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα, 
ο οποίος να βασίζεται πραγµατικά στις αρχές της συ-
ναίνεσης και της συνεννόησης, τις οποίες υποτίθεται 
ότι επιδιώκει το υπουργείο Παιδείας. Τα Πανεπιστήµια 
επιβίωσαν παρά την απίστευτη οικονοµική αφαίµαξή 
τους, δεν θα επιτρέψουµε να καταρρεύσουν λόγω ενός 
νέου τραγικού θεσµικού πλαισίου. Το θέµα της Ανώτα-
της Παιδείας είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το χρησι-
µοποιεί ο κάθε υπουργός για να υλοποιήσει τις ιδεολη-
ψίες, τις δικές του ή του κόµµατός του».

Πυρά ΠΟΣ∆ΕΠ 
κατά Γαβρόγλου
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Το σωστό είναι κάθε µνηµείο να έχει και την επιγραφή 
που του αξίζει. Έτσι και το µνηµείο για τους πεσόντες 
στον αγώνα της ΕΡΤ, δηλαδή το µνηµείο αυτοθαυ-
µασµού της ΠΟΣΠΕΡΤ και του αγώνα της καθώς και 
επιχείρησης αναβάθµισής του µέσω της δηµιουργίας 
ηρώων, έχει την πλέον αρµόζουσα επιγραφή. 

ΟΙΑ ΗΩ Ω ΥΙΕ ΑΕΙ ΕΙ, λοιπόν. 
Πρόκειται για µια επιγραφή που επιβεβαιώνει την 
ανωτερότητα της ελληνικής γλώσσας, άρα και της 
ανώτερης προέλευσης των Ελλήνων, καθώς αποτελεί 
µία φράση στα αρχαία ελληνικά που δεν περιέχει 
σύµφωνα αλλά µόνο φωνήεντα. 

Τουλάχιστον σύµφωνα µε τους οπαδούς του 
Σώρρα, οι οποίοι είναι και αυτοί που δηµιούργησαν τη 
φράση, για την ακρίβεια ο υπαρχηγός του Λαµπρά-
κης, και άρχισαν να την χρησιµοποιούν από το 2013 
υποστηρίζοντας ότι τα αρχαία ελληνικά «είναι η µόνη 
γλώσσα που µπορεί αν δηµιουργήσει φράση µόνο µε 
φωνήεντα, όπως για παράδειγµα Οία η Ηώ, Ω Υιέ αεί 
Ει, δηλαδή σαν την Αυγούλα να είσαι πάντα γιε µου». 

Σύµφωνα µε την έρευνα του http://
ellinikahoaxes.gr η συγκεκριµένη φράση δεν υπάρχει 
καταγεγραµµένη σε κανένα αρχαίο κείµενο. O δε 
Νίκος Σαραντάκος, που έχει γράψει σειρά δοκιµίων 
για την ελληνική γλώσσα, στο blog του καταρρίπτει 
τόσο τον ισχυρισµό ότι τα αρχαία ελληνικά µπορούν 
να φτιάξουν φράση χωρίς φωνήεντα, εξηγώντας ότι 
η συγκεκριµένη φράση είναι και «πειραγµένη για 
να µην έχει σύµφωνα» και λανθασµένη, όσο και τον 
ισχυρισµό ότι δεν υπάρχει άλλη γλώσσα στην οποία 
να µπορεί να σχηµατιστεί φράση µόνο µε φωνήεντα. 
Επισηµαίνει δε ότι ακόµη και αν συνέβαινε αυτό 
δεν συνιστά λόγο για να θεωρηθεί ότι µια γλώσσα 
υπερτερεί µιας άλλης. 

Κάπως έτσι λοιπόν, δώσαµε θεσµική υπόσταση 
σε µια φράση δηµιουργηµένη από τους οπαδούς του 
Σώρρα. Και µπράβο µας. 

Ανύπαρκτοι νεκροί υπό την έννοια των «πεσόντων 
στον αγώνα», την οποία προσπαθούν να κατασκευ-
άσουν η ΠΟΣΠΕΡΤ, η Ζωή, η Ραχήλ, αρκετοί, κυρίως 
παλαιότερα, στον ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι άλλοι πέριξ 
αυτών. Υπήρξαν πρώην εργαζόµενοι της ΕΡΤ οι οποίοι 
στο διάστηµα από την στιγµή που έκλεισε µε πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης Σαµαρά µέχρι που ξανάνοιξε 
µε πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τσίπρα πέθαναν, 
για διάφορους λόγους, σχετικούς (π.χ. από το άγχος 
τους που έµειναν χωρίς δουλειά) ή άσχετους. Αυτοί 
λογίζονται σήµερα ως οι «νεκροί της ΕΡΤ».

Το καλό πάντως µε το µνηµείο είναι πως, ακόµη κι 
αν δεν µακροηµερεύσει ως µνηµείο πεσόντων του 
αγώνα της ΕΡΤ, είναι αρκούντως πολυχρηστικό ώστε 
να αξιοποιηθεί αλλού. 

Το κακό είναι ότι µ’ αυτά και µ’ αυτά 

Στεναχωρήθηκε και εξέδωσε µια πύρινη ανακοίνω-
ση, µε την οποία έβαλε τα πράγµατα στη θέση τους. 
Μας ενηµέρωσε ότι η προσβολή της µνήµης των 
νεκρών είναι ποινικό αδίκηµα. 

Μας ενηµέρωσε επίσης ότι όσοι διαφωνούν είναι 
τζιχαντιστές. 

Μας ενηµέρωσε επίσης ότι ο αγώνας συνεχίζεται 
µέχρι τελικής πτώσης. Των υπολοίπων. Από τα γέλια. 
Ή από το χτύπηµα του κεφαλιού µας στον τοίχο εφόσον 
οι απαιτήσεις της ΠΟΣΠΕΡΤ βρουν ανταπόκριση. 

Κανένα έλεος. ∆εν ζητούν πρόσληψη µόνο των συγγε-
νών α’ βαθµού αλλά και αλληλέγγυων του ηρωικού 
αγώνα.

Και για να ολοκληρωθεί το… µνηµείο του µνηµείου της 
ΕΡΤ, ήρθε και ο καυγάς της απεγνωσµένης για λίγα λε-
πτά δηµοσιότητας Ραχήλ µε τον κύριο πρόεδρο και CEO.  

Όχι και τόσο δύσκολο, η πολίτης Ραχήλ απλώς επα-
νέλαβε το κλασικό της ρεπερτόριο. Το ίδιο κάνει και η 
Ελένη Λουκά σε κάθε ευκαιρία. Από την άλλη έχουµε 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της ΕΡΤ επει-
δή ενοχλήθηκε από την συµπεριφορά κάποιου να του 
λέει «να βγάλετε τον σκασµό» και «σκάσε επιτέλους». 
Πόσο µάλλον σε γυναίκα. Και όλα αυτά µπροστά στις 
κάµερες. Μιλάµε για… µνηµείο. Εξυπνάδας.  
Από την άλλη πλευρά, το µνηµείο των πεσόντων της 
ΕΡΤ ίσως είναι και το µικρότερο κακό. 

182 ψήφοι και 14 «παρών» επί 196 παριστάµενων. 
∆ικαίως το αποτέλεσµα πανηγυρίστηκε. 

Ακόµη κι αν αφήσουµε εκτός (…που δεν γίνεται) τις 
αντισηµιτικές θέσεις, την χρήση, σε ορισµένες περι-
πτώσεις, ναζιστικής και νεοναζιστικής φρασεολογίας 
και τις θεωρίες συνωµοσίας.

Και πάλι προκαλεί µεγάλη εντύπωση το ποιον ακρι-
βώς ψήφισαν για πρόεδρο της Βουλής βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς ενέκρινε και ο πρωθυπουργός, 
ο οποίος κάποτε τον είχε κόψει από υφυπουργό. Ας 
δούµε ένα tweet του από το 2012. 

Εξίσου µεγάλη εντύπωση προκαλεί και κάτι ακόµα. 

Το σίγουρο είναι πως
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Μ
εγάλες στιγ-
μές έζησε πρό-
σφατα η Γερ-
μανική Βουλή, 
καθώς, παρά το 
γεγονός ότι η 
ίδια η Άνγκελα 

Μέρκελ διαφώνησε, η μεγάλη πλειοψηφία 
των Γερμανών βουλευτών υπερψήφισε τη 
θεσμοθέτηση του γάμου μεταξύ ατόμων του 
ίδιου φύλου στη χώρα.

Η Μέρκελ καταψήφισε, αλλά 
δεν επέβαλε πειθαρχία
Ποιος είπε ότι η πολιτική δεν εξάπτει τα 
πάθη στη Γερμανία; Τουναντίον, η συζή-
τηση και ψηφοφορία του επίμαχου νομο-
σχεδίου στην Μπούντεσταγκ χαρακτη-
ρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις και 
συναισθηματική φόρτιση. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι η ίδια η Γερμανίδα καγκελάριος 
και αρχηγός της Χριστιανοδημοκρατικής Έ-
νωσης (CDU) τάχθηκε αναφανδόν κατά του 
γάμου των ομοφυλοφίλων. Η Γερμανίδα κα-
γκελάριος βέβαια έδειξε την πολιτική της 
ευελιξία, εφόσον δεν επέβαλε στους βου-
λευτές των Χριστιανοδημοκρατών να ακο-
λουθήσουν την κομματική γραμμή. 

Συγκεκριμένα, η Άνγκελα Μέρκελ δή-
λωσε πως «για εκείνη, ο γάμος είναι για να 
τελείται μεταξύ άνδρα και γυναίκας». Η κ. 
Μέρκελ, η οποία θα διεκδικήσει τέταρτη 
θητεία στις εθνικές εκλογές της 24ης Σε-
πτεμβρίου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι πα-
ρόλο που «η απόφασή της είναι προσω-
πική», ελπίζει η απόφαση που ελήφθη «όχι 
μόνο να προαγάγει τον σεβασμό στις διαφο-
ρετικές απόψεις αλλά και να συμβάλει στην 
κοινωνική συνοχή και ειρήνη».

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοι-
νοβουλίου Νόρμπερτ Λάμερτ, υπέρ του νο-
μοσχεδίου ψήφισαν 393 βουλευτές, 226 
κατά, ενώ 4 απείχαν. «Ναι» ψήφισαν και 70 
βουλευτές της Χριστιανοκοινωνικής Ένω-
σης, ενώ η ίδια η καγκελάριος ψήφισε κατά. 
Τώρα το νομοσχέδιο έχει πάρει τον δρόμο 
της εφαρμογής, αφού πρώτα λάβει την υπο-
γραφή του Προέδρου της Γερμανίας Φρανκ 
Βάλτερ Σταϊνμάγερ, ο οποίος προέρχεται 
από τους Σοσιαλδημοκράτες και, προφα-
νώς, το υποστηρίζει.

Σύμφωνο συμβίωσης, αλλά όχι 
υιοθεσίες
Στη Γερμανία, βάσει της ισχύουσας νομο-
θεσίας, τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να υ-
πογράφουν σύμφωνο συμβίωσης, όχι όμως 
και να υιοθετούν παιδιά.

Πλέον, με την έγκριση του Κοινοβου-
λίου, ζευγάρια του ίδιου φύλου αποκτούν 
πλήρη συζυγικά δικαιώματα, ενώ επιτρέ-
πεται και η υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα 
ζευγάρια.

Σημειώνεται ότι στη Γερμανία σχεδόν 
93.000 ζευγάρια αναμένουν το πράσινο 
φως για υιοθεσία παιδιού. Μάλιστα, το 2014 
η γερμανική κυβέρνηση επικύρωσε νομο-
σχέδιο βάσει του οποίου οι ομοφυλόφιλοι 
μπορούσαν να υιοθετήσουν το ή τα παιδιά 
του συντρόφου τους.

 ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Η ΜΈΡΚΈΛ ΔΈΝ «ΈΎΛΟΓΗΣΈ» 
ΑΛΛΑ ΚΑΊ ΔΈΝ ΈΜΠΟΔΊΣΈ 

ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΚΈΙ

Τι ισχύει στις υπόλοιπες χώρες
Η Γερμανία έγινε η 23η χώρα που νομιμο-
ποιεί τον γάμο μεταξύ ομοφύλων, κάτι που 
επισήμανε ο υποψήφιος των Σοσιαλδημο-
κρατών για την καγκελαρία Μάρτιν Σουλτς, 
εκφράζοντας μέσω Twitter την ικανοποί-
ησή του. Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες, 
οι γάμοι μεταξύ ομοφύλων άρχισαν να νομι-
μοποιούνται από το 2000.

Την αρχή έκανε εκείνη τη χρονιά η Ολ-
λανδία. Ακολούθησαν, τρία χρόνια μετά, το 
Βέλγιο, ο Καναδάς και η Ισπανία το 2005, η 
Νότια Αφρική το 2006 και το 2009 η Νορ-
βηγία και η Σουηδία. Το 2010 εγκρίθηκαν 
οι γάμοι ομοφύλων σε Αργεντινή, Ισλαν-
δία και Πορτογαλία, το 2012 στη Δανία και 

το 2013 σε Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αγγλία 
και Ουαλία και Γαλλία (μάλιστα, ο σχετι-
κός νόμος πέρασε εν μέσω σφοδρών αντι-
δράσεων και διαδηλώσεων από οργανώσεις 
καθολικών). Το 2014 το «ναι» είπαν Νέα 
Ζηλανδία, Λουξεμβούργο και Σκοτία, ενώ 
έναν χρόνο μετά ΗΠΑ, Φινλανδία και Ιρ-
λανδία. Σημειώνεται ότι η Ιρλανδία νομι-
μοποίησε τους γκέι γάμους με δημοψήφι-
σμα.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ανα-
λυτές στη Βρετανία έχουν εκφράσει την α-
νησυχία ότι η συμμαχία των Συντηρητικών 
της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι με το Δη-
μοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) της Βό-
ρειας Ιρλανδίας ίσως δημιουργήσει προ-
βλήματα στο ζήτημα του γάμου μεταξύ 
ατόμων του ίδιου φύλου, καθώς το υπερσυ-
ντηρητικό DUP είχε αντιταχθεί σθεναρά 
στον σχετικό νόμο που είχε περάσει ο προ-
κάτοχος της κ. Μέι στην πρωθυπουργία, ε-
πίσης συντηρητικός, Ντέιβιντ Κάμερον.

Σύμφωνο συμβίωσης στην Ελ-
λάδα, μετά κόπων και βασάνων
Όσον αφορά την Ελλάδα, τον Δεκέμβριο 
του 2015 υπερψηφίστηκε η επέκταση του 
συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευ-
γάρια με 194 ψήφους υπέρ και 55 ψήφους 
κατά, αλλά και 51 απόντες. Το νομοσχέδιο 
υπερψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρα-
τική Συμπαράταξη, Ένωση Κεντρώων και 
Ποτάμι, ΝΔ και ΑΝΕΛ εμφανίστηκαν δι-
χασμένοι, ενώ αρνητική ήταν η ψήφος της 
Χρυσής Αυγής, όπως και του ΚΚΕ.

Μιλώντας περί προβληματισμού στη 
ΝΔ, μετά την ομιλία του εισηγητή του κόμ-
ματος Χαράλαμπου Αθανασίου, που τά-
χθηκε υπέρ της καταψήφισης του νομο-
σχεδίου (ως υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. 
Αθανασίου είχε αρνηθεί να φέρει την ε-
πέκταση του συμφώνου στη Βουλή), η 
«γραμμή» του κόμματος ήταν να ψηφίσουν 
οι βουλευτές του κατά συνείδηση. Τελικά, 
το νομοσχέδιο υπερψήφισαν 19 βουλευτές 
του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης, 
ανάμεσά τους και ο νυν πρόεδρος της ΝΔ 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ 27 απουσίαζαν, 
καθώς αρνήθηκαν να πάρουν θέση για ένα 
νομοσχέδιο που είχε διχάσει το κόμμα, και 
άλλοι δύο βουλευτές, ο Γεράσιμος Γιακου-
μάτος και ο Γιάννης Βρούτσης, υπερψήφι-
σαν το νομοσχέδιο επί της αρχής αλλά κα-
ταψήφισαν τα σχετικά άρθρα.

Από την ψηφοφορία απουσίασαν ο υ-
πουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος 
των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος, η πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ και της Κ.Ο. της Δημοκρα-
τικής Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά 
και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δη-
μήτρης Κουτσούμπας, όπως και οι πρώην 
πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και 
Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο τότε πρόε-
δρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Μετά την υπερψήφιση της επέκτα-
σής του για τα ομόφυλα ζευγάρια, το 
πρώτο σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων 
στην Ελλάδα υπεγράφη στις 25 Ιανου-
αρίου 2016 από τον δήμαρχο Αθηναίων 
Γιώργο Καμίνη.

Η κ. Μέρκελ, η οποία θα διεκδικήσει 
τέταρτη θητεία στις εθνικές εκλογές 
της 24ης Σεπτεμβρίου, τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι παρόλο που «η απόφασή της 
είναι προσωπική», ελπίζει η απόφαση 
που ελήφθη «όχι μόνο να προαγάγει 
τον σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις 
αλλά και να συμβάλει στην κοινωνική 
συνοχή και ειρήνη».
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ρεπορτάζ

Στις 24 Σεπτεμβρίου οι Γερμανοί θα προσέλθουν στις 
κάλπες για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης. Ποια 
είναι τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα στη μεγαλύ-
τερη οικονομία της Ευρώπης; Ποιες προκλήσεις, 
πολιτικές συνεργασίες και ποια επιχειρήματα θα 

επηρεάσουν την απόφαση των ψηφοφόρων; Τι διακυβεύεται 
για την Ελλάδα, τις Βρυξέλλες και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.;

Σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα κλήθηκαν να απαντή-
σουν την Πέμπτη το απόγευμα οι συμμετέχοντες στην εκδή-
λωση με τίτλο «Η προοπτική των γερμανικών εκλογών – Καί-
ριες διαστάσεις και πιθανά επακόλουθα». Η αξιόλογη συζήτηση 
διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 
Καραμανλής, με πρόεδρο την κ. Ρόδη Κράτσα, σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα Konrad Adenauer.

Χαιρετισμό απηύθυναν η κ. Ρόδη Κράτσα και η διευθύντρια 
της αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Adenauer στην Ελλάδα 
Sussana Vogt. Βασικοί ομιλητές ήταν ο Rudolf Korte, διευθυ-
ντής του NRW School of Governance και καθηγητής στο Ιν-

στιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Duisburg-
Essen, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρτσος και ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δένδιας. Τη συζήτηση 
συντόνισε ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής» Γιάννης Πα-
λαιολόγος.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρτσος κατά την ομι-
λία του σημείωσε πως «σε ό,τι αφορά τα ανοιχτά ζητήματα της 
Ε.Ε., θεωρώ ότι, αφού ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο στη Γερμα-
νία μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, η επόμενη 
γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να οργανώσει μεγάλες υπερ-
βάσεις.

»Για παράδειγμα, θα πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση 
της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, αναλαμ-
βάνοντας πρόσθετα οικονομικά βάρη και αποφεύγοντας την α-
ναβίωση των φόβων που έχουν σχέση με το μιλιταριστικό και 
ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας.

»Η επόμενη γερμανική κυβέρνηση έχει, κατά την άποψή 
μου, υποχρέωση να γίνει τολμηρή και σε ζητήματα που έχουν 

σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει μπει σε 
φάση μεγάλης συρρίκνωσης και εξαιτίας του Brexit. Πρέπει να 
υπάρξει σημαντική αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, γιατί η 
Ε.Ε. προσπαθεί να προωθήσει ολοένα περισσότερους στόχους 
με ολοένα λιγότερα κονδύλια».

Ο κ. Κύρτσος ανέφερε επίσης, σε ό,τι αφορά την ελληνική 
διάσταση των γερμανικών εκλογών, πως «οι σχέσεις Ελλάδας 
και Γερμανίας είναι από τη φύση τους δύσκολες. Η σωστή α-
νάλυση των εξελίξεων στη Γερμανία θα μας διευκολύνει να τις 
κάνουμε πιο δημιουργικές», ενώ πρόσθεσε πως «παρά τις δυ-
σκολίες, τα τελευταία χρόνια αφήσαμε πίσω μας ορισμένες εντε-
λώς απαράδεκτες υπερβολές που έκαναν πρακτικά αδύνατη τη 
συνεννόηση. Στην Ελλάδα έχουμε διαπιστώσει ότι χωρίς διαρ-
θρωτικές αλλαγές και τολμηρές πρωτοβουλίες θα παρατείνουμε 
το οικονομικό αδιέξοδο μέχρι τελικής κοινωνικής και πολιτικής 
πτώσης. Ετοιμαζόμαστε, λοιπόν, να προχωρήσουμε στη σωστή 
κατεύθυνση πολύ πιο αποτελεσματικά και να ενισχύσουμε έτσι 
την αξιοπιστία μας».

ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ – ΙΔΡΎΜΑ KONRAD ADENAUER

ΣΎΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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οικονομία

Οι πραγματικοί ήρωες είναι απλοί 
άνθρωποι που διεκδικούν το δικαίωμα 
στην απασχόληση: ο άνεργος, 
ο απόφοιτος πανεπιστημίου, 
ο απολυμένος, η κομμώτρια, 
ο ανθοπώλης, ο ψαράς, 
ο έμπορος της γειτονιάς μας.

Π
έρασαν λίγο περισσότερο από δύο χρό-
νια και εκταμιεύτηκαν περισσότερα από 
732.000 ευρώ, δίνοντας σάρκα και οστά 
στο επαγγελματικό όνειρο 94 συνανθρώ-
πων μας, δημιουργώντας 179 νέες θέσεις 
εργασίας. Και όλα αυτά με τη μέθοδο της 

μικροπίστωσης που στην Ελλάδα έφερε η οργάνωση Action 
Finance Initiative (AFI).

Η AFI παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση έως 10.000 
ευρώ σε ανθρώπους που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια. Παράλληλα, βο-
ηθάει και σταθεροποιεί τις νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες ε-
πιχειρήσεις, παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη. 
Πρόκειται για μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με ιδρυτι-
κούς εταίρους την ActionAid Hellas και τη γαλλική οργάνωση 
ADIE, που συνεργάζεται και με την AMKE The People’s Trust, 
η οποία, εφόσον έχει εκταμιευτεί το μικροδάνειο, προσφέρει πι-
θανή πρόσβαση σε επιπλέον χρηματοδότηση με τη μορφή οικο-
νομικής αρωγής.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση αποτελεί 
ένα από τα βασικά προβλήματα για κάθε νέο επιχειρηματία, ο 
θεσμός της μικροπίστωσης έχει δώσει λύσεις σε αρκετές μικρές 
ελληνικές εταιρείες, λύσεις οι οποίες δεν αφορούν μόνο (και κυ-
ρίως) την οικονομική βοήθεια αλλά γενικότερα τις πολύτιμες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που δίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του επιχειρηματικού πλάνου.

Όπως τονίζει η γενική διευθύντρια της AFI Αναστασία Τσί-
λογλου, μέσα από τη δραστηριότητα της AFI «ο άνεργος, η γυ-
ναίκα, ο νέος ή ο απολυμένος 50άρης έχουν την ευκαιρία να κά-
νουν κάτι δικό τους μέσω της αυτοαπασχόλησης και μπορούν να 
βρουν την οικονομική και εκπαιδευτική βοήθεια που χρειάζο-
νται».

«Στην AFI», συνεχίζει, «όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες και 
δεν απαιτείται κάποια καινοτομία ή τεχνολογία ή μια περιπλο-
κότητα. Οι πραγματικοί ήρωες του οργανισμού είναι οι απλοί άν-
θρωποι που διεκδικούν το δικαίωμα στην απασχόληση, η κομ-
μώτρια, ο ανθοπώλης, ο ψαράς και κάθε απασχολούμενος».

Εκτός των χρηματοδοτήσεων, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 
300 μικροεπιχειρηματίες σε ποικίλες επιχειρηματικές θεματι-
κές. Από τις ιδέες που έχουν χρηματοδοτηθεί, το 40% αφορά γυ-
ναικεία επιχειρηματικότητα, το 22% νεανική επιχειρηματικό-
τητα, ενώ το 55% των κεφαλαίων έχει διοχετευτεί σε νέες επι-
χειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από έναν χρόνο. Σημαντικό 
είναι ότι το 41% είναι επιχειρήσεις που διοικούνται από πρώην 
ανέργους και το 28% από αυτές έχουν αναπτύξει σημαντική εξα-
γωγική δραστηριότητα.

Η AFI, ήδη μέλος του European Microfinance Network, ξε-
κίνησε το 2015 ως πιλοτικό πρόγραμμα στον Νομό Αττικής και 
προσβλέπει στην εξάπλωση των δραστηριοτήτων της σε πέντε 

πόλεις της Ελλάδας βάσει του πενταετούς στρατηγικού πλά-
νου της.

Αρωγοί στην προσπάθεια αποτελούν ιδρύματα όπως το Ί-
δρυμα Trafigura, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη, που χρηματοδοτούν τα λειτουργικά έξοδα του ορ-
γανισμού. Αναγνωρίζοντας τη δυναμική του κλάδου και διαβλέ-
ποντας τον σημαντικό αντίκτυπο του εργαλείου των μικροπι-
στώσεων στην κοινωνία, ιδιώτες-φιλάνθρωποι και μεγάλες ε-
ταιρείες συμβάλλουν συστηματικά με δωρεές, διευκολύνοντας 
την ταχύτατη διάδοση του θεσμού.

Η δύναμη του microfinance έγκειται στο ότι απευθύνε-
ται σε επιχειρηματικές ιδέες ανεξαρτήτως κλάδου. Η AFI έχει 
ήδη αξιολογήσει επιχειρηματικά έργα από τον τομέα της μόδας 
μέχρι εξαγωγές μελιού, από ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέχρι 
πτηνοτρόφους, από μικρεμπόρους σε λαϊκές αγορές μέχρι κομ-
μωτήρια, από οινοποιεία έως εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα.

Οι μικροπιστώσεις, εξάλλου, στοχεύουν στη βάση της πυ-
ραμίδας της οικονομίας, στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-
σεις που δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το παρα-
δοσιακό τραπεζικό σύστημα και που ιδρύονται ή διευθύνονται 
από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Σημαντικός παράγοντας που οι μικροπιστώσεις είναι το κα-
τάλληλο εργαλείο για την Ελλάδα είναι η σύνθεση του ελληνι-
κού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, καθώς το 99,8% των ε-
πιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 92,4% πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις (micro), το 55,2% των εργαζομέ-
νων στον ιδιωτικό τομέα απασχολείται σε μικρές επιχειρήσεις 
συγκριτικά με το 29,1% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, ενώ 
η προστιθέμενη αξία των μικρών επιχειρήσεων στην οικονομία 
φτάνει το 33%.

Η εμπειρία της AFI τα τελευταία δύο χρόνια μπορεί να συ-
νοψιστεί στα ακόλουθα:
• Υπάρχουν εξαιρετικές και εξωστρεφείς επιχειρηματικές ιδέες 
από πολύ μικρές μονάδες, κάποιες από τις οποίες με μεγάλη 
δυναμική, χάρη στην απλότητα και στη δυνατότητα κλιμάκω-
σής τους.
• Μικροί επιχειρηματίες, με εμπειρία και γνώση παλαιότερων 
κακών πρακτικών, δεν επιζητούν να «εκμεταλλευτούν» τη νέα 
πηγή χρηματοδότησης αλλά, αντιθέτως, επιδεικνύουν ωριμό-
τητα και σύνεση στον υπολογισμό των αναγκών τους.
• Τα δάνεια αποπληρώνονται. Σε μια περίοδο που συζητούνται 
έντονα όροι όπως «κόκκινα δάνεια» και «αθέτηση πληρωμών», 
η εμπειρία στην AFI δείχνει πως οι μικροί επιχειρηματίες τι-
μούν τις υποχρεώσεις τους.
• Η αλληλεγγύη που επιδεικνύει το σύστημα των επωφελού-
μενων και των εθελοντών-υποστηρικτών της AFI φέρνει στο 
προσκήνιο τη δύναμη του εθελοντισμού και της διάχυσης της 
γνώσης και των εμπειριών και φέρνει αποτελέσματα ανώτερα 
των προσδοκιών.

Το microfinance στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
Το microfinance στην Ευρώπη καθιερώθηκε πριν από περίπου 
25 χρόνια και έκτοτε αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Τα 
μικροδάνεια που χορηγούνται ετησίως για επιχειρηματικούς 
σκοπούς αυξήθηκαν μεταξύ του 2012 και του 2015 κατά 55%. Το 
2015 ο αριθμός των επιχειρηματικών μικροδανείων που χορη-
γήθηκαν πανευρωπαϊκά έφτασε τα 220.000, ενώ η αξία των χο-
ρηγούμενων μικροδανείων μόνο για το 2015 άγγιξε τα 917 εκατ. 
ευρώ. Το συνολικό υπόλοιπο των μικροδανείων μέχρι το 2015 
ήταν 1,8 δισ. ευρώ από 400.000 ενεργούς επιχειρηματικούς πε-
λάτες.

Δεν είναι τυχαίο πως οι μικροπιστώσεις θεωρούνται πλέον 
στρατηγικός πυλώνας προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τον 
στόχο της, ώστε το 2020 να απασχολείται το 75% των ανθρώπων 
στην ηλικιακή κατηγορία 20-64.

Στη χώρα μας ο κλάδος των μικροπιστώσεων υπολείπεται 
εμφανώς των ευρωπαϊκών στατιστικών. Οι προκλήσεις είναι ση-
μαντικές και πρέπει σύντομα να ξεπεραστούν, προκειμένου να 
βιώσουμε αντίστοιχα οφέλη με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. 
Όπως πρόσφατα παρουσιάστηκε στο Οικονομικό Φόρουμ Δελ-
φών, η Ελλάδα χρειάζεται:

α) Ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με μικρό-
τερη φορολόγηση και απλοποίηση διαδικασιών.

β) Γεφύρωση της ανεργίας και της επιχειρηματικότητας (σύ-
μπραξη ΟΑΕΔ και επιδομάτων ανεργίας με τις μικροπιστώσεις).

γ) Πρόσβαση από ιδρύματα μικροπιστώσεων στα διαρθρω-
τικά ταμεία της Ε.Ε. για την κάλυψη του κόστους εκπαίδευσης 
και υποστήριξης των επιχειρηματιών.

δ) Αλλαγή του τραπεζικού νόμου, προκειμένου μη τραπεζικά 
ιδρύματα να δανείζονται από τις τράπεζες και να χορηγούν απευ-
θείας μικροδάνεια σε πελάτες.

  ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΌΙΝΑ

ΜΙΚΡΌΠΙΣΤΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΔΕΕΣ
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθή-
σεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κα-
τακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτ-
ταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν 
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
πώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527

www.gethealthier.gr

Αποσπασµατικές και χωρίς πλάνο χαρακτηρίζει τις µεταρρυθµίσεις στη χώρα η επιχειρη-
µατική κοινότητα, εκτιµώντας ότι αυτές (οι µεταρρυθµίσεις) περισσότερο σχεδιάζονται 
και ταυτίζονται µε την εκταµίευση της επόµενης δόσης παρά µε τις ουσιαστικές ανάγκες 
της οικονοµίας. Αυτό είναι, µεταξύ άλλων, ένα από τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 

από την έρευνα «Ο σφυγµός του επιχειρείν» που διενήργησε η MRB για λογαριασµό του Συνδέ-
σµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).

Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε η άποψη των επιχειρήσεων για τα αποτελέσµατα των πρό-
σφατων µεταρρυθµίσεων που στόχευαν στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Ο επι-
χειρηµατικός κόσµος δεν αξιολογεί θετικά την επίδραση που είχαν στη λειτουργία τους, ενώ συνε-
χίζει να διεκδικεί µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις σε πολλά σηµαντικά πεδία.

