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ΕΚΔΌΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΌΣ  

ΚΥΡΤΣΌΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΥΡΤΣΌΣ
kyrtsos@freesunday.gr  

210-6754430

ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΔΙΚΤΥΌΥ ΔΙΑΝΌΜΗΣ  

dianomi@freesunday.gr,  
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙΔΌΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430,  
FAX: 210-6729238 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

Διανέμεται Δωρεάν
www.freesunday.gr

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

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!

››  Με το Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

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...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

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

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

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

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

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

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Διπλή μετάβαση 

για το τραπεζικό σύστημα

08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ «Στο 

ΑΠΘ μπορούμε να φροντίσουμε τα του οίκου μας 

μόνοι μας»

10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ηλεκτρικά λεωφορεία, ταξί: 

Λύση για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η δύσκολη μετεγκατάσταση σε 

Ελλάδα και Ευρώπη

13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΛ. ΖΑΧΑΡΗΣ «Ο Τσίπρας 

συκοφάντησε τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών»

14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ 2ο Συμπόσιο για τον Ιατρικό 

Τουρισμό Υγείας & Ευεξίας

15 // ΑΠΟΨΗ Δ. ΓΑΛΛΗΣ Προανακριτική, 

Εξάρχεια και… Πάλη!
16 // ΚΟΣΜΟΣ Άλωση του Twitter από τον 
Ντόναλντ Τραμπ

FREE TIME
35 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώμενα της 
εβδομάδας
36 // CINEMA Τι θα δούμε στις κινηματογραφικές 
αίθουσες
37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ «Αφήνω τον 
ρόλο να με κυριεύσει»
38 // ΕΥΕΞΙΑ Συμβουλές για καλύτερη ζωή
39 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ «Η αγωνία 
μου είναι πώς θα δημιουργήσουμε έναν κόσμο 
δικαιότερο»

*ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
μοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, μερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχομένου της 
εφημερίδας με οποιονδήποτε 
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νό-
μοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν. 
100/1975, ΝΔ 3565/1956 και 
4254, 1962 και κανόνες του 
Διεθνούς Δικαίου.

Πρόληψη και σημαντικές 
επιστημονικές εξελίξεις

AΦΙΕΡΩΜΑ
ΥΓΕΙΑ

σελ. 17-34



COSMOTE Fiber: 
Και στη Σπάρτη 100% οπτική ίνα  
μέχρι το σπίτι

Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο του Ομί-
λου ΟΤΕ που ανέρχεται στα €2 δισ. έως το 2022 για την 
ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς. Στο πλαίσιο αυτό, μετά 
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, περισσότε-
ρα από 2.500 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περιοχές 
του Δήμου Σπάρτης απέκτησαν πρόσβαση σε δίκτυο 
«Οπτικής Ίνας μέχρι το Σπίτι» για εγγυημένες ταχύτητες 

Internet 100 & 200 Mbps, με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε 
1 Gbps.
Για να δείξει σε όλους τι σημαίνει πρακτικά Fiber To The Home (FTTH), 
δηλαδή 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, η COSMOTE διοργάνωσε μια 
εντυπωσιακή εκδήλωση στο κέντρο της πόλης. Μέσα από ζωντανή 
σύνδεση που υλοποιήθηκε με μια απλή οικιακή σύνδεση FTTH, οι κά-

τοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ανθρώπους από πέντε ακόμη 
πόλεις στην άλλη άκρη της γης με το όνομα «Σπάρτη». Χάρη στις ταχύ-
τητες και στη σταθερότητα του δικτύου οπτικών ινών COSMOTE Fiber, 
οι κάτοικοι της ελληνικής Σπάρτης «ένωσαν» τις φωνές τους με εκείνες 
των κατοίκων της Σπάρτης του New Jersey, της Georgia, του Illinois, 
του Michigan και της North Carolina, για να ακουστεί παντού το χαρα-
κτηριστικό «This is Sparta!».
«Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, 
έφτασε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις της Σπάρτης για να αλλάξει την 
εμπειρία Internet. Οι Σπαρτιάτες θα μπορούν να κάνουν downloading 
σε δευτερόλεπτα, να απολαμβάνουν online gaming και HD video 
streaming χωρίς διακοπές και να έχουν όλες τις smart συσκευές τους 
ταυτόχρονα online, όπως ποτέ άλλοτε. Θέλαμε να γιορτάσουμε αυτό το 

γεγονός, παρουσιάζοντας σε όλους τη δύναμη των οπτικών ινών. Το 
καταφέραμε με εντυπωσιακό τρόπο, φέρνοντας κοντά τους “Σπαρτιά-
τες” του κόσμου, με μια απλή οικιακή σύνδεση FTTH» δήλωσε σχετικά 
ο Chief Marketing Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, Πανα-
γιώτης Γαβριηλίδης, και πρόσθεσε: «Με τα δίκτυά μας επιβεβαιώνου-
με ότι το μέλλον είναι εδώ. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν κόσμο 
καλύτερο για όλους».
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, χάρη στη συνεχή επέκταση του δικτύου, 
το Fiber To The Home του Ομίλου ΟΤΕ έχει τη μεγαλύτερη πληθυσμι-
ακή κάλυψη στην Ελλάδα, καθώς τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις 
με πρόσβαση σε FTTH ξεπερνούν πλέον τις 92.000. Όσοι επιθυμούν 
να απολαμβάνουν τις αξεπέραστες ταχύτητες της οπτικής ίνας μέχρι 
το σπίτι, μπορούν να λάβουν ειδική επιδότηση συνολικού ύψους €360 
μέσα από τη δράση Superfast Broadband, αποκτώντας ειδικό κουπόνι 
στο www.sfbb.gr.
Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και 
υποδομές στην Ελλάδα. Χάρη στις επενδύσεις του, που έφτασαν τα €2 
δισ. την περασμένη εξαετία, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών 
ινών στην Ελλάδα, το COSMOTE Fiber. Βάσει του επενδυτικού πλάνου 
του ομίλου, το δίκτυο FTTH θα είναι διαθέσιμο σε 150.000 νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις μέσα στο 2019 και σε 1 εκατομμύριο έως το 2022, 
ενώ περιλαμβάνει την κάλυψη με οπτική ίνα εγκαταστάσεων μεγάλης 
κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μετα-
φορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.



ΔΙΠΛΉ ΜΕΤΆΒΆΣΉ  
ΓΙΆ ΤΟ ΤΡΆΠΕΖΙΚΟ ΣΎΣΤΉΜΆ

  ΤΟΎ ΕΎΡΩΒΟΎΛΕΎΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

Τα εμπόδια στην ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση,  
οι προκλήσεις για τις συστημικές τράπεζες.

Από την τραπεζική ένωση λείπει ο 
τρίτος πυλώνας, της εγγύησης των 
τραπεζικών καταθέσεων.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos

Η εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία βγήκε ορι-
στικά από την κρίση μοιάζει αισιόδοξη εάν λά-
βουμε υπόψη μας τι συμβαίνει με το ιδιωτικό 
χρέος.

Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είναι σε μεγάλο βαθμό υ-
περχρεωμένα. Οφείλουν τεράστια ποσά στην εφορία, στο α-
σφαλιστικό σύστημα και στις τράπεζες.
Οι υποχρεώσεις προς την εφορία και το ασφαλιστικό σύστημα 
στέκονται συχνά εμπόδιο στην εξυπηρέτηση των οφειλών 
προς τις τράπεζες και στη σημαντική άνοδο των τραπεζικών 
καταθέσεων, την οποία έχει ανάγκη το τραπεζικό σύστημα για 
να χρηματοδοτήσει περισσότερο και με καλύτερους όρους 
την πραγματική οικονομία.
Τους τελευταίους μήνες φαίνεται ότι βγήκαμε οριστικά από 
την κρίση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρέους. 
Η συνεννόηση με τους πιστωτές που πέτυχε η κυβέρνηση 
Τσίπρα, η μεγάλη πτώση των διεθνών επιτοκίων που έφερε η 
επιστροφή της ΕΚΤ στην πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης 
λίγο πριν από το τέλος της περιόδου Ντράγκι και η ενίσχυση 
της αξιοπιστίας του Δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας 
εξαιτίας της επικράτησης Μητσοτάκη και των επιλογών του 
δημιούργησαν μια εντυπωσιακά θετική εικόνα και προοπτική 
για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους.
Το ελληνικό Δημόσιο εκδίδει βραχυπρόθεσμους τίτλους με 
οριακά αρνητικό επιτόκιο, ενώ το επιτόκιο στο δεκαετές ομό-
λογο έχει πέσει σε εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα, συγκρίνε-
ται πλέον με το επιτόκιο για τα δεκαετή ομόλογα του ιταλικού 
Δημοσίου, ενώ περιορίζεται δραστικά και το spread σε σχέση 
με τους γερμανικούς τίτλους.

Η εικόνα σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος είναι εντελώς δια-
φορετική. Τώρα αρχίζει η πραγματική διαχείρισή του με πρω-
τοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Τσίπρα 
έχασε πολύτιμο χρόνο και σπατάλησε πολιτικό κεφάλαιο σε 
μια στείρα αντιπαράθεση με την ΕΚΤ, η οποία, επί Ντράγκι, 
στάθηκε με συνέπεια στο πλευρό των υπερχρεωμένων χωρών 
του Νότου και έδωσε εντυπωσιακές ευκαιρίες στο τραπεζικό 
τους σύστημα.
Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δοκιμάζουν αναπόφευκτα 
τις αντοχές του τραπεζικού συστήματος. Επιπλέον, υπάρχει 
μια σχετική αβεβαιότητα σε σχέση με την ολοκλήρωση της 
τραπεζικής ένωσης της Ε.Ε. και τη μετάβαση του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος σε μια νέα περίοδο, που χαρακτηρίζε-
ται από μεγάλες προκλήσεις και αρκετό ρίσκο.

Ο τρίτος πυλώνας
Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 η Ε.Ε. 
έκανε μεγάλη πρόοδο στην κατεύθυνση της τραπεζικής ένω-
σης. Επιδίωξή της είναι ο καλύτερος έλεγχος και η ενίσχυση 
του τραπεζικού συστήματος, για να αποτραπούν νέες περιπέ-
τειες στο μέλλον και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
καλύτερη συνεργασία ή και συγχωνεύσεις μεταξύ των ευρω-
παϊκών συστημικών τραπεζών.
Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) και το Ενιαίο Συμ-
βούλιο Εξυγίανσης (SRΒ) λειτουργούν αποτελεσματικά και 
δίνουν νέες δυνατότητες στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.
Η πρόοδος όμως είναι περιορισμένη σε σχέση με τον τρίτο 
πυλώνα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων 
(European Deposit Insurance Scheme – EDIS).

www.freesunday.gr04 17.11.2019

ανάλυση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε τη σχετική πρωτοβουλία τον 
Νοέμβριο του 2015 αλλά η Γερμανία και η Ολλανδία διστά-
ζουν να προχωρήσουν, επικαλούμενες το μεγάλο ρίσκο από 
το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στο 
τραπεζικό σύστημα χωρών του Νότου, ιδιαίτερα της Ιταλίας, 
της Ελλάδας και της Κύπρου.
Η άποψη που εκφράζεται, κυρίως από τους Γερμανούς και 
τους Ολλανδούς, είναι ότι πρώτα θα πρέπει να μειωθεί το 
ρίσκο μέσα από την κατάλληλη διαχείριση των κόκκινων δα-
νείων, για να μπορέσει στη συνέχεια να μοιραστεί, σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, το μειωμένο ρίσκο.
Το ζήτημα έχει τεράστια σημασία, γιατί χωρίς ευρωπαϊκή εγ-
γύηση των καταθέσεων δεν σταθεροποιείται πλήρως το σύ-
στημα και παραμένουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη της συνερ-
γασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Θεωρείται επίσης κριτήριο για τη θέληση των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων να προχωρήσουν στην κατεύθυνση της οικονο-
μικής και νομισματικής ένωσης.