Το γεγονός αυτό, κατά τους ερευνητές, µπορεί να υποδηλώνει ότι οι µεταρρυθµίσεις στη χώρα 
σχεδιάζονται για την ανάγκη κλεισίµατος των αξιολογήσεων των δανειστών, συνεπώς, όπως προα-
ναφέρθηκε, δεν εκφράζουν ένα ολοκληρωµένο µεταρρυθµιστικό πλάνο που επιλύει ουσιωδώς τα 
προβλήµατα της αγοράς και της οικονοµίας.

Επίσης, πολλές φορές δεν υλοποιούνται στην πράξη, δεν προβάλλονται επαρκώς στην επιχει-
ρηµατική κοινότητα και σχεδιάζονται µε «επιπολαιότητα», χωρίς τη συµµετοχή των άµεσα εµπλε-
κόµενων. Ως αποτέλεσµα, ακόµα και αν υπάρχουν µεταρρυθµιστικές επιτυχίες σε επιµέρους ση-
µεία, συνολικά η διευκόλυνση στη λειτουργία του επιχειρείν και η ικανότητα των επιχειρήσεων να 
προβλέψουν το θεσµικό περιβάλλον δεν έχουν βελτιωθεί ακόµη.

Ακόµη όµως και όταν υπάρχουν επιµέρους αποτελεσµατικές µεταρρυθµίσεις, αυτές εξουδετε-
ρώνονται στην πράξη από τα υψηλά κόστη που σωρεύουν για κάθε επιχείρηση τα υψηλά φορολο-
γικά, µη µισθολογικά, ενεργειακά, χρηµατοπιστωτικά και λοιπά γραφειοκρατικά κόστη, επιβαρύ-
νοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, ενώ οι επιχειρήσεις ανέδειξαν τις µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό και στο ασφα-
λιστικό ως τις πιο αναγκαίες (69,3% και 50,9% αντίστοιχα), µόνο µια ισχνή µειοψηφία θεωρεί ότι η 
επίδραση που είχαν στη λειτουργία τους ήταν πράγµατι θετική (7% και 9,5% αντίστοιχα).

Σε κάθε περίπτωση, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διαπίστωση ότι οι παρεµβάσεις στη διαδικα-
σία έναρξης ή αδειοδότησης επιχειρήσεων, στην απονοµή δικαιοσύνης, στον τρόπο διεξαγωγής 
των δηµόσιων προµηθειών και στην αγορά προϊόντων (π.χ. αλλαγές σε εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ) δεν 
φαίνεται να έχουν ακόµη επηρεάσει την καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, παρόλο που ε-
ντοπίζονται για χρόνια στα κυριότερα προβλήµατα που υποδεικνύουν οι επιχειρήσεις.

Το γεγονός αυτό µπορεί να σηµαίνει επίσης ότι η αγορά έχει αποκτήσει την ευελιξία να λει-
τουργεί σε µορφές οργάνωσης επιχειρήσεων οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια επιβίωναν παρά την ύ-
παρξη αυτών των προβληµάτων, διαπίστωση η οποία ενδεχοµένως να συνδέεται και µε τη συγκρά-
τηση των ελληνικών επιχειρήσεων σε ένα µικρό µέγεθος, όπως και σε µορφές οργάνωσης που 
είναι πιο συµβατές µε την «ατυπία».

Φυσικά, ως βασική ερµηνεία παραµένει η ενδεχόµενη αδυναµία των µεταρρυθµιστικών προ-
σπαθειών σε αυτά τα πεδία να επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσµατα στη λειτουργία των επιχειρή-
σεων ή στην προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και να επικοινωνηθούν σωστά.

Το πράσινο φως για την εισαγωγή 
προς διαπραγµάτευση των 60.000 
κοινών οµολογιών που θα προκύ-
ψουν από την έκδοση κοινού ο-

µολογιακού δανείου έως 60 εκατ. ευρώ από 
την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή άναψε χθες η διοι-
κούσα επιτροπή του Χρηµατιστηρίου Αθη-
νών (Χ.Α.). Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει το 
σχετικό ανακοινωθέν, «η διαπραγµάτευση 
θα γίνει στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού 
Εισοδήµατος της Οργανωµένης Αγοράς του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών», ενώ ως εκδότης 
εµφανίζεται η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Μονο-
πρόσωπη Ανώνυµη Εταιρεία Χρηµατοδοτή-
σεων µε εγγυητή την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Απαραίτητη προϋπόθεση, φυσικά, η α-
παιτούµενη έγκριση του ενηµερωτικού δελ-
τίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
η επιτυχής ολοκλήρωση της δηµόσιας προ-
σφοράς.

Η διαδικασία αναµένεται να προχωρή-
σει άµεσα. Μετά την έγκριση από την Επι-

ΟΚ από Χ.Α. 
για το οµολογιακό 
της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

τροπή Κεφαλαιαγοράς θα δηµοσιοποιηθεί 
το ενηµερωτικό δελτίο, τα συνοπτικά στοι-
χεία της προσφοράς και το αναµενόµενο 
χρονοδιάγραµµα της έκδοσης.

Στόχος της δηµόσιας προσφοράς είναι η 
συγκέντρωση κεφαλαίων έως 60 εκατ. ευρώ 
από θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές, ενώ 
θα υπάρξει συµµετοχή και της EBRD.

Σηµαντικό µέρος των κεφαλαίων που θα 
συγκεντρωθούν θα υποστηρίξει το σηµα-
ντικό επενδυτικό πρόγραµµα που υλοποιεί 
η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας και αφορά την ανάπτυξη 
νέων, ακόµη µεγαλύτερων projects, που 
σταδιακά θα οδηγήσουν την εγκαταστηµένη 
ισχύ του οµίλου στα 2 MW.

Έρευνα ΣΕΒ για 
τις επιχειρήσεις 



αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Στον από-
ηχο των πολιτικών εξελίξεων, 

µετά το πρώτο κύµα καύσωνα και µε την οσµή 
από τους τόνους των σκουπιδιών αισθητή ακόµη στην ατµό-

σφαιρα, το φετινό καλοκαίρι προµηνύεται δύσκολο. Ειδικά για τους 
«συνήθεις υπόπτους», τους χρόνιους ασθενείς, που πληρώνουν πάντοτε το 

βαρύτερο τίµηµα από τα κοντόφθαλµα λογιστικά µέτρα τα οποία επιβάλλονται 
προκειµένου να µειωθούν οι δαπάνες υγείας. Εδώ και καιρό οι φορείς που συµµετέχουν 

στη φαρµακευτική αλυσίδα προειδοποιούν ότι µε τα πρόσθετα νέα µέτρα και το νοσοκοµει-
ακό clawback απειλείται όχι µόνο η άφιξη των νέων καινοτόµων φαρµάκων στη χώρα αλλά και 

η ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες που ήδη κυκλοφορούν. Σχολιάζοντας επ’ αυτού 
του καυτού θέµατος, η Μαριάννα Λάµπρου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων, 

επισηµαίνει: «Η πολιτεία έχει συµφέρον από κάθε πλευρά να έχουµε πρόσβαση στα φάρµακά µας και 
να παραµείνουµε παραγωγικά άτοµα. Αν στερηθούµε τη θεραπεία µας, θα χρειαστούµε περιττές επεµβά-

σεις, ακριβές εξετάσεις και νοσηλείες που αυξάνουν υπέρογκα τις δαπάνες υγείας. Πρέπει οι αρµόδιοι να 
καταλάβουν πως χωρίς θεραπεία κοστίζουµε τελικά πολύ περισσότερο για το κράτος».
Τόσο ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) όσο και η Πανελλήνια Ένωση Φαρµα-
κοβιοµηχανίας (ΠΕΦ) επισηµαίνουν το αδιέξοδο της ακολουθούµενης φαρµακευτικής πολιτικής και τονί-
ζουν ότι οι εκπτώσεις και οι επιστροφές ύψους 1 δισ. ευρώ που οι εταιρείες καλούνται να δώσουν στο κράτος 
είναι δυσβάσταχτες και απειλούν πλέον τη βιωσιµότητά τους. Προβλήµατα υπάρχουν και στη διαµόρφωση 
της νέας πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µε θετικά στοιχεία στο πλάνο, όπως η θέσπιση του οικογενεια-
κού γιατρού, αλλά και πολλές ελλείψεις, που εντείνουν τις ανισότητες µεταξύ των πολιτών. Στις θετικές 

εξελίξεις των τελευταίων εβδοµάδων συµπεριλαµβάνεται η συµφωνία-σταθµός που επιτεύχθηκε µε-
ταξύ του ΕΟΠΥΥ και των φαρµακευτικών εταιρειών για την πρόσβαση των ασθενών µε ηπατίτιδα 

C στις νέες καινοτόµες θεραπείες υψηλού κόστους. Η συµφωνία αφορά τα νεότερης γενιάς φάρ-
µακα κατ ά της ηπατίτιδας C, στα οποία πλέον θα έχει πρόσβαση πενταπλάσιος αριθµός ασθε-

νών, αφού µετά τη διαπραγµάτευση επιτεύχθηκε σηµαντική µείωση του κόστους θερα-
πείας ανά ασθενή. Ωστόσο, τα βήµατα που γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση θα 

πρέπει να εντατικοποιηθούν και να επιταχυνθούν. Αλλιώς, ο αντίκτυπός τους 
θα είναι σαν το αποτύπωµα της φτέρνας µας στην αµµουδιά, που σχη-

µατίζεται καθώς περπατάµε –δείχνοντας τον δρόµο που βα-
δίζουµε– αλλά που γρήγορα σβήνει µε το πρώτο 

κυµατάκι της θάλασσας.

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ 
ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 
(ΚΑΙ) ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



www.alpha.gr
210 326 0000

Alpha Global Medical Care
Το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας που σας καλύπτει σε όλο τον κόσμο.

Η Alpha Bank ανταποκρίνεται στην ανάγκη σας για ολοκληρωμένη προστασία της υγείας
και σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., την πρώτη ασφαλιστική εταιρία παγκοσμίως, 
δημιουργεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα “Alpha Global Medical Care”, προσφέροντας:

•  Ολοκληρωμένη προστασία 360ο (πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από τη νοσηλεία)
•  Ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων με απευθείας κάλυψη 100% των εξόδων

στην Ελλάδα και την Ευρώπη και 80% στον υπόλοιπο κόσμο
•  Καινοτόμες παροχές όπως: απευθείας εξόφληση της δαπάνης στο εξωτερικό,

δεύτερη ιατρική γνωμάτευση από το εξωτερικό, δαπάνες αποκαταστάσεως μετά από σοβαρά 
περιστατικά, νοσηλεία στο σπίτι

•  36 συνδυασμούς προγραμμάτων, για να επιλέξετε.

Στην Alpha Bank φροντίζουμε και για την υγεία, με αξιοπιστία και σύγχρονες λύσεις.

Alpha Global Medical Care

Μάθετε περισσότερα στο
www.alpha.gr

Για την
Alpha Bank

δεν είναι
μόνο ευχή,

είναι πρόγραμμα
υγείας.
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Οι εθελοντές της 
Roche Hellas 
περιηγήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις του 
Παιδικού Χωριού 
SOS στη Βάρη, 
συγκεντρώνοντας 
ένα χρηµατικό ποσό 
για την κάλυψη 
των λειτουργικών 
αναγκών της 
οργάνωσης. 
Παράλληλα, 
πρόσφεραν 
εθελοντική εργασία 
βάφοντας και 
συντηρώντας τα 
κιγκλιδώµατα γύρω 
από τα σπίτια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ

www.freesunday.gr
09.07.201720

Στην Παγκόσµια Πεζοπορία για τα Παι-
διά, τη διεθνή εθελοντική πρωτοβου-
λία-θεσµό της φαρµακοβιοµηχανίας 
Roche, συστρατεύτηκαν και φέτος οι 
εργαζόµενοι της Roche Hellas, περπα-

τώντας αυτή τη φορά στο Παιδικό Χωριό SOS στη 
Βάρη. ∆ιαδίνοντας το µήνυµα «περπατάµε σήµερα 
για ένα καλύτερο αύριο, για τα παιδιά όλου του κό-
σµου», οι εθελοντές της Roche Hellas περιηγήθη-
καν στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Χωριού SOS 
στη Βάρη, συγκεντρώνοντας µε συµβολικό τρόπο ένα 
χρηµατικό ποσό για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο, καθώς 
και για τη στήριξη των προγραµµάτων εκπαίδευσης 
και υγείας για παιδιά στο Μαλάουι της Αφρικής. Πα-
ράλληλα, οι εργαζόµενοι της Roche Hellas, για πρώτη 
φορά στη µακρόχρονη ιστορία του θεσµού, πρόσφε-
ραν εθελοντική εργασία, συντηρώντας και βάφοντας 
τα κιγκλιδώµατα που περιβάλλουν τα σπίτια όπου 
διαµένουν οι οικογένειες SOS, ενώ ταυτόχρονα βο-
ήθησαν στη διαλογή τροφίµων στις αποθήκες του 
χωριού. Η πρωτοβουλία «Παγκόσµια Πεζοπορία για 
τα Παιδιά» υλοποιείται εδώ και 14 χρόνια, στηρίζο-

ντας φορείς που αναπτύσσουν έργο φροντίδας για 
τα παιδιά σε όλο τον κόσµο. Στο πλαίσιο των φετι-
νών δράσεων, η διευθύνουσα σύµβουλος της Roche 
Hellas, Anne Nijs, ανέδειξε την ύψιστη σηµασία που 
έχουν τα παιδιά για τη φαρµακοβιοµηχανία Roche, 
επισηµαίνοντας: «Στη Roc he πιστεύουµε ότι τα παι-
διά είναι το µέλλον µας. Για τον λόγο αυτόν επενδύ-
ουµε σταθερά στον εταιρικό εθελοντισµό και στη-
ρίζουµε ανελλιπώς, τόσο ως οργανισµός όσο και ως 
εργαζόµενοι, τη σηµαντική αυτή πρωτοβουλία, µε 
στόχο να συµβάλουµε ενεργά στη βελτίωση της ζωής 
των νέων ανθρώπων». Από την πλευρά της, η διευ-
θύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas, 
Ξένια Καπόρη, πρόσθεσε: «Η Παγκόσµια Πεζοπο-
ρία για τα Παιδιά αποτελεί θεσµό πλέον για την εται-
ρεία µας και όλοι οι εργαζόµενοι της Roche Hellas 
είµαστε πραγµατικά υπερήφανοι που έχουµε την ευ-
καιρία να συµβάλουµε στις προσπάθειες αξιόλογων 
φορέων, όπως είναι τα Παιδικά Χωριά SOS. Αυτή τη 
χρονιά, µάλιστα, το συναίσθηµα αυτό είναι ακόµα 
πιο δυνατό, καθώς είχαµε την ευκαιρία να βάλουµε 
τη δική µας “πινελιά” για να γίνει η καθηµερινότητα 
των παιδιών πιο όµορφη».

Εκατοµµύρια βήµατα σε 144 χώρες
Η Πεζοπορία για τα Παιδιά, διεθνώς γνωστή ως 
Children’s Walk, αποτελεί το παγκόσµιο ετήσιο γε-
γονός της Roche, που υλοποιείται ανελλιπώς από 
το 2003, µε στόχο να προσφέρει µια καλύτερη ζωή 
στους λιλιπούτειους όλου του κόσµου. Από τη χρο-
νιά που ξεκίνησε να υλοποιείται η πρωτοβουλία, πε-
ρισσότεροι από 200.000 εργαζόµενοι της φαρµακο-
βιοµηχανίας σε όλο τον κόσµο έχουν περπατήσει σε 
144 χώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 15,4 εκατ. 
ελβετικά φράγκα µέχρι σήµερα. Οι υπάλληλοι της 
Roche κάθε χρόνο συγκεντρώνουν χρήµατα για παι-
διά που χρειάζονται τη βοήθειά µας συµµετέχοντας 
στην πεζοπορία. Με σκοπό την ενθάρρυνση της βι-
ωσιµότητας, µέσω προγραµµάτων εκπαίδευσης και 
υγείας, τα χρήµατα που συγκεντρώνονται από τους 
υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του παγκόσµιου γεγο-
νότος διπλασιάζονται από τη Roche. Στη συνέχεια, 
το ήµισυ του συνολικού ποσού που συγκεντρώνε-
ται διατίθεται για την υποστήριξη τοπικών πρωτο-
βουλιών για τα παιδιά, ενώ το υπόλοιπο 50% διατί-
θεται για τη στήριξη των παιδιών στο Μαλάουι, µία 
από τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες του κόσµου.

∆ιεθνής πρωτοβουλία για να έχουν 
τα πιτσιρίκια µια καλύτερη ζωή

Βραβείο για τις επιχειρηµατικές της τα-
κτικές που προάγουν τη βιωσιµότητα και 
για το υψηλό της αίσθηµα κοινωνικής ευ-
θύνης απέσπασε η Roche Hellas τη δύ-

σκολη χρονιά που µας πέρασε. Συγκεκριµένα, στην 
εταιρεία απονεµήθηκε Βραβείο Bronze (χάλκινη 
διάκριση) για τις επιδόσεις της στην εφαρµογή υ-
πεύθυνων εταιρικών πρακτικών, ενώ της απονεµή-
θηκε η ειδική διάκριση «Έπαινος για την Αγορά – 
Marketplace Award» στον τοµέα αξιολόγησης που 
αφορά την αγορά και ειδικότερα την κατανόηση και 
την ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Τα βρα-
βεία αυτά δίνονται σύµφωνα µε τον Εθνικό ∆είκτη 
Εταιρικής Ευθύνης, τον γνωστό CR Index. Οι δύο 
διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση της έµπρακτης 
δέσµευσης της Roche Hellas στις αρχές της βιώ-
σιµης ανάπτυξης, µε κύριους άξονες τον σεβασµό 
στον εργαζόµενο, την εφαρµογή κανόνων ποιοτικής 
λειτουργίας και δεοντολογίας, τη φροντίδα για την 
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, καθώς και 
τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Τα βραβεία απονεµήθηκαν στη διάρκεια ειδικής 
εκδήλωσης που διοργανώθηκε στα τέλη Ιουνίου από 
το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παρα-
λαµβάνοντας το βραβείο, η διευθύντρια Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Roche Hellas, Ξένια Καπόρη, τόνισε: 

«Όλοι εµείς στη Roche µοιραζόµαστε µια βασική πε-
ποίθηση, ότι το “καλώς επιχειρείν” συνεπάγεται ένα 
καλύτερο αύριο. Αυτή τη δέσµευση τηρούµε καθη-
µερινά µέσα από την επιχειρηµατική µας δραστηρι-
ότητα, λειτουργώντας µε υψηλά πρότυπα δεοντολο-
γίας και συµµόρφωσης, επενδύοντας συστηµατικά 
στην ανάπτυξη των εργαζοµένων µας και θέτοντας σε 
απόλυτη προτεραιότητα –ειδικά στη δύσκολη περί-
οδο της κρίσης– τη διασφάλιση απρόσκοπτης πρό-
σβασης των ασθενών στα προϊόντα µας, για όσους 
τα έχουν ανάγκη. Είµαστε υπερήφανοι για την ανα-
γνώριση όλης αυτής της προσπάθειας, στο πλαίσιο 
του θεσµού CR Index. Τόσο η ίδια η διάκριση όσο 
και η διαδικασία της αξιολόγησης που προηγήθηκε 
µας παρέχουν την έµπνευση, το κίνητρο αλλά και την 
πολύτιµη πρακτική καθοδήγηση για να γινόµαστε 
διαρκώς καλύτεροι».

Ο δείκτης CR Index εισήχθη στην Ελλάδα το 
2008 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης σε συ-
νεργασία µε το BITC (Business in the Community). 
Είναι ο σηµαντικότερος διεθνώς δείκτης µέτρησης 
της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τοµέα της ε-
ταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποτελώντας σηµείο 
αναφοράς για την αξιολόγηση και αναγνώριση των 
εταιρικών πρακτικών σε τέσσερις επιµέρους τοµείς: 
κοινωνία, περιβάλλον, εργαζόµενοι και αγορά.

Βραβείο και έπαινος 
για προγράµµατα 
κοινωνικής ευθύνης 
και κατανόηση των 
αναγκών της αγοράς
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Οι κλινικές µελέτες 
αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο 
της επιστηµονικής 
έρευνας. 
∆ιεξάγονται σε 
εθελοντές για 
φαρµακευτικά 
σκευάσµατα, 
προκειµένου να 
βρεθούν καλύτεροι 
τρόποι ώστε να 
διαγνωστούν, να 
θεραπευτούν ή 
να προληφθούν 
σοβαρές παθήσεις.
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Η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό 
και όλοι οι άνθρωποι έχουν ανα-
φαίρετο δικαίωµα στην υγεία, το 
οποίο, ωστόσο, αν και φαντάζει αυ-

τονόητο, δεν είναι. Προκειµένου να έχουµε πρό-
σβαση σε ασφαλή και αποτελεσµατικά φάρµακα 
τα οποία αντιµετωπίζουν τα σοβαρά και χρόνια 
νοσήµατα πρέπει οι ερευνητές επιστήµονες να 
διεξάγουν στα εργαστήριά τους παγκοσµίως ε-
πίπονες και µακροχρόνιες µελέτες, µέσα από 
τις οποίες φωτίζονται τα άγνωστα αίτια των πα-
θήσεων και ανακαλύπτονται νέα µόρια, τα και-
νοτόµα φάρµακα που σώζουν ζωές. Η Novartis 
Hellas, έχοντας θέσει στο επίκεντρο των δρα-
στηριοτήτων της τους ασθενείς και πιστή στη 
δέσµευσή της να τους υποστηρίζει έµπρακτα, 
συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την επιτυχηµένη 
εκστρατεία ενηµέρωσης για τα δικαιώµατα των 
ασθενών µε τίτλο «∆ικαίωµα στην Υγεία», εστι-
άζοντας αυτή τη φορά στις κλινικές µελέτες. Η 
εκστρατεία «∆ικαίωµα στην Υγεία» υλοποιείται 
σε συνεργασία µε την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 
και ο στόχος της δεύτερης φάσης της είναι να  ε-
νισχύσει την πληροφόρηση των ασθενών, να α-
παντήσει σε τυχόν ανησυχίες και να καταρρίψει 
κάποιους αστήρικτους µύθους. Η ενίσχυση της 
διαφάνειας καθιστά εφικτή την κατανόηση του 
πλαισίου υλοποίησης των κλινικών ερευνητι-
κών προγραµµάτων και ενδυναµώνει τη σχέση 
εµπιστοσύνης των ασθενών µε τους επαγγελ-
µατίες υγείας, τους ακαδηµαϊκούς/υγειονοµι-
κούς φορείς, τις εγκριτικές αρχές και τη φαρ-
µακοβιοµηχανία.

Τι ακριβώς είναι οι κλινικές µελέτες
Τι όµως ακριβώς είναι οι κλινικές µελέτες, για 
τις οποίες έχουν γραφτεί και λεχθεί πολλά; Πρό-
κειται για ερευνητικές µελέτες για φαρµακευ-
τικά σκευάσµατα που διεξάγονται σε εθελοντές, 
προκειµένου να απαντηθούν επιστηµονικά ερω-
τήµατα και να βρεθούν καλύτεροι τρόποι ώστε 
να διαγνωστούν, να θεραπευτούν ή να προλη-
φθούν παθήσεις. Παράλληλα, οι µελέτες αυτές 
συχνά βοηθούν τους επιστήµονες να κατανο-
ήσουν σε βάθος παθοφυσιολογικούς µηχανι-
σµούς των νοσηµάτων. Μια κλινική δοκιµή δι-
εξάγεται ώστε να αποφασιστεί εάν ένα νέο φάρ-

µακο είναι ασφαλές και αποτελεσµατικό στους 
ανθρώπους. Οι κλινικές µελέτες βασίζονται σε 
άτοµα και ασθενείς που εθελοντικά συµµετέ-
χουν και λαµβάνουν ένα νέο φάρµακο ή θερα-
πεία ή ιατροτεχνολογικό βοήθηµα ή συσκευή 
και διεξάγονται σύµφωνα µε διεθνείς δεοντο-
λογικές αρχές καλής κλινικής πρακτικής και το 
νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα.

Η Ελλάδα ουραγός στη συµµετοχή των 
ασθενών σε κλινικές µελέτες
∆υστυχώς, λόγω γραφειοκρατικών κωλυµάτων 
και εσφαλµένης νοοτροπίας, η πατρίδα µας πα-
ραµένει πανευρωπαϊκά ουραγός στις κλινικές έ-
ρευνες, µε συνέπεια να χάνει δυνητικές επενδύ-
σεις και να υστερεί στην πρόσβαση των ασθενών 
στα καινοτόµα φάρµακα, ενώ παράλληλα µένει 
αναξιοποίητο και το εξαιρετικό επιστηµονικό 
δυναµικό της. Εκτιµάται ότι ετησίως διεξάγο-
νται περίπου 150 νέες παρεµβατικές κλινικές 
µελέτες στην Ελλάδα – κυρίως από µεγάλες δι-
εθνείς φαρµακοβιοµηχανίες. Οι µελέτες αυτές 
αποφέρουν στην πολιτεία επενδύσεις ύψους 80 
εκατ. ευρώ, πόσο που µπορεί να τριπλασιαστεί, 
ώστε να φτάσει τα 250 εκατ. ευρώ. Άλλες χώρες 
µε παρόµοιο ή και µικρότερο πληθυσµό από 
αυτόν της Ελλάδας, όπως το Βέλγιο, η Πολωνία 
και η Τσεχία, µας έχουν «βάλει τα γυαλιά», πρω-
τοστατώντας στη συµµετοχή των νοσοκοµείων 
και των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων τους στην 
κλινική έρευνα. Οι νέες κλινικές µελέτες, όσο 
και οι εξελισσόµενες, προσφέρουν σηµαντικά 
οφέλη που αφορούν σε αξία προς τους ασθε-
νείς, στην ευρύτερη υγειονοµική περίθαλψη µε 
καλύτερες θεραπείες για ευρύτερο πληθυσµό 
ασθενών, στην ερευνητική κοινότητα και στην 
εθνική οικονοµία. Στην πατρίδα µας εκτιµάται 
ότι 5.000 ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινο-
τόµα φάρµακα µέσω των κλινικών παρεµβατι-
κών µελετών, ιδιαίτερα σε σοβαρά, χρόνια ή και 
σπάνια νοσήµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτες 
σηµαντικές ιατρικές ανάγκες.

Τι λένε οι ειδικοί 
για τις κλινικές µελέτες
Πολύτιµο «εργαλείο» της επιστήµης για την προ-
αγωγή της υγείας χαρακτηρίζει τις κλινικές µε-

λέτες ο καθηγητής Γρηγόριος Κουράκλης, πρόε-
δρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, τονίζοντας: 
«Οι κλινικές µελέτες στην Ιατρική είναι ένα ερ-
γαλείο µε βάση τους κανόνες ορθής κλινικής 
πρακτικής και έχουν ως στόχο την καλύτερη α-
ντιµετώπιση του ασθενή. Η Ιατρική Εταιρεία Α-
θηνών, στο πλαίσιο της ενδυνάµωσης της σχέσης 
ασθενή-γιατρού, πέραν των άλλων ενεργών δρά-
σεών της σε αυτή την κατεύθυνση, συµµετέχει 
στο πρόγραµµα “∆ικαίωµα στην Υγεία”, συνερ-
γαζόµενη µε τη Novartis Hellas. Στόχος αυτής 
της εκστρατείας ενηµέρωσης είναι η πληροφό-
ρηση των ασθενών σχετικά µε τα οφέλη των κλι-
νικών δοκιµών και η ανάπτυξη αµοιβαίας σχέ-
σης εµπιστοσύνης. Τα οφέλη από τις κλινικές 
µελέτες για τους ασθενείς είναι πολλαπλά, κυ-
ρίως µέσω της πρόσβασης σε καινοτόµα φάρ-
µακα, και για τον λόγο αυτόν η πληροφόρηση 
των ασθενών θα συµβάλει ουσιαστικά». Από την 
πλευρά του, ο ιατρός-ενδοκρινολόγος Γρηγόρης 
Ροµπόπουλος, ιατρικός διευθυντής της Novartis 
Hellas, προσθέτει: «Στη Novartis η έµπνευσή 
µας είναι οι ασθενείς που δίνουν καθηµερινά 
µάχη απέναντι στην ασθένειά τους. Στόχος µας 
µέσω της εκστρατείας “∆ικαίωµα στην Υγεία” 
για το 2017 είναι να ενισχύσουµε την πληροφό-
ρηση των ασθενών σχετικά µε τις κλινικές µε-
λέτες και να απαντηθούν τυχόν ανησυχίες. Με 
αυτόν τον τρόπο πιστεύουµε ότι θα καλλιεργη-
θεί µια διαφορετική κουλτούρα που θα ενδυ-
ναµώσει τη σχέση εµπιστοσύνης των ασθενών 
µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς µε απώ-
τερο σκοπό τη σωστή και έγκυρη ενηµέρωση».

Οι κλινικές µελέτες προάγουν 
το «∆ικαίωµα στην Υγεία»

INFO
Η εκστρατεία «∆ικαίωµα στην Υγεία» υποστη-
ρίζεται από ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
επικοινωνίας. Οι πολίτες/ασθενείς έχουν 
στη διάθεσή τους έναν διαδικτυακό κόµβο 
(www.dikaiomastinygeia.gr) όπου µπορούν 
να βρουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις στις 
πιο συχνές ερωτήσεις τους, αρθρογραφία 
και συνεντεύξεις, ενώ υπάρχει και ενηµε-
ρωτικό έντυπο σχετικά µε τις κλινικές µε-
λέτες, σχετικές καταχωρίσεις σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, καθώς και 
ραδιοφωνικά σποτ.
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Τα εµβόλια που θα 
έρθουν δεν θα είναι 
µόνο για παιδιά 
αλλά και για τους 
ηλικιωµένους, που τα 
έχουν εξίσου ανάγκη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ

www.freesunday.gr
09.07.201724

«Πιάσε το Μολύβι» 
και ενηµερώσου για τη 
ρευµατοειδή αρθρίτιδα

Για πολλούς από τους 70.000 ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα που 
ζουν ανάµεσά µας, στην Ελλάδα, απλές καθηµερινές κινήσεις, όπως το 
να πιάσουν ένα µολύβι και να γράψουν µια πρόταση, µοιάζουν µε άθλο. 
Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν αυτά τα άτοµα, δυσκολίες σε κινή-

σεις και ενέργειες που σε πολλούς από εµάς φαντάζουν αυτονόητες, αποτέλεσαν 
πηγή έµπνευσης για τη δηµιουργία της διαδραστικής ενηµερωτικής εκστρατείας 
για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα µε τίτλο «Πιάσε το Μολύβι». Η εκστρατεία αυτή, 
έχοντας όχηµα την οµώνυµη ιστοσελίδα www.piasetomolyvi.gr και αξιοποιώντας 
µε έξυπνο τρόπο τη δύναµη των social media, επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το 
ευρύ κοινό για τη νόσο και να διαδώσει το µήνυµα πως η έγκαιρη διάγνωση είναι 
το κλειδί για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή της. ∆υστυχώς, όµως, πολλοί α-
σθενείς ταλαιπωρούνται δύο, τέσσερα ή ακόµη και δέκα χρόνια µέχρι να φτάσουν 
στον γιατρό και να λάβουν θεραπεία, µε συνέπεια η ασθένεια να εξελίσσεται, προ-

Τα νέα εµβόλια θα 
αλλάζουν την πορεία 
των χρόνιων νοσηµάτων!

Ανοσοποίηση του βρέφους µέσα στην κοιλιά της µητέρας του µε εµβο-
λιασµό της εγκύου και καταπολέµηση των χρόνιων νοσηµάτων, όπως 
η καταλυτική χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), µε εµβο-
λιασµό που θα αλλάζει τη φυσική εξέλιξη της ασθένειας είναι δύο σε-

νάρια σχετικά µε τα εµβόλια του µέλλοντος που βρίσκονται στα σκαριά. Ένα βήµα 
πιο κοντά στα εµβόλια του µέλλοντος µας φέρνει η ανάπτυξη πειραµατικών εµβο-
λίων που θα γίνονται σε ασθενείς µε χρόνια νοσήµατα προκειµένου να τροποποι-
ηθεί δραµατικά η εξέλιξη της ασθένειας και να υποχωρήσουν οι παροξύνσεις ή οι 
λοιµώξεις που τη συνοδεύουν. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας 
είναι τα εµβόλια για τη ΧΑΠ, το άσθµα και την κυστική ίνωση, που στόχο έχουν 
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πασχόντων, να επιµηκύνουν το προσδόκιµο 
επιβίωσής τους και να περιορίσουν τον οικονοµικό αντίκτυπό τους στα συστήµατα 
υγείας. Όπως εξηγεί ο γιατρός Giovanni Della Cioppa, επικεφαλής του Κέντρου 
Έρευνας και Ανάπτυξης Εµβολίων της GSK στην Ιταλία, σε καλό δρόµο βρίσκο-
νται και οι έρευνες για τον µητρικό εµβολιασµό, σύµφωνα µε τον οποίο επιτυγχά-
νεται η προστασία των νεογνών απέναντι σε ασθένειες, πριν καν αυτά γεννηθούν, 
µέσω του εµβολιασµού της εγκύου. Βασικοί στόχοι για τα εµβόλια του µέλλοντος 
είναι και οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις από ψευδοµονάδες και στρεπτόκοκκο, που 
έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και αποτελούν παγκοσµίως «µα-
ζικούς δολοφόνους». Πέρα από τα παιδιατρικά εµβόλια, έµφαση δίνουν πλέον 
οι ερευνητές στον εµβολιασµό των ηλικιωµένων, καθώς αυτοί πλήττονται πρωτί-
στως από τα χρόνια νοσήµατα, τα οποία απορροφούν το 75% των δαπανών υγείας.

Σε ό,τι αφορά την υγεία των παιδιών, κανείς δεν αµφισβητεί την αξία των εµβο-
λίων. Όµως, µε το 43% των Ευρωπαίων να επισκέπτεται πρώτα το διαδίκτυο, αντί 
τον ειδικό, για ιατρικά θέµατα και το 61% των Ελλήνων να µπαίνει στο internet 
αµέσως µόλις βγει από την πόρτα του γιατρού για να «ψαρέψει» πληροφορίες, η 
ανάγκη για σωστή ιατρική πληροφόρηση για το σοβαρότατο ζήτηµα της ανατρο-
φής των παιδιών είναι µεγάλη. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη η Ένωση Ελευ-
θεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Αττικής δηµιούργησε την έγκυρη πλατφόρµα υ-
γείας childrencare.gr, που σε απλή γλώσσα µιλά στους γονείς για την αξία της πρό-
ληψης, του µητρικού θηλασµού και του εµβολιασµού, για την προστασία από τις 
λοιµώξεις και για όλα τα θέµατα που άπτονται της σωστής ανάπτυξης των παιδιών. 
Όπως εξηγεί ο παιδίατρος Κωνσταντίνος Νταλούκας, πρόεδρος της Ένωσης Ελευ-
θεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Αττικής, η πλατφόρµα έχει παρουσία σε όλα τα 
social media (Facebook, Twitter, Instagram, You Tube) και όλα τα δηµοσιευµένα 
άρθρα είναι ελεγµένα από παιδιάτρους. Για την πρωτοβουλία της δηµιουργίας της 
ψηφιακής πλατφόρµας υπερθεµάτισε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Α-
θηνών Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας πως σε αυτές τις εποχές είναι πολύ σηµα-
ντικό για τους γονείς να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς πληροφορίες για τη σωστή 
ανατροφή των παιδιών. Από την πλευρά του, ο κ. Νταλούκας επισήµανε πως οι ε-
πισκέψεις στον παιδίατρο έχουν µειωθεί έως και 60% λόγω της οικονοµικής στε-
νότητας των οικογενειών και πως η πλατφόρµα δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει 
τον γιατρό αλλά να δώσει το έναυσµα στους γονείς ώστε να πηγαίνουν στον ειδικό 
όταν τον χρειάζονται.

καλώντας εκφυλιστικές βλάβες στις αρθρώσεις και σοβαρά κινητικά προβλήµατα.

Πλοήγηση στην ιστοσελίδα της εκστρατείας
Στην αρχική σελίδα του www.piasetomolyvi.gr έχει α ναρτηθεί το προσωπικό 
γράµµα µιας γυναίκας µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Μεταξύ άλλων, διαβάζουµε: 
«Πώς θα ήταν η ζωή µου αν είχα πάει νωρίτερα στον ρευµατολόγο; Θυµώνω µε 
τον εαυτό µου. Έπρεπε να είχα δώσει περισσότερη σηµασία στα πρώτα συµπτώ-
µατα: κόπωση, πρωινή δυσκαµψία, πρήξιµο στις αρθρώσεις. Τότε δεν ήξερα και τα 
αγνόησα. Αν είχα ξεκινήσει νωρίτερα θεραπεία, τώρα θα ήµουν πολύ καλύτερα». 
Η γυναίκα αυτή ήταν 32 ετών όταν εµφάνισε τα πρώτα συµπτώµατα, δηλαδή στην 
πιο παραγωγική περίοδο της ζωής της, και η καθυστέρηση της διάγνωσης είχε 
ως αποτέλεσµα η νόσος να εξελιχθεί και να επηρεάσει την καθηµερινότητά της.

Παρά τις δυσκολίες, ωστόσο, το γράµµα κλείνει µε αισιόδοξα µηνύµατα, καθώς 
η ασθενής έχει πλέον καταφέρει να αντιµετωπίσει τα συµπτώµατα και ν α βελτιώ-
σει σηµαντικά την ποιότητα ζωής της. Είναι το σηµείο όπου απευθύνεται σε όλους 
εµάς και µας ζητά να µπούµε για λίγο στη θέση της και να γίνουµε η «φωνή» της. 
Αφού διαβάσουµε το γράµµα, καλούµαστε να επιλέξουµε µία φράση και να τη γρά-
ψουµε στο ειδικό πεδίο της εφαρµογής, µέσα από µια διαδικασία που προσοµοι-
ώνει τη δυσκολία που αντιµετώπισε η ασθενής καθώς το έγραφε. Αξίζει να γίνει 
ιδιαίτερη αναφορά στη γραµµατοσειρά που έχει χρησιµοποιηθεί στο γράµµα, η 
οποία δηµιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ειδικά για τη συγκεκριµένη 
ενέργεια. Είναι µία µοναδική γραµµατοσειρά, που σχεδιάστηκε βάσει του γρα-
φικού χαρακτήρα της ασθενούς και αποτυπώνει τη δυσκολία που αντιµετώπισε 
καθώς έγραφε αυτό το γράµµα. Αφού, λοιπόν, γράψουµε τη φράση της επιλογής 
µας, τη µοιραζόµαστε στον προσωπικό µας λογαριασµό στο Facebook, βοηθώ-
ντας µε αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσει περισσότερους ανθρώπους η καµπάνια.

Με την έγκαιρη διάγνωση η ρευµατοειδής αρθρίτιδα αντιµετωπίζεται. Μπες στο 
www.piasetomolyvi.gr και ακολούθησε τα τέσσερα βήµατα:
1. ∆ιάβασε την ιστορία της ασθενούς.
2. Επίλεξε µία φράση από το γράµµα.
3. Γράψε τη φράση στο ειδικό πεδίο, χρησιµοποιώντας τον κέρσορα-µολύβι.
4. ∆ηµοσίευσε τη φράση που έγραψες στον λογαριασµό σου στο Facebook.

∆ιάδωσε το µήνυµα!
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Το να έχεις σήµερα στα χέρια σου ένα ασφα-
λιστήριο υγείας κάνει τη διαφορά ανάµεσα 
στην ηρεµία και στην αβεβαιότητα, στο να 
κοιµάσαι ήσυχος το βράδυ και στο να µην 

κλείνεις µάτι από το άγχος. Το ισχυρό «ατού» ενός α-
σφαλιστηρίου συµβολαίου είναι το ίδιο το ασφαλιστή-
ριο συµβόλαιο και η πρόσβαση που δίνει στις υπηρε-
σίες υγείας. Και καθώς ο τοµέας της υγείας έχει πληγεί 
βαθύτατα από την κρίση, οι ασφαλιστικές εταιρείες α-
νταποκρίνονται στα κελεύσµατα της εποχής, προσφέ-
ροντας ασφαλιστήρια µε µεγάλη γκάµα καλύψεων. Τα 
ζητήµατα στην υγεία πάντα αποτελούσαν πρόβληµα για 
την ελληνική κοινωνία, ενώ οι πολίτες, από την έναρξη 
της οικονοµικής κρίσης, έχουν βρεθεί σε ακόµη δυσµε-

νέστερη θέση, από τις συνεχιζόµενες περικοπές κρατι-
κών δαπανών. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια κλήθηκαν 
να αναλάβουν µεγαλύτερη οικονοµική συµµετοχή για 
την περίθαλψή τους, τη νοσοκοµειακή και την εξωνο-
σοκοµειακή. Αυτές οι εξελίξεις τούς προκάλεσαν ισχυρή 
ανασφάλεια, γι’ αυτό άλλωστε παρατηρείται µια διαρ-
κώς αυξανόµενη στροφή της κοινωνίας προς τις ιδιωτι-
κές ασφαλίσεις υγείας. Μόνο έτσι οι πολίτες µπορούν 
να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση σε αξιοπρεπείς και 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Το νέο µοντέλο των ασφα-
λιστηρίων συµβολαίων, η αυξηµένη τεχνογνωσία των α-
σφαλιστικών εταιρειών, η ανάγκη των ιδιωτικών νοσοκο-
µείων, των κλινικών και όλων των επιχειρήσεων υγείας 
για εξασφαλισµένη ροή πελατών, λόγω της οικονοµικής 

κρίσης, καθώς και το εύρος της παροχής ιατρικών υπη-
ρεσιών, που κατά κάποιον τρόπο βοηθά τον έλεγχο του 
κόστους των αµοιβών των γιατρών, δίνουν τη δυνατό-
τητα παροχής ασφαλιστηρίων µε ασφάλιστρα προσιτά 
στον µέσο Έλληνα. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια προ-
σφέρουν ποιοτικές, ολοκληρωµένες υπηρεσίες περίθαλ-
ψης, στις οποίες συµµετέχουν διαγνωστικά κέντρα, νο-
σοκοµεία, γιατροί, και όλα αυτά βρίσκονται στη διάθεση 
των ασφαλισµένων 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την ε-
βδοµάδα, 365 ηµέρες τον χρόνο. Τα σηµεία στα οποία 
πρέπει να δώσει έµφαση ο πολίτης είναι η φερεγγυό-
τητα της ασφαλιστικής εταιρείας και ο τρόπος µε τον ο-
ποίον αυξάνονται τα ασφάλιστρα ανάλογα µε την ηλικία. 
Ανάλογα µε το τι θα επιλέξει, µπορεί να καλύψει ένα πο-
σοστό του κόστους νοσηλείας ή το πλήρες κόστος της, 
ενδεχόµενες διαγνωστικές εξετάσεις και το κόστος του 
ΦΠΑ. Στην αγορά σήµερα κυκλοφορούν προγράµµατα 
που συµπληρώνουν τις παροχές που δίνουν τα δηµόσια 
ταµεία, συµβόλαια που παρέχουν υψηλής ποιότητας υ-
πηρεσίες υγείας, χωρίς αναµονές, συµβόλαια προσαρ-
µοσµένα σε ειδικές ανάγκες, συµβόλαια που παρέχουν 
τη δυνατότητα επιλογής διαγνωστικού ή νοσηλευτικού 
κέντρου µέσα από µια λίστα συµβεβληµένων ιδιωτικών 
νοσοκοµείων, συµβόλαια σε προσιτό κόστος, συµβόλαια 
που καλύπτουν απρόβλεπτες και υψηλές δαπάνες νοση-
λείας, συµβόλαια που παρέχουν πρόσβαση σε εξειδι-
κευµένους γιατρούς όλο το 24ωρο. ∆ώστε σηµασία και 
στις ποιοτικές καλύψεις, που µπορεί να είναι οι διάφο-
ρες εξαιρέσεις, οι ειδικές αναµονές κάλυψης διαφόρων 
περιστατικών, οι τρόποι αποζηµίωσης και άλλες διαδι-
κασίες οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν τις παροχές 
που δίνει ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο.

«∆ιαβατήριο» υγείας σε αβέβαιους 
καιρούς η ιδιωτική ασφάλιση
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Τα ευρήµατα τριών 
πολυετών µελετών 
επιβεβαιώνουν 
την αποτελεσµατικότητα 
και το ευνοϊκό 
προφίλ ασφάλειας 
της απρεµιλάστης 
στην καταπολέµηση
της ψωριασικής αρθρίτιδας 
και της ψωρίασης.

Μετά από πολυετή 
αναµονή το ιατρικό 
οπλοστάσιο ενισχύεται µε 
την πρώτη και µοναδική 
θεραπεία για την 
αντιµετώπιση της νωτιαίας 
µυϊκής ατροφίας, µίας από 
τις βασικότερες γενετικές 
αιτίες παράλυσης και 
θανάτου στα βρέφη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ
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Θεραπευτικές εξελίξεις 
στην ψωριασική αρθρίτιδα

Η αντιµετώπιση των χρόνιων 
πολυσυστηµικών ασθε-
νειών που προκαλούν σο-
βαρό πλήγµα στη λειτουρ-

γικότητα των ασθενών δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Μεταξύ αυτών των νοσηµάτων 
περιλαµβάνεται και η ψωριασική αρθρί-
τιδα, µία χρόνια αυτοάνοση διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από πόνο, δυσκαµψία, οί-
δηµα και ευαισθησία των αρθρώσεων, φλεγ-
µονή συγκεκριµένων συνδέσµων και τε-
νόντων, καθώς και σχετιζόµενη ψωρίαση. 
Σύµφωνα µε µελέτες, ένα 30% των ασθε-
νών µε ψωρίαση αναπτύσσει και ψωρια-
σική αρθρίτιδα µε την πάροδο των ετών. 
Η ψωριασική αρθρίτιδα, εάν δεν αντιµετω-
πιστεί έγκαιρα και σωστά, µπορεί να έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στην κινητικότητα και 
στη σωµατική λειτουργία των ασθενών. Ω-
στόσο, στην επιλογή της θεραπευτικής α-
ντιµετώπισης είναι απαραίτητο να λαµβά-
νονται υπόψη οι µακροχρόνιες επιδράσεις 
της θεραπείας, αφού τα φάρµακα αυτά λαµ-
βάνονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.

Στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευµατολογίας 
στη Μαδρίτη παρουσιάστηκαν νέα ευρήµατα κλινι-
κών µελετών για την αποτελεσµατικότητα και την α-
σφάλεια της µακροχρόνιας θεραπείας µε το χάπι της 
απρεµιλάστης.

Πρόκειται για δεδοµένα σχετικά µε τη διατή-
ρηση της ανταπόκρισης των ασθενών µε ενεργό ψω-
ριασική αρθρίτιδα στην απρεµιλάστη σε βάθος τετρα-

ετίας. Τα ευρήµατα αυτά κατέδειξαν ότι η αγωγή µε 
απρεµιλάστη προσφέρει διατηρήσιµες, κλινικά ση-
µαντικές βελτιώσεις στη σωµατική λειτουργία των 
ασθενών, ενώ συνδυάζει ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας 
σε βάθος χρόνου.

Λίγα λόγια για τη θεραπεία
Η απρεµιλάστη είναι µία θεραπεία σε µορφή χαπιού 
µε καινοτόµο µηχανισµό δράσης, που έχει αναπτυχθεί 

από τη φαρµακευτική εταιρεία Celgene και 
αποτελεί την πιο πρόσφατη από του στό-
µατος προσθήκη στη θεραπευτική φαρέ-
τρα. Πρόκειται για εκλεκτικό αναστολέα 
του ενζύµου φωσφοδιεστεράση 4 και χο-
ρηγείται ως θεραπεία στην ψωριασική αρ-
θρίτιδα σε δοσολογικό σχήµα των 30 mg 
δύο φορές ηµερησίως. Μετά από τέσσερα 
χρόνια θεραπείας η αποτελεσµατικότητα 
της απρεµιλάστης αξιολογήθηκε µε διάφο-
ρες παραµέτρους της  ενεργού φλεγµονής, 
όπως ο αριθµός των διογκωµένων αρθρώ-
σεων και η βελτίωση στη λειτουργικότητα 
του ασθενή. Το εγκεκριµένο δοσολογικό 
σχήµα εξασφάλισε κλινικά σηµαντικές βελ-
τιώσεις ως προς τα συµπτώµατα της ψωρια-
σικής αρθρίτιδας, τη σωµατική λειτουργία 
και τη σχετιζόµενη ψωρίαση µετά την ολο-
κλήρωση τεσσάρων ετών αγωγής. Επίσης, 
παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στον αριθµό 
των διογκωµένων αρθρώσεων, ενώ αξιο-
λογήθηκε και ο αντίκτυπος στην κόπωση, 
καθώς οι ασθενείς αναφέρουν την κόπωση 
ως µία αρνητική επίδραση της νόσου ή και 

της θεραπείας, µε τις µετρήσεις να καταδεικνύουν 
µείωση κόπωσης. Στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Ρευµατολογίας EULAR παρουσιάστηκαν και τα α-
ποτελέσµατα των δεδοµένων ασφάλειας από τη θε-
ραπεία µε απρεµιλάστη σε βάθος τετραετίας, µε την 
ανάλυση να δείχνει ότι η επίπτωση των ανεπιθύµη-
των ενεργειών παρέµεινε σταθερή ή µειώθηκε µε τη 
µακροχρόνια αγωγή µε απρεµιλάστη.

Επιτέλους, 
ελπίδα για τα 
παιδιά µε νωτιαία 
µυϊκή ατροφία

Η µεγαλύτερη επιβράβευση για τη φαρµα-
κευτική έρευνα έρχεται όταν αναπτύσ-
σονται φάρµακα για ακάλυπτες ιατρικές 
ανάγκες και τα φάρµακα αυτά χαρίζουν 

ελπίδα σε καταδικασµένους (έως τότε) ασθενείς. Και 
όταν τα νέα φαρµακευτικά όπλα σώζουν βρέφη και 
παιδιά, τότε η επιβράβευση είναι ακόµα µεγαλύτερη, 
γιατί τα παιδιά είναι ό,τι πολυτιµότερο έχουµε. Γι’ αυ-
τούς ακριβώς τους λόγους η έγκριση στην Ε.Ε. της πρώ-
της διαθέσιµης θεραπείας για τη νωτιαία µυϊκή ατρο-
φία έγινε δεκτή σε εορταστικό κλίµα, αφού τα βρέφη 
και τα παιδιά που έρχονται στον κόσµο µε τη σοβαρή 
αυτή γενετική βλάβη δεν έχουν άλλες εναλλακτικές 
λύσεις. Η νέα και µοναδική στο είδος της θεραπεία, 
που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Biogen, αφορά το 
ενέσιµο φάρµακο nusinersen, το οποίο εγκρίθηκε για 
την αντιµετώπιση ενός µεγάλου φάσµατος ασθενών µε 
νωτιαία µυϊκή ατροφία. Πρόκειται για µια γενετική πά-
θηση που χαρακτηρίζεται από προοδευτική, σοβαρού 
βαθµού µυϊκή αδυναµία, η οποία οδηγεί σε παράλυση 
και πρόωρο θάνατο. Η νόσος είναι διεθνώς γνωστή µε 
το ακρωνύµιο SMA και η πιο συνηθισµένη µορφή της 
συνδέεται µε βλάβες και µεταλλάξεις στο χρωµόσωµα 
5q και αντιπροσωπεύει το 95% όλων των περιστατικών. 
Λόγω απώλειας ή ελαττώµατος στο ένοχο γονίδιο, τα 
άτοµα µε SMA δεν παράγουν επαρκή ποσότητα της 
πρωτεΐνης SMN, η οποία είναι απαραίτητη για τη συ-
ντήρηση των κινητικών νευρώνων. Έτσι, στα παιδιά που 
γεννιούνται µε νωτιαία µυϊκή ατροφία παρατηρείται 
απώλεια των κινητικών νευρώνων στον νωτιαίο µυελό 
και στο κατώτερο εγκεφαλικό στέλεχος, µε αποτέλε-
σµα να εκδηλώνεται σοβαρή και επιδεινούµενη µυϊκή 
ατροφία και αδυναµία. Σε βάθος χρόνου τα άτοµα µε 
τον πιο σοβαρό τύπο της ασθένειας µπορεί να παραλύ-
σουν και να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη διεκπεραί-
ωση των βασικών λειτουργιών της επιβίωσης, όπως η 

αναπνοή και η κατάποση. Το nusinersen είναι η πρώτη 
εγκεκριµένη θεραπεία στην Ε.Ε. γι’ αυτή την καταλυ-
τική γενετική ασθένεια και έρχεται να ενισχύσει τη φα-
ρέτρα µετά από δεκαετίες επιστηµονικής αδράνειας. 
Η έγκριση της νέας θεραπείας έγινε στο πλαίσιο του 
προγράµµατος ταχείας αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Φαρµάκων, το οποίο αποσκοπεί στην ε-
πίσπευση της πρόσβασης σε φάρµακα για ασθενείς 
µε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, και αφού οι κλινικές 
µελέτες έδειξαν θετική επίδραση στην κινητική ανά-
πτυξη και αυξηµένη επιβίωση σε βρέφη, εφόσον µει-
ώθηκε κατά 47% ο κίνδυνος θανάτου ή µόνιµης µηχα-
νικής υποστήριξης της αναπνοής. Το 2016 η Biogen, 
µε γνώµονα την επείγουσα ανάγκη θεραπευτικής αντι-
µετώπισης των ασθενών µε βαριά µορφή εκδήλωσης 
της νόσου, χορήγησε ένα από τα µεγαλύτερα δωρεάν 
προεγκριτικά προγράµµατα εκτεταµένης πρόσβασης 
για σπάνια νοσήµατα, εξασφαλίζοντας την έναρξη και 
συνέχιση της θεραπείας µε nusinersen σε περισσό-
τερους από 350 ασθενείς µε νωτιαία µυϊκή ατροφία.

Λίγα λόγια για το φάρµακο
Το nusinersen χορηγείται µέσω ενδοραχιαίας ένε-
σης, η οποία απελευθερώνει το φάρµακο απευθείας 
στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, εκεί όπου εκφυλίζονται οι 
κινητικοί νευρώνες. Όπως επισηµαίνει ο διευθύνων 
σύµβουλος της εταιρείας Biogen, Michel Vounatsos, 
τα ευρήµατα των κλινικών µελετών δείχνουν πως το 
nusinersen έχει σηµαντική επίδραση σε βρέφη, παι-
διά και ενήλικες που ζουν µε αυτή τη σοβαρή ασθέ-
νεια. Από την πλευρά του, ο καθηγητής Jan Kirschner 
από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου του Φρά-
ιµπουργκ στη Γερµανία προσθέτει ότι η πρωτοφανής 
βελτίωση της κινητικής λειτουργίας φέρνει ελπίδες σε 
µια κοινότητα ασθενών για τους οποίους δεν υπήρχε 
προηγουµένως οποιαδήποτε εγκεκριµένη θεραπεία.



Ο ΣΦΕΕ προειδοποιεί 
ότι τα νέα µέτρα που 
προωθούνται στην 
πατρίδα µας απειλούν 
τη βιωσιµότητα του 
συστήµατος υγείας και την 
πρόσβαση των ασθενών 
στις νέες θεραπείες.

27www.freesunday.gr
09.07.2017

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑΣε µια δύσκολη, µε πολλά προβλήµατα για τη 

δηµόσια υγεία, εποχή, ο Σύνδεσµος Φαρµα-
κευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) εκ-
φράζει τη δυσαρέσκεια και την έντονη αντί-

θεσή του για τη νέα πολιτική φαρµάκου που υλοποιείται 
ήδη αναδροµικά από την πολιτεία. Όπως επισηµαίνουν 
σε επιστολή τους προς την Αριστοτέλους, τον ΕΟΠΥΥ 
και τον ΕΟΦ ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Άκης Αποστολί-
δης και ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Χειµώνας, «τα 
καταιγιστικά µέτρα που ψηφίστηκαν, αλλά και τα επερ-
χόµενα, πλήττουν άµεσα και δραµατικά την ανάπτυξη, 
την καινοτοµία, τη βιωσιµότητα των εταιρειών-µελών 
µας και, το κυριότερο, την πρόσβαση των ασθενών σε 
σωτήριες θεραπείες, ενώ δεν εξασφαλίζουν στέρεα δη-
µοσιονοµικά οφέλη». Συγκεκριµένα: Το ενοποιηµένο 
rebate αφορά ένα άδικο µέτρο που µεροληπτεί κατά 
συγκεκριµένων καινοτόµων σκευασµάτων και βαρύνει 
άνισα ορισµένα προϊόντα από δύο έως πέντε φορές πα-
ραπάνω και, ενώ είχε προβλεφθεί επιβάρυνση από 14% 
έως 30%, τελικά το ανώτατο όριο σε κάποιες περιπτώ-
σεις καινοτόµων φαρµάκων ανέρχεται στο 43,3%, ενώ 
η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη παραµένει σταθερή. 
Όχι µόνο πλήττει δραµατικά την καινοτοµία αλλά και 

οδηγεί σε άδικη αντιµετώπιση και διακριτική µεταχεί-
ριση κάποιων προϊόντων έναντι άλλων. Επίσης, τα νέα 
κριτήρια για την αξιολόγηση των φαρµάκων δυσχεραί-
νουν την ένταξη των νέων φαρµάκων στην εγχώρια φα-
ρέτρα. Αυτό, σε συνδυασµό µε την επιβολή έκπτωσης 
25% στα νέα φάρµακα, µπλοκάρει την καινοτοµία και ε-
µποδίζει την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες. 
Επιπλέον, ψηφίζονται «κίνητρα» για τη διείσδυση των 
γενοσήµων, που όµως επιβαρύνουν όλες τις φαρµακευ-
τικές εταιρείες και όχι τις εταιρείες που διακινούν γε-
νόσηµα. Η αδικία ενισχύεται και από το γεγονός ότι 
αυτό εφαρµόζεται πάνω σε ένα στρεβλό σύστηµα τιµο-
λόγησης, στο οποίο η διαφορά τιµής µεταξύ γενοσή-
µων και off patent είναι ελάχιστη, κατά παράβαση της 
κείµενης νοµοθεσίας. Στρεβλώσεις υπάρχουν και στην 
ανατιµολόγηση των φαρµάκων στα ∆ελτία Τιµών. Η ε-
φαρµογή καινοφανών ερµηνειών στην υλοποίηση της 
ισχύουσας υπουργικής απόφασης καταδεικνύει την ε-
πιλεκτική προστασία σκευασµάτων, µε αποτέλεσµα την 
ελάχιστη εξοικονόµηση του συστήµατος (µόνο 1,5%) και 
την αύξηση του clawback, η οποία επιβαρύνει όλες τις 
εταιρείες και εξαντλεί περαιτέρω τις όποιες αντοχές του 
κλάδου. Μεγάλο αγκάθι αποτελεί και ο νέος τρόπος υ-

πολογισµού του clawback (αυτόµατης επιστροφής από 
την υπέρβαση της δαπάνης). Όπως ανακοινώθηκε στην 
πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
της Φαρµακευτικής ∆απάνης, πρόκειται να εφαρµοστεί 
άµεσα ένας νέος τρόπος υπολογισµού του clawback. 
Οι επικεφαλής του ΣΦΕΕ τονίζουν την αντίθεσή τους 
σε αυτό το προωθούµενο µέτρο και απορρίπτουν επί 
της αρχής την πρόταση αυτήν, καθώς πρόκειται για ένα 
άδικο µέτρο που «ποινικοποιεί» την ανάπτυξη, βάλλει 
την επιχειρηµατικότητα και δεν έχει κανένα δηµοσι-
ονοµικό όφελος. Ταυτόχρονα, επισηµαίνουν πως δεν 
υπάρχει δέσµευση από την πολιτεία για µείωση του 
clawback κατά 30%, όπως αναφέρεται στο µνηµόνιο, 
ενώ η φαρµακοβιοµηχανία συνεχίζει να το καταβάλλει 
σε λιανικές τιµές. Στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ καταλή-
γει πως ενώ ο υπάρχων προϋπολογισµός δεν επαρκεί 
για να καλύψει τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσµού, 
η καινοτόµος φαρµακοβιοµηχανία ενοχοποιείται µε 
επιπλέον επιβαρύνσεις. Ήδη οι εταιρείες του κλάδου 
πληρώνουν υπέρογκες υποχρεωτικές εκπτώσεις και ε-
πιστροφές, που ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ, την ώρα που 
οι τιµές των on patent και off patent προϊόντων είναι 
από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη. Συµπερασµατικά, 
προωθούνται νέα µέτρα που απειλούν τη βιωσιµότητα 
των εταιρειών του κλάδου, αλλά και τη βιωσιµότητα του 
συστήµατος υγείας, εγκυµονούν τον κίνδυνο απώλειας 
θέσεων εργασίας, µηδενίζουν την προβλεψιµότητα και, 
το κυριότερο, απειλούν ευθέως την πρόσβαση των ασθε-
νών στις νέες θεραπείες.

Ο σκοπός δεν αγιάζει τα (νέα) µέτρα, όταν 
αυτά κόβουν την πρόσβαση στα φάρµακα



H 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ Α.Ε. δημιούργησε μια 
καινοτόμο βρεφική πάνα, τη Babylino Sensitive, η 
οποία γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη των κατανα-
λωτών, σημειώνοντας θεαματική ανάπτυξη εντός και 

εκτός συνόρων και αποσπώντας κορυφαίες βραβεύσεις όπως:   
•  1ο βραβείο στα «Made in Greece Awards 2015»
•  ΧΡΥΣΟ βραβείο «Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου» Σελφ-Σέρβις 

Excellence Awards 2015
•  ΧΡΥΣΟ βραβείο στην κατηγορία «Top Branded Export Product 

2016»

Tο μερίδιο του Babylino αγγίζει σήμερα το  52,3% (στοιχεία 
IRI, % Volume shares, Total Greece, S.Markets, Period: YTD 
28.5.17), κατακτώντας πλέον την πρώτη θέση στην κατηγορία!   
Έτσι, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, με αμιγώς πο-
λυεθνικό ανταγωνισμό, η μάρκα Babylino κατάφερε να αλλάξει 
τα δεδομένα, πρωτοπορώντας σε καινοτομία. Αυτό οφείλεται 
στην πολυετή προσπάθεια της 100% ελληνικής εταιρείας ΜΕΓΑ 
και στον καινοτόμο προϊοντικό σχεδιασμό του Babylino Sensitive, 
που ενέχει όχι μόνο απορροφητικότητα στον ανώτατο βαθμό, 
αλλά και αποδεδειγμένη, πιστοποιημένη ασφαλή προστασία προς 
το βρεφικό δέρμα.
Η θερμή ανταπόκριση του καταναλωτή στο νέο Babylino 
Sensitive, τόσο εντός Ελλάδος, όσο και στις χώρες του εξω-

τερικού όπου εξάγεται το προϊόν, αποδεικνύει ότι η ελληνι-
κή φροντίδα για άριστα προϊόντα, η επιμονή στην τελειότητα 
και την καινοτομία μπορούν να κατακτήσουν ηγετικές θέ-
σεις ακόμη και στις δυσκολότερες προϊοντικές κατηγορίες. 
 
Μετά από αυτή την επιτυχία στην κατηγορία των ανοιχτών βρεφι-
κών πανών, τα Babylino Sensitive έρχονται για άλλη μια φορά με 
μια ανατρεπτική πρόταση, με στόχο πάντα την καλύτερη ανταπό-
κριση στις ανάγκες του καταναλωτή.  