Ερμηνεύοντας τον Σολτς
Τα νερά τάραξε με πρόσφατη δήλωσή του ο υπουργός Οι-
κονομικών της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς. Σε συνέντευξή του 
στους «Financial Times» ο Σολτς τόνισε ότι «ένα προωθη-
μένο πλαίσιο τραπεζικής ένωσης πρέπει να περιλαμβάνει κά-
ποιας μορφής μηχανισμό για κοινή ευρωπαϊκή εγγύηση των 
καταθέσεων». Πρόσθεσε ότι αυτό «δεν είναι μικρό βήμα για 
έναν Γερμανό υπουργό Οικονομικών».
Αναπτύχθηκαν διάφορες οικονομικές και πολιτικές ερμηνείες 
της εντυπωσιακής πρωτοβουλίας Σολτς.
Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Γκουαλτιέρι, χαιρέτισε τις 
προτάσεις Σολτς για ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων, 
δεν δέχτηκε όμως τον όρο που θέτει ο Γερμανός ομόλογός 
του για αναγνώριση ρίσκου στα ομόλογα του Δημοσίου που 
αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Μια τέ-
τοια εξέλιξη θα υποχρέωνε τις συστημικές ιταλικές τράπεζες 
να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαιά τους κι έτσι θα ανέβαζε το κό-
στος λειτουργίας τους.
Ορισμένοι οικονομικοί αναλυτές αποδίδουν την κίνηση Σολτς 
σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ευρωπαϊκή δυναμική 
υπέρ των συγχωνεύσεων, που θα διευκόλυνε τη συγχώνευση 
μεταξύ της Deutsche Bank και της Commerzbank, οι οποίες 
βρίσκονται εδώ και χρόνια σε δύσκολη θέση.
Από το 2012 η Deutsche Bank έχει συσσωρεύσει ζημιές που 
ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, έχει προχωρήσει σε αυξήσεις κε-
φαλαίου ύψους 20 δισ. ευρώ, έχει εφαρμόσει πέντε διαφορε-
τικές στρατηγικές και είδε τη μετοχή της να χάνει το 75% της 
αξίας της.
Η Deutsche Bank είναι η μόνη γερμανική τράπεζα που προ-
σπάθησε να γίνει παγκόσμια τράπεζα και να ανταγωνιστεί 
τους κολοσσούς των ΗΠΑ και της Κίνας.
Το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό και ενισχύει την εντύ-
πωση ότι οι γερμανικές αντιρρήσεις στην προώθηση της τρα-
πεζικής ένωσης δεν έχουν τόσο σχέση με τα προβλήματα των 
τραπεζών άλλων κρατών-μελών όσο με τους γερμανικούς δι-
σταγμούς στην προώθηση της ΟΝΕ.
Προβάλλεται και πολιτική ερμηνεία για την κίνηση του Σολτς. 



ΔΑΝΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
ΔΑΝΕΙΑ

Κάποια όνειρά σου μένουν χωρίς σπίτι,
όσο εσύ δεν έχεις το δικό σου.
Στέγασέ τα με την Τράπεζα Πειραιώς.

Τ. 18 28 38
www.piraeusbank.gr/stegastika

Το επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησής σας από την Τράπεζα
σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως
η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου.

Απόκτησε στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο που διαμορφώνεται
αποκλειστικά για εσένα και βρες αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες:

• Αγορά/ανέγερση
• Επισκευή/ανακαίνιση

Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
και ζήσε όσα ονειρεύεσαι, στο δικό σου σπίτι.
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Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ενισχυθεί, αλλά έχουν διαρθρωτικά 
προβλήματα και αρκετό ρίσκο στις νέες συνθήκες.

Δίνει μια δύσκολη μάχη για την προεδρία του Σοσιαλδημο-
κρατικού Κόμματος με τον εκπρόσωπο της αριστερής πτέρυ-
γας και πρώην υπουργό της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας 
Μπόργιανς (εξού και η πολυσυζητημένη λίστα Μπόργιανς με 
διεθνείς φοροφυγάδες) και φαίνεται ότι θέλησε να προβάλει 
τα φιλοευρωπαϊκά του χαρακτηριστικά.
Παρά τα ανοίγματα του Σολτς, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η καγκελάριος Μέρκελ προτίθεται να υιοθετήσει στο άμεσο 
μέλλον μια πιο ελαστική στάση στο θέμα της κοινής ευρωπα-
ϊκής εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων.

Παλιά και νέα προβλήματα
Η συνολική εικόνα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήμα-
τος, η λειτουργία του οποίου επηρεάζει και το ελληνικό, είναι 
πολύ καλύτερη από τα χρόνια της κρίσης, εξακολουθεί όμως 
να προκαλεί δικαιολογημένο προβληματισμό.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν, σε αυτή τη φάση, δι-
αρθρωτικό πρόβλημα κερδοφορίας, το οποίο έχει επιδεινω-
θεί εξαιτίας της πολιτικής αρνητικών επιτοκίων που εφαρμό-
ζει η ΕΚΤ.
Νέες προκλήσεις για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι το 
Brexit (εφόσον η Ε.Ε. χάνει το Σίτι του Λονδίνου, που είναι το 
σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό της κέντρο), η εφαρμογή των 
κανόνων Βασιλεία IV, που θα απαιτήσουν τα επόμενα χρόνια με-
γάλες αυξήσεις στα ίδια κεφάλαια, και η μεγάλη ανάπτυξη της 
«σκιώδους τραπεζικής» (shadow banking), με τεράστια funds να 
λειτουργούν εκτός πλαισίου αυστηρών κανονισμών που ισχύει 
για τις τράπεζες και να δημιουργούν μεγαλύτερο ρίσκο.
Επομένως, έχουμε την εικόνα ενός βελτιωμένου, σε σχέση 
με την κρίση, ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, το οποίο 
όμως έχει ολοένα λιγότερες δυνατότητες σε σχέση με τον α-
μερικανικό και τον κινεζικό ανταγωνισμό, ενώ υπάρχει πάντα 
ένα στοιχείο ρίσκου, που συνδέεται με διαρθρωτικές αδυνα-
μίες και νέες προκλήσεις.

Διπλό χτύπημα
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εκσυγχρονίστηκε και έγινε 
από πολλές απόψεις διεθνώς ανταγωνιστικό. Χαρακτηριστική 
η εντυπωσιακή βαλκανική διείσδυσή του πριν από την κρίση.
Έπεσε όμως δύο φορές θύμα των πολιτικών εξελίξεων. Σε 
πρώτη φάση πλήρωσε ακριβά την αδυναμία των κυβερνήσεων 
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ να ελέγξουν τις δημόσιες δαπάνες και 
την υπερχρέωση του ελληνικού Δημοσίου.
Το ελληνικό Δημόσιο οδηγήθηκε στην ουσιαστική χρεο-
κοπία εξαιτίας της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης του 
2008-2009 και το αναγκαστικό «κούρεμα» των ομολόγων του 
Δημοσίου επέφερε ισχυρό πλήγμα στο τραπεζικό σύστημα.
Στη συνέχεια οι τράπεζες βρέθηκαν σε δύσκολη θέση εξαιτίας 
του ριζοσπαστικού οικονομικού πειράματος της κυβέρνησης 
Τσίπρα-Βαρουφάκη. Αποσύρθηκαν καταθέσεις της τάξης των 
40 δισ. ευρώ, χάθηκαν τα χρήματα των προηγούμενων ανα-
κεφαλαιοποιήσεων, τα οποία μετατράπηκαν σε υποχρεώσεις 
των φορολογουμένων χωρίς πιθανότητα ανάκτησής τους, κα-
τέρρευσε η αξία των μετοχών τους και υποχρεώθηκαν σε νέα 
ανακεφαλαιοποίηση, κυρίως με ιδιωτικά κεφάλαια, με πολύ 
αυστηρούς όρους.
Και ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα έπεσε θύμα της κρίσης που έχει πολιτικές υπογρα-
φές, οι τράπεζες δέχονται, σε αυτή τη φάση, μεγάλη πίεση 
από την κοινωνία για τις πρακτικές που εφαρμόζουν, σε μια 
προσπάθεια να βελτιώσουν τους ισολογισμούς και την προ-
οπτική τους.

Ελπιδοφόρα προοπτική
Για πρώτη φορά από τα τέλη του 2014 η προοπτική του ελλη-
νικού τραπεζικού συστήματος είναι ελπιδοφόρα.
Η ρευστότητα βελτιώνεται με τη σταδιακή άνοδο των κατα-
θέσεων και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης που επέ-
τρεψε την πλήρη άρση των capital controls.
Η αύξηση όμως των καταθέσεων παραμένει πολύ αργή σε 

σχέση με τις ανάγκες επαρκούς χρηματοδότησης της ελληνι-
κής οικονομίας σε ανταγωνιστικούς όρους.
Ένα άλλο σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η 
ανάκτηση από τις συστημικές τράπεζες της πρόσβασης στις αγο-
ρές κεφαλαίου και στον διατραπεζικό δανεισμό.
Την προσπάθεια του τραπεζικού συστήματος να επιστρέψει σε 
κάποιου είδους κανονικότητα στηρίζουν η βελτίωση του οικονο-
μικού, επιχειρηματικού κλίματος, οι καλές επιδόσεις των κρατι-
κών ομολόγων και η ανάκαμψη που παρατηρείται στην αγορά α-
κινήτων.

Το βασικό πρόβλημα
Το βασικό πρόβλημα των συστημικών τραπεζών είναι το ύψος-
ρεκόρ των κόκκινων δανείων σε συνδυασμό με τις περιορισμέ-
νες κεφαλαιακές δυνατότητες.
Όπως επισήμαναν τα στελέχη της BofA και της Merrill Lynch 
που επισκέφθηκαν πρόσφατα την Αθήνα, τα κεφάλαια CET1 των 
ελληνικών τραπεζών (22 δισ. ευρώ) είναι αισθητά χαμηλότερα 
από το ύψος των ακάλυπτων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
(40 δισ. ευρώ).
Οι τράπεζες έχουν περιορισμένη δυνατότητα να χρησιμοποιή-
σουν ίδια κεφάλαια για να επιταχύνουν τη μείωση των κόκκινων 
δανείων, ενώ, όπως επισημαίνουν όλοι οι αναλυτές, τα κεφάλαιά 
τους εξαρτώνται σε υπερβολικό βαθμό από τις αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση με 
την εφαρμογή μιας παραλλαγής της μεθόδου που χρησιμοποιή-
θηκε για την εξυγίανση των ιταλικών τραπεζών μέσω του περιο-
ρισμού των κόκκινων δανείων στο χαρτοφυλάκιό τους.
Προχωράει στην εφαρμογή Σχήματος Προστασίας Ενεργητικού 
(APS), το οποίο εμπνεύστηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ) και ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση Ανταγω-
νισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP).

Το σχέδιο ονομάζεται «Ηρακλής», ίσως επειδή θα χρειαστεί 
πραγματικός άθλος για την επιτυχή εφαρμογή του. Στηρίζεται 
στην τιτλοποίηση δανείων που μπορεί να φτάσουν τα 30 δισ. 
ευρώ και θα καλύπτονται από εγγυήσεις του ελληνικού Δημο-
σίου 9 δισ. ευρώ.
Οι εγγυήσεις θα αφορούν τα καλύτερης ποιότητας δάνεια που θα 
τιτλοποιηθούν, θα υπάρχουν όμως προϋποθέσεις για την εφαρ-
μογή της παραλλαγής της ιταλικής μεθόδου. Πρέπει να πάρουν 
μέρος στη διαδικασία όλες οι συστημικές τράπεζες και για να λει-
τουργήσει το πρώτο τμήμα του χαρτοφυλακίου, που καλύπτεται 
από εγγυήσεις, θα πρέπει να διατεθούν σε funds πάνω από τα 
μισά δάνεια, μεσαίας ή κατώτερης ποιότητας, που δεν θα καλυ-
φθούν από κρατικές εγγυήσεις.
Πρόκειται για μια σύνθετη άσκηση για το ελληνικό Δημόσιο 
και τις ίδιες τις τράπεζες. Πρέπει να υπάρξουν διευκρινίσεις για 
να υπολογιστεί πόσο ελκυστική και αποτελεσματική είναι η συ-
γκεκριμένη πρόταση, ενώ είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί αρκετός 
χρόνος για να τεθεί το σύστημα σε λειτουργία.
Ο διοικητής της ΤτΕ κ. Στουρνάρας θεωρεί τον «Ηρακλή» βήμα 
στη σωστή κατεύθυνση, εκτιμά όμως ότι πρέπει να συμπληρωθεί 
από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει περιγράψει η ΤτΕ για να υπάρ-
ξει θετικό αποτέλεσμα.
Την κατάσταση συνόψισε με τον δικό της τρόπο η επικεφαλής 
του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) της ΕΚΤ, Έλκε Κέ-
νιγκ, με δηλώσεις της στην «Καθημερινή» (27/10/2019): «Με δε-
δομένα τα υψηλά επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σχήμα προστασίας ενεργητικού 
θα βοηθήσει τις τράπεζες να τα μειώσουν και να απαλλαγούν 
από αυτά. Η ιδέα βασίζεται στο αντίστοιχο ιταλικό σχήμα, είναι 
σαφώς θετική […], αλλά, επειδή, όπως πάντα, ο διάβολος κρύβε-
ται στις λεπτομέρειες, υπάρχει δουλειά ακόμη που θα πρέπει να 
γίνει από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών, προκειμέ-
νου να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα κατά πόσον οι τράπε-
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Το δημόσιο χρέος ρυθμίστηκε, 
τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι το 
ιδιωτικό χρέος.