ΝΈΑ BABYLINO PANTS BOY & GIRL ! 
Για πρώτη φορά, μία πάνα-βρακάκι κοστίζει όσο μια ανοιχτή 
πάνα, ξεχωρίζοντας παράλληλα για τον καινοτόμο σχεδιασμό της 
–πάντα με την εγγύηση ποιότητας Babylino Sensitive.
Πλέον, οι καταναλωτές δεν έχουν λόγο να αποφεύγουν ή να κα-
θυστερούν την χρήση της πάνας-βρακάκι, λόγω του υψηλού κό-
στους της. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το προϊόν που 
ταιριάζει απόλυτα στο στάδιο ανάπτυξης του παιδιού τους, καθώς 
ο σχεδιασμός μιας πάνας-βρακάκι έχει βασιστεί στις συγκεκριμέ-
νες ανάγκες των νηπίων και της φάσης εκπαίδευσης τουαλέτας 
(ανεβοκατεβαίνει, μοιάζει με εσωρουχάκι, είναι πιο λεπτό επιτρέ-
ποντας άνεση κινήσεων).  
Η πρωτοπορία της 100% ελληνικής εταιρείας ΜΕΓΑ, όμως, δεν 
σταματά στην εκλαΐκευση της κατηγορίας, κάνοντας την πιο προσι-

τή από ποτέ στο ευρύ κοινό! Η καινοτομία εστιάζεται παράλληλα και 
σε ποιοτικά στοιχεία. Από την ηλικία των 12 μηνών τα νήπια είναι 
συνειδητοποιημένα ως προς το φύλο τους, ενώ οι γονείς  επιζη-
τούν τη διαφοροποίηση μεταξύ αγοριού και κοριτσιού, στα ρούχα, 
στα παιχνίδια του νηπίου κλπ. Τα νέα Babylino Pants έχουν βασί-
σει το σχεδιασμό τους σε αυτή τη σημαντική διαφοροποίηση boy & 
girl, προσφέροντας στο κοινό ένα προϊόν με υψηλή αισθητική, που 
μοιάζει πιο πολύ σε παιδικό εσωρουχάκι, παρά σε  πάνα, διευκο-
λύνοντας τα νήπια στην περίοδο εκπαίδευσης τουαλέτας.   
Όλα τα παραπάνω ισχύουν επιπλέον της ποιότητας Babylino 
Sensitive, που, εκτός από άριστη απορροφητικότητα, προσφέρει 
και πιστοποιημένη φιλικότητα στο ευαίσθητο βρεφικό δέρμα. Ο 
υπερ-απορροφητικός τους πυρήνας φυλακίζει την υγρασία στο 
εσωτερικό, ενώ τα προσεκτικά επιλεγμένα υλικά έχουν περάσει 
από αυστηρότατους ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζουν ουσιαστική 
και αποδείξιμη φιλική προστασία στο δέρμα. Όλα τα προϊόντα της 
σειράς Babylino Sensitive διαθέτουν τη διεθνή πιστοποίηση Oeko-
Tex® Standard 100 για απουσία βλαβερών ουσιών και συνιστώ-
νται από την Έλληνική Έταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας.
Τα νέα Babylino Pants boy & girl τα έχουν όλα : άριστη απορρο-
φητικότητα, εγγύηση φιλικότητας προς το βρεφικό δέρμα, υπέρο-
χα κοριτσίστικα ή αγορίστικα σχέδια και όλα αυτά σε ασύγκριτη 
τιμή: για πρώτη φορά, τόσο χαμηλή όσο μια ανοιχτή πάνα!
www.babylino.gr.

Τα Babylino πρωτοπορούν ξανά
και αλλάζουν τα δεδομένα και στην πάνα-βρακάκι!
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«Το βιβλίο της ογκολογίας 
ξαναγράφεται, καθώς 
έρχεται σταδιακά το 
τέλος εποχής για τη 
χηµειοθεραπεία και στη 
θέση της επιστρατεύονται 
ανοσοθεραπευτικοί 
παράγοντες µαζί µε την 
απαραίτητη εξέταση του 
βιοδείκτη».
 Έλενα Λινάρδου, 
αν. διευθύντρια της Α΄ 
Ογκολογικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου 
«Metropolitan»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ
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Η ακράτεια ούρων 
έχει αδυναµία 
στις γυναίκες!

Νέα εποχή στη µάχη 
µε τον καρκίνο 
µε ανοσοθεραπεία 
και βιοδείκτες

Τ
η συµβολή των ανοσο-ογκολογικών θεραπειών στην αντιµετώπιση του µη µικροκυτταρικού 
καρκίνου του πνεύµονα αναδεικνύουν οι ειδικοί της Ένωσης Ογκολόγων Παθολόγων Ελλά-
δας (ΕΟΠΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατοµικής. Η ανοσοθεραπεία απο-
τελεί πλέον µία καινοτόµο θεραπευτική αγωγή στην αντιµετώπιση του προχωρηµένου καρ-
κίνου του πνεύµονα και µελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς εµφανίζουν καλύτερη επιβί-
ωση, χωρίς εξέλιξη της νόσου, αλλά και σηµαντικά αυξηµένη συνολική επιβίωση έναντι της 

χηµειοθεραπείας. Επιπλέον, η εξέταση του βιοδείκτη PD-L1 στην πρώτη και στη δεύτερη γραµµή θεραπείας 
του πνευµονικού καρκίνου θα δώσει στους επαγγελµατίες υγείας τη δυνατότητα να επιλέξουν τη θεραπεία 
που είναι καταλληλότερη για κάθε ασθενή. Όπως τονίζει ο νέος πρόεδρος της ΕΟΠΕ Ιωάννης Μπουκοβίνας, 
οι καινοτόµες θεραπείες προσφέρουν σηµαντική αύξηση στην επιβίωση σε διάφορες µορφές καρκίνου, αλλά 
για να µπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές οι ασθενείς πρέπει να αποζηµιώνονται µε ένα ορθολογικό οι-
κονοµικό µοντέλο. Από την πλευρά της, η Σοφία Αγγελάκη, επίκουρη καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας 
στο ΠΑΓΝΗ και γενική γραµµατέας της ΕΟΠΕ, προσθέτει ότι ο καρκίνος του πνεύµονα είναι η κύρια αιτία 
θανάτου από καρκίνο παγκοσµίως. Το 2012 σε όλο τον κόσµο περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν από καρκίνο 
του πνεύµονα απ’ ό,τι από καρκίνο του παχέος εντέρου, του µαστού και του προστάτη συνολικά. Η κ. Αγγελάκη 
χαρακτηρίζει την ανοσοθεραπεία «ορόσηµο», επισηµαίνοντας πως η εισαγωγή των στοχευουσών θεραπειών 
και η χρήση των βιοδεικτών επέτρεψαν την εξατοµίκευση της θεραπείας του καρκίνου του πνεύµονα. Ανα-
φερόµενη στις επιλογές που υπάρχουν στην ανοσοθεραπεία, η Έλενα Λινάρδου, αναπληρώτρια διευθύντρια 
της Α΄ Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Metropolitan», εξηγεί ότι σε ορισµένες περιπτώσεις καρκί-
νου έρχεται σταδιακά το τέλος της χηµειοθεραπείας, αφού οι ασθενείς δεν επωφελούνται από αυτήν, και στη 
θέση της εισάγονται οι ανοσοθεραπευτικοί παράγοντες, όπως το pembrolizumab της MSD και το nivolumab 
της BMS. Σύµφωνα µε µελέτη, για θεραπεία πρώτης γραµµής µε pembrolizumab η µέση επιβίωση διπλασι-
άστηκε σε σύγκριση µε τη λήψη χηµειοθεραπείας, ενώ η ανταπόκριση των ασθενών στο pembrolizumab έ-
φτασε το 45% έναντι 28% στη χηµειοθεραπεία.

Η ακράτεια ούρων είναι µια διαταραχή του ουροποιητικού συστή-
µατος πολύ συχνή στους µεσήλικες και στους ηλικιωµένους, η 
οποία έχει αδυναµία στις γυναίκες. Αφορά την ακούσια απώ-
λεια ούρων σε βαθµό τέτοιο που να προκαλεί πρόβληµα υγι-

εινής (δερµατίτιδες) ή κοινωνικής αποδοχής (µυρωδιές, βρεγµένα ρούχα). 
Παρ’ ότι παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες, είναι ιδιαίτερα συχνή στην τρίτη η-
λικία. Το 85% των περιστατικών ακράτειας αφορά γυναίκες και σε έρευνα που 
έγινε στα ΚΑΠΗ το 25,5% των ανδρών δήλωσε κάποια µορφή ακράτειας, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες ήταν 45%. Η ακράτεια συνοδεύεται από 
σηµαντική νοσηρότητα, που περιλαµβάνει τοποθέτηση µόνιµων καθετήρων, 
ουρολοιµώξεις, κατακλίσεις κ.λπ. Επίσης, προκαλεί ψυχικές διαταραχές, κα-
τάθλιψη, αποµόνωση και άγχος, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε τη σε-
ξουαλική δυσλειτουργία, κυρίως στα νεότερα άτοµα. Σηµαντικό µέρος του 

Ανοσοθεραπεία και για τον ακανθοκυτταρικό καρκίνο του δέρµατος 
Η ανοσοθεραπεία δρέπει δάφνες στην αντιµετώπιση του καρκίνου του δέρµατος και ειδικά στο µελάνωµα και στο µεταστατικό µελάνωµα, όπου το 
pembrolizumab και το nivolumab έχουν καταφέρει θεαµατικά αποτελέσµατα. Μέχρι να φτάσει η ώρα της ίασης του µελανώµατος, οι ανοσοθεραπευτικοί 
παράγοντες εισβάλλουν δυναµικότερα στη φαρέτρα και επιτυγχάνουν θετικά προκαταρκτικά αποτελέσµατα και στον ακανθοκυτταρικό δερµατικό καρκίνο. 
Αισιοδοξία γεννά ο ερευνητικός ανοσοθεραπευτικός παράγοντας REGN2810 που ανέπτυξαν από κοινού η Sanofi και η Regeneron Pharmaceuticals. 
Πρόκειται για έναν αναστολέα του σηµείου ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήµατος που στοχεύει τον παράγοντα PD-1 (προγραµµατισµένου θανάτου) σε 
ασθενείς µε ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα δέρµατος. Τα δεδοµένα παρουσιάστηκαν στο ASCO, το ετήσιο συνέδριο της Αµερικανικής Εταιρείας Κλινικής 
Ογκολογίας.

Το 45% των 
ηλικιωµένων 
γυναικών και το 25% 
των ηλικιωµένων 
ανδρών στην 
Ελλάδα πάσχουν 
από ακράτεια ούρων.

προβλήµατος είναι η άγνοια και το ταµπού που εµποδίζει τους πάσχοντες να 
µιλήσουν και να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Είναι ενδεικτικό το ότι οι µισοί 
ασθενείς δεν έχουν ποτέ συµβουλευτεί τον γιατρό για το πρόβληµά τους. Τα 
αίτια της ακράτειας ποικίλλουν. Μπορεί να είναι γενετικές ανωµαλίες, χειρουρ-
γικές επεµβάσεις, κακώσεις και τραυµατισµοί στην πύελο και στη σπονδυλική 
στήλη, νευρολογικές παθήσεις, φλεγµονές και ουρολοιµώξεις, ενώ µπορεί να 
συµβεί και ως αποτέλεσµα της γήρανσης. Επίσης, η ακράτεια µπορεί να προ-
κληθεί µετά από τοκετό.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αυτής της διαταραχής: Στην ακράτεια από 
προσπάθεια οι µύες που περιβάλλουν τον αυχένα της κύστης χαλαρώνουν και 
η κύστη δεν µπορεί πλέον να αντιµετωπίσει µεγάλες πιέσεις. Έτσι, δραστηρι-
ότητες που αυξάνουν την πίεση στην κοιλιά, όπως φτέρνισµα, βήχας ή ορθο-
στασία, προκαλούν απώλεια ούρων. Είναι το είδος της ακράτειας που συνήθως 
παρουσιάζεται µετά τον τοκετό. Στην επιτακτική ακράτεια υπάρχει ξαφνική ε-
πιθυµία να ουρήσουµε αλλά δεν προλαβαίνουµε να κρατηθούµε µέχρι να φτά-
σουµε στην τουαλέτα. Εκείνη τη στιγµή η κύστη «σφίγγεται» (συσπάται) α-
κούσια, η βαλβίδα( ο αυχένας της κύστης) ανοίγει και τα ούρα πετάγονται έξω. 
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε κάποια νευρολογική πάθηση, αλλά πολλές φορές 
δεν βρίσκουµε κανένα αίτιο και λέγεται ιδιοπαθής ασταθής (ή ορθότερα υπερ-
λειτουργική) κύστη. Αν και η ακράτεια στους άνδρες οφείλεται σε διαφορετικά 
αίτια απ’ ό,τι στις γυναίκες, οι θεραπευτικές επιλογές είναι παρόµοιες. Η ριζική 
προστατεκτοµή, δηλαδή η χειρουργική αφαίρεση για καρκίνο του προστάτη, 
είναι η κύρια αιτία της ακράτειας των ούρων στους άνδρες. Το 40% των ανδρών 
αναφέρει ακράτεια µερικές εβδοµάδες µετά την αφαίρεση του προστάτη. Οι 
περισσότεροι από αυτούς µπορεί να επανακτήσουν τον έλεγχο της ούρησής 
τους, µερικοί ωστόσο δεν θα το καταφέρουν. Σε µεγάλη κλινική µελέτη ανα-
φέρεται ότι 8,4% των ανδρών έπειτα από προστατεκτοµή αντιµετώπιζαν πρό-
βληµα ακράτειας, 18 µήνες µετά την επέµβαση. Η ακράτεια είναι τόσο συχνή 
µετά από προστατεκτοµή γιατί οφείλεται στη λεγόµενη «ανεπάρκεια του σφι-
γκτήρα». Αυτό σηµαίνει πως ο σφιγκτήρας δεν είναι αρκετά δυνατός ώστε να 
αντέχει στην κοιλιακή πίεση που ασκείται όταν κάποιος βήχει ή φταρνίζεται, 
µε αποτέλεσµα να παρατηρείται απώλεια των ούρων. Ο σφιγκτήρας είναι ένα 
«δαχτυλίδι» από µυς που ελέγχει το άνοιγµα της ουρήθρας. Εποµένως, η αδυ-
ναµία ή η βλάβη του σφιγκτήρα ελαττώνει την ικανότητα ελέγχου της ούρη-
σης. Η ακράτεια αντιµετωπίζεται µε ειδικές πάνες, φάρµακα, ενέσεις αλλαντι-
κής τοξίνης και χειρουργικές επεµβάσεις.
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«Η διαφορά στην 
προστασία που 
προσφέρουν δύο 
αντηλιακά µε SPF 
30 και SPF 50 
αντίστοιχα είναι 
αµελητέα, αρκεί να 
ανανεώνονται κάθε 
δύο ώρες». 

∆ρ. Μάρκος 
Μιχελάκης, 
δερµατολόγος-
αφροδισιολόγος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ

www.freesunday.gr
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Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν 
πως η σκιά και η συννεφιά προστατεύ-
ουν αποτελεσµατικά από τον ήλιο ή ότι 
εφόσον φορούν αντηλιακό ή βρίσκο-

νται µέσα στο νερό, δεν είναι δυνατό να καούν. Η 
αλήθεια όµως είναι τελείως διαφορετική, όπως µας 
εξηγεί ο δρ. Μάρκος Μιχελάκης, δερµατολόγος-α-
φροδισιολόγος, παραθέτοντας την αλήθεια για κάθε 
αστήρικτο αστικό µύθο. Οι συµβουλές του ειδικού 
ισχύουν για όλους και πρωτίστως για τα παιδιά, που 
είναι πολύ πιο ευαίσθητα στον ήλιο, καθώς έχουν 
πολύ λευκή επιδερµίδα και δεν διαθέτουν ακόµη 
ώριµα µελανοκύτταρα για προστασία.

Μύθος: Το κοκκίνισµα είναι απαραίτητο για να 
µαυρίσουµε.
Η αλήθεια: Το κοκκίνισµα είναι η πρώτη συνέπεια 
από την υπερβολική έκθεση στη UV ακτινοβολία 
και όχι προϋπόθεση µαυρίσµατος. Επιπλέον, το 
µαύρισµα είναι ένδειξη βλάβης του δέρµατος από 
τον ήλιο (όπως µαυρίζει το κρέας όταν το ψήνουµε 
στον φούρνο).

Μύθος: Ο ήλιος «καίει» µόνο από τις 12 έως τις 3 
το µεσηµέρι.
Η αλήθεια: Η υπεριώδης ακτινοβολία Α (UVA), η 
οποία ευθύνεται για τη φωτογήρανση (ρυτίδες, κη-
λίδες κ.λπ.), είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ηµέρας. Αυτή που παρουσιάζει διακύµανση είναι 
η υπεριώδης ακτινοβολία Β (UVB), η οποία συν-
δέεται µε το κακόηθες µελάνωµα (είναι η πιο επι-
θετική µορφή καρκίνου του δέρµατος) και έχει τη 
µέγιστη έντασή της το µεσηµέρι και νωρίς το από-
γευµα. Ωστόσο, το δέρµα χρειάζεται προστασία και 
από τις δύο, γι’ αυτό συστήνεται αποφυγή της έκ-
θεσης στον ήλιο το µεσηµέρι.

Μύθος: Όταν κάποιος βρίσκεται µέσα στο νερό, 
δεν καίγεται.
Η αλήθεια: Πολλοί νοµίζουν ότι είναι ασφαλείς 
µέσα στο νερό, επειδή αισθάνονται δροσερά και 
δεν αντιλαµβάνονται τις επιδράσεις της UV ακτι-
νοβολίας στο δέρµα τους. Η αλήθεια όµως είναι 
ότι το έγκαυµα θα το αντιληφθούν 2-6 ώρες αργό-
τερα (συνήθως το βράδυ), όταν θα δουν ξαφνικά το 
δέρµα τους να κοκκινίζει και θα το νιώθουν ζεστό. 
Αυτό οφείλεται στο ότι χρειάζεται χρόνος έως ότου 

ενεργοποιηθούν οι αισθητήριοι µηχανισµοί του 
δέρµατος που µας «ενηµερώνουν» για τη δερµα-
τική βλάβη του εγκαύµατος.

Μύθος: Το αντηλιακό δεν είναι απαραίτητο στη σκιά.
Η αλήθεια: Η ηλιακή ακτινοβολία αντανακλάται 
από το νερό, την άµµο, τα τζάµια και όλες τις λείες 
επιφάνειες, ενώ τα δέντρα και οι οµπρέλες δεν α-
πορροφούν τελείως την ηλιακή ακτινοβολία. Ούτε 
τα σύννεφα την απορροφούν, αφού τα διαπερνά 
σε ποσοστό πάνω από 80%. Άρα όποιος βρίσκε-
ται σε υπαίθριους χώρους το καλοκαίρι πρέπει να 
φορά αντηλιακό.

Μύθος: Τα καλύτερα αντηλιακά είναι όσα έχουν 
SPF 50.
Η αλήθεια: Οι διαφορές στην προστασία που πα-
ρέχουν τα αντηλιακά δεν είναι τόσο µεγάλες όσο 
νοµίζουµε. Ένα καλό αντηλιακό µε δείκτη προστα-
σίας (SPF) 15 δεσµεύει το 93% της υπεριώδους α-
κτινοβολίας (UV) του ήλιου, ένα µε SPF 30 το 97% 
και ένα µε SPF 50 το 98%. Αυτά όµως ισχύουν ε-
φόσον χρησιµοποιείται επαρκής ποσότητα και δεν 
κάθεται κάποιος µε τις ώρες στον ήλιο.

Μύθος: Αντηλιακό χρειάζονται µόνο τα εκτεθει-
µένα σηµεία του σώµατος.
Η αλήθεια: Αυτό ισχύει µόνο όταν φοράει κάποιος 
ρούχα από ύφασµα µε ειδικά αντηλιακά φίλτρα. Τα 
κοινά ρούχα απορροφούν τη UV όσο και ένα αντη-
λιακό µε SPF κάτω από 10, δηλαδή αφήνουν µεγάλο 
µέρος της να περνάει στο δέρµα.

Μύθος: Τα αδιάβροχα αντηλιακά αντέχουν όλη µέρα.
Η αλήθεια: ∆εν υπάρχουν εντελώς αδιάβροχα 
(waterproof) αντηλιακά. Υπάρχουν αντηλιακά τα 
οποία είναι ανθεκτικά στο νερό (water-resistant) 
και τα οποία καθυστερούν να φύγουν από το δέρµα 
κατά την εφίδρωση ή το κολύµπι. Και πάλι, όµως, 
χρειάζονται ανανέωση. Ο γενικός κανόνας για τα 
απλά αντηλιακά είναι πως πρέπει να χρησιµοποι-
ούνται µισή ώρα πριν βγούµε από το σπίτι και να 
επαναλαµβάνεται η επάλειψη κάθε δύο ώρες, εκτός 
κι αν κάποιος κολυµπήσει ή ιδρώσει πολύ, οπότε 
πρέπει να γίνει νωρίτερα. Η επανάληψη της εφαρ-
µογής στα water-resistant αντηλιακά µπορεί να γί-
νεται κάθε 3 ώρες.

Επτά µύθοι 
και αλήθειες 
για τον άσπονδο 
φίλο µας, 
τον ήλιο

Καλοκαιρινά εξανθήµατα
Συνηθισµένα εξανθήµατα του καλοκαιριού είναι 
οι φωτοδερµατίτιδες (δερµατικές αντιδράσεις που 
προκαλούνται από την επίδραση του ήλιου σε κά-
ποιον φωτοευαίσθητο παράγοντα στο δέρµα, όπως 
είναι τα µόρια από το άρωµα που φοράει κάποιος), 
ο «κνησµός του κολυµβητή», που οφείλεται σε πα-
ράσιτο των ανοιχτών θαλασσών, τα εξανθήµατα από 
τα τσιµπήµατα θαλάσσιων οργανισµών. Το εξάνθηµα 
από τη ζέστη είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά. 
Οφείλεται στον υγρό, ζεστό καιρό και προκαλείται 
από την απόφραξη των πόρων των ιδρωτοποιών α-
δένων, µέσα από τους οποίους διέρχεται ο ιδρώτας 
για να φτάσει στην επιφάνεια του δέρµατος και να 
εξατµιστεί για να το δροσίσει. Το εξάνθηµα από τη 
ζέστη έχει ροζ ή κόκκινο χρώµα, συµβαίνει πολύ 
συχνά στα µωρά, αλλά και στους µεγάλους, και εκ-
δηλώνεται συνήθως στις πτυχές του δέρµατος ή 
στα τµήµατά του όπου τα ρούχα προκαλούν τριβή 
(π.χ. στον αυχένα). Συνήθως υποχωρεί χωρίς θερα-
πεία έπειτα από λίγες µέρες. Για να το αποφύγετε, 
να φοράτε ελαφρά ρούχα, από υφάσµατα που «α-
ναπνέουν», τα οποία επιτρέπουν την εξάτµιση του 
ιδρώτα. Επίσης, να αποφεύγετε τις «βαριές» καλλυ-
ντικές κρέµες ή αλοιφές που µπορεί να αποφράξουν 
τους πόρους των ιδρωτοποιών αδένων.

Και η κνίδωση είναι συνηθισµένη το καλοκαίρι. 
Μπορεί να προκληθεί από διάφορα αλλεργιογόνα, 
στα οποία περιλαµβάνονται από τσιµπήµατα εντό-
µων και λήψη φαρµάκων έως κατανάλωση ορισµέ-
νων τροφίµων. Μερικές φορές εκδηλώνεται όταν το 
άτοµο περνάει περίοδο ακραίου στρες, εκτίθεται υ-
περβολικά στη ζέστη ή ιδρώνει πολύ. Η κνίδωση δη-
µιουργεί χαρακτηριστικούς ποµφούς (βλάβες) στο 
δέρµα. Όταν το πρόβληµα είναι ήπιο, µπορεί να ε-
ξαφανιστεί µόνο του µέσα σε λίγες ώρες. Να κατα-
πραΰνετε τον κνησµό µε ένα αντιισταµινικό και να 
αποφεύγετε το καυτό µπάνιο και τα στενά ρούχα. 
Αν η κνίδωσή σας δεν ανταποκριθεί στο αντιιστα-
µινικό, πρέπει να σας εξετάσει ο δερµατολόγος, για 
να αποκλείσει τυχόν άλλα προβλήµατα. Αν έχετε 
συµπτώµατα αναφυλαξίας, όπως διόγκωση (πρή-
ξιµο) στο πρόσωπο, στα χείλη, στα µάτια ή/και στη 
γλώσσα, δυσκολία στην αναπνοή, αίσθηµα ότι κλεί-
νει ο λαιµός σας ή απώλεια αισθήσεων, χρειάζεστε 
επειγόντως ιατρική φροντίδα.



Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

T. 18 28 38, www.piraeusbank.gr #poupaeiokosmos

Γιατί µόνο στην Τράπεζα Πειραιώς δύο κορυφαίοι ασφαλιστικοί οργανισµοί,

η ΝΝ Hellas και η ERGO, είναι εκεί για να σου προσφέρουν ό,τι κι αν χρειάζεσαι για την ασφάλιση

της ζωής, της υγείας, του οχήµατος ή της κατοικίας σου.

Γιατί όπου κι αν πάει ο κόσµος, πρέπει να πάει µε σιγουριά.

Πάει στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΠΟΥ ΠΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ;



Του δρα Δημήτρη Γρηγοράκη*

Τα ω-3 λιπαρά είναι πολύ σημαντικά 
για την ανθρώπινη υγεία, καθώς απο-
τελούν δομικά συστατικά της διαμόρ-
φωσης του ανοσοποιητικού συστή-

ματος. Επίσης, διακρίνονται για τις ισχυρές 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους, προστατεύ-
οντας έτσι από μεγάλο πλήθος ασθενειών.
Δυστυχώς, η μεγάλη πλειονότητα των αν-
θρώπων δεν καταναλώνει αρκετά συχνά (1-2 
φορές την εβδομάδα) λιπαρό ψάρι, όπως η 
ρέγγα, το σκουμπρί, ο τόνος, η σαρδέλα. Ως εκ 
τούτου δεν προσλαμβάνει επαρκείς ποσότη-
τες των δύο σπουδαίων λιπαρών οξέων EPA 
(εικοσαπεντανοϊκό οξύ) και DHA (δοκοσαε-
ξανοϊκό οξύ), των οποίων οι ευεργετικότατες 
επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό έχουν 
τεκμηριωθεί με χιλιάδες κλινικές μελέτες.

ΤΟ ΧΡΥΣΆΦΙ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΆΙ 
ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΆΙΟ
Οι θρεπτικές ιδιότητες του μουρουνέλαιου εί-
ναι γνωστές εδώ και χιλιετίες και αναφορές 
υπάρχουν ακόμη και στη Βίβλο. Τον 17ο αιώνα 
παρατηρήθηκε ότι η κατανάλωση μουρου-
νέλαιου επέφερε συγκεκριμένα ευεργετικά 
αποτελέσματα στην υγεία, οπότε πολλοί συνέ-
στησαν τη χρήση του για τη θεραπεία της ραχί-
τιδας και των ρευματισμών. Το μουρουνέλαιο 
(ηπατοϊχθυέλαιο) αποτελεί ένα είδος ιχθυελαί-
ου. Εντούτοις, με τον όρο «ιχθυέλαιο» εννοείται 
συνήθως το λάδι που εξάγεται από τη σάρκα 
των λιπαρών ψαριών και όχι από το συκώτι 
τους, όπως συμβαίνει με το μουρουνέλαιο. Άν 
και τα δύο έλαια είναι πολύ πλούσια σε ω-3 
λιπαρά, το μουρουνέλαιο υπερτερεί ως προς 
το γεγονός ότι είναι πλούσιο σε βιταμίνη D (D3) 
και βιταμίνη Ά. Πράγματι, το μουρουνέλαιο έχει 
πλούσια διατροφική αξία. Το υψηλής ποιότητας 
μουρουνέλαιο αποτελεί εξαιρετική πηγή ω-3 
λιπαρών οξέων: DHA (600 mg/5 ml) και ΕΡΆ 
(400 mg/5 ml), όπως και της ιδιαίτερα σημαντι-
κής βιταμίνης D (10 mg/5 ml – 400 IU). Ταυτό-
χρονα, περιέχει σημαντική ποσότητα βιταμίνης 
Ά (250 mg/5 ml – 833 IU), ενώ συχνά προστίθε-
ται και βιταμίνη Ε (10 mg/5 ml) για αντιοξειδω-
τική προστασία των ω-3 (Mollers.gr).
Τα παραπάνω διατροφικά χαρακτηριστικά του 
μουρουνέλαιου απαντούν κατηγορηματικά και 
με σαφήνεια στο ερώτημα που μου υποβάλ-
λουν συχνά οι πελάτες μου για το εάν πρέπει 
να λαμβάνουν μουρουνέλαιο και το καλοκαίρι. 
Οι περισσότεροι, έχοντας επωφεληθεί από τις 
θετικές του ιδιότητες κατά τη διάρκεια της χει-
μερινής περιόδου (λιγότερες ιώσεις - περισ-
σότερη ευεξία), είναι φυσικό να αναρωτιούνται 
εάν θα πρέπει να το συνεχίσουν και την καλο-

καιρινή περίοδο. Στο μυαλό τους δημιουργεί-
ται ο συγκεκριμένος προβληματισμός με δε-
δομένο ότι, εφόσον το μουρουνέλαιο περιέχει 
βιταμίνη D, ίσως να μην είναι απαραίτητο το 
καλοκαίρι, λόγω της ηλιοφάνειας. Όπως όμως 
είναι φανερό από τα παραπάνω επιχειρήματα 
της ταυτόχρονης συνύπαρξης και των ω-3 λι-
παρών, η απάντησή μου για το θέμα αυτό είναι 
ξεκάθαρη και κατηγορηματική: Φυσικά και 
θα πρέπει να λαμβάνετε μουρουνέλαιο και το 
καλοκαίρι για πολλαπλούς λόγους και ειδικά 
λόγω της αυξημένης περιεκτικότητάς του σε 
ω-3 λιπαρά. Άλλωστε η ποσότητα της βιταμί-
νης D που περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη 
δοσολογία λήψης μουρουνέλαιου (1 κουταλά-
κι του γλυκού = 5 ml, την ημέρα) είναι 10 mg 
ή 400 IU, η οποία υπολείπεται κατά 25% της 
συνιστώμενης ημερήσιας διαιτητικής πρόσλη-
ψής της. Επομένως αποτελεί μία ασφαλή και 
ταυτόχρονα αναγκαία διαιτητική πρόσληψη, 

λόγω της πολύ περιορισμένης διαθεσιμότητας 
της βιταμίνης D στα διάφορα τρόφιμα.
Συμπερασματικά, η προσθήκη στην ανθρώπινη 
διατροφή υψηλής ποιότητας λιπαρών, όπως 
είναι τα ω-3, δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
αντιφλεγμονώδους προστασίας, συμβάλλοντας 
στην αποτελεσματική θωράκιση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος. Επομένως καταναλώστε 
περισσότερα ψάρια, ξηρούς καρπούς, ιχθυέ-
λαια και μουρουνέλαιο. Στην περίπτωση, όμως, 
του μουρουνέλαιου, προσφέρεται το σημαντικό 
πλεονέκτημα ότι περιέχει έναν μοναδικό συν-
δυασμό συνύπαρξης φυσικών ω-3 λιπαρών 
και βιταμίνης D, τον οποίο δεν θα βρείτε σε 
κανένα συμπλήρωμα διατροφής. Με τον τρόπο 
αυτόν λειτουργεί έμμεσα ως αντιφλεγμονώδης 
και ανοσοπροστατευτικός παράγοντας, θω-
ρακίζοντας τον οργανισμό έναντι απειλητικών 
μολυσματικών παραγόντων. Βέβαια, προκει-
μένου να επωφεληθείτε τα μέγιστα από τα πολ-

λαπλά οφέλη υγείας που προσφέρει, είναι πολύ 
σημαντικό να καταναλώνετε μουρουνέλαιο 
υψηλής ποιότητας, όπως είναι το MÖLLER’S! Η 
φυσική γεύση του μουρουνέλαιου MÖLLER’S 
είναι αναντικατάστατη σχετικά με τη διατροφική 
της αξία. Για ορισμένους, όμως, η ιδιαιτερότη-
τα της φυσικής του γεύσης αποτελεί σημαντικό 
αντικίνητρο για την καθημερινή πρόσληψή του. 
Για τις περιπτώσεις αυτές συνιστάται το υγρό 
μουρουνέλαιο MÖLLER’S με γεύση λεμόνι ή οι 
κάψουλες MÖLLER’S FORTE, που περιέχουν 
μείγμα μουρουνέλαιου και ιχθυέλαιου. Για τα 
παιδιά επίσης υπάρχει η λύση του MÖLLER’S 
ΥΓΡΟ Tutti Frutti και των MÖLLER’S ΨΆΡΆΚΙΆ 
- ΖΕΛΕΔΆΚΙΆ.