ζες, από τη μια, θα μπορέσουν να αντέξουν το κόστος του και οι ε-
πενδυτές, από την άλλη, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, παρά-
μετροι που είναι πάντα οι πιο βασικές σε παρόμοιες ασκήσεις».

Οι τράπεζες και η κοινωνία
Με το πέρασμα του χρόνου δυσκολεύει η σχέση μεταξύ του 
τραπεζικού συστήματος και της κοινωνίας. Οι φορολογούμενοι 
έχουν συμβάλει με δεκάδες δισεκατομμύρια στις ανακεφαλαιο-
ποιήσεις των τραπεζών, τα οποία καλούνται να πληρώσουν. Όσοι 
βρίσκονται σε αδιέξοδο και βαρύνονται με κόκκινα δάνεια δέχο-
νται μεγαλύτερη πίεση από τις τράπεζες και τα funds, στο πλαί-
σιο της εντατικοποίησης της διαχείρισης των κόκκινων δανείων.
Ακόμη και οι πελάτες των τραπεζών εμφανίζονται σε πολλές πε-
ριπτώσεις δυσαρεστημένοι εξαιτίας της αύξησης των διαφόρων 
χρεώσεων στις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και της αδυναμίας 
τους να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ε-
παρκώς και με ανταγωνιστικά επιτόκια.
Οι τριβές που παρατηρούνται μεταξύ τραπεζικού συστήματος 
και κοινωνίας παίρνουν αναπόφευκτα πολιτικές διαστάσεις.
Μεγάλη δημοσιότητα πήρε η «εισβολή» 80 στελεχών της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού στα γραφεία των διοικήσεων των τεσσά-
ρων συστημικών τραπεζών, της Τράπεζας Αττικής, της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών και στα γραφεία όπου στεγάζεται το διατρα-
πεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ («Καθημερινή», Κυριακή 10 Νοεμ-
βρίου 2019), η επέμβαση της ανεξάρτητης αρχής προέκυψε ύ-
στερα από καταγγελία του ψηφιακού παρόχου Viva, ο οποίος με 
προσφυγή του σε αυτήν υποστηρίζει ότι οι τράπεζες καταφεύ-
γουν σε εναρμονισμένες πρακτικές σε βάρος του ανταγωνισμού 
και της ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά.
Η διαμάχη των τραπεζών με τη Viva και η ενεργοποίηση της Ε-

πιτροπής Ανταγωνισμού συνέπεσαν χρονικά με την ανακοίνωση 
από τις τράπεζες χρεώσεων για υπηρεσίες οι οποίες μέχρι πρό-
σφατα ήταν δωρεάν. Μεταξύ αυτών, η επιβολή συνδρομής στη 
χρεωστική κάρτα, η χρέωση για την έκδοση pin, η ενημέρωση 
για το υπόλοιπο λογαριασμού όταν γίνεται σε ΑΤΜ άλλης τρά-
πεζας, η προμήθεια για την εκτύπωση των τελευταίων συναλλα-
γών από το ΑΤΜ.
Οι περισσότερες από αυτές τις χρεώσεις ισχύουν στις ευρω-
παϊκές τράπεζες και είναι μέρος της προσπάθειας του ελληνι-
κού τραπεζικού συστήματος να βελτιώσει τη χαμηλή κερδοφο-
ρία του. Ταυτόχρονα, όμως, επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο 
σε περίοδο λιτότητας και δυσκολιών και φέρνουν σε δύσκολη 
θέση την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός παρενέβη 
και ζήτησε από τους τραπεζίτες να πάρουν πίσω τις νέες χρεώ-
σεις. Αυτοί ανταποκρίθηκαν εν μέρει και το θέμα παραμένει α-
νοιχτό από κοινωνική και πολιτική άποψη.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ανέλαβε το πολιτικό κόστος 
για μια απόφαση που κάνει πιο αποτελεσματική τη διαχείριση 
του συστήματος, αλλά δίνει την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να 
κάνει λόγο για ειδικές ρυθμίσεις υπέρ των τραπεζιτών. Οι ποινι-
κές ευθύνες για τραπεζικά στελέχη που υπογράφουν αναδιαρ-
θρώσεις επιχειρηματικών δανείων θα αναζητούνται μόνο κατ’ έ-
γκληση, δηλαδή ύστερα από μήνυση της ίδιας της τράπεζας κατά 
των στελεχών της, και όχι αυτεπαγγέλτως, όπως ίσχυε μέχρι πρό-
σφατα.
Ένα άλλο ζήτημα με κοινωνική διάσταση που έχει προκύψει 
είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων από τα funds. Οι τρά-
πεζες έχουν τιτλοποιήσει προβληματικά δάνεια σε πολύ χαμη-
λές τιμές. Για παράδειγμα, μια τράπεζα έδωσε πακέτο προβλημα-
τικών της δανείων στο 7% της ονομαστικής τους αξίας.
Αυτό δεν εμποδίζει τους διαχειριστές των funds να ζητούν από 

τους οφειλέτες ρυθμίσεις στο 80% έως 90% της αξίας του δα-
νείου, απειλώντας με εκπλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας 
τους.
Παράλληλα, η προσπάθεια των funds να καταγράψουν γρήγορα 
σημαντικά κέρδη μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές πωλήσεις και 
πλειστηριασμούς ακινήτων που μπορεί να θέσουν σε αμφι-
σβήτηση τις θετικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων, από τις ο-
ποίες βγαίνουν κερδισμένα τα νοικοκυριά.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυρο-
δρόμι. Πρέπει να βοηθηθεί για να βγει από την κρίση. Χωρίς 
την αποτελεσματική εξυγίανσή του δεν θα υπάρξει ικανοποι-
ητική χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας ούτε θα α-
ποκτήσουν γρήγορα επενδυτική βαθμίδα τα ομόλογα του ελ-
ληνικού Δημοσίου, αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει λύσει ακόμη το πρόβλημα, 
αλλά κινείται γρήγορα σε αναζήτηση της αναγκαίας λύσης, 
βάζοντας τέλος στη στασιμότητα της τελευταίας τετραετίας.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση οnlineΝέες οnline  

υπηρεσίες

Και µην ξεχνάτε: Σωστή συντήρηση των συσκευών αερίου 
και της υδραυλικής εγκατάστασης από πιστοποιηµένους 
επαγγελµατίες σηµαίνει ασφάλεια!

www.edathess.gr/asfaleia



Η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε 
την αφαίρεση της ειδικής προσθή-
κης «Το ΑΠΘ ζητά την προστασία 
της πολιτείας από τα φαινόμενα 
βίας και ανομίας» από τον λογό-
τυπο της αλληλογραφίας μας με 
οργανισμούς και φορείς.

Δ
εν μπορεί να είναι φοβική η προ-
σέγγιση μιας τόσο σημαντικής ι-
στορικής επετείου, ούτε να ταυτί-
ζεται με εικόνες καταστροφής την 
επόμενη μέρα, δηλώνει ο πρύτα-
νης του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάν-
νου, λίγες ώρες προτού αρχίσουν οι εκδηλώσεις για 
τον εορτασμό της 46ης επετείου του Πολυτεχνείου. 
«Δική μας δουλειά είναι με τα μέσα που έχουμε, με 
την ακαδημαϊκότητα που μας χαρακτηρίζει και στο 
πλαίσιο του πανεπιστημιακού αυτοδιοίκητου να προ-
στατέψουμε τους χώρους μας» λέει ο κ. Παπαϊω-
άννου, ο οποίος διευκρινίζει ότι «ο επιχειρησιακός 
σχεδιασμός της αστυνομίας και η εφαρμοσιμότητα 
του νόμου δεν είναι κάτι που αφορά εμάς». Ο πρύ-
τανης του ΑΠΘ παίρνει σαφή θέση υπέρ της ανα-
στολής λειτουργίας των 37 πανεπιστημιακών τμη-
μάτων που είχε ιδρύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία απο-
δίδει στην προσπάθεια για ικανοποίηση και, κατ’ 
επέκτασιν, χειραγώγηση των ανά την επικράτεια 
ψηφοφόρων του.

Θέσατε υποψηφιότητα στις πρυτανικές εκλογές 
πέρυσι διακηρύσσοντας ότι «το άσυλο της ανο-
μίας θα τελειώσει». Σας έλυσε τα προβλήματα στο 
ΑΠΘ η ψήφιση του νέου πλαισίου για τις ακαδη-
μαϊκές ελευθερίες;
Υπάρχει μια παρανόηση ως προς το τι άλλαξε με τον 
νέο νόμο. Στις δύο πρώτες παραγράφους του άρ-
θρου 64 αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στα ΑΕΙ κα-
τοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ε-
λευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία και ότι η 
ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκ-
φραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε 
όλους τους χώρους των ΑΕΙ, έναντι οποιουδήποτε 
προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει. Εδώ, λοι-
πόν, δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τη 
ρύθμιση Γαβρόγλου στον ν. 4485/2017 ή και την α-
ντίστοιχη της κ. Διαμαντοπούλου στον ν. 4009/2011.

Κάτι αλλάζει όμως…
Τι αλλάζει με την πρόβλεψη της τρίτης παραγρά-
φου του άρθρου ότι «εντός των χώρων των ΑΕΙ 
οι δημόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρ-
μοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμ-
βασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων»; Προ-
βλέπεται αυτό που η πολιτεία οφείλει να εγγυάται 
και να μεριμνά, ώστε να εξασφαλίζει ότι κάθε πολί-
της που κινείται στην ελληνική επικράτεια –άρα και 
εντός του πανεπιστημιακού campus– απολαμβά-
νει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του 
στην «απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και 
της ελευθερίας του».
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η διάταξη που ψηφί-
στηκε το καλοκαίρι έχει τη συντριπτική αποδοχή της 
κοινωνίας. Κανένα κόμμα, κανένας φοιτητής, κα-
νένα υγιές στοιχείο της κοινωνίας, δεν θα πει ότι τα 
πανεπιστήμια πρέπει να είναι ορμητήρια βίας και α-
νομίας, χώροι διακίνησης ναρκωτικών, χώροι όπου 
εγκληματικά στοιχεία δρουν ανεξέλεγκτα, διαπράτ-
τοντας ληστείες, βιασμούς, καταστρέφοντας τη δη-
μόσια περιουσία. Άρα μιλάμε για μια επανάσταση 
του αυτονόητου…

Άρα, ακόμη κι αν η νέα διάταξη για το άσυλο δεν 
σας έλυσε «μαγικά» τα προβλήματα, σας ελευ-
θέρωσε τα χέρια, ώστε να αναλάβετε δράση κατά 
των φαινομένων ανομίας…
Ο νόμος δεν είναι μια διακήρυξη, αλλά ρυθμιστικός 

Γιατί αποφασίσατε να κλειδώνουν οι πόρτες το 
βράδυ;
Ποιος άνθρωπος φεύγοντας από το σπίτι του αφή-
νει πόρτες και παράθυρα ανοιχτά; Είναι καθήκον 
μας να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κι-
νούνται στο campus όσο και τη δημόσια περιου-
σία, τις υποδομές μας. Οι 65 από τις 67 πόρτες κλεί-
νουν όταν η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώ-
νεται και, όπως καταγράφεται στα ρεπορτάζ ΜΜΕ 
–όλων των αποχρώσεων–, η εφαρμογή του μέτρου 
έχει φέρει αποτέλεσμα. Το ΑΠΘ αποτελούσε άβατο 
από τη στιγμή που έπεφτε το σούρουπο. Σήμερα, 
μετά από εργώδεις προσπάθειες και τη συνδρομή 
των εργαζομένων στην υπηρεσία φύλαξης, η κα-
τάσταση είναι εντελώς διαφορετική και το «ανέφι-
κτο» έγινε καθ’ όλα εφικτό. Και είναι αυτό ακριβώς 
που χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε σελίδα, μια ε-
πανάσταση της λογικής και του εφικτού.