*Ο Δημήτρης Γρηγοράκης είναι κλινικός διαι-
τολόγος - διατροφολόγος MSc, PhD, διδάκτωρ 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, επιστημονικός 
διευθυντής της Ομάδας ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

ΩΜΕΓΑ-3, ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ & ΥΓΕΙΑ!
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«Οι παίκτες στο beach 
volley είναι επιρρεπείς 
στους τραυµατισµούς στα 
δάχτυλα των χεριών, στον 
ώµο και στον αστράγαλο». 
Γιώργος Γουδέβενος, 
φυσικοθεραπευτής

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ
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Πατήστε πόδι 
στις δερµατοφυτιάσεις της άµµου

Οδηγός επιβίωσης 
από τα σπορ 
της παραλίας

Τίποτα δεν σας γυµνάζει και δεν σας διασκεδάζει ταυτόχρονα περισσότερο από το beach volley και τις ρα-
κέτες στην παραλία. Στα σπορ όµως που γίνονται πάνω στην άµµο παραµονεύει ο κίνδυνος των τραυµα-
τισµών. Απολαύστε το καλοκαίρι σας χωρίς «αχ» και «βαχ», ακολουθώντας τις οδηγίες του φυσικοθερα-
πευτή Γιώργου Γουδέβενου, επιστηµονικού συνεργάτη του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

«Το βόλεϊ έχει πολλές επαναλαµβανόµενες κινήσεις πάνω από το κεφάλι, όπως το κάρφωµα και το µπλοκ, και 
οι παίκτες είναι επιρρεπείς στους τραυµατισµούς λόγω της υπερβολικής χρήσης του ώµου» εξηγεί ο κ. Γουδέβενος. 
Και προσθέτει: «Οι παίκτες αυτοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και στους τραυµατισµούς των δαχτύλων. Παράλληλα, 
λόγω των πολλών αλµάτων, είναι ευάλωτοι σε διαστρέµµατα του αστραγάλου, τραυµατισµούς του γόνατος (τενοντί-
τιδα της επιγονατίδας), καθώς και σε οσφυαλγία. Οι κίνδυνοι αφορούν:
• Τενοντίτιδες στον ώµο: Οι µύες σε νέους παίκτες µπορεί να ερ εθιστούν ή να κουραστούν από την υπερβολική χρήση. 
Συχνά η ξεκούραση και η φυσικοθεραπεία είναι αρκετές για την ανακούφιση από τον πόνο.
• Τραυµατισµούς των δαχτύλων: Συχνότερα παρατηρούνται κατάγµατα, εξαρθρήµατα και ρήξεις συνδέσµων και τενόντων.
• ∆ιάστρεµµα αστραγάλου: Κάθε διάστρεµµα χρειάζεται µία περίοδο οκτώ εβδοµάδων, µε καθηµερινές ασκήσεις α-
ποκατάστασης, για τη µείωση της πιθανότητας επανατραυµατισµού. Η επιστροφή στο παιχνίδι επιτρέπεται µόλις οι 
παίκτες δεν έχουν καθόλου συµπτώµατα πόνου και µπορούν να υποστηρίξουν το βάρος του σώµατός τους πατώντας 
στα δάχτυλα των ποδιών τους. Η χειρουργική επέµβαση προορίζεται για άτοµα µε επαναλαµβανόµενα διαστρέµ-
µατα αστραγάλου.
• Τενοντίτιδα της επιγονατίδας: Προλαµβάνεται µε τη χρήση επιγονατίδας που απορροφά το στρες από τον τένοντα, ενώ 
αποτελεί πρώτη µορφή θεραπείας σε περίπτωση τραυµατισµού. Προσοχή χρειάζεται στην προσγείωση από το άλµα.
• Τραυµατισµό του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου: Συνήθως γίνεται κατά την αδέξια προσγείωση από το άλµα και 
αµέσως το γόνατο πρήζεται. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι 6 µε 9 µήνες µε φυσικοθεραπευτική αντιµετώπιση. Επειδή 
η πλήρης ρήξη του πρόσθιου χιαστού δεν επουλώνεται, συνήθως συστήνεται η χειρουργική ανακατασκευή του.
• Οσφυαλγία: Αποτελεί συχνή πηγή χρόνιου πόνου και οφείλεται στην ένταση των µυών ή των συνδέσµων. Ο πόνος 
µειώνεται µε την ξεκούραση και µε τη φυσικοθεραπεία».

Ο
ι δερµατοφυτιάσεις είναι πολύ συνηθισµένες το καλοκαίρι. Οφείλονται σε µύ-
κητες και η πιο γνωστή απ’ όλες είναι το «πόδι του αθλητή», που συνήθως ανα-
πτύσσεται ανάµεσα στα δάχτυλα των ποδιών, αλλά από εκεί µπορεί να εξαπλωθεί. 
Μελέτες δείχνουν ότι έως και το 17% των ατόµων που συχνάζουν σε πισίνες εκ-
δηλώνουν «πόδι του αθλητή», το οποίο είναι επίσης πολύ συνηθισµένο σε όσους 
περπατούν ξυπόλυτοι στα γυµναστήρια. Όπως εξηγεί ο δερµατολόγος-αφροδι-

σιολόγος δρ. Μάρκος Μιχελάκης, η πιθανότητα εκδήλωσης της συγκεκριµένης µυκητίασης είναι 
αυξηµένη σε όσους φορούν καθηµερινά τα ίδια κλειστά παπούτσια, ιδρώνουν πολύ στα πόδια, κρα-
τούν τα πόδια τους βρεγµένα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και έχουν κάποια αµυχή στο δέρµα 
ή µικροτραυµατισµό στο νύχι. Το «πόδι του αθλητή» είναι µεταδοτικό, γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς 
να µοιράζεται τα παπούτσια ή τις κάλτσες του, ούτε να περπατάει ξυπόλυτος σε κοινόχρηστους υ-
γρούς χώρους, όπως γύρω από τις πισίνες ή στα κοινόχρηστα ντους. Η εµφάνιση της συγκεκριµέ-
νης δερµατοφυτίασης είναι πολύ χαρακτηριστική: ανάµεσα στα δάχτυλα εµφανίζονται ρωγµές στο 
δέρµα, το οποίο ξεφλουδίζει, µπορεί να σχηµατίζει φλύκταινες µε κρούστα και µπορεί να έχει δι-
αφυγή υγρού. Η περιοχή είναι επίσης κόκκινη και προκαλεί κνησµό. Αν παρουσιάσετε τέτοια συ-
µπτώµατα, πρέπει να κάνετε αντιµυκητισιακή θεραπεία µε ειδική αλοιφή.

• Σε περιπτώσεις συνεχόµενων τραυµατισµών του 
αστραγάλου, χρησιµοποιήστε ταινίες σταθεροποίησης τύπου 
taping για την αποφυγή νέου διαστρέµµατος.
• Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα της προπόνησης σε 
σκληρές επιφάνειες.
• Χρησιµοποιήστε ειδικά αθλητικά παπούτσια για την 
απορρόφηση των κραδασµών και µην παίζετε ξυπόλυτοι.
• Κάντε καλή προθέρµανση µε ελαφριές διατάσεις και 

µικρή αερόβια άσκηση. Όσο πιο ζεστοί είναι οι µύες, τόσο 
µειώνεται ο κίνδυνος κάκωσης.
• Κάντε καλή και σωστή αποθεραπεία µετά την προπόνηση.
• Σε περίπτωση πόνου, επισκεφτείτε τον γιατρό σας και 
ακολουθήστε τις οδηγίες του.
• Ο αθλητής πρέπει να επιστρέψει στο παιχνίδι µόνο όταν 
του δοθεί το πράσινο φως για να παίξει.

Tips προστασίας

Για να προλάβετε την εκδήλωση του «ποδιού 
του αθλητή», ακολουθήστε τις συµβουλές του 

ποδολόγου Γιάννη Μαρκόγιαννη από το Ποδιατρικό-
Ποδολογικό Κέντρο Αθηνών: Να ελέγχετε τα πόδια 
σας συχνά, δίνοντας προσοχή σε αλλαγές στο χρώµα 
του δέρµατος ή στη θερµοκρασία των ποδιών. 
Αν δείτε σηµάδια αλλαγής χρώµατος στα νύχια ή 
σκασίµατα στο δέρµα, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ίσως 
υποβόσκει κάποια µυκητίαση, οπότε επισκεφθείτε 
έναν ειδικό. Χαρίστε στα πόδια σας τακτικά ένα 
ευεργετικό ποδόλουτρο σε χλιαρό νερό, για πέντε-
δέκα λεπτά, όχι όµως παραπάνω. Να πλένετε τα πόδια 
σας καθηµερινά, ιδιαίτερα ανάµεσα στα δάχτυλα, και 
να τα στεγνώνετε καλά. Επίσης, να τα ενυδατώνετε 
µε ειδική κρέµα που µαλακώνει τις σκληρύνσεις 
και διατηρεί την ελαστικότητα του δέρµατος. Να 
κόβετε τα νύχια σας ίσια και όχι πάρα πολύ κοντά. 
Μην αφαιρείτε τις φουσκάλες, αλλά καλύψτε τες µε 
προστατευτικό επίθεµα µε σιλικόνη ή αντιβιοτική 
αλοιφή, για να επισπεύσετε την επούλωση. Να 
αποφεύγετε τα καυστικά υγρά για τους κάλους, διότι 
είναι πολύ επικίνδυνα. Για την αφαίρεση των κάλων 
να εµπιστεύεστε µόνο τον ειδικό. Επιλέξτε άνετα 
παπούτσια, που ταιριάζουν απόλυτα στο σχήµα των 
ποδιών σας. Τα παπούτσια σας να είναι φτιαγµένα 
από µαλακό δέρµα, έτσι ώστε να µην ασκούνται 
πιέσεις σε προεξέχοντα σηµεία, να έχουν χαµηλά και 
φαρδιά τακούνια που διανέµουν σωστά το βάρος και 
να µην είναι φθαρµένα εσωτερικά, καθώς οι φθορές 
επηρεάζουν τη βάδιση. Φροντίστε, τέλος, να αλλάζετε 
παπούτσια συχνά.

Η ονυχοµυκητίαση 
δύσκολα υποχωρεί
Όπως µας εξηγεί η επιστηµονική 
διευθύντρια του Ποδιατρικού-
Ποδολογικού Κέντρου Αθηνών 
Στέλλα Βαρελά, oι µυκητιάσεις 
των νυχιών, ειδικότερα, είναι 
πολύ δύσκολο να θεραπευτούν 
και η θεραπεία πρέπει να 
συνεχιστεί για όσο διάστηµα 
µας συστήσουν οι ειδικοί και να 
µην ξεγελαστούµε από πιθανή 
γρήγορη βελτίωση. Η θεραπεία 
των ονυχοµυκητιάσεων πρέπει να 
γίνεται από ειδικούς ποδολόγους-
ποδιάτρους και όχι από άτοµα 
που εργάζονται κάνοντας 
µανικιούρ και πεντικιούρ.

Πώς προλαµβάνουµε τα «ατυχήµατα» Οι τραυµατισµοί στην άµµο σε αριθµούς
Το beach volley αποτελεί τον βασιλιά των 
σπορ της παραλίας. Σύµφωνα µε έρευνες, 
οι τραυµατισµοί σχετίζονται µε το γόνατο σε 
ποσοστό 30%, µε τους αστραγάλους σε ποσοστό 
17% και µε τα δάχτυλα σε ποσοστό 17%. Το 
50%-80% των τραυµατισµών γίνεται στις ηλικίες 
µεταξύ 25 και 29 ετών και είναι τρεις φορές 
συχνότεροι στους άνδρες.



Ο χρυσός κανόνας 
του καλοκαιριού 
«less is more» ισχύει 
και στο τραπέζι. Η 
ιδανική συνταγή για 
να µη µας πέσουν 
βαριές οι διακοπές 
και τα µεζεδάκια στο 
στοµάχι είναι φρούτα, 
λαχανικά και ψάρι.
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Μενού ελαφρύ 
για τις ζεστές µέρες 
και νύχτες

Φροντίστε τα µάτια σας, 
σαν τα µάτια σας!

Φ
αγούρα, κοκκίνισµα, τσούξιµο, δάκρυα. Τα µάτια το καλο-
καίρι ταλαιπωρούνται πολύ από τη σκόνη, το χλώριο της 
πισίνας, τη ρύπανση της ατµόσφαιρας, το έντονο φως. Ει-
δικά οι άνθρωποι που φορούν φακούς επαφής και ταλαιπω-
ρούνται από ξηροφθαλµία υποφέρουν τους θερινούς µήνες. 
Ακόµα πιο ευάλωτες στην απώλεια της άνεσης είναι οι γυ-

ναίκες που χρησιµοποιούν φακούς επαφής και παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια, 
καθώς η λήψη του χαπιού εντείνει την ξηροφθαλµία. Τη λύση σε αυτά τα καθη-
µερινά προβλήµατα δίνουν τα τεχνητά δάκρυα σε κολλύριο ή µονοδόσεις που υ-
γραίνουν τα µάτια και καταπολεµούν τις ενοχλήσεις, αποκαθιστώντας άµεσα το 
αίσθηµα της άνεσης. Ένα από τα καλύτερα προϊόντα σε αυτή την κατηγορία είναι 
οι οφθαλµικές σταγόνες µίας δόσης Νewsept Eyes, που συνδυάζουν τα οφέλη του 
υαλουρονικού νατρίου και του χαµοµηλιού. Το υαλουρονικό νάτριο θεωρείται το 
καλύτερο ενυδατικό, ενώ το χαµοµήλι δρα ως καταπραϋντικό.

Οι οφθαλµικές σταγόνες µίας δόσης ανακουφίζουν τα µάτια από την ξηρότητα, 
το αίσθηµα ξένου σωµατιδίου, την κούραση από την παρατεταµένη χρήση ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, την παρατεταµένη οδήγηση, τη µελέτη, τη χρήση φακών 
επαφής, τον ερεθισµό των οφθαλµών που προκαλείται από περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες και την ξηροφθαλµία. Το προϊόν διατίθεται στην αγορά του φαρµακείου 
από την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία DEMO.

Τ
α λιπαρά γεύµατα δεν ενδείκνυνται για το καλοκαίρι, όχι µόνο 
γιατί υπάρχει κίνδυνος να µας παχύνουν αλλά και γιατί είναι 
δύσπεπτα. ∆ηµιουργούν προβλήµατα στην πέψη και διαταρα-
χές στον ύπνο, καθώς αποτελεί κοινό µυστικό το ότι στις διακο-
πές τρώµε συνήθως λουκούλλεια δείπνα υπό το φως του φεγ-
γαριού, ενώ την υπόλοιπη µέρα τσιµπολογάµε (όχι απαραίτητα 

υγιεινά) στην παραλία. Το µυστικό για υγιεινή διατροφή, ειδικά όταν οι θερµο-
κρασίες τσουρουφλίζουν, είναι πολλά µικρά και ελαφριά γεύµατα µαζί µε πολλά 
υγρά, κατά προτίµηση νερό και όχι αλκοολούχα. Σε ό,τι αφορά τη σύσταση των 
γευµάτων, εκτός από το ψάρι (που, ως γνωστόν, είναι φρούτο), το οποίο πρέπει 
να µαγειρεύεται στη σχάρα ή στον φούρνο και όχι στο τηγάνι, τιµητική θέση στο 
καθηµερινό µενού διεκδικούν τα φρούτα, τα λαχανικά, τα light γαλακτοκοµικά 
και τυριά και τα τρόφιµα ολικής άλεσης. Το καλοκαίρι αποτελεί ιδανική εποχή 
για να αυξήσουµε την κατανάλωση των ευεργετικών ω-3 λιπαρών οξέων µέσα 
από την τακτικότερη κατανάλωση ψαριού και να µειώσουµε τις πηγές κορεσµέ-
νων λιπαρών (κρέας, τηγανητά, βούτυρο, κρέµα γάλακτος κ.λπ.), να υιοθετήσουµε 
χορτοφαγική δίαιτα και να δώσουµε προτεραιότητα σε λαδερά φαγητά, που µα-
γειρεύονται µε ποικιλία ζαρζαβατικών και είναι πηγές πολύτιµων βιταµινών – 
αρκεί να µην κολυµπούν στο λάδι. Και επειδή οι καλοκαιρινές έξοδοι µε φίλους 
συχνά καταλήγουν σε παραθαλάσσια ταβερνάκια, εκεί προσέξτε να αποφύγετε 
τα τηγανητά εδέσµατα που ενδέχεται να είναι τηγανισµένα σε πολυχρησιµοποι-
ηµένα και βαριά, οξειδωµένα λάδια. Τέλος, µην ξεχνάτε πως το να βουτάµε ψωµί 
στις σάλτσες µπορεί να φαντάζει δελεαστικό, αλλά είναι περιττό και παχυντικό, 
και πως τα επιδόρπια δεν είναι για χόρταση αλλά για να µας αλλάζουν τη γεύση 
µετά το φαγητό. Ένα απλό παγωτό, χωρίς toppings, είναι προτιµότερο ως επι-
δόρπιο από µια µερίδα γαλακτοµπούρεκο ή καρυδόπιτα βουτηγµένη στο σιρόπι.

Για τα άτοµα µε ιδιοπαθή φλεγµονώδη νοσήµατα του εντέρου, δηλαδή ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn, η καθηµερινή διατροφή µπορεί να γίνει ένας 
δυσεπίλυτος γρίφος, καθώς η κατάστασή τους επηρεάζεται σηµαντικά από τις διατροφικές τους συνήθειες, κυρίως στη φάση έξαρσης της νόσου. Για 
τους ασθενείς αυτούς το Ελληνικό Ίδρυµα Γαστρεντερολογίας & ∆ιατροφής και o Σύλλογος Ατόµων µε Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδος 
συνέβαλαν στην έκδοση ενός βιβλίου-οδηγού από τον συγγραφέα και σεφ Ηλία Μαµαλάκη και τη Μερόπη Κοντογιάννη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τµήµα 
Επιστήµης ∆ιαιτολογίας & ∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου. Το βιβλίο µε τίτλο «Νόστιµες συνταγές για πεπτικό µε… ευαισθησία» απευθύνεται 
σε άτοµα µε ιδιοπαθείς φλεγµονώδεις νόσους του εντέρου και του ήπατος και η έκδοσή του υποστηρίχθηκε από τη φαρµακευτική εταιρεία TAKEDA.

Συνταγές για πεπτικό µε ευαισθησίες

Η θάλασσα, το 
νερό της πισίνας, ο 
εκτυφλωτικός ήλιος, 
η ατµοσφαιρική 
ρύπανση και η 
συστηµατική χρήση 
φακών επαφής 
δηµιουργούν 
ξηροφθαλµία, 
ερεθισµό και 
τσούξιµο στα µάτια.

INFO
Σηµαντική διάκριση απέσπασε για άλλη µια χρονιά η φαρµακοβιοµηχανία DEMO για την επιχειρηµατική πορεία της και το µοντέλο ανάπτυξής της στην 
Ετήσια Συνάντηση Επιχειρηµατικής Αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2017», που πραγµατοποιήθηκε πριν από λίγες ηµέρες στην Αθήνα. Η 
DEMO, πιστή στη δέσµευσή της για καινοτοµία και ανάπτυξη, κατάφερε να ξεπεράσει τις πολυάριθµες προκλήσεις στον κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας 
και να συµβάλει ταυτόχρονα στην προσπάθεια ανάκαµψης της εγχώριας οικονοµίας. Με στόχο την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παράγει, η 
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία επενδύει διαρκώς σε υπερσύγχρονο εξοπλισµό, αλλά και στο υψηλό επιστηµονικό προφίλ των εργαζοµένων της. Η DEMO 
κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα στη νοσοκοµειακή αγορά, ενώ το 81% της παραγωγής της εξάγεται σε 80 χώρες σε όλο τον κόσµο, στην Ευρώπη, 
στην Ασία, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Αυστραλία και στη Νότια Αµερική. Ήδη στο Κρυονέρι χτίζεται η τέταρτη µονάδα παραγωγής, ενώ η 
εταιρεία έχει επενδύσει σε νέα µηχανήµατα που θα φέρουν µεγάλες παραγωγές και µειωµένα κόστη, αυτό δηλαδή που χρειάζεται η αγορά.
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ΑΕΚ
Και γρήγορα και αποτελεσματικά

Τ
ην ώρα που στον ΠΑΟΚ 
και στον Παναθηναϊκό 
επικρατεί μεταγραφική 
στασιμότητα, για δια-
φορετικούς λόγους, ο 
Ολυμπιακός έχει πραγ-

ματοποιήσει τις πιο εντυπωσιακές κινή-
σεις, αποκτώντας τους Εμενίκε και Καρ-
σελά. Έναν επιθετικό κλάσης, που όμως 
χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση λόγω χα-
ρακτήρα, και έναν φαντεζί ακραίο, από αυ-
τούς που ενθουσιάζουν τους οπαδούς των 
«ερυθρολεύκων».

Εκείνη όμως που συνολικά έχει κι-
νηθεί πιο εντυπωσιακά στο μεταγραφικό 
παζάρι είναι αναμφίβολα η ΑΕΚ, η οποία 
είναι σαφές πως είχε ξεκάθαρο πλάνο για 
την ενίσχυσή της και προχώρησε με γρή-
γορους ρυθμούς στην υλοποίησή του. Κάτι 
απαραίτητο για την ΑΕΚ, εφόσον συμμε-
τέχει στον τρίτο προκριματικό γύρο του 
Champions League, αλλά και κάτι που 
δεν είδαμε από τις ομάδες που βρέθηκαν 
στη θέση της τα προηγούμενα χρόνια. Ει-
δικά για την περίπτωση της ΑΕΚ, που α-
πουσιάζει τα τελευταία πέντε χρόνια από 
τους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώ-
σεων και δεν συγκεντρώνει βαθμούς για 
την ειδική βαθμολογία της UEFA (άρα θα 
έχει και πολύ δύσκολες κληρώσεις), η φε-
τινή ευρωπαϊκή πορεία της είναι καθορι-
στική. Δεδομένου ότι εξασφάλισε την πα-
ρουσία της στον τρίτο προκριματικό γύρο 
του Champions League, ακόμη και αν α-
ποκλειστεί από αυτόν, που είναι και το πι-
θανότερο, στη συνέχεια θα έχει την ευκαι-
ρία με δύο παιχνίδια να βρεθεί στους ο-
μίλους του Europa League. Και η ΑΕΚ 
έκανε το καλύτερο που μπορούσε προκει-
μένου να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότη-
τες να βρεθεί στους ομίλους του Europa 
League.

Αρχικά κράτησε το σύνολο των σημα-
ντικών παικτών που βρίσκονταν πέρυσι 
στον βασικό κορμό της, με την εξαίρεση 
του Αραούχο, του οποίου το θέμα παρα-
μένει ανοιχτό, και φυσικά τον προπονητή 
της. Συνεπώς ο Μανόλο Χιμένεθ θα οδη-
γήσει την ομάδα του στη μάχη των προ-
κριματικών ως επί το πλείστον με παίκτες 
που ξέρει και τον ξέρουν.

Ακόμη καλύτερα, η συνεργασία Μα-
ϊστόροβιτς και Χιμένεθ αποδείχθηκε 
τρομερά αποδοτική και η ΑΕΚ ολοκλή-
ρωσε ταχύτητα τις περισσότερες μεταγρα-
φές της, με συνέπεια να τεθούν στη διά-
θεση του Χιμένεθ σχεδόν για το σύνολο 
της προετοιμασίας και για τουλάχιστον 25 
μέρες δουλειάς πριν από τους προκριμα-
τικούς. Εκείνο που φαίνεται να απομένει 
είναι η απόκτηση ενός επιθετικού κλάσης. 
Προσθήκη η οποία μπορεί πλέον να γίνει 
χωρίς να πιέζει ο χρόνος και ανάλογα με τα 
δεδομένα που θα διαμορφωθούν από τον 
τρίτο προκριματικό γύρο του Champions 
League. Όπως θα μπορούσε να γίνει, εφό-
σον όλα εξελιχθούν καλά, και η προσθήκη 
ενός ποιοτικού ακραίου μεσοεπιθετικού.

Επιπλέον, η ΑΕΚ ενισχύθηκε ουσια-
στικά και δείχνει ήδη σαφώς πιο γεμάτη 

και ποιοτική σε σχέση με πέρυσι, παρ’ 
ότι τα όρια του μπάτζετ παρέμειναν αρ-
κετά περιορισμένα. Οι κινήσεις που έγι-
ναν ήταν σχεδιασμένες, έξυπνες και στη 
σωστή λογική. Αποκτήθηκαν τρεις πολύ 
καλοί Έλληνες παίκτες. Ο γνωστός στην 
ΑΕΚ Κλωναρίδης για να δώσει βάθος τόσο 
στα άκρα όσο και στην επίθεση, ο Για-
κουμάκης πρόσθεσε μία ακόμη καλή ε-
πιθετική λύση, ενώ αντίστοιχα ο Τσιντώ-
τας δίνει μια αξιόπιστη λύση πίσω από το 
βασικό δίδυμο κεντρικών αμυντικών, τους 
Τσιγκρίνσκι και Βράνιες.

Ακόμη καλύτερες ήταν οι κινήσεις 
που έγιναν από το εξωτερικό, καθώς πρό-
κειται για ταλαντούχους, φιλόδοξους και 
σε καλή ηλικία παίκτες, που έχουν αγω-
νιστεί σε κορυφαία ή καλά πρωταθλή-
ματα. Ο 24χρονος Σέρβος Τσόσιτς, που έ-
παιζε στην Έμπολι, θα διεκδικήσει θέση 
βασικού από Τσιγκρίνσκι και Βράνιες. O 
26χρονος Κροάτης επιθετικός Λιβάια, ο ο-
ποίος δεν διακρίνεται τόσο για το σκορά-
ρισμά του όσο για το πληθωρικό παιχνίδι 
του, έχει γαλουχηθεί στην Ίντερ και έχει 
αγωνιστεί ήδη σε Ιταλία, Ρωσία και Ισπα-
νία, με τελευταίο σταθμό τη Λας Πάλμας, 
από την οποία τον απέκτησε δανεικό η 
ΑΕΚ με οψιόν αγοράς. Από τη Λας Πάλμας 
πήρε και τον αξιόλογο αριστερό μπακ Έλ-
ντερ Λόπες, ενώ το καρέ έκλεισε ο Ισλαν-
δός διεθνής Τρίστανσον (επίσης ως δανει-
κός με οψιόν αγοράς), ο οποίος την πε-
ρασμένη σεζόν ήταν βασικός στη Ραπίντ 
Βιέννης και διαθέτει τα φόντα να εξελι-
χθεί σε μία από τις πιο ουσιαστικές κινή-
σεις των ελληνικών ομάδων το φετινό κα-
λοκαίρι.

Το συμπέρασμα είναι ότι η ΑΕΚ κινή-
θηκε γρήγορα και αποτελεσματικά, μέσα 
στα όρια του διαθέσιμου μπάτζετ, κάνο-
ντας το καλύτερο δυνατό προκειμένου 
να εμφανιστεί όσο πιο ανταγωνιστική γί-
νεται στους τέσσερις αγώνες (δύο για τον 
τρίτο προκριματικό γύρο του Champions 
League και δύο για τα πλέι οφ είτε του 
Champions είτε του Europa League) που 
δεν θα κρίνουν τόσο τη φετινή πορεία της 
όσο τη δυναμική της ενόψει των επόμενων 
σεζόν. 

Ακόμη καλύτερες ήταν οι 
κινήσεις που έγιναν από το 
εξωτερικό, καθώς πρόκειται 
για ταλαντούχους, 
φιλόδοξους και σε καλή 
ηλικία παίκτες, που έχουν 
αγωνιστεί σε κορυφαία ή 
καλά πρωταθλήματα.
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Με το βλέµµα στραµµένο στη 
Σκανδιναβία συνεχίζουµε 
για µία ακόµη εβδοµάδα 
την καλοκαιρινή στοιχη-

µατική µας «περιπέτεια». Πέντε συνολικά 
προτάσεις έχει ξεχωρίσει το Betarades.gr, 
οι δύο προκύπτουν από το πρωτάθληµα 
της Νορβηγίας, µία από εκείνο της Σου-
ηδίας, ενώ θα µας απασχολήσουν δύο ε-
πιπλέον αγώνες, από την Ιρλανδία και τη 
Βραζιλία. Πάµε να δούµε αναλυτικά τις 
προτάσεις του Betarades.gr.

Ξεκινάµε µε την αναµέτρηση Νόρκε-
πινγκ - Έλφσµποργκ, η οποία διεξάγε-
ται στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του 
σουηδικού πρωταθλήµατος. Η Νόρκε-
πινγκ δεν τα κατάφερε την προηγούµενη 
εβδοµάδα εκτός έδρας κόντρα στην Έρε-

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Παίρνει αποτέλεσµα η  Έλφσµποργκ.

µπρο (4-2), µε την ήττα της αυτή να είναι 
η πρώτη µετά τις 17 Απριλίου και µόλις η 
τρίτη που υπέστη στη φετινή λίγκα. Υπο-
δέχεται την Έλφσµποργκ, η οποία µπο-
ρεί να µην ξεκίνησε καλά τη σεζόν, ωστόσο 
έχει βρει πλέον τα «πατήµατά» της και στα 
έξι τελευταία παιχνίδια της παραµένει α-
ήττητη, µε απολογισµό τέσσερις νίκες και 
δύο ήττες. Οι αποδόσεις αδικούν τους φι-
λοξενούµενους, οι οποίοι έχουν αποδείξει 
ότι µπορούν να πάρουν αποτέλεσµα σε ο-
ποιαδήποτε έδρα. Θα επιλέξουµε το Χ2 σε 
απόδοση 2.00.

∆ύο επιλογές από Νορβηγία
Παραµένουµε στη Σκανδιναβία, µεταφε-
ρόµαστε όµως στη Νορβηγία, από το πρω-
τάθληµα της οποίας ξεχωρίζουν δύο προ-

Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Goal Tips

*Ντέρι - Σλίγκο Ρόβερς (09/07, 16:30): Το Goal/Goal σε συνδυασµό µε το Over 
2.5 έχει επιβεβαιωθεί και στα τρία τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Ντέρι για 
το πρωτάθληµα της Ιρλανδίας. Το Betarades.gr προτείνει το Over 2.5 στη συγκε-
κριµένη αναµέτρηση, ενδεχόµενο το οποίο προσφέρεται σε απόδοση 1.95.

*Σαπεκοένσε - Ατλέτικο Παραναένσε (09/07, 17:00): Το Under 2.5 έχει επιβεβαι-
ωθεί και στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήµατος της Σαπεκοένσε µπροστά 
στο κοινό της, ενώ η Ατλέτικο Παραναένσε προέρχεται από πέντε διαδοχικά εκτός 
έδρας Under. Το ενδεχόµενο να σηµειωθούν και στη συγκεκριµένη αναµέτρηση 
λιγότερα από 2.5 τέρµατα προσφέρεται σε απόδοση 1.67.