Το πώς θα εξελιχθεί η 17η Νοεμβρίου είναι ένα 
προσωπικό στοίχημα για εσάς και την απόφαση 
να κρατήσετε το ΑΠΘ ανοιχτό, είναι στοίχημα για 

κανόνας. Και είναι απόλυτα ξεκάθαρα τα όρια και οι 
αρμοδιότητες των αρχών της πολιτείας σε ό,τι αφορά 
την εφαρμογή του. Άρα δεν μας αφορά τι κάνουν οι 
αρμόδιες αρχές, δεν είναι δική μας δουλειά, είναι 
δουλειά της πολιτείας. Εμείς λαμβάνουμε μέτρα στο 
πλαίσιο του πανεπιστημιακού αυτοδιοίκητου, η ενί-
σχυση του οποίου αποτελεί πάγιο αίτημά μας. Για 
να το πω πιο απλά: Με σχεδιασμό, με απλές αλλά 
καίριες παρεμβάσεις, δείχνουμε ότι μπορούμε να 
φροντίσουμε τα του οίκου μας μόνοι μας.
Και είναι και κοινή μας πεποίθηση ότι μπορούμε 
να τα καταφέρουμε, όπως πιστοποιεί άλλωστε και 
η πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου μας για την α-
φαίρεση της ειδικής προσθήκης «Το ΑΠΘ ζητά την 
προστασία της πολιτείας από τα φαινόμενα βίας και 
ανομίας» από τον λογότυπο της αλληλογραφίας μας 
με οργανισμούς και φορείς. Λέω συχνά ότι ανοί-
γουμε το πανεπιστήμιο στην κοινωνία, κλείνοντας 
την πόρτα στην ανομία. Αυτό δεν είναι ένα σύνθημα, 
είναι κοινή λογική. Όλοι μαζί μπορούμε, ενωμέ-
νοι –καθηγητές, εργαζόμενοι και φοιτητές– το κά-
νουμε πράξη!

την επιχειρησιακή ικανότητα της αστυνομίας, ή 
την εφαρμοσιμότητα της διάταξης για το άσυλο;
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της αστυνομίας και η 
εφαρμοσιμότητα του νόμου δεν είναι κάτι που αφορά 
εμάς. Όπως είπα, δική μας δουλειά είναι με τα μέσα 
που έχουμε, με την ακαδημαϊκότητα που μας χαρα-
κτηρίζει και στο πλαίσιο του πανεπιστημιακού αυ-
τοδιοίκητου να προστατέψουμε τους χώρους μας. 
Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 τιμούμε την 46η 
επέτειο του Πολυτεχνείου και μαζί με τον Σύλλογο 
Αποφοίτων και τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και 
Εξορισθέντων Αντιστασιακών δείχνουμε με το πα-
ράδειγμά μας πως τα μηνύματα της εξέγερσης μας 
εμπνέουν και μας καθοδηγούν. Δεν μπορεί να είναι 
φοβική η προσέγγιση μιας τόσο σημαντικής ιστο-
ρικής επετείου, ούτε να ταυτίζεται με εικόνες κα-
ταστροφής την επόμενη μέρα. Είμαστε δίπλα στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα, στους φοιτητές μας και 
στους συλλόγους τους, υπερασπιζόμενοι μαζί τις α-
καδημαϊκές ελευθερίες και τη δημόσια περιουσία, 
απομονώνοντας κάθε ξένο σε σχέση με την πανε-
πιστημιακή κοινότητα στοιχείο που επιχειρεί να α-
μαυρώσει την επέτειο του Πολυτεχνείου. Έχουμε την 
πεποίθηση ότι τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου θα συνεχί-
σουμε δυνατότεροι και όχι «λαβωμένοι».

Οι πολιτικοί –και η πολιτική– κατάφεραν, ιδιαί-
τερα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή των τελευ-
ταίων ετών, να αξιοποιήσουν την παρακαταθήκη 
του Πολυτεχνείου;
Η περίοδος της κρίσης αποτέλεσε επί σειρά ετών, 
αντί για μάθημα, εφαλτήριο αλλαγών στον χώρο της 
εκπαίδευσης. Με την έννοια αυτή, οι πολιτικές δεν 
μπήκαν στην ουσία όσων μάς άφησε ως παρακα-
ταθήκη η εξέγερση. Με προμετωπίδα την «προο-
δευτικότητα» και τον «εκδημοκρατισμό της παιδείας» 
θεσπίστηκαν παράλογα μέτρα, που οδηγούσαν με 
μαθηματική ακρίβεια στην καταβαράθρωση της δη-
μόσιας ελληνικής ανώτερης και ανώτατης εκπαί-
δευσης. Στην πραγματικότητα, δεν αποτέλεσαν παρά 
προπέτασμα για τη συγκάλυψη πολιτικών αποφά-
σεων που είχαν αρχή, μέση και τέλος στον βολο-
νταρισμό των ιθυνόντων και στην προσπάθειά τους 
για ικανοποίηση και, κατ’ επέκτασιν, χειραγώγηση 
των ανά την επικράτεια ψηφοφόρων τους. Η κατάρ-
γηση των 37 τμημάτων, όπως ανακοινώθηκε από 
το υπουργείο Παιδείας, δεν αποτελεί παρά την αρχή 
του τέλους της «ευγενούς μας τύφλωσης» πως κα-
θετί σε αυτή τη χώρα, και δη στον τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να θεσπίζεται εν μια 
νυκτί, δίχως σχεδιασμό και με εν πολλοίς μη ανα-
στρέψιμες επιπτώσεις.

«Στο ΑΠΘ μπορούμε  
να φροντίσουμε τα του οίκου μας 

μόνοι μας»
 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ
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συνέντευξη

Νίκος 
Παπαϊωάννου, 
πρύτανης του ΑΠΘ





Στην Κίνα κυκλοφορούν ήδη πάνω 
από 400.000 ηλεκτρικά λεωφορεία.

Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με το καλό θα ε-
γκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εντός του Νοεμβρίου και θα α-
ναλάβει, σε πλήρη σύνθεση, καθήκοντα από 
την 1η Δεκεμβρίου 2019 θα έχει ως βασικό της 
στόχο την επόμενη πενταετία τη λεγόμενη 

πράσινη μετάβαση και το σχετικό Green Deal.
Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως 
δείχνει η μεγάλη εξάρτηση από τον λιθάνθρακα στην παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας και η παραπομπή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
για θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας τα οποία αγνόησε η κυ-
βέρνηση Τσίπρα.
Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση ε-
ξαιτίας του γερασμένου στόλου των αστικών λεωφορείων και των ταξί, 
τα οποία, με απόφαση Σπίρτζη, μπορούν να λειτουργούν με κινητήρες 
ντίζελ εικοσαετίας.
Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κίνα, που συμπληρώθηκε με την επί-
σκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Αθήνα, έδειξε ότι 
στην Κίνα έχουν φύγει μπροστά σε πολλά θέματα σε σχέση με τους 
Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ηλεκτρο-
κίνηση των λεωφορείων, των ταξί και των αυτοκινήτων Ι.Χ., οι Κινέζοι 
προηγούνται θεαματικά στην τεχνολογία των μπαταριών, στις υποδο-
μές και στις πωλήσεις.
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στην Κίνα έγιναν, σε ό,τι αφορά 
την ηλεκτροκίνηση, αυτά που σκεφτόμαστε να κάνουμε στην Ε.Ε. στη 
διάρκεια της επόμενης πενταετίας.

Το παράδειγμα του Λονδίνου
Στο Λονδίνο έχουν βάλει στόχο να μετατρέψουν τον στόλο των 9.200 
λεωφορείων, που καλύπτει τις ανάγκες των αστικών συγκοινωνιών, σε 
100% ηλεκτροκίνητο μέχρι το 2037.
Προς το παρόν, όμως, σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο κυκλοφορούν 377 
ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ στην Κίνα κυκλοφορούν περισσότερα από 
400.000.
Συνολικά στην Ε.Ε. κυκλοφορούν 2.400 ηλεκτρικά λεωφορεία, στις 
ΗΠΑ 700, στην Ινδία 400 και στον υπόλοιπο κόσμο 800.
Εκτιμάται ότι 98% των ηλεκτρικών λεωφορείων που καλύπτουν τις α-
νάγκες των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στην Κίνα.
Πρωταγωνιστής σε αυτή την τεράστια επιτυχία είναι η κινεζική πο-
λυεθνική BYD (Build Your Dreams – «Πραγματοποιήστε τα Όνειρά 
σας»), με έδρα τη Σενζέν, οι ανάγκες της οποίας καλύπτονται πλήρως 
από 16.000 ηλεκτρικά λεωφορεία.

Είναι τέτοιο το προβάδισμα της BYD, η οποία ξεκίνησε ως εταιρεία 
παραγωγής μπαταριών, ώστε και τα πειραματικά ηλεκτρικά λεωφο-
ρεία που κυκλοφορούν στο Λονδίνο έχουν δικές της μπαταρίες και 
βασική υποδομή, με το αμάξωμα να είναι υπόθεση μιας συνεργαζό-
μενης βρετανικής εταιρείας.

Άλματα προόδου
Η BYD είναι χαρακτηριστική του δυναμισμού του ιδιόμορφου κινε-
ζικού καπιταλισμού, ο οποίος στηρίζεται στην ισχυρή κρατική, κομ-
ματική παρέμβαση.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 ως εταιρεία παραγωγής μπαταριών και 
μπήκε στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας το 2003, αξιοποιώντας 
το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Απασχολεί 220.000 εργαζόμενους 
και έχει διεθνείς συνέργειες, όπως για παράδειγμα με τη γερμανική 
Daimler AG για την παραγωγή της σειράς αυτοκινήτων Denza, με τη 
Mitsubishi Motors, ενώ ένας από τους βασικούς μετόχους της, με πο-
σοστό της τάξης του 8%, είναι η Berkshire Hathaway του Αμερικανού 
δισεκατομμυριούχου Γουόρεν Μπάφετ.
Η μητρική της αυτοκινητοβιομηχανίας BYD είναι εισηγμένη στο 
Χονγκ Κονγκ, ενώ έχει τέσσερις γιγάντιες μονάδες παραγωγής στην 
Κίνα και δύο ερευνητικά κέντρα.
Ειδικεύεται στην παραγωγή αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φορτηγών, ανυψωτικών μηχανη-
μάτων και λεωφορείων, ενώ παράγει και υβριδικά μοντέλα που συν-
δυάζουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης με την ηλεκτροκίνηση.
Με βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις, η BYD και οι άλλες κινεζικές 
εταιρείες που έχουν επενδύσει στην ηλεκτροκίνηση των οχημάτων 
έχουν τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των Ευρωπαίων και Αμερικανών 
ανταγωνιστών τους.
Το 2018 οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα αυξήθηκαν 
κατά 62% και έφτασαν τα 1,3 εκατομμύρια. Οι πωλήσεις οχημάτων 

με κινητήρες εσωτερικής καύσης μειώθηκαν κατά 3%, στα 28 εκατομ-
μύρια οχήματα.
Η Κίνα είναι πλέον η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για συμβατικά ο-
χήματα. Τα ηλεκτρικά οχήματα καλύπτουν προς το παρόν 4% του συ-
νόλου της αγοράς, με στόχο να ανέβει το μερίδιο στο εντυπωσιακό 50% 
μέχρι το 2025.
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η κυβέρνηση της Κίνας επέν-
δυσε τεράστια ποσά στην τεχνολογία των μπαταριών, στην υποδομή 
για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ χρησιμοποίησε οικο-
νομικά κίνητρα και αντικίνητρα για να αρχίσει η στροφή προς την η-
λεκτροκίνηση.
Επιδοτεί πλουσιοπάροχα την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων μέσω της 
επιστροφής του φόρου κατανάλωσης, ενώ καθυστερεί και έχει κάνει α-
κριβές τις εκδόσεις άδειας κυκλοφορίας συμβατικών οχημάτων για να 
διευκολύνει την ανάπτυξη του νέου κλάδου.

Η αγωνία της Volkswagen
Τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αρχίσει να εξάγονται στην α-
παιτητική ευρωπαϊκή αγορά.
Τελευταία εντυπωσιακή εμφάνιση είναι το ηλεκτρικό SUV U5 της κι-
νεζικής εταιρείας Aiways, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην τιμή 
των 25.000 ευρώ, όταν η τιμή των μικρών ηλεκτρικών οχημάτων ευ-
ρωπαϊκής κατασκευής –όπως είναι το ID.3 της Volkswagen– πλησιά-
ζει τα 30.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα ευρωπαϊκά ηλεκτροκίνητα SUV θα δι-
ατίθενται στο επίπεδο των 50.000 ευρώ, ενώ το μοντέλο X-SUV της 
αμερικανικής εταιρείας Tesla έχει ένα κόστος της τάξης των 100.000 
ευρώ στην Ε.Ε.
Η Volkswagen καλεί την κυβέρνηση Μέρκελ να αλλάξει την πολιτική 
της και να δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή ώστε να της επιτρέ-
ψει να παράγει 22 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα μέχρι το 2028.
Το πρόβλημα είναι ότι στη Γερμανία υπάρχουν μόνο 21.000 σημεία 
φόρτισης, τα οποία κατά τη Volkswagen θα πρέπει να αυξηθούν, σε 
πρώτη φάση στα 100.000 μέχρι το 2021, για να ανοίξει ο δρόμος στη 
μαζική παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων με ανταγωνιστικούς όρους.