*Στροµσγκόντσετ - Κρίστιανσουντ (09/07, 19:00): Το Goal/Goal έχει επιβεβαιωθεί 
στα 8/9 τελευταία παιχνίδια της γηπεδούχου οµάδας. Από την άλλη πλευρά, ο 
φιλοξενούµενοι προέρχονται από 5/6 Goal/Goal. Το ενδεχόµενο να σκοράρουν 
αµφότερες στη µεταξύ τους αναµέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.75.

*Μπαΐα - Φλουµινένσε (09/07, 22:00): Το No Goal (να µη σκοράρει η µία από 
τις δύο οµάδες τουλάχιστον) έχει επιβεβαιωθεί στα 9/10 τελευταία παιχνίδια της 
Μπαΐα σε όλες τις διοργανώσεις. Το να συµβεί το ίδιο και απέναντι στη Φλουµι-
νένσε παίζεται σε απόδοση 1.95.

09/07
16:00 Νόρκεπινγκ - Έλφσµποργκ  X2  2.00
16:30 Ντέρι - Σλίγκο Ρόβερς  Over 2.5  1.95
19:00 Βίκινγκ - Σόγκνταλ 1  2.00
01:00 Γκρέµιο - Αβαΐ  Over 2.5  1.90

10/07
20:00 Σάρπσµποργκ - Λίλεστροµ  1  1.83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

τάσεις, µε την πρώτη από αυτές να έρχε-
ται από τον αγώνα Βίκινγκ - Σόγκνταλ. Σε 
εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται η Βί-
κινγκ, η οποία φιγουράρει στον «πάτο» 
του βαθµολογικού πίνακα, µε µόλις εννέα 
βαθµούς µετά από 15 αγωνιστικές (2-3-
10). Έχει άµεση ανάγκη από θετικά απο-
τελέσµατα και πιστεύουµε ότι µπορεί να 
πάρει κάτι καλό απέναντι στη Σόγκνταλ, 
η οποία στα τρία πιο πρόσφατα µατς που 
έχει δώσει µακριά από το γήπεδό της σε 
όλες τις διοργανώσεις µετρά δύο ήττες και 
µία ισοπαλία. Θα πάµε µε την έδρα και το 
υψηλότερο κίνητρο, επιλέγοντας τον άσο 
σε απόδοση 2.00.

Το δεύτερο παιχνίδι που θα µας απα-
σχολήσει από το πρωτάθληµα της Νορβη-
γίας είναι το Σάρπσµποργκ - Λίλεστροµ. 
Στην 3η θέση της κατάταξης, µόλις στο -3 
από την πρωτοπόρο Ρόζενµποργκ, φιγου-
ράρουν οι γηπεδούχοι. Στην έδρα τους 
είναι αποτελεσµατικοί φέτος και σε οκτώ 
µατς που έχουν δώσει εκεί µετρούν πέντε 
νίκες, δύο ισοπαλίες και µία ήττα. Η Λίλε-
στροµ, που έχει βρει τον καλό της εαυτό 
το τελευταίο διάστηµα, δεν θα είναι εύκο-

λος αντίπαλος, ωστόσο η Σάρπσµποργκ 
µπορεί να πάρει τη νίκη και θα τη στηρί-
ξουµε επιλέγοντας τον άσο σε απόδοση 
1.83.

Περνάµε στην Ιρλανδία και τον 
αγώνα Ντέρι - Σλίγκο Ρόβερς. Οι γη-
πεδούχοι προέρχονται από τρία διαδο-
χικά Over 2.5 σε συνδυασµό µε το Goal/
Goal σε επίπεδο πρωταθλήµατος, ενώ η 
Σλίγκο Ρόβερς παρουσιάζει πολλά αµυ-
ντικά προβλήµατα όποτε αποµακρύνε-
ται από τη βάση της. Περιµένουµε έναν 
αγώνα µε αρκετά τέρµατα και θα πάµε µε 
το Over 2.5 γκολ σε απόδοση 1.95. Τέλος, 
προτείνουµε ένα ακόµη Over, από το 
πρωτάθληµα της Βραζιλίας και την ανα-
µέτρηση Γκρέµιο - Αβαΐ, το οποίο προ-
σφέρεται σε απόδοση 1.90.

Αυτές ήταν οι προτάσεις του 
Betarades.gr για τα παιχνίδια της τρέ-
χουσας εβδοµάδας. Εσείς µην ξεχνάτε 
ότι στο κορυφαίο στοιχηµατικό site µπο-
ρείτε να βρίσκετε προγνωστικά για live 
betting όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύ-
ριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες 
µε έντονη δράση.

Τηλ. επικοινωνίας για ραντεβού: 

6970-254261

ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ  ΠΕΜΠΤΉ 11:00-14:00

ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉ 
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΆΤΟΜΆ ΆΠΟ 18 ΈΩΣ 35 ΈΤΩΝ
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POWEREDBY AUTO

Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

τους προσδώσει μια αισθητική ταυτότητα 
πιο κοντά στη νέα σειρά 90 και την και-
νούργια σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρ-
κας.
Εξωτερικά, η κυριότερη αλλαγή στα νέα 
Volvo V40 και V40 Cross Country αφορά 
τη γρίλια και τα φωτιστικά σώματα, καθώς 
οι προβολείς είναι πλέον σε σχήμα πλα-
γιαστού «T», ενώ ταυτόχρονα διαφορο-
ποιείται και η χρωματική παλέτα.
Στο εσωτερικό υπάρχουν νέες ταπετσαρίες, ένα δίχρωμο δερμάτινο τιμόνι, καθώς και νέες διακοσμητικές 
επιφάνειες αλουμινίου για την κεντρική κονσόλα.
Τα νέα V40 και V40 Cross Country εξοπλίζονται με τα τελευταίας τεχνολογίας κινητήρια σύνολα της οι-
κογένειας Drive-E, με απόδοση από 120 έως και 245 ίππους, σε συνδυασμό με εξαιρετικά χαμηλή κατανά-
λωση και εκπομπές ρύπων που ξεκινούν από μόλις 82 γραμμάρια CO2 το χιλιόμετρο.
Το νέο V40 T3 1.5 Auto των 152 ίππων στην έκδοση εξοπλισμού Kinetic Plus με το στάνταρ αυτόματο κι-
βώτιο έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 22.500 ευρώ. Αντίστοιχα, το V40 Cross Country Dynamic έχει 
προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 26.600 ευρώ.

Η 2Η ΓΕΝΙΆ ΤΟΥ VW TIGUAN ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΆΙ ΞΕΚΙΝΆ ΆΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

Τα ανανεωμένα Volvo V40 και V40 Cross Country ξεκινούν από €22.500

Α
ν παρατηρήσετε το καινούργιο VW Tiguan, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί ση-
μαντικά σε σχέση με την εξαιρετικά επιτυχημένη 1η του γενιά. Έτσι, λοιπόν, έχει ένα 
πιο SUV look, με ιδιαίτερα αρμονικές αναλογίες και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, 
μεγαλύτερες διαστάσεις αλλά και χαμηλότερο βάρος, χάρη στη χρήση του νέου πλαι-
σίου MQB.
Αλλαγμένο, πιο σύγχρονο και ποιοτικό είναι και το εσωτερικό του, εμφανώς βελτιω-

μένοι εμφανίζονται και οι χώροι τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές –το πορτμπαγκάζ κυ-
μαίνεται από 420 έως 1.555 λίτρα–, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες λύσεις διασύνδε-
σης, αλλά και αρκετά από τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, στάνταρ. Μάλιστα η κορυφαία έκδοση 
Exclusive διαθέτει και τον εντυπωσιακό φουλ ψηφιακό πίνακα οργάνων.
Στον δρόμο το νέο Tiguan διαθέτει ένα σαφώς πιο ώριμο οδηγικό προφίλ, καθώς η ανάρτησή του α-
πορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες των δρόμων, ελέγχει ικανοποιητικά τις κινήσεις του αμαξώμα-
τος, περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές και συνδυάζεται με ένα καλό σε αίσθηση σύστημα διεύθυνσης.
Από τους ήδη διαθέσιμους κινητήρες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 1.4 TSI των 150 ίππων 
με τη δυνατότητα απομόνωσης των 2 κυλίνδρων, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, την οποία κα-
ταλαβαίνει κανείς μόνο από την ένδειξη, στα ελληνικά, στο ταμπλό. Η επίσημη μέση κατανάλωσή 
του είναι 5,7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ από κει και πέρα μπορεί να συνδυαστεί τόσο με 
το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG με τις 7 σχέσεις και τις γρήγορες αλλαγές όσο και με 
την τετρακίνηση 4Motion.
Η βασική έκδοση βενζίνης του Tiguan είναι η 1.4 TSI των 125 ίππων που ξεκινά από 27.300 ευρώ στην 
εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού Active, ενώ η πιο πλούσια, Advance,(από αυτήν ξεκινά η εκδοχή των 
150 ίππων) είναι στα 28.200 ευρώ, μόλις 100 ευρώ λιγότερα από την αντίστοιχη πετρελαιοκίνητη με τον 
1.6 TDI των 115 ίππων –το Tiguan για πρώτη φορά ξεκινά ως diesel από τα 1.600 κυβικά– που θα είναι 
διαθέσιμη στο άμεσο μέλλον. 

To Renault Alaskan είναι το πρώτο αγροτικό στην ιστορία της γαλλικής ε-
ταιρείας, η οποία έχει και μεγάλο κλάδο επαγγελματικών οχημάτων. Η 
βάση του είναι το πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη του Nissan Navara, ενώ 

η εμφάνισή του προσδιορίζεται κυρίως από τη νέα μάσκα των Renault. Κάτω από 
το καπό υπάρχει ο diesel 2.3 dCi με τα δύο turbo και απόδοση 160 ή 190 ίππους.
Εκτός από τις πισωκίνητες εκδόσεις θα υπάρξουν και τετρακίνητες με δυνατότητα 
κλειδώματος του πίσω διαφορικού, ενώ η απόσταση του αμαξώματος από το έδα-
φος θα φτάνει μέχρι και τα 23 εκατοστά.
Το νέο Renault Alaskan θα είναι διαθέσιμο αρχικά στην αμερικανική αγορά, ενώ 
στην πορεία θα ακολουθήσουν η Ευρώπη και η Αφρική.

POWEREDBY AUTO

Η νέα ιστοσελίδα της DS Automobiles (http://www.dsautomobiles.gr/) έχει 
δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες του διαδικτύου.

Είναι πλήρως συνδεδεμένη με τα social media, είναι φιλική προς τον 
χρήστη και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές οθόνες, όπως ο-
θόνες υπολογιστών, tablets και smartphones. Στη νέα ολοκληρω-

μένη ιστοσελίδα της DS Automobiles οι χρήστες μπορούν να δουν όλες τις 
πληροφορίες των μοντέ-
λων DS, όπως, για παρά-
δειγμα, εκδόσεις, κινη-
τήρες, κιβώτια, τεχνολο-
γίες και χρώματα, καθώς 
και να στείλουν αίτημα 
για test drive, προσφορά, 
να κλείσουν ραντεβού 
κ.ά. Επιπλέον, οι χρή-
στες στην ενότητα «O κό-
σμος της DS» έχουν τη 
δυνατότητα να μάθουν 
και να γνωρίσουν την ι-
στορία, την εμπειρία, το 
αγωνιστικό πνεύμα, τις 
καινοτομίες, τις τεχνολο-
γίες και τα νέα της μάρ-
κας DS.

Νέα ιστοσελίδα για τα μοντέλα DS
H VW είναι επίσημα η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία  
στον κόσμο για το 2016

Το νέο Ibiza θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά αυτό το καλοκαίρι με όπλο του την αλά Leon σχεδίαση και, όπως 
πάντα, με καλή σχέση αξίας-τιμής.

Τ
ο νέο Seat Ibiza 
είναι το πρώτο μο-
ντέλο του VW 
Group που θα βα-
σιστεί σε μια νέα 
πλατφόρμα, πάνω 

στην οποία θα πατήσουν τα μελλοντικά 
supermini και τα μικρά SUV του ομί-
λου. Τώρα, η 5η γενιά χαρακτηρίζεται 
από φρέσκια σχεδίαση (παρόλο που δεν 
έχει κάτι το ριζοσπαστικό), η οποία πα-
ραπέμπει ευθέως στο Leon, και μια πιο 
ευρύχωρη καμπίνα.
Η τελευταία επιβεβαιώνεται από την 
αύξηση του πλάτους (+8,7 εκ.) και από 
το μακρύτερο μεταξόνιο (+9,5 εκ.), πα-
ρόλο που το νέο Ibiza έχει χαμηλώσει 
(μόλις 1 χλστ.) και κοντύνει (2 χλστ.) ε-
λάχιστα. Ενδεικτικό των μεγαλύτερων 
χώρων είναι το πορτμπαγκάζ, που προ-
σφέρει 63 περισσότερα λίτρα (συνολικά 
355), πάντοτε σε σχέση με το απερχό-
μενο Ibiza.
Οι περισσότεροι κινητήρες προέρχονται 
από την υπάρχουσα γκάμα, περιλαμβά-

νοντας τον τρικύλινδρο 1.0 TSI (με 95 
και 115 ίππους) και τον ντίζελ 1.6 TDI (με 
80, 95 και 110 άλογα), ενώ οι χαμηλότε-
ρες σε ισχύ εκδόσεις συνδυάζονται με 
5άρια μηχανικά κιβώτια (με 6άρια οι ι-
σχυρότερες). Πρεμιέρα στη Seat κάνει ο 
νέος 1.5 TSI των 150 ίππων (διαθέσιμος 
από τα τέλη του 2017) που προαιρετικά 
θα συνδυάζεται και με αυτόματο DSG-7.
Από πλευράς εξοπλισμού, υπάρχουν 
όλα τα νέα συστήματα άνεσης και ασφά-
λειας, με τις βασικές εκδόσεις να έχουν 
touch-screen 5 ιντσών και τις top να δι-
αθέτουν οθόνες 8 ιντσών και σύστημα 
αυτόνομης πέδησης. Οι πλούσιες FR 
και Xcellence εκδόσεις θα έχουν μέχρι 
και φουλ LED προβολείς, ενώ εννοείται 
πως θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη για 
smartphones.
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν θα υπάρ-
ξει ούτε τρίθυρη ούτε στέισον έκδοση, 
αφού το κενό αυτό θα το καλύψει το ε-
περχόμενο μικρό SUV, το Arona, που 
επίσης θα βασίζεται στην πλατφόρμα 
MQB Α0.

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

Και επισήμως η Toyota έχασε το στέμμα της πρώτης 
εταιρείας αυτοκινήτου σε πωλήσεις στον κόσμο που 
«φορούσε» σερί από το 2012.

Με 10,312 εκατομμύρια πωλήσεις και αύξηση 
κατά 3,8% σε σχέση με το 2015, ο όμιλος 
VW κατάφερε να προσπεράσει την Toyota 

Motors, που σημείωσε 10,213 εκατομμύρια πωλήσεις και 
παρά την αύξηση κατά 0,2% (μαζί με τις Daihatsu, Lexus 
και Hino Motors). Το βάθρο συμπληρώνει η General 
Motors με 9,574 εκατομμύρια 
πωλήσεις, εμφανίζοντας 
πτώση 3,1% (φαντα-
στείτε πως θα ωρύε-
ται ο Τραμπ!).
Α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο 
είναι πως η δύ-
ναμη και των δύο 
εταιρειών βρί-
σκεται κυρίως 
εκτός Ευρώπης. 
Η μεν Toyota (με 
την Daihatsu κ.ά.) 
έχει εστιάσει κυρίως 
στις πωλήσεις στην Α-
μερική με οπλαρχηγό το 

σεντάν Camry. Από την άλλη, η επιτυχία της VW βασί-
ζεται κυρίως στη μεγάλη ζήτηση σε SUV, ενώ οι Γερμα-
νοί έκαναν πολλά για να πετύχουν μια αύξηση της τάξης 
του 12,2% στην αγορά της Κίνας, που δεν την άγγιξε το 
dieselgate.
Η ιαπωνική εταιρεία, ωστόσο, αντιμετωπίζει έναν 
«εχθρό» που δεν αναμενόταν, τον Ντόναλντ Τραμπ και 
τις εξαγγελίες του, οι οποίες έχουν φρενάρει τις πωλή-
σεις στις ΗΠΑ. Όπως μάλιστα αναφέρουν ειδικοί αναλυ-
τές, ο Τραμπ είναι μεγαλύτερος εχθρός από την VW για 
την Toyota, καθώς η γερμανική εταιρεία δεν έχει τόσο 
μεγάλα ανοίγματα στην αγορά των ΗΠΑ.

Η αγορά των ΗΠΑ, πάντως, αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
κρίσιμη για όλους τους κατασκευαστές, καθώς αν η 

αναστάτωση που δημιουργούν οι εξαγγελίες του 
Τραμπ συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

Ασία συνεχίσουν με 
τον ίδιο ρυθμό), 
οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι δύσκολα 
η VW θα χάσει 

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

Το σημαντικό άνοιγμα της Ford σε Ευρώπη αλλά και σε 
περισσότερες από 140 αγορές ανά τον πλανήτη, η ύ-
παρξη ενός μικρότερου κινητήρα 2,3 λίτρων και, φυσι-
κά, η εμφάνιση και ο χαρακτήρας της τελευταίας γενιάς 

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

μονάδων είναι πραγματικά εξωπραγματικό για ένα αμερι-
κανικό muscle car. Από αυτά, περισσότερα από 45.000 
πωλήθηκαν εκτός ΗΠΑ, ποσοστό που για φέτος υπολογί-
ζεται να ξεπεράσει το 30% των συνολικών πωλήσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα και στη δοκιμαζόμενη 
από την κρίση, μικρή ελληνική αγορά, πέρυσι πωλήθηκαν 
39 μονάδες, περισσότερες δηλαδή από το άθροισμα όλων 
των Audi TT (7), Porsche 911/ Cayman/ Boxster (1/1/2), 
BMW i8 (6), VW Scirocco (11), Audi R8 (1), BMW Z4 (4) και 
Mercedes SLK (1). Η Mustang, όπως φαίνεται, έχει το δικό 
της ρεύμα και μια πορεία σταθερά ανοδική, τόσο σε οπα-
δούς όσο και σε αγοραστές.

Με πωλήσεις που πέρυσι ξεπέρασαν 
τις 150.000 μονάδες, η Mustang είναι και 
επίσημα το Νο1 σε πωλήσεις σπορ 
μοντέλο παγκοσμίως.

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

Το εγχείρημα έλαβε χώρα στο Παρίσι, όπου μία 
Cayenne S Diesel με 385 άλογα έσυρε επί 42 
ολόκληρα μέτρα το τεράστιο αεροπλάνο των 73 
μέτρων και των 285 τόνων!

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

Για χάρη του βιβλίου Guinness, αλλά και για σημαντικούς εμπο-
ρικούς λόγους (το φορτίο έλξης είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέγε-
θος για τις πωλήσεις στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες), η 
Porsche έβαλε μία Cayenne να σύρει το μεγαλύτερο εμπορικό 

αεροπλάνο, το A380 της Airbus.
Η S Diesel με την απίστευτη ροπή των 850 Νm πήρε το ρεκόρ από 

ένα Nissan Patrol, που είχε σύρει ένα cargo αεροπλάνο βάρους 170 
τόνων, και έφερε και πάλι την κορυφαία επίδοση στο γκρουπ VW, το 
οποίο, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με ένα Touareg V10 
TDI είχε σύρει ένα Βoeing 747 βάρους 155 τόνων. Η μόνη μετατροπή 
που είχε το συγκεκριμένο όχημα ήταν η ενίσχυση στον κοτσαδόρο, 
κάτι εντελώς φυσιολογικό, δεδομένου του φορτίου που κλήθηκε να 
σύρει. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το ρεκόρ 
επαναλήφθηκε με μία Cayenne Turbo S με τα 570 άλογα και λίγο πιο 
χαμηλή ροπή, στα 800 Νm. Και πάλι τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά, 
και αφού τελείωσε η διαδικασία, η Cayenne επέστρεψε στην Αγγλία, 
απ’ όπου είχε φτάσει οδικώς, δίχως να παρουσιάζει απολύτως κανένα 
πρόβλημα. Η επίδοση καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 
και σίγουρα δημιουργεί τις επιθυμητές εντυπώσεις στο αγοραστικό κοι-
νό του SUV της Porsche σε αγορές που πέρα από τους χρόνους στο 
Νίρμπουργκρινγκ (όπου η Turbo S παραμένει «βασίλισσα») κοιτάζουν 
με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον και πιο πρακτικά θέματα, όπως το φορτίο 
που μπορεί να σύρει ένα τετρακίνητο. Έστω κι αν αυτό έχει τα σήματα 
της Porsche και όλη την ξεχωριστή φιλοσοφία της μάρκας.

Μία Lamborghini Murciélago είχε παραχωρηθεί στο περιο-
δικό EVO για μία δοκιμή μακράς διαρκείας, τα γνωστά 
long-terms (ξέρετε, στη Βρετανία τα supercars στα μεγάλα 
περιοδικά είναι κάτι σαν τα φιεστάκια για εμάς). Στη συνέ-

χεια η εν λόγω Murciélago πέρασε στα χέρια του Simon George, ενός 
από τους συντάκτες του περιοδικού, που τη χρησιμοποιούσε καθημε-
ρινά (ακόμη και ως ενοικιαζόμενο σε track-days που οργάνωνε η ε-
ταιρεία του), κάνοντας εκείνη την εποχή περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα. Έτσι, μέχρι σήμερα η Murciélago έχει περίπου 400.000 χι-
λιόμετρα στο κοντέρ της (μαζί με τα χιλιόμετρα στην πίστα, κάπου 90 
εκδηλώσεις τον χρόνο) και μετά από έναν πρόχειρο απολογισμό ο 
Simon υπολόγισε με μια μίνιμουμ κατανάλωση στα 20 λίτρα / 100 χλμ. 
πως ο V12 είχε ρουφήξει περισσότερα από 150.000 δολάρια σε αμόλυ-
βδη. Σε όλα αυτά συνυπολόγισε πως άλλαξε 14 φορές λάστιχα (1.000 
ευρώ τη φορά), τακάκια και δίσκους κάθε 25.000 χιλιόμετρα (1.200 
ευρώ τη φορά), ενώ 8 φορές άλλαξε δίσκο συμπλέκτη. Στα 13 χρόνια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τα σέρβις του κινητήρα κόστισαν περί-
που 60.000 ευρώ, η ασφάλεια και τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 22.000 
ευρώ, ενώ γενικότερα το συνολικό κόστος ξεπέρασε τα 450.000 ευρώ 
(μαζί με κάποιες αναμενόμενες ζημιές), σύμφωνα πάντα με τον Simon. 
Αναμφίβολα πρόκειται για μία από τις πιο δουλεμένες Lambo, η οποία 
με το ιστορικό αυτό με το ζόρι θα πιάσει 70.000 ευρώ. Το κόστος μπορεί 
να ακούγεται εξωφρενικό, από την άλλη όμως ο Simon το χάρηκε με 
την ψυχή του…

Τι κόστος χρήσης είχε μία 
Lamborghini Murciélago που 
έκανε 400.000 χιλιόμετρα;
Άντε και με κάποιον μαγικό τρόπο σού χάριζαν 
μία Murciélago. Πόσα χρήματα θα χρειαζόσουν 
αν έκανες μαζί της περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα;

Γιατί έπεσαν οι πωλή-
σεις ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων στη Δανία;
Στη Δανία καταγράφηκε ραγδαία πτώση 
των EV πωλήσεων κατά 60,5% μετά την 
κατάργηση των φοροαπαλλαγών και της 
πριμοδότησης για την απόκτησή τους.

Σε μια περίοδο έξαρσης σχετικά με την ηλεκτροκίνηση τα EV 
μοντέλα ανεβαίνουν συνεχώς σε ποσοστιαίες μονάδες (ακόμη 
έχουμε καιρό για να τα δούμε να κυριαρχούν στους δρόμους), 

Ανανέωση και νέος ντίζελ για το 
Peugeot 308 Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για το μικρομεσαίο της γαλλι-

κής εταιρίας. Η Peugeot παρουσίασε στοιχεία και φωτογρα-
φίες γύρω από το ανανεωμένο 308, το οποίο δεν περιορίζεται 
σε στιλιστικές αλλαγές. Η σημαντικότερη, ίσως, προσθήκη έχει 

να κάνει με την έλευση του νέου κινητήρα 1.6 BlueHDi 130 S&S, που το-
ποθετείται για πρώτη φορά σε μοντέλο του ομίλου. Αυτός έρχεται να α-
ντικαταστήσει τον 1.6 BlueHDi 120 S&S, φέροντας περισσότερες από 200 
πατέντες! Όπως εύκολα προκύπτει από την ονομασία του, η ισχύς που 
αποδίδει είναι 130 ίπποι, ενώ η κατανάλωσή του έχει μειωθεί κατά 6%.

Βελτιώσεις υπάρχουν και στους βενζινοκινητήρες και συγκεκρι-
μένα στον 1.2 PureTech 130 S&S. Αυτός θα καταναλώνει 4% λιγότερο 
καύσιμο και παράλληλα θα εκπέμπει λιγότερα καυσαέρια χάρη στην 
ενσωμάτωση ενός φίλτρου μικροσωματιδίων, ενός νέου καταλύτη, στη 
χρήση υλικών με υψηλότερη θερμική αντοχή και στη βελτιστοποίηση 
της θερμοκρασίας των αερίων της καύσης. Σε σχέση με το 308 GT, με 
τον diesel των 180 ίππων, αποκτά ένα καινούργιο αυτόματο κιβώτιο 8 
σχέσεων, ελαφρύτερο κατά 2 κιλά και συνάμα 7% πιο οικονομικό από 
το υπάρχον, εξάρι κιβώτιο.

Η κορυφαία έκδοση του 308, GTI, διαθέτει ισχύ 270 ίππων και επιτα-
χύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 6 δλ. Πατάει σε τροχούς 19 ιντσών, 
ενώ εφοδιάζεται με αρκετά καλούδια, όπως ένα Torsen διαφορικό πε-
ριορισμένης ολίσθησης, κόκκινες δαγκάνες φρένων με χορταστικά δι-
σκόφρενα 380 χλστ. μπροστά και 268 χλστ. πίσω, ελαστικά Michelin Pilot 
Super Sport και έναν νέο χρωματισμό, δύο τόνων.

Όσο για τις υπόλοιπες εκδόσεις, σε αυτές συναντάμε πλέον όλα τα 
σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα που είδαμε στα 3008 και 5008, όπως 
τα Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning 
και Driver Attention Warning. Επιπροσθέτως, το ανανεωμένο 308 φέρει 
στον πίνακα οργάνων ενδείξεις για τα όρια ταχύτητας, καθώς και ένα 
adaptive cruise control το οποίο έχει τη δυνατότητα πλήρους ακινητο-
ποίησης του αυτοκινήτου.

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

με τους κατασκευαστές (κυρίως τους γερμανικούς) να επενδύουν 
πολλά στην ηλεκτροκίνηση. Ωστόσο, ανάμεσα στα πολλά υπάρχει 
και ένα μεγάλο θέμα, αυτό του κόστους, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αυτό της Δανίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Πρόσφατα ο Δανός πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν –
λόγω αναγκών του προϋπολογισμού– εξήγγειλε την κατάργηση 
των οικονομικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινή-
των, με αποτέλεσμα οι EV πωλήσεις να κατακρημνίζονται στο 61% 
το πρώτο τρίμηνο του 2017 (σε σχέση με το προηγούμενο περσινό). 
Από την άλλη και σύμφωνα με στοιχεία του ACEA (Ένωση Ευρω-
παίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), στη Γερμανία και στη Σουη-
δία παρατηρήθηκε αύξηση έως 80%, όταν η μέση ζήτηση για τα EV 
στην Ε.Ε. κυμαίνεται περίπου στο 30%. Όπως φαίνεται, το κατανα-
λωτικό κοινό προτίθεται να αγοράσει «πράσινα» ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα, αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένο να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη. Λογικό, δεν νομίζετε;

O Wankel συμπλήρωσε 
50 χρόνια ιστορίας
«Η ιστορία δεν έχει ακόμα τελειώσει. 
Χωρίς τον περιστροφικό κινητήρα πιθανόν 
να μην υπήρχε η Mazda και χωρίς τη 
Mazda δεν θα υπήρχε σε παραγωγή ο 
Wankel για 50 χρόνια».

Αυτό αναφέρεται σε γιγαντιαίο αφιέρωμα που περιλαμβάνεται 
σε επίσημο εταιρικό περιοδικό της Mazda, η οποία, όπως φαί-
νεται, δεν έχει παρατήσει την εξέλιξη του περιστροφικού κινη-

τήρα. Μισό αιώνα πίσω στον χρόνο, η ιαπωνική μάρκα είχε παρουσιά-
σει το Cosmo Sport, το οποίο κατασκευάστηκε σε μόλις 1.176 μονάδες 
και πωλήθηκε στο εξωτερικό με την ονομασία 110S. Η παραγωγή δι-
ήρκησε πέντε χρόνια και ο Wankel με τους δύο ρότορες των 982 κ.εκ. 
απέδιδε 110 άλογα (σούπερ απόδοση για εκείνη την εποχή, αργότερα 
εμφανίστηκε και ισχυρότερη έκδοση με 130 ίππους).

Η Mazda είχε δυσκολευτεί πολύ να διατηρήσει τον εμβληματικό 
της κινητήρα μέχρι και το RX8, αλλά όλα δείχνουν πως οι Ιάπωνες δεν 
έχουν πει τον τελευταίο τους λόγο, έχοντας ήδη παρουσιάσει το εντυ-
πωσιακό πρωτότυπο RX-Vision. Αξιοσημείωτο είναι πως η εταιρεία έχει 
κατασκευάσει συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα με αυτό 
το μοτέρ, ενώ ορόσημο στην ιστορία της ήταν η νίκη στο Λε Μαν το 1991 
με το απίστευτο 787Β. Εμείς, πάντως, αναμένουμε με ανυπομονησία την 
επιστροφή τόσο του Wankel όσο και της Mazda στην ελληνική αγορά.

To C3 Aircross είναι το καινούργιο μικρό 
SUVτης Citroën, που θα παρουσιαστεί ε-
πίσημα στην έκθεση της Φρανκφούρτης, 

θα αρχίσει να πωλείται τον Νοέμβριο και θα 
διεκδικήσει το δικό του μερίδιο σε μία ιδιαί-
τερα δημοφιλή και αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Η αισθητική του ακολουθεί μια νεανική 
και μοντέρνα λογική, υιοθετώντας αρκετά 
από τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί στα 

μοντέλα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Ναι, βασίζεται στο C3, αλλά 
διαφοροποιείται σε σχέση με αυτό αρκετά στο εμπρός μέρος, με νέας 
σχεδίασης προβολείς και προφυλακτήρες, ενώ η πιο χαρακτηριστική 
διαφορά είναι η απουσία των airbumps. Παράλληλα, η Citroën έδωσε 
μεγάλη έμφαση στην πρακτικότητα, εξασφαλίζοντας χώρο αποσκευών 
που κυμαίνεται από 410 έως 1.289 λίτρα με τα πίσω καθίσματα ανα-
διπλωμένα.

Το χαριτωμένο αμάξωμα, που προσφέρει πολλές δυνατότητες ε-
ξατομίκευσης, συνδυάζεται με ένα εξίσου νεανικό σαλόνι με αρκετούς 

χώρους και βελτιωμένα υλικά. Στο κέντρο της κονσόλας βρίσκεται μία 
οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία λειτουργεί ως το κέντρο του infotainment, 
τα Android Auto και Apple Car Play εξασφαλίζουν την εύκολη διασύν-
δεση smartphones, ενώ υπάρχει μέχρι και Head-Up Display.

Φυσικά το C3 Aircross εφοδιάζεται με όλα τα τελευταίας γενιάς συ-
στήματα ασφάλειας της Citroën, από το Lane Departure και το αυτόνομο 
φρενάρισμα ανάγκης μέχρι την ειδοποίηση για το «νεκρό σημείο» στους 
καθρέπτες και το σύστημα αναγνώρισης της κόπωσης του οδηγού.

H κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς με τη βοήθεια και 
του συστήματοςGrip Control με τα τέσσερα προγράμματα (Sand, AllRoad, 
Snow και ESPOff), ενώ θα διαθέτει και Hill Descent.

Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, θα υπάρχουν ο τρικύλινδροςPureTech 
βενζίνης των 1.200 κυβικών με 82, 110 και 130 ίππους, καθώς και ο 
diesel 1.6 ΒlueHDi με 100 και 120 ίππους.

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV 
της Citroën, το C3 Aircross

Stop στα σπορ μοντέλα από 
την Peugeot
H γαλλική εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να σταματήσει την εξέλιξη σπορ μο-

ντέλων και να εστιάσει σε αυτοκίνητα και κατηγορίες που θα την οδηγήσουν 
στη μεγαλύτερη δυνατή εξάπλωση και στα περισσότερα κέρδη.

Η εξαγορά της Opel από την Peugeot ήταν, όπως όλα δείχνουν, η αφορμή 
για την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας. Μια αλλαγή που διατυπώθηκε από τον 
Jean-Philippe Imparato, τον επικεφαλής της, που σε συνέντευξή του στο βρετα-
νικό «Autocar» είπε ότι σκοπεύει να εστιάσει στην παγκόσμια εξάπλωση της ε-
ταιρείας παρά στα γρήγορα αλλά «ειδικά» μοντέλα.

Παράλληλα, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γαλλική εται-
ρεία ετοιμάζει για την επόμενη χρονιά τον αντικαταστάτη του 508, ενώ δεν απο-
κλείεται να μπει και στην κατηγορία των pick-up.

Πάντως, το αφεντικό της Peugeot δεν απέκλεισε την κατασκευή σπορ μο-
ντέλων κάποια στιγμή στο μέλλον, λέγοντας πως «αν γίνει, θα το κάνουμε με τον 
σωστό τρόπο. Όχι με ένα καινούργιο RCZ, αλλά με ένα αυτοκίνητο που θα μπο-
ρούσε να κάνει το ρεκόρ γύρου στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ».

Η 8η γενιά του δημοφιλούς Ford Fiesta βρίσκεται προ των 
πυλών και φέρνει μαζί της νέες εκδόσεις, πλούσιο στάνταρ 

εξοπλισμό και τεχνολογίες που συνήθως συναντάμε σε μεγα-
λύτερες κατηγορίες. Η εταιρεία υπόσχεται παράλληλα πως το 
νέο Fiesta θα αποτελέσει σημείο αναφοράς ως προς την οδική 
συμπεριφορά, ενώ μία σημαντική λεπτομέρεια είναι η εργο-
στασιακή εγγύηση 8 ετών Ford Protect.

Η γκάμα ξεκινά από τα 12.990 ευρώ, με την τρίθυρη έκ-
δοση Trend (13.536 ευρώ για το πεντάθυρο) των 1.100 κυβι-
κών και των 85 ίππων. Στον εξοπλισμό της υπάρχουν 6 αερό-
σακοι, ESC & TCS, Hill Start Assist, συστήματα ελέγχου πίεσης 
ελαστικών, υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, περιορισμού 
της ταχύτητας, καθώς και οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες. Στο 

Το νέο Ford Fiesta ξεκινά από τις 12.990 ευρώ
ίδιο επίπεδο εξοπλισμού διατίθεται και ο diesel των 1.500 κυ-
βικών και των 85 ίππων.

Για την έκδοση με τον 1.0 EcoBoost των 100 ίππων η τιμή 
ορίζεται από τα 14.289 ευρώ για την τρίθυρη και από τα 14.804 
ευρώ για την πεντάθυρη εκδοχή. Η βασική έκδοση εξοπλισμού 
εδώ είναι η Business, με επιπλέον στοιχεία το infotainment 
σύστημα SYNC3, με οθόνη 6,5 ιντσών, την κάμερα οπισθοπο-
ρείας, τους αισθητήρες παρκαρίσματος και το cruise control.

Ο diesel των 1.500 κυβικών και των 120 ίππων διατίθε-
ται σε τρεις, ιδιαίτερα πλούσιες, εκδόσεις εξοπλισμού, τις ST-
Line, Titanium και Vignale, με τιμές που ξεκινούν από τα 16.880 
ευρώ για την τρίθυρη και από τα 17.395 ευρώ για την πεντά-
θυρη εκδοχή.

Το νέο Volvo XC60, το πλέον αναμενόμενο μοντέλο της χρονιάς, βρίσκεται ήδη στη 
χώρα μας, ενώ η Volvo Car Hellas ανακοίνωσε τις προτεινόμενες τιμές λιανικής 
για το νέο της μοντέλο, το οποίο στο λανσάρισμά του διατίθεται αποκλειστικά σε 
τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις.

Οι τιμές ξεκινούν από 53.490 ευρώ, τόσο για την πετρελαιο-
κίνητη D4 έκδοση των 190 ίππων όσο και για τη βενζινοκί-
νητη T5 έκδοση των 254 ίππων. Η diesel D5 των 254 ίππων 
ξεκινά από 56.030 ευρώ, ενώ η T6 (βενζίνης) των 320 ίππων 

κοστολογείται στα 55.975 ευρώ.
Η κορυφαία plug-in υβριδική Τ8 των 407 ίππων κοστίζει από 62.780 

ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις εξοπλισμού, η Volvo ακολουθεί 
την ίδια, πολύ επιτυχημένη στρατηγική που παρουσίασε στη σειρά 90. 
Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, το XC60 διατίθεται στην ήδη πολύ πλούσια 
εξοπλισμένη έκδοση Momentum, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες του υποψήφιου αγοραστή. Αν όμως επιθυμεί να έχει το 
αυτοκίνητό του μια πιο σπορ αίσθηση και στιλ, τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά, ιδανική επιλογή αποτελεί η έκδοση R-Design. Αν, πάλι, 

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

προτεραιότητα είναι η απόλαυση μιας ακόμα πληρέστερης αίσθησης 
πολυτέλειας, τότε η ιδανική έκδοση είναι η Inscription. Φυσικά, υπάρχει 
διαθέσιμος και επιπλέον προαιρετικός εξοπλισμός, για να αποκτήσει 
το XC60 μια ακόμα πιο έντονη προσωπική σφραγίδα του κατόχου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου 
ανήκουν και οι δύο από τις τρεις νέες τεχνολογίες άνεσης και ασφά-
λειας που παρουσιάζει η Volvo στο νέο XC60 –το πρωτοποριακό σύ-
στημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety και το Oncoming Lane 
Mitigation (σύστημα αποφυγής οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα), ενώ 
το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) είναι προαιρετικό–, 
καθιστώντας το ίσως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που κατασκευά-
στηκε ποτέ. Κοινό τους χαρακτηριστικό, η ενεργή υποβοήθηση στο 
σύστημα διεύθυνσης.

Νέες, μοναδικές 
καλοκαιρινές 
προσφορές στα 
μοντέλα της Nissan
Με τις νέες, μοναδικές καλοκαιρινές 
προσφορές στα μοντέλα της Nissan 
οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτου 
δεν έχουν καμία δικαιολογία για να μην 
επισκεφθούν μια έκθεση της μάρκας.

Συγκεκριμένα, η Nissan προσφέρει τα δημοφι-
λήPULSAR και QASHQAI με προνομιακό επι-
τόκιο χρηματοδότησης 5,9%, δυνατότητα μηδε-
νικής προκαταβολής και διάρκεια αποπληρω-

μής από 12 έως 84 μήνες. Επιπροσθέτως και ειδικά για 
το QASHQAI, η Nissan «επιφυλάσσει» εκπλήξεις, με ξε-
χωριστές δελεαστικές επιλογές που σίγουρα θα… προ-
βληματίσουν.

Παράλληλα, μοντέλα όπως τα X-TRAIL και NAVARA 
προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, ενώ και το 
ολοκαίνουριο MICRA είναι σίγουρο πως θα εκπλήξει ευ-
χάριστα με τις διαθέσιμες εκδόσεις του, αλλά και το πα-
κέτο τιμών που το συνοδεύει.

Οι συγκεκριμένες καλοκαιρινές προσφορές αφο-
ρούν συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων και ισχύουν 
μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Και επειδή όταν πρόκειται για ένα μοντέλο Nissan 
με τόσα προνόμια δεν χωρούν… δεύτερες σκέψεις, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον πλησι-
έστερο επίσημο έμπορο Nissan ή το www.nissan.gr 
για να «διανύσουν» πολλά και συναρπαστικά καλοκαι-
ρινά χιλιόμετρα!
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ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο ιρανικός θίασος Shieveh Theatre Company έρ-
χεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών για δύο 
παραστάσεις µε το έργο «Από το υπόγειο στην τα-
ράτσα», σε σκηνοθεσία Αφσανέχ Μαχιάν. Πρό-
κειται για µία παράσταση θεάτρου-ντοκουµέντο, 
που αφηγείται την ιστορία του ροκ συγκροτήµατος 
Yellow Dogs από την Τεχεράνη. Στον Χώρο Η της 
Πειραιώς 260, στις 8 και 9 Ιουλίου, στις 21:00. Στις 
8 Ιουλίου µετά την παράσταση θα ακολουθήσει συ-
ζήτηση µε τον θίασο, σε συντονισµό της Τζωρτζίνας 
Κακουδάκη. Μια ευκαιρία να µιλήσουµε για τη θε-
ατρική πραγµατικότητα στο σηµερινό Ιράν.

ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ + FONΕS
Ένα πρότζεκτ γένους θηλυκού στον Κήπο του Με-
γάρου παρουσιάζεται την Τετάρτη 12 Ιουλίου στις 
21:00. Οκτώ δροσερά κορίτσια που αγαπούν τη 
µουσική, από διάφορα µήκη και πλάτη του κό-
σµου, διαλέγουν µερικά από τα πιο όµορφα πο-
λυφωνικά τραγούδια. Τη βραδιά ανοίγουν οι Jusu 
Foli & Senegal Rhythm, τέσσερις καλλιτέχνες από 
τη Σενεγάλη και την Ελλάδα (Ndioba ngom, Αss 
Τhiam, Γιώργος Χριστάκης, Jeffree Diop) που 
πρεσβεύουν ότι όλα είναι ρυθµός και µουσική.

OΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ
Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, που χρόνια τώρα προ-
σφέρει βοήθεια µε τις κινητοποιήσεις του, καλεί φέτος 
τον ∆ιονύση Σαββόπουλο να ηγηθεί ενός µεγάλου µου-
σικού γεγονότος µε ένα συµβολικό εισιτήριο και προ-
σφορά τροφίµων στο Καλλιµάρµαρο την Τετάρτη 12 Ι-
ουλίου. Μαζί του οι Αρβανιτάκη, Ζουγανέλη, Χαρούλης, 
∆εληβοριάς, Ζουγανέλης κ.ά.

Ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη
Ο αγαπηµένος τραγουδοποιός τη ∆ευτέρα 10 Ιουλίου θα µας παρουσιάσει τα καινούργια του τραγούδια 
από τον δίσκο του «Μονόλογος για δύο», όπου συνεργάζεται αποκλειστικά µε τον Μανώλη Φάµελλο. 
Στη σκηνή τον πλαισιώνουν οι Μυρτώ Ναούµ, που συµµετείχε στο «Voice», και η ∆ήµητρα Μπουλού-

ζου, την οποία θα απολαύσουµε και στο βιολί.
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EL Εδώ ζουν οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Και 
υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Στην εναλλακτική και ατί-
θαση Ικαρία όλα γίνονται αλλιώς. Οι ρυθμοί, οι συ-
μπεριφορές και οι ιδέες κατατάσσουν το ανυπάκουο 

νησί σε έναν προορισμό που αναγκάζει τους επισκέπτες να α-
νανεώνουν διαρκώς το ραντεβού μαζί της. Πανηγύρια, φύση, 
νυχτερινή ζωή και τοπικά εδέσματα θα σας αποπλανήσουν για 
πάντα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Είναι αλήθεια ότι το νησί προσελκύει μεγάλο ποσοστό εναλ-
λακτικού τουρισμού. Ανθρώπους που λατρεύουν τη yoga στη 
φύση (www.purefitness.gr, www.bodytalksystem.com), τα μο-
νοπάτια για ατελείωτους, οργανωμένους και μη, περιπάτους. 
Μέχρι και μαθήματα δημιουργικής γραφής μπορείτε να κάνετε 
με την Joey Brown, η οποία έχει γίνει σχεδόν ντόπια μετά από 
τόσα χρόνια στο νησί (www.manamahouse.com).

Αυτό που σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε είναι τα καθιερω-
μένα πανηγύρια που οργανώνονται στο νησί καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου. Σε αυτά θα μάθετε με ευκολία τον περίφημο 
μπαλαριστό «ικαριώτικο» χορό. Το πιο μεγάλο πανηγύρι είναι 
εκείνο του Δεκαπενταύγουστου, ενώ την ίδια μέρα μπορεί να 
γίνονται δύο πανηγύρια σε διαφορετικές περιοχές.

Το ευλογημένο αυτό νησί, σύμφωνα και με τη μυθολογία, 
λόγω της ιδιόμορφης γεωλογικής και τεκτονικής δομής του, 
αποτελεί έναν τόπο προικισμένο όσον αφορά τη γεωθερμία. 
Έτσι, υπάρχουν πολλές ιαματικές πηγές, κατάλληλες για όσους 
επισκέπτονται την Ικαρία για θεραπευτικούς και θερμαλιστι-
κούς σκοπούς. Μερικές από τις πιο γνωστές είναι η Κράτσα, η 
Μουσταφά-Λίτζα, του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος Θερμών.

Οι παραλίες της είναι πραγματικά ασυναγώνιστες και χωρίς 
να τις έχει πειράξει ανθρώπινο χέρι. Ξεχωρίζει η Ψιλή Άμμος. 
Προτεινόμενες και ο Αρμενιστής στο βόρειο μέρος του νησιού, 
ο Αϊ-Γιώργης, η Μακριά Παραλία και το Ανεφάντι.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ο Λευτέρης Τρικεριώτης μαζεύει κρίταμο από τα βράχια 
δίπλα στη θάλασσα και το διαθέτει στην αγορά μέσω του www.
Ikariastore.gr. Τα αναψυκτικά Ικαρίας «Κέφαλος» είναι γνω-
στά εδώ και 80 χρόνια. Το μέλι φτιάχνεται από πεύκο και είναι 
εξαιρετικά εύγεστο και ρευστό. Επίσης, μαρμελάδες, γλυκά του 
κουταλιού, προϊόντα ομορφιάς, όπως σαπούνια και αποσμη-
τικά. Παράγονται, ωστόσο, σε ποσότητες μικρές, για λίγους και 
«καλούς».

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Το τοπικό κρασί με το όνομα Πράμνειος, γνωστό από την 
εποχή του Ομήρου (περίπου από το 850 π.Χ.), είναι βαρύ από 
άποψη αλκοολικών βαθμών. Κατά κύριο λόγο εδώ παράγονται 
ερυθρά ξηρά κρασιά. Οπωσδήποτε να τα αναζητήσετε και συ-
γκεκριμένα στο κτήμα της οικογένειας Καρίμαλη (τηλ.: 22750 
31151, http://www.ikarianwine.gr/winery.htm) στην περιοχή 
Εύδηλος, όπου μπορείτε να μείνετε κιόλας.

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ
Kionio Sea House: Πιο παραδοσιακή κατοικία δεν υπάρχει 
στο ακρωτήριο Κιόνι. Κοντά στη θάλασσα και απομονωμένο 
από θορύβους, εδώ σίγουρα θα χαλαρώσετε. http://kionio-
ikaria.com/

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕ/ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΤΕ
Γρήγορης στην περιοχή Φάρος: Πάνω στο κύμα, σερβίρει 
πάντα φρέσκο ψάρι. Δοκιμάστε σαρδέλα και τσιπούρα ψητή. 
Τα μαγειρευτά του είναι επίσης νοστιμότατα. Τηλ.: 22750 
32208
Carte-Postale: All day bar με πολλές επιλογές τόσο για αλ-
μυρό όσο και για γλυκό. Δοκιμάστε ανεπιφύλακτα τις πλούσιες 
βάφλες του με θέα το Αιγαίο. Λειτουργεί επίσης εκθεσιακός 
χώρος. Στον Αρμενιστή. Τηλ.: 22750 71031

Περισσότερα στο https://www.visitikaria.gr/gr.

Ικαρία, 
μια διαρκής γιορτή

  ΙΩΆΝΝΆ ΜΟΥΡΤΆΡΆΚΟΥ



Η 
ΑΝΕΚ LINES, φέτος, συμπληρώνει 50 
χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελ-
ληνική και διεθνή ναυτιλία. Μια μακρά 
διαδρομή που χαρακτηρίζεται από τον 

επαγγελματισμό και εστιάζει στη δημιουργία μιας 
μοναδικής ταξιδιωτικής εμπειρίας για κάθε επι-
βάτη που επιλέγει κάποιο από τα πλοία της.  Με 
σεβασμό στην κρητική παράδοση που είναι ανα-
πόσπαστο κομμάτι της και εγγύηση την αυθεντικό-
τητα που διακρίνει τους ανθρώπους της, η ΑΝΕΚ 
LINES κάνει με σταθερά βήματα πράξη το όραμά 
της εδώ και πέντε δεκαετίες.
Όλα ξεκίνησαν στις 10 Απριλίου του 1967 όταν 
ένας φωτισμένος ιεράρχης, ο Μητροπολίτης Ει-
ρηναίος Γαλανάκης, δύο καταξιωμένοι Χανιώ-
τες οικονομολόγοι, ο Κώστας Αρχοντάκης και ο 
Γιάννης Τζαμαριουδάκης και εκατοντάδες απλοί 
άνθρωποι, έμποροι, υπάλληλοι, συνταξιούχοι και 
αγρότες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό 
όραμα, διέθεσαν το υστέρημά τους για να “γεν-
νηθεί” η ΑΝΕΚ. Ήταν η δυναμική απάντηση των 
Κρητικών στο αίτημα για εξυγίανση της ακτοπλο-
ϊκής σύνδεσης της μεγαλονήσου με τον Πειραιά.  
Η ΑΝΕΚ ήταν η πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Η δραστηριοποίηση της εταιρείας στο χώρο της 
επιβατηγού ναυτιλίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 
του 1970 με τη δρομολόγηση του πρώτου πλοί-
ου της, του ιστορικού «ΚΥΔΩΝ», στη γραμμή 
Πειραιά – Χανιά. Έκτοτε η ΑΝΕΚ «έπιασε» πολλά 
λιμάνια, που αποτέλεσαν ορόσημα για την ανά-
πτυξή της. Το 1987 άνοιξε πανιά για τις διεθνείς 
θάλασσες, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την 
παρουσία της στην Αδριατική. Παράλληλα, η ει-
σαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
από το Δεκέμβριο του 1998, διασφάλισε την ανο-
δική της πορεία. 
Σήμερα η ΑΝΕΚ LINES έχει παγιώσει τη θέση 
της ανάμεσα στις πλέον σύγχρονες ναυτιλιακές 
εταιρείες, με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και κύρος. 
Συνεχίζει να υπηρετεί σταθερά τον ηγετικό της 
ρόλο και διατηρεί με συνέπεια τον πρωτοποριακό 
της χαρακτήρα και αμιγή την ελληνική της ταυτό-
τητα. Η έδρα της βρίσκεται στα Χανιά, σε ιδιόκτητο 
υπερσύγχρονο κτήριο και διαθέτει μεγάλο συνε-

δριακό κέντρο χωρητικότητας 500 ατόμων. 
Η ΑΝΕΚ διαχειρίζεται έναν στόλο από 10 επιβα-
τηγά οχηματαγωγά πλοία και εξυπηρετεί 23 προ-
ορισμούς στην Κρήτη, το Αιγαίο, το Ιόνιο και την 
Αδριατική. 
Κάθε μέρα μπορούν με τα πλοία της ANEK LINES 
να μεταφερθούν συνολικά 15.315 επιβάτες και 
5.500 οχήματα, ενώ συνεργάζεται με πάνω 1.500 
πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα και σε 18 χώρες 
του εξωτερικού.
Μεταξύ των σημαντικών διακρίσεων που έχει λά-
βει από καταξιωμένους ελληνικούς και διεθνείς 
φορείς, συγκαταλέγεται η βράβευσή της ΑΝΕΚ  
ως Καλύτερης Εταιρείας του 2008 
για την επιβατηγό ναυτιλία από την κορυφαία ναυ-
τιλιακή επιθεώρηση Lloyd’s List. Επίσης, 
η ΑΝΕΚ έχει επιλεχθεί ως “Εθνικός Πρωταθλη-
τής” στα European Business Awards 2016 - 2017 
ανάμεσα σε 33.000 επιχειρήσεις από 34 ευρωπα-
ϊκές χώρες. 
Σε αυτό το μισό αιώνα η εταιρεία συνέβαλε απο-
φασιστικά στην αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών 
υπηρεσιών υιοθετώντας τεχνολογικές καινοτο-
μίες, αναδεικνύοντας την παραδοσιακή κρητική 
φιλοξενία και μεριμνώντας για την προβολή του 
πολιτισμού και της ιστορίας του νησιού. 
Η ΑΝΕΚ LINES χάρη στην αδιαπραγμάτευτη 
υποστήριξη των Κρητικών,  υπερβαίνει τα εμπό-
δια των οικονομικών και πολιτικών κρίσεων που 
έζησε η χώρα και με σταθερή ρότα στις αξίες και 
τα ιδανικά των ιδρυτών της εξελίσσεται διαρκώς.
50 χρόνια τώρα η ANEK LINES εξυπηρετεί καθη-
μερινά χιλιάδες επιβάτες, με άνεση, πολυτέλεια, 
ποιοτικές μεσογειακές – κρητικές γευστικές επι-
λογές. 
50 χρόνια τώρα η ANEK LINES, στέκεται υπεύ-
θυνα δίπλα σε χιλιάδες συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη και στηρίζει στην πράξη τον πολιτι-
σμό, την παιδεία και τον αθλητισμό.
50 χρόνια τώρα η ANEK LINES, εκπροσωπεί την 
Κρήτη και όλη την Ελλάδα με περηφάνια στις ελ-
ληνικές και διεθνείς θάλασσες.
Πιστή στις αρχές της η ΑΝΕΚ LINES αποτελεί ιστο-
ρικό κεφάλαιο της ελληνικής ναυτιλίας συνεχίζο-
ντας το ταξίδι της  με πλώρη το μέλλον!

50 χρόνια ΑΝΕΚ LINES
Το ταξίδι συνεχίζεται με πλώρη το μέλλον

ΑΝΕΚ LINES: Με πλώρη την Κρήτη ...από 20 € 

Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και η ΑΝΕΚ 
LINES φροντίζει να συνδυάσετε τις διακοπές 

σας στην Κρήτη, με την οικονομία, την άνεση και 
την πολυτέλεια! Η ΑΝΕΚ LINES ανταποδίδοντας 
την εμπιστοσύνη όσων επιλέγουν κάποιο από τα 
πλοία του στόλου της για τα ταξίδια τους, προσφέ-
ρει μοναδικές εκπτώσεις σε ημερήσια και βραδινά 
δρομολόγια, με εισιτήρια που ξεκινούν από 20€, 
ελκυστικά πακέτα προσφορών από 76€ το άτομο 
με ΙΧ και προνομιακές παροχές. 
Φέτος, το καλοκαίρι, ταξιδέψτε με την ΑΝΕΚ 
LINES, στους ειδυλλιακούς προορισμούς της 
Κρήτης. Kάντε τη βουτιά σας στην εξωτική 
Μονή Χρυσοσκαλίτισσας ή επιλέξτε στα νότια 
των Χανίων την παραλία Κρίταμα με τα ρηχά 
τυρκουάζ νερά και θέα το  Φραγκοκάστελο και 
τα Λευκά Όρη. Περάστε και από τα δημοφιλή 
Φαλάσαρνα με το μεγαλύτερο beach party της 
Κρήτης. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες συμμετέ-
χοντας στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου 
Ανωγείων στο όμορφο Ρέθυμνο. Ακολουθεί-
στε ευχάριστες διαδρομές στο Ζαρό του Ηρα-
κλείου και απολαύστε φρέσκο ψάρι στο γραφι-
κό Παλαίκαστρο, έναν από τους πιο γαλήνιους 
Λασιθιώτικους προορισμούς. Για τους λίγο πιο 
«εναλλακτικούς»… μια βόλτα στο φαράγγι του 
Χα, στην Ιεράπετρα με τη χρήση του κατάλλη-
λου εξοπλισμού, θα φέρει τους τολμηρούς πιο 

κοντά με τις άγριες ομορφιές του νησιού.
H ANEK LINES σας προσφέρει καθημερινά ημε-
ρήσια και βραδινά δρομολόγια από και προς τα 
Χανιά και το Ηράκλειο, αλλά και εκπτώσεις και 
προσφορές όπως: 
•  30% έκπτωση στα ημερήσια δρομολόγια σε κα-

μπίνες και ΙΧ
•  3+1 δωρεάν εισιτήριο σε τετράκλινη καμπίνα 
•  20% έκπτωση στα βραδινά δρομολόγια στα εισι-

τήρια επιστροφής
•  50% έκπτωση για παιδιά από 5-10 ετών σε όλες 

τις θέσεις 
•  Έως 50% έκπτωση σε πολύτεκνους 
•  Έως 50% έκπτωση σε φοιτητές-σπουδαστές.
Γίνετε μέλος στο πρόγραμμα ΑΝΕΚ Smart Bonus 
και κερδίστε εκπτώσεις, δωρεάν εισιτήρια και 
αποκλειστικά προνόμια, κάνοντας την έξυπνη 
επιλογή για τα ταξίδια σας!
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
προσφορές και τα οικονομικά πακέτα της ANEK 
LINES, επισκεφτείτε το www.anek.gr, καλέστε 
στα τηλ. 210 4197400, 28210 27500, 28210 308000  
ή απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
Η ΑΝΕΚ LINES σας κλείνει “ραντεβού στο πλοίο” 
και σας ταξιδεύει στην Κρήτη και αυτό το καλοκαί-
ρι από 20 € . 
50 χρόνια ΑΝΕΚ LINES. Όμορφα ταξίδια  με 
“πλώρη το μέλλον”.
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47ος ∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ 
∆ΙΑΠΛΟΥΣ 
ΤΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

1. Bernade Perez Manuel 
Antonio
2. ∆ηµητρόπουλος 
Στέργιος
3. Ζαµπέτογλου Κώστας
4. Κανλής Μιχαήλ
5. Καραβασίλης Στέφανος
6. Κατραντσιώτης 
Θεόδωρος
7. Κουτλιάνος Βασίλειος
8. Λαφαζάνος Ιωάννης
9. Μαραγγός Γιώργος-
Μάριος
10. Μυλωνάς Πολυχρόνης
11. Ξανθόπουλος 
Αθανάσιος
12. Παλαµίδη Χαρά
13. Παπαθανασίου 
Βασίλειος
14. Παπακώστας 
Ευάγγελος
15. Παρίσης Ανδρέας
16. Peristeris Michael
17. Read Michael Peter
18. Τσέλιος Παναγής
19. Τσιάρα Ιωάννα
20. Χαρατάσος Χρήστος
21. Χατζάρας Φώτης

Επιλαχόντες
1. Μαράκος ∆ηµήτριος
2. Σανιδά Ευαγγελία
3. Σεριστατίδης Ιωσήφ
4. Πολύζος Ορέστης
5. Μουρατίδης Συµεών

Όλα είναι έτοιµα για τη φετινή διοργάνωση του 47ου Κολυµ-
βητικού ∆ιάπλου του Τορωναίου Κόλπου, ο οποίος αποτελεί 
θεσµό για την παγκόσµια µαραθώνια κολύµβηση και θα διε-
ξαχθεί το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017.

Καταξιωµένοι και διεθνούς φήµης κολυµβητές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό σπεύδουν κάθε χρόνο να δηλώσουν συµµετοχή για να έρ-
θουν στη Χαλκιδική και να λάβουν µέρος σε έναν αγώνα που χαρακτη-
ρίζεται για το γνήσιο αθλητικό ιδεώδες, µακριά από σκοπιµότητες του 
πρωταθλητισµού. Έρχονται για να στεφανωθούν µε τον κότινο, το στε-
φάνι ελιάς, που αποτελεί και το µοναδικό έπαθλο για τους νικητές.

«Όλα αυτά τα χρόνια ο ∆ήµος Σιθωνίας στέκεται αρωγός για να είναι 
άρτια η διοργάνωση, διότι ο ∆ιάπλους του Τορωναίου Κόλπου αποτελεί 
την κορυφαία αθλητική και πολιτιστική εκδήλωση στη Χαλκιδική. Ο α-
γώνας αυτός διεξάγεται κάθε χρόνο χάρη στο µεράκι και στη θέληση των 
νέων της Νικήτης και τους αξίζουν θερµά συγχαρητήρια» ανέφερε ο δή-
µαρχος Σιθωνίας Γιάννης Τζίτζιος.

Οι κολυµβητές θα διανύσουν την απόσταση των 26 χλµ. από την 
Καλλιθέα της Κασσάνδρας στη Νικήτη της Σιθωνίας χωρίς να χρησιµο-

«Άθως – Τα χρώµατα 
της πίστης» 
στον Τεχνοχώρο 
Αποθήκη Νικήτης

Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Άθως – Τα χρώµατα της 
πίστης» του Στράτου Καλαφάτη πραγµατοποιήθηκαν το Σάβ-
βατο 1 Ιουλίου στον Τεχνοχώρο Αποθήκη, στην παραλία της Νι-

κήτης, από τον δήµαρχο Σιθωνίας Γιάννη Τζίτζιο, παρουσία του καλ-
λιτέχνη, του διευθυντή του Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης 
Θεσσαλονίκης Ιωάννη Επαµεινώνδα, δηµοτικών και τοπικών συµβού-
λων και πλήθους κόσµου.

Τα έργα της έκθεσης είναι αποτέλεσµα ενός φωτογραφικού οδοι-
πορικού πέντε ετών µε αλλεπάλληλες αποστολές στο Άγιον Όρος από 
το 2008 µέχρι το 2013. Η έκθεση που φιλοξενεί ο ∆ήµος Σιθωνίας είναι 

συµπαραγωγή του Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης και πα-
ρουσιάζεται µετά από µια σπουδαία περιοδεία στην ελληνική επικρά-
τεια, αλλά και στις µεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις.

Η εργασία θα φιλοξενηθεί µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου στον Τεχνο-
χώρο Αποθήκη και θα είναι εµπλουτισµένη µε νέες εικόνες από το πρό-
σφατο ταξίδι του καλλιτέχνη στην Αθωνική Πολιτεία.

Ωράριο λειτουργίας: καθηµερινά 20:00-24:00
Επιπλέον στοιχεία και φωτογραφίες στο link: http://www.

dimossithonias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32
79&Itemid=41.

ποιήσουν πτερύγια ή άλλα βοηθητικά µέσα πλεύσης. Για την ασφάλειά 
τους θα συνοδεύονται από µηχανοκίνητες βάρκες και ταχύπλοα σκάφη 
που διαθέτουν ασύρµατη επικοινωνία.

Ο ∆ιάπλους του Τορωναίου αποτελεί το κορυφαίο αθλητικό γεγο-
νός ολόκληρης της Χαλκιδικής. Φέτος κατατέθηκαν πάνω από 60 αιτή-
σεις κολυµβητών. Από αυτούς θα συµµετέχουν οι 21. Παρά το γεγονός 
ότι πολλοί κολυµβητές ζήτησαν επίµονα από την Εκπολιτιστική Εται-
ρεία Νέων Νικήτης «Ο Σίθων», που είναι η διοργανώτρια, να αυξήσει τον 
αριθµό των συµµετοχών, αυτό δεν έγινε δεκτό, γιατί για τον «Σίθωνα» 
προέχει οι κολυµβητές που θα διαπλεύσουν τον Τορωναίο να είναι α-
σφαλείς κι ας είναι λιγότεροι. Ο Τορωναίος Κόλπος είναι µια δύσκολη 
θάλασσα και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα τέλη Ιουλίου 
είναι ευµετάβολες.

Με αφορµή τον ∆ιάπλου του Τορωναίου Κόλπου διοργανώνονται 
παράλληλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Νικήτη από την 
Τετάρτη 12 Ιουλίου. Την παραµονή του διάπλου θα διεξαχθεί, όπως κάθε 
χρόνο, ο 16ος Αγώνας Κολύµβησης 1.500 µέτρων, τον οποίον ντόπιοι και 
επισκέπτες ξέρουν ως τον «µικρό ∆ιάπλου», γιατί παίρνουν µέρος και 
παιδιά κάθε ηλικίας, επίδοξοι κολυµβητές του ∆ιάπλου του Τορωναίου 
Κόλπου.

Φέτος την τελετή λήξης θα παρακολουθήσει, προσκεκληµένος του 
δηµάρχου Σιθωνίας, ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώργος Κύρτσος.

Ιστορική αναδροµή
Τον Ιούλιο του 1971 µια παρέα Νικητιανών, ο Άγγελος Κουτλιάνος, ο 
Μάκης Παπάγγελος, ο Νίκος Παπαθανασίου, ο Χρήστος Ξανθόπουλος, 
ο Νίκος Μπιλάλης και ο Γιώργος Καραθανάσης, µε κίνητρο την αγάπη 
για τη θάλασσα, ξεκίνησε και έκανε πραγµατικότητα κάτι που για όλους 
ήταν µια τρέλα, να περάσουν από τη Νικήτη της Σιθωνίας στην Κασσάν-
δρα κολυµπώντας τον Τορωναίο Κόλπο.

Το ξεκίνηµα των έξι κολυµβητών πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. 
Εκτός από µερικούς φίλους, κανένας άλλος δεν παρευρέθηκε. Έτσι, ρί-
χτηκαν στη θάλασσα χωρίς καµία επισηµότητα, µε µόνο όπλο την πίστη 
στη σπουδαιότητα του εγχειρήµατός τους, την αγάπη για τη θάλασσα και 
τον πραγµατικό αθλητισµό. Το απόγευµα, όταν µαθεύτηκε πως οι κο-
λυµβητές φτάνουν στην ακτή της Κασσάνδρας, οι κάτοικοι, µην µπορώ-
ντας να το πιστέψουν, έτρεξαν µε ό,τι µέσο διέθεταν για να υποδεχτούν 
τους ήρωες.

Το γεγονός αυτό επαναλήφθηκε και την επόµενη χρονιά πιο οργα-
νωµένα. Το 1973 η ίδια παρέα ίδρυσε την Εκπολιτιστική Εταιρεία Νέων 
Νικήτης «Ο Σίθων». Το 1974, λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην Ελ-
λάδα, ο αγώνας δεν έγινε. Έτσι, ο 5ος Κολυµβητικός ∆ιάπλους έγινε το 
1975 και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από τότε, κάθε χρόνο τον Ιούλιο ο 
«Σίθων» διοργανώνει τον διάπλου από την Καλλιθέα της Κασσάνδρας 
στη Νικήτη της Σιθωνίας, ο οποίος έχει πάρει πλέον µορφή λαϊκού φε-
στιβάλ, µια και συνδυάζεται µε διάφορες άλλες πολιτιστικές και ναυτα-
θλητικές εκδηλώσεις. Αποκορύφωµα της επιτυχίας της εκδήλωσης είναι 
η διεθνοποίησή της µε συµµετοχή ξένων κολυµβητών.

Λίστα συµµετεχόντων 
47ου ∆ιεθνή ∆ιάπλου 
Τορωναίου Κόλπου
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INFO
Για να επισκεφτείτε το 
οινοποιείο Στεργίου, µπορείτε 
να επικοινωνήσετε στο τηλ. 
24670 72508 ή στο e-mail 
info@ktimastergiou.gr.

Μπορείτε να παραγγείλετε 
τα κρασιά του Κτήµατος 
Στεργίου στο 210 3466996 
για δωρεάν παράδοση 
στον χώρο σας. Ελάχιστη 
παραγγελία: 25 ευρώ.

Αξιολογήσεις κρασιών

Κόκκινη Πέτρα, 
Κτήµα Στεργίου
Ποικιλία: Merlot, Cinsault, 
Cabernet Sauvignon
Περιοχή: Καστοριά
Τύπος: Ερυθρό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
16-18°C

Κόκκινο χρώµα, βασισµένο σε 
τυπικό µπορντολέζικο χαρµάνι. 
Έντονα αρώµατα από βύσσινο, 
δαµάσκηνο και µούρα, µε νότες 
µπαχαρικών. Στρογγυλό και µα-
λακό στόµα, µε καλή δοµή και 
αιχµηρές τανίνες. Μακριά επί-
γευση.
Ταιριάζει µε κόκκινα κρέατα 
ψητά ή µαγειρευτά µε κόκκι-
νες σάλτσες.

Ανδρέας Στεργίου

Το κρασί 
της Καστοριάς

  ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

Κτήµα Στεργίου 
Ερυθρός
Ποικιλία: Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Ξινό-
µαυρο
Περιοχή: Καστοριά
Τύπος: Ερυθρό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
16-18°C

Βαθύ ρουµπινί χρώµα, άρωµα 
µε νότες πιπεριού, βανίλιας, 
κέδρου και µπαχάρι, αλλά 
και νύξεις µαύρων φρούτων. 
Σώµα µεστό και στόµα τανικό 
και πικάντικο. Μεσαίας διάρ-
κειας επίγευση.
Ταιριάζει µε κόκκινα κρέατα 
ψητά, εντόσθια, κυνήγι, αλλα-
ντικά και λουκάνικα.

Άσπρη Πέτρα, 
Κτήµα Στεργίου
Ποικιλία: Sauvignon Blanc, 
Riesling
Περιοχή: Καστοριά
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρα-
σία: 8-10°C

Χρώµα κίτρινο. Αρώµατα 
φρεσκοκοµµένου πεπο-
νιού και ώριµης µπανά-
νας –τυπικά της ποικιλίας 
Sauvignon Blanc–, συνοδεύ-
ονται από νότες κίτρου και 
µάνγκο από τη µικρή συµ-
µετοχή του Riesling. Ιδιαί-
τερο κρασί, έντονα λιπαρό, 
δροσερό, απόλυτα ισορρο-
πηµένο, µε µια διακριτική ο-
ξύτητα.
Συνδυάζεται µε ψάρια ψητά, 
τηγανητά, θαλασσινά και κί-
τρινα τυριά.

Όταν ακούς Καστοριά, οι πρώτες εικόνες που έρχονται στον νου είναι η λίµνη, 
το χιόνι, η γραφικότητα και οι γούνες. Σήµερα όµως µιλάµε µε τον Ανδρέα 
Στεργίου, τη δεύτερη γενιά της οικογένειας που δηµιούργησε το Κτήµα 
Στεργίου. Πραγµατικοί πρωτοπόροι στον τόπο τους, είχαν το όραµα να εντά-

ξουν την Καστοριά στις αµπελουργικές ζώνες του τόπου, κάτι που έφεραν εις πέρας.

Τι σας ενέπνευσε ώστε να ασχοληθείτε µε την οινοποιία;
Έζησα από µικρός τον αγώνα και τις προσπάθειες των γονιών µου για ένταξη της Καστο-
ριάς ως αµπελουργικής ζώνης, καθώς και τη δηµιουργία του πρώτου οινοποιείου στον 
νοµό, του οινοποιείου µας. Συµµετέχοντας στη φύτευση των αµπελιών και σε όσες δια-
δικασίες ήταν εφικτό, δεν άργησα να κολλήσω το µικρόβιο της αγάπης για το αµπέλι και 
το κρασί.

Μιλήστε µας για τον τόπο σας. Η Καστοριά δεν συγκαταλέγεται στις οινοπαραγωγι-
κές περιοχές που σου έρχονται εύκολα στον νου.
Η Καστοριά είναι µια πόλη που βρίσκεται σε µεγάλο υψόµετρο και στην οποία επικρα-
τούν δύσκολες κλιµατικές συνθήκες. Παρόλο που κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η 
γούνα, αµπέλια καλλιεργούνταν γύρω από τη λίµνη µε σκοπό τη χωρική οινοποίηση. 
Μέχρι το 2000, που κατασκευάζεται το οινοποιείο µας, και το 2005, που εντάσσουµε 
την περιοχή στην αµπελουργική ζώνη ΠΓΕ Καστοριά, δεν είχε γίνει κάποια ανάλογη 
προσπάθεια που να συνδέεται µε τον χώρο του κρασιού, γι’ αυτό και η Καστοριά δεν συ-
γκαταλέγεται στις οινοπαραγωγικές περιοχές που σου έρχονται εύκολα στον νου.

∆ουλεύετε µόνο ξένες ποικιλίες και Ξινόµαυρο. Πώς προέκυψε αυτή η επιλογή;
Οι ξένες ποικιλίες που καλλιεργούµε είναι Cabernet Sauvignon, Merlot, Cinsault, 
Sauvignon Blanc και Riesling, ενώ οι ελληνικές είναι το Ξινόµαυρο και το Ασύρτικο. 
Πρόκειται για ποικιλίες συνιστώµενες και επιτρεπόµενες για την ΠΓΕ Καστοριά. Η επι-
λογή τους έγινε βάσει του υψόµετρου και των ιδιαίτερων κλιµατικών συνθηκών που επι-
κρατούν στην περιοχή µας.

Σχέδια για το µέλλον; Εξωστρέφεια;
Σχέδια για το µέλλον είναι η φύτευση νέων αµπελιών, η αύξηση της δυναµικής του οινο-
ποιείου και η αύξηση των εξαγωγών.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζον Γουότς ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζόναθαν 
Γκόλντσταϊν, Τζον Φράνσις Ντέιλι, Τζον Γουότς, 
Κρίστοφερ Φορντ, Κρις Μακ Κένα,  Έρικ Σόµερς ΠΡΩ-
ΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Τοµ Χόλαντ, Μάικλ Κίτον, Ρόµπερτ 
Ντάουνι Τζoύνιορ, Μαρίζα Τοµέι ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 133΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

Η ατµοσφαιρική ταινία, βασισµένη στο οµώνυµο βιβλίο του Τόµας Κάλιναν, αφηγείται την ιστορία ενός 
πληγωµένου στρατιώτη (Κόλιν Φάρελ) ο οποίος κατά τη διάρκεια του αµερικανικού εµφυλίου, και 
συγκεκριµένα το 1864, βρίσκει καταφύγιο σε ένα σχολείο θηλέων οικοτρόφων στη Βιρτζίνια, όπου 
τον περιθάλπουν. Η παρουσία του εκεί, όµως, ξυπνά στα κορίτσια και στις µοναχικές γυναίκες του 

σχολείου (Νικόλ Κίντµαν, Κίρστεν Ντανστ, Ελ Φάνινγκ) καταπιεσµένα ένστικτα, πάθη και ανάγκες, προκαλώντας 
ανταγωνισµούς και συγκρούσεις µεταξύ τους, που φτάνουν ακόµη και στα άκρα. Η Σοφία Κόπολα, σκηνοθετώντας 
και υπογράφοντας το σενάριο της κινηµατογραφικής µεταφοράς του µυθιστορήµατος του Τόµας Κάλιναν, υιοθετεί 
τη γυναικεία αφηγηµατική µατιά. Η σκηνοθεσία της είναι αριστουργηµατική. ∆ηµιουργεί καταστάσεις κάτω από τις 
οποίες πάντα κρύβεται κάτι πιο βαθύ. ∆ικαίως η Κόπολα έγινε µόλις η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του Φεστιβάλ 
των Καννών που απέσπασε το βραβείο Σκηνοθεσίας. Οι ερµηνείες είναι καλοκουρδισµένες και οι πρωταγωνιστές 
φαίνεται να έχουν χτίσει µεταξύ τους µια ατµόσφαιρα που βοηθά πολύ τη ροή της ιστορίας. Η Κίρστεν Ντανστ δίνει 
µία πολύ δυνατή ερµηνεία, οι εκφράσεις της, η κίνησή της και ο λόγος της προσδίδουν στον χαρακτήρα τα στοιχεία 
εκείνα της καταπίεσης της ηρωίδας, η οποία θέλει να ξεφύγει από την όλη κατάσταση – είναι το πρόσωπο της ταινίας 
µε το οποίο ο θεατής µπορεί να ταυτιστεί. Είναι η τρίτη συνεργασία της Ντανστ µε την Κόπολα και, όπως φαίνεται, 
έχει δηµιουργηθεί µια χηµεία µεταξύ τους που αποδίδει αριστοτεχνικά στο σελιλόιντ.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΛΑΤΙΝΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ
HOW TO BE A LATIN LOVER

Ο Μάξιµο, ένας Λατίνος καρδιοκατακτητής, είχε ένα και µόνο όνειρο στη ζωή του: να ζει πλούσια, χωρίς να 
χρειαστεί να δουλέψει ούτε µια µέρα. Και για πολλά χρόνια τα κατάφερνε, αποπλανώντας πλούσιες ηλικι-
ωµένες γυναίκες, µέχρι που παντρεύτηκε µία µε τα διπλά του χρόνια. Είκοσι πέντε χρόνια µετά, κακοµα-
θηµένος και έχοντας βαρεθεί να ξυπνάει δίπλα στην 80χρονη πια σύζυγό του, θα βρεθεί προ εκπλήξεως 

όταν εκείνη θα τον παρατήσει για έναν µικρότερό του άντρα, πωλητή αυτοκινήτων. Θα αναγκαστεί τότε να ζήσει και 
πάλι µε την αποξενωµένη αδερφή του, Σάρα, και τον εκκεντρικό αλλά αξιολάτρευτο γιο της, Χιούγκο. Ανυπόµονος 
να γυρίσει στην πολυτελή ζωή που είχε συνηθίσει, ο Μάξιµο θα εκµεταλλευτεί τον νεανικό έρωτα του ανιψιού του 
για µια συµµαθήτριά του, για να προσεγγίσει τον νέο του στόχο, τη γιαγιά της, Σελέστ, χήρα δισεκατοµµυριούχου. 
Αυτή τη φορά, όµως, η παρουσία του ανιψιού του θα του ανατρέψει τα σχέδια. Τυπική καλοκαιρινή ταινία, µε τους 
υπερβολικούς χαρακτήρες που υπάρχουν στις ταινίες του είδους, ενώ σεναριακά δεν υπάρχει κάποια ανατροπή ή κάτι 
το πρωτότυπο.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κεν Μαρίνο ΣΕΝΑΡΙΟ: Κρις Σπέιν, Τζον Ζακ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Σάλµα Χάγιεκ, Γιουτζίνιο Ντερµπέζ, Ροµπ 
Λόου, Κρίστεν Μπελ, Ράκελ Γουέλς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 115΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σοφία Κόπολα ΣΕΝΑΡΙΟ: Σοφία Κόπολα ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Νικόλ Κίντµαν, Κόλιν Φάρελ, Κίρστεν Ντανστ, Ελ 
Φάνινγκ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 94΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: UIP

SPIDER-MAN: 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ
SPIDER-MAN: 
HOMECOMING

Ενθουσιασµένος από την εµπειρία του µε 
τους Εκδικητές, ο νεαρός Πίτερ Πάρκερ 
επιστρέφει στο σπίτι του, όπου ζει µε τη 
θεία Μέι κάτω από το άγρυπνο βλέµµα 

του καινούργιου του µέντορα, Τόνι Σταρκ. Ο Πίτερ 
προσπαθεί να προσαρµοστεί στην καθηµερινή του 
ρουτίνα, αφαιρείται όµως από την ανάγκη του να 
αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός 
καθηµερινός σούπερ ήρωας. Όταν εµφανίζεται ένας 
καινούργιος εχθρός, τότε όλα εκείνα που ο Πίτερ 
θεωρεί σηµαντικά µοιάζουν να απειλούνται. Το 
reboot του ανθρώπου-αράχνη είναι εδώ για να δεί-
ξει από πού προέρχεται ο ήρωας και να διαµορφώ-
σει το προφίλ του. Η ταινία παρουσιάζει τον Πίτερ 
Πάρκερ στην εφηβεία του, αφελή, να ανακαλύπτει 
τις δυνάµεις του και να προσπαθεί να ενταχθεί στον 
κόσµο των ηρώων. Η δίψα του να γίνει ήρωας τον 
βάζει σε πολλούς µπελάδες, µέσα από τους οποίους 
διαµορφώνεται και ο ήρωας, όπως τον γνωρίζουµε 
στην ενήλικη µορφή του. Η ταινία έχει γρήγορη 
ροή και αρκετές σκηνές δράσεις, ενώ το σενάριο 
ικανοποιεί τόσο τις περιπετειώδεις καταστάσεις 
όσο και τη σκιαγράφηση του χαρακτήρα του. Το 
χιούµορ της ταινίας λειτουργεί επιπρόσθετα στις 
καταστάσεις στις οποίες µπλέκει ο νεαρός ήρωας. 
Η ταινία είναι µία πολύ καλή, ενδιαφέρουσα και 
απολαυστική εισαγωγή στον κόσµο του Spider-Man 
και δεν θα αφήσει παραπονεµένους τους λάτρεις 
του είδους.

Η ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ
THE BEGUILED

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
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Τα μέσα της δεκαετίας του ’60 ήταν μια εποχή άναρχης ανοικοδόμησης της Αθή-
νας. Οι Αθηναίοι πουλούσαν τα οικόπεδά τους για αντιπαροχή την ίδια στιγμή 
που οι κάτοικοι της περιφέρειας συνέρρεαν μαζικά στην πρωτεύουσα για μια 
καλύτερη τύχη. Στο μεταξύ, ολόκληρη η χώρα, με επίκεντρο την Αθήνα, εκ-

συγχρονιζόταν. Οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, το τηλέφωνο και η τηλεόραση έβρισκαν 
θέση σε κάθε σπίτι, ενώ τα αυτοκίνητα άλλαζαν τον τρόπο ζωής των κατοίκων που ήθελαν 
να αποτινάξουν το παρελθόν και να αγκαλιάσουν την παγκόσμια πρόοδο. Η Λόλα Νταϊφά 
τότε ήταν μια ανήσυχη φοιτήτρια της Φιλοσοφικής που μόλις ξεκινούσε να καλλιεργεί 
ένα περίεργο πάθος: αυτό της συλλογής ιστορικών πιάτων. «Βλέποντας σπίτια, παλιά νοι-
κοκυριά, αντικείμενα, βιβλία είτε να γκρεμίζονται είτε να ξεπουλιούνται, ένιωσα πανικό 
και σκεφτόμουν πως «τίποτα δεν θα μείνει από την Ελλάδα που αγάπησα. Αγαπούσα την 
Αθήνα που έφευγε και ξεκίνησα να μαζεύω ακροκέραμα, που αντιπροσώπευαν την εξω-
τερική όψη ενός σπιτιού, και τα πιάτα, που ήταν η ζωή του σπιτιού, η καθημερινότητα».

Η κ. Νταϊφά θυμάται τα μικρά, καρμικά και αστεία που μας παίζει η ζωή. «Βρήκα το 
πρώτο πιάτο της συλλογής μου στο σπίτι της πεθεράς μου. Βέβαια τότε δεν γνώριζα πως 
αυτή η γυναίκα θα γινόταν πεθερά μου. Η Καλλιόπη Νταϊφά είχε ένα πανέμορφο αστικό 
σπίτι, στην Καλλιδρομίου, με πολλά έργα, πίνακες ζωγραφικής και μια μεγάλη βιβλιο-
θήκη. Αυτή η βιβλιοθήκη ήταν και ο λόγος που την επισκέφτηκα. Κάποια βιβλία που χρει-
αζόμουν για το πανεπιστήμιο έμαθα πως υπήρχαν στη βιβλιοθήκη του Νταϊφά. Χτύπησα 
την πόρτα, τα ζήτησα και μου τα έδωσαν. Κατά την επίσκεψή μου ζήτησα ένα ποτήρι νερό 
και η κυρία Καλλιόπη, καθώς ήταν μεγάλη σε ηλικία, με προέτρεψε να πάω μέχρι την κου-
ζίνα και να φέρω ένα ποτήρι νερό κι εκείνης. Κάπου σε μια γωνία της κουζίνας υπήρχε ένα 
πιάτο “σταμπαρισμένο” με ένα βασιλικό ζευγάρι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ως επανα-
στατημένη φοιτήτρια αναρωτήθηκα “τι είδους άνθρωποι έχουν βασιλιάδες σε πιάτο;”. Το 
πιάτο αυτό με απασχόλησε χρόνια μετά ξανά, όταν πλέον είχα παντρευτεί με τον σύζυγό 
μου, Ίωνα Νταϊφά. Το αναζήτησα και η πεθερά μου μου το χάρισε».

Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν μηχανές αναζήτησης και Wikipedia, η Λόλα Νταϊφά 
αρχίζει να διαβάζει, να ρωτάει, να μαθαίνει για την ιστορία αυτού του πιάτου, για να φέρει 
στο φως μια ιστορία συλλογικής μνήμης. «Σε αυτό το πρώτο πιάτο που ανακάλυψα απει-
κονιζόταν ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ και η βασίλισσα Όλγα και τελικά δεν ήταν απλώς ένα 
πιάτο με βασιλιάδες αλλά η Ιστορία της Ελλάδας» αφηγείται η κ. Νταϊφά. «Από τη σύ-
σταση του ελληνικού κράτους ξεκίνησε μια προσπάθεια, με τα “πιάτα του ενθουσιασμού”, 
να μεταδοθεί στον αγράμματο την εποχή του 1863, ταλαιπωρημένο και φτωχό ελληνικό 
λαό μια γνώση της Ιστορίας των Ελλήνων. Ήταν μια πολιτική πράξη, για να καλλιεργηθεί 
η αγάπη για την πατρίδα, μια αυτοπεποίθηση και ένας θαυμασμός “πως καταγόμαστε από 
ήρωες, πως έχουμε ιστορικό παρελθόν”. Γι’ αυτό τα πιάτα απεικονίζουν φιγούρες όπως ο 
Μέγας Αλέξανδρος, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Ρήγας Φεραίος. Επιπλέον, υπήρχαν 
τα “πιάτα της χαράς” και τα “πιάτα των επετείων”, που είτε απεικόνιζαν βασιλιάδες είτε 
κυκλοφορούσαν με αφορμές επετείους. Υπήρχε όμως και μια άλλη σειρά, τα φιλελληνικά 
πιάτα, που σκοπό είχαν να συγκινήσουν τους Ευρωπαίους ώστε να ενισχύσουν οικονο-
μικά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Αυτή η τελευταία κατηγορία πιάτων 
ποτέ δεν με συγκίνησε».

Το νέο ελληνικό κράτος έκανε μπουσουλώντας τα νέα του βήματα και χρειαζόταν να 
εμφυσήσει στους πολίτες του τις έννοιες της ενότητας, του κράτους, της κοινής καταγωγής 
και καταβολής. Η νέα Ελλάδα χρειαζόταν ήρωες και τους σέρβιραν στον λαό στο πιάτο. Τα 
πιάτα κατασκευάζονταν με μεράκι στη Σύρο, στον Πειραιά, στην Πάτρα και στην Αθήνα 
και χρονολογούνται από το 1863 μέχρι και το 1973. «Ήταν εξαιρετικής τέχνης και τεχνικής 

χάρη στα χρώματα, στον σχεδιασμό και στις περίτεχνες μπορντούρες. Όμως δεν ήταν σερ-
βίτσια αξίας. Τα έβαζαν στις πιατοθήκες τους, δεν τα έδιναν προίκα. Έτρωγαν σε αυτά. Έ-
λεγαν στα παιδάκια “φάε τη σούπα και θα δεις τον Κολοκοτρώνη, τον βασιλιά ή τις Τρεις 
Χάριτες”. Όπως μου εξομολογήθηκε μια φίλη, κάπως έτσι έτρωγε όλο της το φαγητό όταν 
ήταν μικρούλα» επισημαίνει η κ. Νταϊφά.

Τα πρόσωπα που απεικονίζονταν έκαναν τη διαφορά. «Ανάμεσα στις φιγούρες υπάρ-
χει εκείνη μιας εικοσάχρονης κοπέλας, της Μαργαρίτας Μπασδέκη, δεμένης με γιατα-
γάνια, μιας ξεχασμένης ηρωίδας της Επανάστασης της Θεσσαλίας, που το 1878, κατά τη 
Μάχη της Μακρινίτσας Πηλίου, δεν έλαβε απλώς μέρος μεταξύ των πολεμιστών αλλά η-
γήθηκε των 300 Ελλήνων πολεμιστών εναντίον 5.000 Τούρκων με επικεφαλής τον Ισκε-
ντέρ Πασά».

Η ίδια η κ. Νταϊφά για να καταλήξει σε αυτή την πλούσια συλλογή έδειξε πίστη, υπο-
μονή και αφοσίωση. «Είναι ένα τεράστιο οδοιπορικό που ακόμα συνεχίζεται. Έχω γυρί-
σει όλη την Ελλάδα γι’ αυτά τα πιάτα και έχω ταξιδέψει και στο εξωτερικό, γιατί εκεί τυπώ-
νονταν. Για χάρη τους έφτασα στη Μασσαλία, στο Μπορντό, στο Πόρτο Μπέλο, στο Μά-
ντσεστερ, στο Βελιγράδι, στη Βουδαπέστη. Με είχαν προσαγάγει μια φορά, μάλιστα, στο 
Αστυνομικό Τμήμα της Πλάκας. Προσπαθούσα να αφήσω ένα σημείωμα και χρήματα σε 
ένα παλαιοπωλείο που στη βιτρίνα του είχε ένα πιάτο. Ο αστυνομικός που βρισκόταν σε 
περιπολία δεν πίστεψε τις εξηγήσεις μου. Χρειάστηκε να έρθει ο ιδιοκτήτης για να αφεθώ 
ελεύθερη. Μια άλλη φορά έπρεπε να παραπλανήσω την οικογένειά μου ώστε να πάμε δι-
ακοπές στην Ανάφη, γιατί είχα πληροφορίες πως εκεί υπήρχε ένα πιάτο. Έχασα όλες τις 
διακοπές μου αναζητώντας το. Άλλα πιάτα έβρισκα, άλλα δεν έβρισκα, άλλα πλήρωνα α-
κριβά, άλλα με «εκβίαζαν» κατά κάποιον τρόπο, μου τα παζάρευαν και για να τα αποκτήσω 
έδινα μπουκάλια ουίσκι ή αμερικανικά τσιγάρα εκείνη την εποχή. Όλα αυτά μαζί με τα 
χρήματα που πλήρωνα».

Η κ. Νταϊφά επιμένει να σταθούμε σε ένα πρόσωπο, στον γλύπτη και κεραμίστα 
Κώστα Ντουσάκη. «Πρόκειται για έναν sui generis καλλιτέχνη από τα Χανιά που εμπνεύ-
στηκε από αυτή τη σειρά των πιάτων και συνέχισε την παράδοση με τη δική του τεχνοτρο-
πία, φιλοτεχνώντας τις μορφές του Θεοτοκόπουλου, του Καζαντζάκη και των ηρώων των 
κρητικών επαναστάσεων. Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που, δυστυχώς, δεν γνώρισε 
την καταξίωση. Είναι αυτός που έφτιαξε το άγαλμα του Αφανούς Ναύτη στη Σούδα, ενώ η 
προσωπογραφία του Τζον Κένεντι που φιλοτέχνησε βρίσκεται στον Λευκό Οίκο. Ο εικα-
στικός μέχρι σήμερα δεν είχε βιβλιογραφηθεί και δεν μπορούσαμε να βρούμε στοιχεία. 
Έπρεπε να πάω στην Πελεκαπίνα, στα Χανιά, για να βρω την κόρη του ώστε να μάθω την 
πορεία του».

Ιστορίες ξεχασμένες σήμερα τότε δημιουργούσαν τα θεμέλια για μια ενιαία Ελλάδα 
που χρειαζόταν σύμβολα. Η κ. Νταϊφά «βούτηξε» στην Ιστορία και ξεκίνησε μια συλλογή 
που διηγούνταν την Ιστορία ενός έθνους. Και ήταν αυτός ο λόγος που θέλησε η σπάνια 
συλλογή να βιβλιογραφηθεί. «Το βιβλίο έχει τίτλο “Η Ελλάδα μέσα από 231 ιστορικά 
πιάτα (1863-1973)”, από τις εκδόσεις Μίλητος, που σεβάστηκαν απόλυτα τη συλλογή. Δεν 
υπάρχει άλλο τέτοιο βιβλίο καταγραφής, ούτε, όπως σημειώνει η λαογράφος, καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου, που επιμελήθηκε την επιστη-
μονική έρευνα, “άλλη πληρέστερη συλλογή, ιδιωτική ή μουσείου”. Τον πρόλογο υπογρά-
φει ο ακαδημαϊκός και μακροβιότερος διευθυντής μουσείου (από τη θέση του στο Μου-
σείο Μπενάκη) Άγγελος Δεληβορριάς. Όλα τα δικαιώματα του βιβλίου τα έχω εκχωρήσει 
στον σύλλογο “Ελπίδα”, για την καταπληκτική δουλειά που κάνει. Για να ενισχυθεί η προ-
σπάθεια 25 ετών, για τα παιδιά αυτά που έχουν ανάγκη».

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Η Ιστορία της Ελλάδας μέσα από 231 πιάτα
Η σιδηρά κυρία των δημοσίων σχέσεων Λόλα Νταϊφά μας συστήνεται από τη θέση του παθιασμένου συλλέκτη με μια 

συναρπαστική προσωπική ιστορία και μια ασυνήθιστη συλλογή –η αρτιότερη ιδιωτική ή μουσείου– που επιτέλους 
βιβλιογραφείται. Μέσα από το βιβλίο «Η Ελλάδα μέσα από 231 ιστορικά πιάτα (1863-1973)» παρουσιάζονται γεγονότα που 
«σφράγισαν» την Ιστορία της χώρας μας από τους αρχαίους χρόνους έως τη σύγχρονη Ελλάδα και προσωπικότητες –άλλες 

εμβληματικές, άλλες ξεχασμένες– που διαδραμάτισαν ρόλο πρωταγωνιστή μέσα από τα 231 πιάτα της κ. Λόλας Νταϊφά.




	FSU_0907_001_CMYK
	FSU_0907_002_CMYK
	FSU_0907_003_CMYK
	FSU_0907_004_CMYK
	FSU_0907_005_CMYK
	FSU_0907_006_CMYK
	FSU_0907_007_CMYK
	FSU_0907_008_CMYK
	FSU_0907_009_CMYK
	FSU_0907_010_CMYK
	FSU_0907_011_CMYK
	FSU_0907_012_CMYK
	FSU_0907_013_CMYK
	FSU_0907_014_CMYK
	FSU_0907_015_CMYK
	FSU_0907_016_CMYK
	FSU_0907_017_CMYK
	FSU_0907_018_CMYK
	FSU_0907_019_CMYK
	FSU_0907_020_CMYK
	FSU_0907_021_CMYK
	FSU_0907_022_CMYK
	FSU_0907_023_CMYK
	FSU_0907_024_CMYK
	FSU_0907_025_CMYK
	FSU_0907_026_CMYK
	FSU_0907_027_CMYK
	FSU_0907_028_CMYK
	FSU_0907_029_CMYK
	FSU_0907_030_CMYK
	FSU_0907_031_CMYK
	FSU_0907_032_CMYK
	FSU_0907_033_CMYK
	FSU_0907_034_CMYK
	FSU_0907_035_CMYK
	FSU_0907_036_CMYK
	FSU_0907_037_CMYK
	FSU_0907_038_CMYK
	FSU_0907_039_CMYK
	FSU_0907_040_CMYK
	FSU_0907_041_CMYK
	FSU_0907_042_CMYK
	FSU_0907_043_CMYK
	FSU_0907_044_CMYK
	FSU_0907_045_CMYK
	FSU_0907_046_CMYK
	FSU_0907_047_CMYK
	FSU_0907_048_CMYK