Το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση
Το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα θα γίνει πιο εύκολα αν 
ξεκινήσουμε από τα λεωφορεία και τα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
δημιουργώντας την κατάλληλη υποδομή.
Το στοίχημα δεν είναι εύκολο να κερδηθεί για διάφορους λόγους. Υ-
πολογίζεται, για παράδειγμα, ότι το κόστος αγοράς ενός ηλεκτρικού λε-
ωφορείου είναι, προς το παρόν, διπλάσιο από το κόστος αγοράς ενός 
συμβατικού λεωφορείου.
Σημαντικό μερίδιο κόστους αναλογεί στις μπαταρίες, οι οποίες με τη 
σημερινή τεχνολογία έχουν διάρκεια ζωής επτά έτη, ενώ το αμάξωμα 
των ηλεκτρικών λεωφορείων έχει διάρκεια ζωής δώδεκα έτη. Στην Ελ-
λάδα, βέβαια, έχουμε ρυπογόνα συμβατικά λεωφορεία 15 και 20 ετών, 
ενώ σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις 50% του συνόλου των λεωφο-
ρείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι ακινητοποιημένα λόγω 
προβλημάτων συντήρησης.
Για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών λεωφορείων χρειάζονται με-
γάλοι και στρατηγικά τοποθετημένοι χώροι φόρτισής τους. Με βάση 
την κινεζική τεχνολογία, φορτίζονται σε δύο ώρες και έχουν αυτονο-
μία 200 χιλιομέτρων, με τη βοήθεια συστημάτων επαναφόρτισης εν κι-
νήσει.
Η στροφή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην ηλεκτροκίνηση λεω-
φορείων και ταξί προϋποθέτει μεγάλες επενδύσεις, έργα υποδομής 
και σημαντικές επιδοτήσεις. Θα πρόκειται όμως για ένα ποιοτικό 
άλμα στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης το οποίο θα γίνει 
αντιληπτό απ’ όλους, εφόσον θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής, θα 
μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και θα προστατέψει την υγεία 
μας.
Ο περιορισμός, συνολικά, της ρύπανσης έχει σχέση και με τον τρόπο 
που παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια για τα ηλεκτρικά οχήματα. Εάν, 
για παράδειγμα, στηρίζεται στον λιθάνθρακα, τα οφέλη περιορίζονται 
σε ό,τι αφορά τη συνολική μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων απ’ ό,τι 
αν προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Επομένως η στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να είναι ε-
νταγμένη σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πράσινης μετάβασης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΛΕΩΦΟΡΕΙΆ, ΤΆΞΙ:  
ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι Κινέζοι έχουν φύγει πολύ μπροστά από τους Ευρωπαίους.
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Δύο θαλάσσιες διασυνδέσεις  
σβήνουν την ενεργειακή «δίψα» της Κρήτης

Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δύο διασυνδέσεις-μαμούθ 
που θα καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης, 
διασφαλίζοντας ευστάθεια και αξιοπιστία του ηλεκτρικού 
συστήματος ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα δύο 
καλώδια που θα «απλώσει» ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ξεκινούν από 

την Κρήτη και καταλήγουν στην Πελοπόννησο και την Αττική και θα ηλε-
κτριστούν το 2020 και το 2023, αντίστοιχα, για τη μικρή και μεγάλη δια-
σύνδεση.
Το πρώτο έργο «Κρήτη-Πελοπόννησος» θα ολοκληρωθεί εντός του 2020 
και πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση εναλ-
λασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως. Έχει συνολικό μήκος 180 χλμ. και 
περιλαμβάνει υποβρύχιο καλώδιο 130 χλμ. το οποίο θα ποντιστεί σε βά-
θος έως 1.000 μέτρων. Ήδη τα συνεργεία του ΑΔΜΗΕ και των αναδόχων 
του απαιτητικού έργου εργάζονται στο «φουλ» στην Πελοπόννησο και 
στην Κρήτη, αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες γραμμές και εγκαθιστώντας 
νέες, με στόχο την αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας σε 150 kV. Το 
έργο έχει προϋπολογισμό 365 εκατ. ευρώ και υλοποιείται με τη συγχρη-
ματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δεύτερο έργο «Κρήτη-Αττική», το οποίο υλοποιεί η θυγατρική εται-
ρεία του ΑΔΜΗΕ, Αριάδνη Interconnection, βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023. Μόλις πριν από λίγες ημέρες αναδεί-
χθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι για τα τέσσερα τμήματα του κολοσσιαίου 
έργου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης 
των προσφορών για τους δύο υποσταθμούς, που θα εγκατασταθούν στα 
Μέγαρα και στο Ηράκλειο.
Η καινοτομία του έργου δεν περιορίζεται στο μήκος της γραμμής (375 
χλμ.) αλλά επεκτείνεται και στα προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά της. 
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για την πρώτη ηλεκτρική δια-
σύνδεση συνεχούς ρεύματος όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής που 
απαιτούν τεχνογνωσία και εμπειρία υψηλού επιπέδου. Για τη χρηματο-
δότηση του έργου, με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, θα χρησι-

μοποιηθούν εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, καθώς το έργο εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020».
Με τις δύο αυτές διασυνδέσεις, το 2023, η Κρήτη θα ηλεκτρίζεται από το 
Ηπειρωτικό Σύστημα, εξασφαλίζοντας τον ενεργειακό της εφοδιασμό με 
ασφαλή και βιώσιμο τρόπο για τις επόμενες δεκαετίες. «Οι νησιωτικές 
διασυνδέσεις βρίσκονται στην αιχμή της επενδυτικής στρατηγικής του 
ΑΔΜΗΕ και αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους Έλληνες 
καταναλωτές. Σήμερα επιβαρυνόμαστε κατά 700-800 εκατ. ευρώ μέσω 
των ΥΚΩ εξαιτίας των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Το κόστος αυτό θα 

μειωθεί στο μισό μόλις συνδεθεί πλήρως με το Εθνικό Σύστημα Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας η Κρήτη, μέσω των δύο γραμμών που σχεδι-
άζονται» αναφέρει σχετικά ο κ. Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO 
του ΑΔΜΗΕ.
Στις υπόλοιπες νησιωτικές διασυνδέσεις που σχεδιάζει ή υλοποιεί ο ΑΔ-
ΜΗΕ περιλαμβάνονται οι Κυκλάδες, οι Σποράδες, τα Δωδεκάνησα και τα 
νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ήδη, μετά το φετινό καλοκαίρι, ο Διαχειριστής 
πόντισε δύο καλώδια που ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες και πε-
ριβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες. Στο τμήμα Ρίου-Αντιρρίου ποντίστηκε 
το πρώτο καλώδιο Υπερυψηλής Τάσης (400 kV) στην Ελλάδα, το οποίο θα 
συνδέσει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης της Μεγαλόπολης με τη γραμ-
μή μεταφοράς Αχελώου-Διστόμου. Εντάσσεται στον «Δυτικό Διάδρομο», 
ένα ιδιαίτερα κρίσιμο έργο, το οποίο θα αυξήσει την ικανότητα μεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Πελοπόννησο και θα ανοίξει 
τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην περιοχή.
Ακόμη πιο πρόσφατα, ο ΑΔΜΗΕ «άπλωσε» υπερσύγχρονα υποβρύ-
χια καλώδια 150 kV στα τμήματα Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου. 
Η υποβρύχια διασύνδεση μήκους 17,5 χλμ. ξεπερνά σε βάθος τα 500 
μέτρα, με όποιες τεχνικές προκλήσεις αυτό συνεπάγεται. Αυτός ήταν ο 
λόγος που χρησιμοποιήθηκαν, πρώτη φορά παγκοσμίως, καλώδια υψη-
λής τάσης με συνθετικό οπλισμό, τα οποία σταθεροποιούν την τάση του 
δικτύου και ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το έργο συ-
μπληρώνει τη Β΄ Φάση των Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 70 
εκατ. ευρώ, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ολοκληρωθεί με την υποθαλάσσια διασύν-
δεση της Νάξου με την Πάρο και τη Μύκονο και την κατασκευή νέου 
υποσταθμού στη Νάξο στις αρχές του 2020.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για τη δια-
σύνδεση της Σκιάθου με το Μαντούδι Ευβοίας και την κατασκευή υπο-
σταθμού GIS στη Σκιάθο. Η γραμμή υψηλής τάσης 150 kV θα ηλεκτριστεί 
στις αρχές του 2022, θωρακίζοντας την ενεργειακή ευστάθεια και ασφά-
λεια των Βορείων Σποράδων.
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«Ό
χι, αυτοί είναι μια χαρά άνθρω-
ποι, καλύτεροι από τους προη-
γούμενους» έλεγε μια μεσόκοπη 
κυρία σε περιφερειακό δήμο της 
Θεσσαλονίκης, όταν ρωτήθηκε 
για τους νέους της γείτονες, οι ο-

ποίοι είχαν εγκατασταθεί σε ένα σπίτι το οποίο χρησιμοποιούσαν 
κάποιοι άλλοι πρόσφυγες.
Οι καινούργιοι γείτονες είχαν μετεγκατασταθεί στο συγκεκριμένο 
σπίτι μέσω της ένταξης σε πρόγραμμα κάποιας ΜΚΟ. Όχι από αυτές 
που χαρακτηρίζονται ύποπτες, αλλά από αυτές που λαμβάνουν μια 
σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αντιμετωπίζουν λει-
τουργικά τα ζητήματα της διαχείρισης των προσφυγικών ροών από 
το 2015 τουλάχιστον, ίσως και πιο παλιά.
Όμως τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν οροφή και πιθανόν να 
έχουν φτάσει και στο τέλος τους. Στη Θεσσαλονίκη αναζητούσαν 
ένα τελευταίο διαμέρισμα.

H επιχείρηση «Μετεγκατάσταση»
Οι καινούργιοι που έρχονται, που μετεγκαθίστανται από τα νησιά, 
δεν είναι εξίσου τυχεροί.
Από τους 20.000 που η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει 
από τα νησιά στην ενδοχώρα μέχρι το τέλος του μήνα, οι 10.000 θα 
εγκατασταθούν σε μισθωμένα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία 
και διαμερίσματα, ενώ οι υπόλοιποι 10.000 σε καταυλισμούς που θα 
δημιουργηθούν σε βιομηχανικές περιοχές, αφού γίνει η αναγκαία 
διαμόρφωση του χώρου με την τοποθέτηση μεγάλων σκηνών, χω-
ρητικότητας 50 ατόμων η καθεμία.
Όμως οι πρώτοι 10.000 που προορίζονται για εγκατάσταση στα του-
ριστικά καταλύματα αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς οι τοπικοί 
ξενοδόχοι πολλές φορές προτιμούν να συμπορεύονται με τους φί-
λους και συνδημότες τους και να απορρίπτουν συμφωνίες με το κρά-
τος που θα τους απέφεραν οφέλη. Η προσφορά για τις 10.000 θέ-
σεις φιλοξενίας σε καταλύματα δεν ήταν η αναμενόμενη.
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η αλλαγή πλεύσης των ξενοδόχων συνδυ-
άζεται και με την αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής, καθώς η περσινή 
προκήρυξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ήταν για 40 
ευρώ ανά άτομο τη βραδιά, ενώ η φετινή του υπουργείου Προστα-

Η κυβέρνηση κάνει μια μεγάλη 
επιχείρηση για τη μετεγκατάσταση 
20.000 προσφύγων από τα νησιά 
στην ενδοχώρα σε έναν μήνα, 
ενώ τα τελευταία δύο χρόνια 
μετεγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη 
μόλις 15.900 πρόσφυγες και 
τα τελευταία τριάμισι χρόνια 
επιστράφηκαν στην Τουρκία μόλις 
21.000.

σίας του Πολίτη ήταν για μόλις 12 ευρώ. Για ένα τετράκλινο, δη-
λαδή, ο ξενοδόχος θα κερδίσει περίπου 50 ευρώ, τιμή αγοράς για 
τη χειμερινή περίοδο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η άρνηση των ξενοδόχων των Βρασνών να τηρήσουν τη συμφω-
νία που είχαν κάνει για τη φιλοξενία 380 προσφύγων, όταν τους 
το ζήτησαν οι συχωριανοί τους. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, 
το κέρδος τους δεν θα ήταν τόσο, που να δικαιολογεί τις τεταμένες 
σχέσεις με το υπόλοιπο χωριό.

Οι υποδομές που δεν αντέχουν
Αλλά και η δημιουργία των καταυλισμών δημιουργεί πολλές επι-
φυλάξεις. Κι αυτό όχι διότι αμφισβητείται η ικανότητα του στρα-
τού να δημιουργήσει τις υποδομές για την τοποθέτηση μεγάλων 
σκηνών χωρητικότητας 50 ατόμων η καθεμιά. Άλλωστε ο στρατός 
το έχει ξανακάνει – το 2016, όταν έστησε τους καταυλισμούς εκεί-

νης της εποχής και μάλιστα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 
υπουργείο Άμυνας επί Πάνου Καμένου διαχειρίστηκε περίπου τα 
2/3 των χρημάτων που διοχετεύτηκαν στο ελληνικό Δημόσιο για 
την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών και συγκεκριμένα περισ-
σότερα από 135 εκατ. ευρώ.
Όμως το βασικό πρόβλημα είναι κατά πόσο οι υπάρχουσες υποδο-
μές μπορούν να αποδειχθούν επαρκείς για να αντέξουν επιπλέον 
φόρτο χιλιάδων ανθρώπων.
Τις επιφυλάξεις ενισχύουν δύο παραδείγματα υποδομών, η κατάρ-
ρευση των οποίων απειλεί τις τοπικές κοινωνίες.
Η πρώτη και πιο χαρακτηριστική είναι η αποχέτευση της Μόριας 
και των γύρω οικισμών, οι κάτοικοι των οποίων έστειλαν επιστολή 
προς τους αρμοδίους στην οποία καταγγέλλουν ότι το αποχετευ-
τικό πρόβλημα του κέντρου ταυτοποίησης μεταφέρθηκε μέσα στο 
χωριό και κατέστη «πλέον από πρόβλημα του ΚΥΤ σε πρόβλημα 
του χωριού».
Ουσιαστικά, η αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου του χω-
ριού για να δέχεται τα λύματα του καταυλισμού έχει φτάσει εδώ και 
καιρό στα όριά της. «Τα λύματα έχουν ήδη πλημμυρίσει τον εφα-
πτόμενο στα σπίτια του χωριού χείμαρρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για την υγεία των κατοίκων» αναφέρουν.
Το δεύτερο παράδειγμα είναι η καταγγελία της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) για 
ουσιαστική αχρήστευση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της Λέρου, 
το οποίο έχει μετατραπεί σε hot spot.
«Πριν από έναν χρόνο στον χώρο του νοσοκομείου φιλοξενούνταν 
800 πρόσφυγες και μετανάστες. Πριν από έναν μήνα ήταν 2.500 και 
τώρα αυξήθηκαν σε 3.200» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, η οποία με ανα-
κοίνωσή της επιβεβαίωσε σχετική θέση της διοίκησης του νοσοκο-
μείου: «Δίπλα ακριβώς είναι η Ναυτική Βάση των Ενόπλων Δυνά-
μεων, της οποίας έχουν αποκλείσει την είσοδο με σκηνές και σκου-
πίδια. Έχουν καταλάβει παλιά κτίρια που είναι έτοιμα να πέσουν, ο 
αύλειος χώρος του νοσοκομείου έχει γεμίσει σκουπίδια, περιττώ-
ματα, μολυσματικά αντικείμενα. Έχουν στήσει σκηνές παντού. Ε-
πιτίθενται σε ψυχικά ασθενείς, κλέβουν, προπηλακίζουν, διαταράσ-
σουν την ηρεμία του νοσοκομείου».
Στο κλίμα αυτό, η απόφαση για τη μετεγκατάσταση στη Λέρο προ-
σφύγων από τη Σύμη ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις.

Η ΔΎΣΚΟΛΗ  
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ  
ΚΑΙ ΕΎΡΏΠΗ

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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συνέντευξη

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Δεν είναι δυνατόν να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, να φέρουν κι άλ-
λους μετανάστες εδώ, κι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο νησί» 
είπε ο δήμαρχος Μιχάλης Κόλλιας και κάλεσε τους κατοίκους να 
κλείσουν το λιμάνι.
Αμέσως μετά, στις 4 του μηνός, 62 πρόσφυγες από τη Λέρο μεταφέρ-
θηκαν στον Πειραιά, στις 7 άλλοι 14 και στις 11 Νοεμβρίου 69.

Ο πυροσβέστης στρατηγός
Μία ημέρα νωρίτερα είχε πάει στο νησί και ο συντονιστής της με-
τεγκατάστασης, ο υφυπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, αλλά 
το κακό είχε ήδη γίνει. Ο κ. Στεφανής, όμως, ήταν εξαιρετικά φειδω-
λός στις δεσμεύσεις που ανέλαβε, καθώς είπε ότι θα προσπαθήσει 
να επιλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα θέματα, χωρίς να 
δεσμευτεί για συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν στη σύσκεψη.
Η στάση του υφυπουργού μάλλον απείχε από το να είναι επαρ-
κώς ενημερωτική και διευκόλυνε τις ακρότητες στις διεκδική-
σεις, όπως προκύπτει από τις θέσεις που πήραν οι δύο μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις, από αυτές που δεν χρηματοδοτούνται αμέ-
σως από την Ε.Ε.
Πρόκειται για τις οργανώσεις «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» 
και «Pro Asyl», οι οποίες κάλεσαν την κυβέρνηση «να επισπεύσει τις 
οργανωμένες μεταφορές προσφύγων από τη Λέρο στην ενδοχώρα 
και να λάβει επείγοντα μέτρα για την παροχή ασφαλών και αξιοπρε-
πών συνθηκών διαβίωσης και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε 
ιατρική φροντίδα και να σταματήσει η εφαρμογή της Κοινής Δήλω-
σης Ε.Ε.-Τουρκίας», με βάση την οποία όμως χρηματοδοτούνται οι 

μεταφορές και η διαμονή των προσφύγων στην ενδοχώρα.
Πάντως, μόλις μία ημέρα μετά, το σκηνικό επαναλήφθηκε στην Κω, 
στο λιμάνι της οποίας έφτασε το πλοίο της γραμμής γύρω στη 01:00 
και έπειτα από συνομιλία του δημάρχου, Θεοδόση Νικηταρά, με τον 
καπετάνιο οι περίπου 60 πρόσφυγες-μετανάστες με τους αστυνομι-
κούς που τους συνόδευαν συνέχισαν προς το λιμάνι του Πειραιά.
Την προηγούμενη Κυριακή στο λιμάνι του Πειραιά κεντρικό σύν-
θημα στην κινητοποίηση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ για την υποδοχή 
των προσφύγων ήταν το «Η Ελλάδα αγκαλιάζει τους πρόσφυγες - 
Refugees Welcome (Καλώς Ήρθατε Πρόσφυγες)».

Η αργή μετεγκατάσταση στη Δύση
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Οκτω-
βρίου, ολοκληρώθηκε η προθεσμία που είχε προβλέψει τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με σύστασή της κα-
λούσε τα κράτη-μέλη να προσφέρουν θέσεις για την επανεγκατά-
σταση 50.000 ατόμων.
Τελικά, στοιχεία για το πρόγραμμα δεν υπάρχουν ακόμη, αλλά, σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2018 είχαν κάνει χρήση του προγράμματος 15.900 
άνθρωποι, δηλαδή είχε καλυφθεί περίπου το 30% των προβλεπο-
μένων θέσεων.
Πάντως, σύμφωνα πάντοτε με επίσημα στοιχεία, στην Ελλάδα εκ-
κρεμούσαν στο τέλος Ιουνίου 88.200 αιτήσεις για παροχή ασύλου, 
ενώ στη Γερμανία με σχεδόν οκταπλάσιο πληθυσμό 351.300 αιτή-
σεις, δηλαδή τέσσερις φορές οι ελληνικές.

Η συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας του 2016 προέβλεπε ότι για κάθε Σύριο 
που θα επιστρέφεται στην Τουρκία από την Ελλάδα ένας άλλος Σύ-
ριος θα επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην Ε.Ε.
Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι μέσω του συστήματος αυτού έως τον 
Μάρτιο του 2019 είχαν επανεγκατασταθεί σχεδόν 21.000 Σύριοι.
Ο αριθμός, συγκρινόμενος με τις εκκρεμείς αιτήσεις για άσυλο, δεί-
χνει ότι η Ελλάδα δεν αξιοποίησε τη συμφωνία, καθώς επιστράφη-
καν στην Τουρκία περίπου όσοι προβλέπεται να μετεγκατασταθούν 
στην ενδοχώρα για την αποσυμφόρηση των νησιών.
Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο δηλαδή με τις επιστροφές 
στην Τουρκία όσο και με την επιτάχυνση των διαδικασιών α-
σύλου, η Ελλάδα θα είχε απαλλαγεί από ένα μεγάλο μέρος της 
πίεσης που δημιουργούν οι ροές. Πάντως, μέχρι στιγμής, επί-
σημα στοιχεία για τις πηγές της χρηματοδότησης της επιχεί-
ρησης μετεγκατάστασης στο εσωτερικό δεν έχουν δοθεί, παρά 
το γεγονός ότι όλα τα χαρακτηριστικά της συνηγορούν στο ότι 
δεν πρόκειται για βάρος που θα πρέπει να αναλάβει μόνη της 
η Ελλάδα.
Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μεταφέρει στους 
πρόσφυγες και μετανάστες στη Χίο την εντύπωση ότι για την πα-
ραμονή τους κάτω από άθλιες συνθήκες στα νησιά ευθύνεται η 
κυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει υποδοχές στον 
Πειραιά για όσους έρχονται, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ξυ-
πνήσει αριστερά χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τον κίνδυνο 
της ακροδεξιάς.

Να ανακαλέσει το τμήμα της ανάρτη-
σής του στο Facebook με το οποίο 
καταγγέλλει «φασίστες στη Θεσσα-
λονίκη» οι οποίοι «χαράκωσαν ένα 

προσφυγόπουλο που έκανε το λάθος να πάει 
στο σχολείο του» καλεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, 
Αλέξη Τσίπρα, ο δημοτικός σύμβουλος, επικεφα-
λής της παράταξης Κοινωνική Συνεργασία του 
Δήμου Νεάπολης-Συκεών και μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ηλίας Ζάχαρης.
«Σήμερα αναρωτιέμαι πώς και εάν θα αντιδρά-
σουν στην είδηση ότι φασίστες στη Θεσσαλονίκη 
χαράκωσαν ένα προσφυγόπουλο που έκανε το 
λάθος να πάει στο σχολείο του» είχε γράψει ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επίθεση 
που δέχτηκε πρόσφυγας μαθητής σε σχολείο 
της Νεάπολης.

Ο κ. Ζάχαρης επικαλείται το Τμήμα Ρατσιστικής 
Βίας, στο οποίο ανατέθηκε η έρευνα, από την 
οποία δεν προκύπτει έγκλημα ρατσιστικής βίας.

Όταν έγινε γνωστή η υπόθεση με την επίθεση 
στον μαθητή στο σχολείο της Νεάπολης, κά-
νατε έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Δεν είναι 
ένα καταδικαστέο γεγονός;
Προφανώς κάθε άσκηση βίας είναι καταδικα-
στέα. Πολύ δε περισσότερο όταν στόχος της ε-
πίθεσης είναι ένας μαθητής. Η σχολική κοινό-
τητα είναι μία πολύ ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, 
η οποία πρέπει να απολαμβάνει της πλήρους 
προστασίας μας και να αποφεύγονται οι πα-
ρεμβάσεις. Όμως, ακόμη περισσότερο, το ζή-
τημα για όλους μας είναι να μη βιαζόμαστε να 
καταδικάσουμε και, όταν το κάνουμε, να κατα-
δικάζουμε σωστά.

Άναφέρεστε σε λάθος «καταδίκη» προφανώς 
πολιτικού γεγονότος…
Βεβαίως! Πριν από λίγους μήνες προκλήθηκε 
και πάλι μεγάλη αναταραχή στον δήμο μας, όταν 
πετάχτηκε μια βόμβα μολότοφ στο μπαλκόνι 

ενός πρόσφυγα ο οποίος κατοικεί στον δήμο 
μας. Βγήκαν οι γνωστές ανακοινώσεις, καταγγε-
λίες, καταδίκες, αντιφασιστικές πορείες και μετά 
από λίγες ημέρες η αστυνομία ανακοίνωσε και 
κανείς δεν αμφισβήτησε ότι η μολότοφ ρίχτηκε 
στο πλαίσιο επίλυσης προσωπικών διαφορών 
σε υποθέσεις των οποίων η νομιμότητα είναι 
υπό αίρεση, για να το πω κομψά.

Τι σημαίνει αυτό;
Αυτό σημαίνει ότι ήταν αδίκημα, αλλά δεν ήταν 
ρατσιστικό αδίκημα. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι του 
δήμου στοχοποιήθηκαν ως ρατσιστές και φα-
σίστες. Θα σας έλεγα ότι δεν στοχοποιήθηκαν 
απλώς. Συκοφαντήθηκαν.

Και τώρα; Τι έγινε με την επίθεση στον μαθητή;
Αμέσως μετά την επίθεση επικοινώνησα με 
το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας, που είχε αναλάβει 
την υπόθεση, και τους ζήτησα επίσημα και θε-
σμικά να με κρατούν ενήμερο για την πορεία 
των ερευνών. Η επίσημη ενημέρωση που έχω 
λοιπόν λέει ότι δεν είναι έγκλημα ρατσιστικής 
βίας και δεν θέλω να προχωρήσω άλλο. Έχω 

πλήρη εμπιστοσύνη στην αστυνομία.

Δηλαδή ήταν λάθος η δήλωση Τσίπρα;
Ο κ. Τσίπρας μπορεί απλώς να βιάστηκε γιατί 
ήθελε να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά ένα θλι-
βερό γεγονός. Όμως εδώ, ξέρετε, έχουμε μια 
κοινωνία. Είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε, 
έχουμε τις οικογένειές μας, τη ζωή μας, τις αξίες, 
αλλά και τις ανησυχίες μας. Ξέρετε τι σημαίνει 
για τις οικογένειες του δήμου μας, που τα παι-
διά τους πάνε στα δημόσια σχολεία και όχι στα 
ακριβά κολέγια όπου στέλνει ο κ. Τσίπρας τα 
δικά του, η ανησυχία ότι αύριο μπορεί να είναι 
το δικό τους παιδί που θα πέσει θύμα επίθε-
σης και εκφοβισμού; Ξέρετε τι σημαίνει αυτό 
για τους μαθητές;

Σας ενόχλησε η δήλωσή του;
Εγώ αισθάνομαι ότι οι συνδημότες μας, ο δήμος 
μας, συκοφαντήθηκαν. Αν ο κ. Τσίπρας έμπαινε 
στον κόπο να ζητήσει να ενημερωθεί, δεν θα 
είχε συκοφαντήσει έναν ολόκληρο δήμο. Διότι 
μας συκοφάντησε και πρέπει να επανορθώσει. 
Μας χρωστά μια συγνώμη!

«Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΕ 
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΏΝ»

ΗΛΊΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ



Μ
ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε από τον 
Όμιλο Επικοινωνίας Med-
Professionals τη Δευτέ-
ρα 11 Νοεμβρίου το 2ο 
Συμπόσιο Ιατρικού Του-
ρισμού Υγείας & Ευεξίας 

στο ξενοδοχείο Titania στην Αθήνα. Στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης τιμήθηκε ο πρωθυπουργός της 
Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με το «Βρα-
βείο της Ελπίδας για ένα Καλύτερο Αύριο». Το 
βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του ο υπουργός 
Τουρισμού κ. Θεοχάρης Θεοχάρης. Χαιρετισμό 
απηύθυναν τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερι-
κών, αλλά και εκπρόσωποι του υποδιοικητή της 
Τραπέζης της Ελλάδος κ. Ιωάννη Μουρμούρα, 
του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
(ΙΣΑ) κ. Γιώργου Πατούλη, της προέδρου του 
ΕΟΤ κ. Άντζελας Γκερέκου και του δημάρχου 
Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.
Το 2ο Συμπόσιο Ιατρικού Τουρισμού Υγείας & 
Ευεξίας τίμησαν με την παρουσία τους ο Όμιλος 
Υγεία, η Παπαστράτος ΑΒΕΣ, το Πρότυπο Κέντρο 
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Καλαμά-
τας «Διάπλαση», η Cambridge Weight Plan, η 
Bergmann Kord, η Κεντρική Κλινική Αθηνών, 
το Πολυϊατρικό Ιατρική ΕΠΕ, η MediSystem, το 
Διαγνωστικό Κέντρο Π. Φαληρέας, η Athens 
Assistance και η εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ.
Τιμητικές διακρίσεις για την προσφορά τους 
στην ιατρική επιστήμη έλαβαν και οι μεγαλύτε-
ρες ιατρικές προσωπικότητες της χώρας, μετα-
ξύ των οποίων ο γυναικολόγος κ. Κ. Πάντος της 
GENESIS Athens Clinic, ο ρομποτικός χειρουρ-
γός κ. Κ. Κωνσταντινίδης από το Ιατρικό Αθηνών, 
ο χειρουργός μαστού κ. Γ. Ξεπαπαδάκης από 

την Κλινική Μαστού ΙΑΣΩ και την Επιστημονική 
Μαστολογική Εταιρεία Ε.Μ.Ε.Ι.Σ., ο πλαστικός 
χειρουργός κ. Α. Αθανασίου της Athens Beverly 
Hills - Medical Group, ο νευροχειρουργός κ. Γ. 
Δημογέροντας από το Metropolitan, ο περιοδο-
ντολόγος κ. Π. Δαμουλής, ο καθηγητής Αισθητι-
κής Ιατρικής κ. Σ. Τσιούμας, ο φυσικοθεραπευ-
τής κ. Θ. Μουντζούρης του Physiof, ο ογκολόγος 
κ. Σ. Γιασσάς, ο ορθοπαιδικός κ. Δ. Κωστόπου-
λος, ο καρδιοχειρουργός κ. Σ. Πράπας από το 
Ερρίκος Ντυνάν, ο χειρουργός θώρακα-καρδιάς 
κ. Δ. Κωνσταντινόπουλος, ο ορθοπαιδικός κ. Δ. 
Νικολόπουλος, ο ομοιοπαθητικός-ψυχίατρος 
κ. Γ. Λουκάς, ο ουρολόγος κ. Π. Γεωργιάδης, ο 
δερματολόγος κ. Χ. Ρέμπελος, ο αλλεργιολόγος 
κ. Σ. Χρυσουλάκης, ο θωρακοχειρουργός κ. Ε. 
Γεωργιαννάκης, η βιοπαθολόγος κ. Α. Μαστρο-
γιαννάκη-Μαρίνη, ο χειρουργός κ. Π. Πανέρης, 
η πλαστικός χειρουργός κ. Α. Μπέη και η γυναι-
κολόγος - χειρουργός μαστού κ. Ε. Αγγελίδου-
Χαιρέτη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε 
επίσης η σύσταση από το υπουργείο Τουρισμού 
της Επιτροπής Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας με 
πρόεδρο την ιδρύτρια των Med-Professionals κ. 
Ελένη Χόβρη. Ο συντονιστής της επιτροπής και 
σύμβουλος του υπουργού Τουρισμού κ. Ιωάν-
νης Αποστολόπουλος ανέλυσε τον σκοπό και 
τους στόχους της επιτροπής. Ο βασικότερος στό-
χος είναι η καθιέρωση της Ελλάδας ως προορι-
σμού υγείας και ευεξίας και η προσέλκυση του-
ριστών υγείας, ξεκινώντας από τουρίστες τρίτης 
ηλικίας, τη λεγόμενη silver economy. Πρόκειται 
για μία από τις δύο επιτροπές σχετικά με τον του-
ρισμό υγείας και ευεξίας, το κύριο αντικείμενο 
της οποίας θα είναι ο τουρισμός υγείας και ευ-
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2ο Συμπόσιο  
για τον Ιατρικό 
Τουρισμό Υγείας   
& Ευεξίας

εξίας που περιλαμβάνει τον θερμαλισμό και τον 
ιαματικό τουρισμό αλλά και τον τουρισμό ευεξίας 
και ομορφιάς, ενώ η δεύτερη επιτροπή που θα 
δημιουργηθεί θα εστιάζει στον ιατρικό τουρισμό.
Η βραδιά έκλεισε με συζήτηση επάνω στο φλέ-
γον θέμα του ιατρικού τουρισμού υγείας και 
ευεξίας. Ο περιοδοντολόγος κ. Πέτρος Δαμου-
λής συντόνισε τη συζήτηση και ζήτησε από τους 
παρευρισκόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις 
τους για το πώς θα γίνει πιο προσοδοφόρα για 
όλες τις πλευρές μια σύμπραξη ανάμεσα στον 
ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα με στόχο την ανά-
δειξη του ιατρικού τουρισμού. Ο ίδιος τόνισε πως 
είναι σημαντικό να υπάρξει πρόβλεψη εκτός από 
τα μεγάλα νοσοκομεία και για μεμονωμένα ια-
τρεία στο πλαίσιο της διάχυσης και διαχείρισης 
διεθνών ασθενών.

Συμμετέχοντες
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τοποθετήθη-
καν επίσης εκπρόσωποι από την ιατρική και επι-
χειρηματική κοινότητα. Ειδικότερα:
Ο χειρουργός θώρακα-καρδιάς-αγγείων κ. Δη-
μήτρης Κωνσταντινόπουλος, σημειώνοντας τη 
σημαντικότητα της προβολής στο εξωτερικό από 
την πολιτεία των σπουδαίων επιτευγμάτων των 
Ελλήνων ιατρών, αλλά και της δημιουργίας σύν-
δεσης ανάμεσα στον ιατρικό τουρισμό και την 
τεράστια ποικιλία της Ελλάδας σε φυσικά φάρ-
μακα.
Η πρώην βουλευτής Λάρισας, πρώην περιφε-
ρειάρχης Ιονίων Νήσων και μέλος της επιτρο-
πής κ. Βάσω Αλεξανδρίδου, η οποία υπογράμ-
μισε την έλλειψη απορρόφησης από ελληνικής 
πλευράς κονδυλίων τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στον ιατρικό τουρισμό, καθι-
στώντας την Ελλάδα τουριστικό προορισμό 365 
ημέρες τον χρόνο.
Η κ. Παχίδου της Cambridge Weight Plan πρό-
τεινε τη δημιουργία κέντρων παχυσαρκίας που 
θα συνδυάζουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών.
Ο σύμβουλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Θερ-
μαλισμού (OMTh) δρ. Ζήσης Αγγελής τόνισε τον 
καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο θερ-
μαλισμός στην προσέλκυση ταξιδιωτών υγείας 
μέσω δράσεων της πολιτείας όπως η αναγνώ-
ριση της υδροθεραπείας.
Ο γυναικολόγος κ. Κωνσταντίνος Πάντος πρότει-
νε την εκπαίδευση και ενημέρωση των διπλω-
ματικών ακολούθων ώστε να είναι σε θέση να 

παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας 
ως προορισμού ιατρικού τουρισμού, αλλά και 
τη δημιουργία γραφείων του ΕΟΤ στις ελληνικές 
κοινότητες του εξωτερικού ώστε να προωθεί-
ται ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα μέσω της 
ομογένειας.
Ο επιστήμων Πληροφορικής από το Νοσοκομείο 
Γεννηματά κ. Νίκος Τζώλης σημείωσε τη ση-
μαντικότητα της ψηφιοποίησης των δεδομένων 
στη διασυνοριακή περίθαλψη, αλλά και τρόπους 
με τους οποίους και τα δημόσια νοσοκομεία θα 
μπορέσουν να παίξουν ρόλο στον ιατρικό τουρι-
σμό, όπως, για παράδειγμα, μέσω συνεργασιών 
με ασφαλιστικές εταιρείες.
Η κ. Katerina Mousbeh από το Mideast Travel 
Worldwide υπογράμμισε τη σημασία του 
branding στον τουρισμό και ότι θα πρέπει να 
προσδιοριστεί η Ελλάδα ως προορισμός ιατρι-
κού τουρισμού υγείας και ευεξίας.
Η πρόταση του εκπροσώπου του ΙΣΑ και εντε-
ταλμένου για τον ιατρικό τουρισμό από την πε-
ριφέρεια Αττικής κ. Κεχρή αφορούσε τη δημι-
ουργία πακέτων υπηρεσιών υγείας που εκτός 
από τις ιατρικές πράξεις θα περιλαμβάνουν τη 
διαμονή, τη μεταφορά και οτιδήποτε μπορεί να 
χρειαστεί ένας ταξιδιώτης υγείας.
Ο καθηγητής Αισθητικής Ιατρικής κ. Σωτήρης 
Τσιούμας σημείωσε πως είναι η στιγμή να μπουν 
στο παιχνίδι και τα ξενοδοχεία, καθώς μπορούν 
να αναλάβουν και μεγάλο μέρος της προωθητι-
κής καμπάνιας, με τον κ. Γιάννη Ιακωβίδη από 
την Prevital να συμπληρώνει τη σημαντικότητα 
του να επεκταθεί το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να 
επιτρέπεται η δημιουργία ιατρείων και η απα-
σχόληση ιατρικού προσωπικού πέρα από τα ια-
ματικά ξενοδοχεία και στα υπόλοιπα.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση 
της εργαστηριακής ιατρού από την Κυπαρισσία 
κ. Αλεξάνδρας Μαρίνη-Μαστρογιαννάκη, που 
τόνισε πως η συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό 
και τον δημόσιο τομέα θα πρέπει να διευρυνθεί 
και μέσω των επιμελητηρίων, αλλά και πως το 
μέγιστο αποτέλεσμα θα επιτευχθεί μέσω της 
συνδυαστικής προβολής του τουρισμού υγείας 
και ευεξίας απ’ όλους τους φορείς τουρισμού.
Το συμπόσιο παρουσίασε και συντόνισε ο συγ-
γραφέας και δημοσιογράφος κ. Κώστας Παπα-
σπήλιος, ενώ συντονιστής της συζήτησης που 
ακολούθησε ήταν ο περιοδοντολόγος κ. Πέτρος 
Δαμουλής.

Σύμπραξη εξωτερικού, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για τον ιατρικό τουρισμό.



για να διευκολύνει την αστυνομία να αποτρέψει την επανα-
σύσταση του εργαστηρίου παρασκευής μολότοφ. Επέδειξε 
πυγμή όταν κάποιοι που δήλωσαν φοιτητές προσπάθησαν να 
ανοίξουν το πανεπιστήμιο χρησιμοποιώντας τροχό. Οι έντο-
νες αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαμψαν την κυβέρνηση, η 
οποία επέμεινε στο δόγμα της τήρησης της τάξης. Έδειξε ότι 
δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει την αστυνομία σωστά. Η α-
νεύρεση του εργαστηρίου, κατέδειξε (και ας μη χρειαζόταν) 
τη χρησιμότητα της αστυνομικής δράσης.
Παραμονές του εορτασμού του Πολυτεχνείου, είτε από σύ-
μπτωση είτε όχι, εξαρθρώθηκε και η τρομοκρατική οργά-
νωση Επαναστατική Αυτοάμυνα, της οποίας ο οπλισμός κα-
τασχέθηκε.
Οι τελευταίες ημέρες έδειξαν ότι η αστυνομία κινείται με-
θοδικά και αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της ομαλότη-
τας και της επιβολής του νόμου, γεγονός που υπήρξε ζητού-
μενο από το σύνολο της κοινωνίας επί έτη. Η συνολική της 
δράση έφερε συγκεκριμένα, μετρήσιμα και αποδεκτά αποτε-
λέσματα, αφαιρώντας προκαταβολικά από τους «συνήθεις υ-
πόπτους» του ΣΥΡΙΖΑ τη δυνατότητα να μιλήσουν για αυ-
ταρχικό κράτος της Δεξιάς και άλλα γραφικά που επί χρόνια 
μάς βασάνιζαν.
Δεν έχει κανένα νόημα να θυμηθούμε πως όταν κυβερνούσαν 
οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η αστυνομία υπήρξε κύριο όργανο επιβο-
λής των απόψεών τους, είτε μέσω των προληπτικών συλλή-
ψεων είτε μέσω των φραγμών ή της παρουσίας του αρχηγού 
της στις συγκεντρώσεις του κόμματος. Αυτό που έχει νόημα 
είναι να κατανοήσουμε ότι όταν η αστυνομία αφήνεται να 
κάνει τη δουλειά της, την κάνει σωστά και αποτελεσματικά. 
Όλα τα άλλα περί καταστολής είναι ανοησίες και το απέδει-
ξαν τα πρόσφατα γεγονότα.
Όσο κι αν φαίνεται άσχετο, το κλίμα στο επιχειρησιακό πεδίο 
δημιούργησε άσχημο κλίμα για τους κ.κ. Τζανακόπουλο και 

Η 
προανακριτική επιτροπή που συστά-
θηκε για να ερευνήσει αν ο κ. Δημή-
τρης Παπαγγελόπουλος διέπραξε τα 
ποινικά αδικήματα της ηθικής αυτουρ-
γίας σε κατάχρηση εξουσίας και παρά-
βασης καθήκοντος αποφάσισε την ε-

ξαίρεση των κ.κ. Τζανακόπουλου και Πολάκη, επειδή κρί-
θηκαν ουσιώδεις μάρτυρες. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ η 
απόφαση χαρακτηρίστηκε παράνομη, έως και «χουντικής» ε-
μπνεύσεως. Ο δε κ. Πολάκης απείλησε ότι δεν θα συμμορφω-
θεί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να κάνει έφοδο και ότι 
κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Φάνηκε ότι ο κ. Πολά-
κης, ειδικά, μπορεί και να επιδίωκε την εκδίωξή του από τους 
αστυνομικούς της Βουλής. Μεσολάβησαν ωστόσο πολλά, που 
άλλαξαν την εικόνα.
Η εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβήτηση της απόφασης της 
επιτροπής υπονομεύτηκε εκ των πραγμάτων από τον κ. Πα-
παγγελόπουλο, ο οποίος υπέβαλε στην ίδια επιτροπή αίτημα 
εξαίρεσης άλλων μελών (το οποίο απορρίφθηκε), αναγνωρί-
ζοντας την αρμοδιότητά της.
Στο εκτός Βουλής πεδίο, η αστυνομία «καθάρισε» αρκετές 
καταλήψεις κτιρίων, δείχνοντας επιμονή στο ζήτημα, και εκ-
κένωσε και ένα συγκεκριμένο το οποίο αποτελούσε ορμη-
τήριο διαδηλωτών, αυτών που αποκαλούμε μπαχαλάκηδες ή 
κουκουλοφόρους. Ενέτεινε τις δράσεις αυτές ενόψει του εορ-
τασμού της επετείου του Πολυτεχνείου.
Η αστυνομία ξήλωσε τα εργαστήρια παρασκευής μολότοφ 
στα υπόγεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τα 
οποία όλοι γνώριζαν αλλά κανείς δεν μπορούσε να καταγγεί-
λει, διότι η έως πρότινος ύπαρξη του πανεπιστημιακού ασύ-
λου δημιουργούσε κινδύνους για την σωματική του ακεραι-
ότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, η Σύγκλητος αποφάσισε να κλείσει 
για μία εβδομάδα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, προφανώς 

Πολάκη και στο κοινοβουλευτικό πεδίο. Μετά την άτεγκτη 
στάση της αστυνομίας απέναντι στους μικρούς ή μεγαλύτερους 
«μπαχαλάκηδες», έως και στους τρομοκράτες, πώς θα πήγαινε 
ο κ. Πολάκης στην προανακριτική να εκβιάσει την εκδίωξή 
τους από τους αστυνομικούς της φρουράς; Θα φαινόταν ο ίδιος 
ως ο «ανώτερος μπαχαλάκης», που όμως κι αυτός θα «έτρωγε 
πόρτα». Είναι επικίνδυνο για τη δημόσια εικόνα ακόμη και του 
κ. Πολάκη να ταυτιστεί η συμπεριφορά του και η αντιμετώ-
πισή της με τις αντίστοιχες των κοινών μπαχαλάκηδων. Πίσω 
του υπάρχει κι ένα κόμμα. Ασχέτως του φαινομενικά γελοίου 
της κατάστασης, θα δινόταν ένα ακόμη μήνυμα στην κοινωνία 
ότι ο νόμος και η τάξη επιβάλλονται σε όλα τα επίπεδα. Άλλω-
στε ο πρόεδρος της Βουλής είχε αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι 
αυτή τη φορά η φρουρά της Βουλής θα δράσει. Μεσολάβησε 
και η διαφοροποίηση του κ. Παπαγγελόπουλου, γεγονός που 
αφαιρούσε την όποια νομιμοποίηση των λεονταρισμών.
Έτσι κι αλλιώς, ήταν από την αρχή δύσκολο για τον κ. Πολάκη 
και τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμείνουν στη σκληρή γραμμή της «μπα-
χαλοποίησης» των εργασιών της προανακριτικής. Ακόμη πιο 
δύσκολο θα ήταν να συνεχίσουν να αρνούνται την αρχή της 
πλειοψηφίας στις αποφάσεις της επιτροπής, αυτοί οι οποίοι 
διατήρησαν πέρυσι την κοινοβουλευτική πλειοψηφία τους με 
τις δανεικές ψήφους των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι τις 
είχαν εκχωρήσει εν λευκώ, σε μια πρωτοφανή στα χρονικά ε-
νέργεια.
Η διαφαινόμενη κοινοβουλευτική ήττα στην υπόθεση της ε-
ξαίρεσης των κ.κ. Τζανακόπουλου και Πολάκη έπρεπε με κά-
ποιον τρόπο να σκεπαστεί. Την «καλή» ευκαιρία έδωσε στον 
ΣΥΡΙΖΑ η εξέλιξη των γεγονότων στο Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο. Οι κραυγές για αστυνομική βία και αυθαιρεσία επιχειρή-
θηκε να σκεπάσουν όσα έγιναν την Τρίτη στη Βουλή. Οι κ.κ. 
Τζανακόπουλος και Πολάκης δεν προσήλθαν στην προανακρι-
τική και αυτή ξεκίνησε ομαλά τις εργασίες της.
Το κακό για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι οι κραυγές των στελεχών 
του ξεπέρασαν κάθε όριο και μέτρο και έδωσαν στην απορη-
μένη κοινωνία καθαρή την εντύπωση ότι υπερασπίζονται τις 
μολότοφ στα υπόγεια του πανεπιστημίου. Η κυβέρνηση πήρε 
μια μεγάλη (και) επικοινωνιακή νίκη με βάση τα αποτελέ-
σματα της αστυνομίας. Πήρε και έναν επικοινωνιακό θρίαμβο, 
με απήχηση πέρα από το στενό δικό της ακροατήριο, αποκλει-
στικά χάρη στις υπερβολικές ενέργειες της αντιπολίτευσης.
Ό,τι και αν συμβεί στην πορεία του Πολυτεχνείου, η κυβέρ-
νηση έχει κερδίσει προκαταβολικά. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, 
η κυβέρνηση θα το πιστωθεί. Αν τα πράγματα ξεφύγουν, όλοι 
γνωρίζουν ότι το επιδίωξε η αξιωματική αντιπολίτευση. Με 
ό,τι αυτό σημαίνει σε μια δημοκρατία.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Είναι επικίνδυνο για τη δημόσια εικόνα 
ακόμη και του κ. Πολάκη να ταυτιστεί 
η συμπεριφορά του και η αντιμετώπισή 
της με τις αντίστοιχες των κοινών 
μπαχαλάκηδων. Πίσω του υπάρχει κι ένα 
κόμμα. Ασχέτως του φαινομενικά γελοίου 
της κατάστασης, θα δινόταν ένα ακόμη 
μήνυμα στην κοινωνία ότι ο νόμος και η 
τάξη επιβάλλονται σε όλα τα επίπεδα.

Προανακριτική, Εξάρχεια  
και... Πάλη!

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*
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Ή
ταν 20 Ιανουαρίου 2017, ημέρα της ορκωμοσίας του Ντό-
ναλντ Τραμπ, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος τουιτάρισε 
στον λογαριασμό του: «Όλα ξεκινούν σήμερα. Το κίνημα 
συνεχίζεται, η δουλειά ξεκινά». Από εκείνη την ημέρα 
ακολούθησαν περί τα 11.000 tweets διά χειρός Τραμπ, 

καθιστώντας το προσωπικό του προφίλ ένα από τα πιο ισχυρά στον 
κόσμο των κοινωνικών δικτύων.

Διοίκηση μέσω Twitter
Σε πρόσφατη έρευνα των «New York Times» καταγράφεται με σα-
φήνεια η κυριαρχία του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, γεγονός που 
αποτυπώνεται και στον τίτλο του άρθρου της εφημερίδας «Πώς ο 
Τραμπ επαναπροσδιορίζει τον θεσμό της προεδρίας μέσα από 11.000 
tweets». Όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέλαβε τα επίσημα καθήκο-
ντά του, το Twitter ήταν απλώς ένα επικοινωνιακό εργαλείο που τον 
είχε βοηθήσει στην εκλογή του, σταδιακά όμως μετατράπηκε σε μέσο 
δημιουργίας πολιτικής και έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρ-
νησής του. «Έχει ανάγκη να τουιτάρει, όπως εμείς έχουμε την ανάγκη 
να φάμε» αναφέρει χαρακτηριστικά η Κελιάν Κόνγουεϊ, σύμβουλός 
του στον Λευκό Οίκο.
Αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος Τραμπ έχει στον λογαριασμό του 66,8 
εκατομμύρια ακολούθους, εκ των οποίων υπολογίζεται πως περισ-
σότεροι από 22 εκατομμύρια είναι ψηφοφόροι στις ΗΠΑ. Στην ανάλυ-
ση που πραγματοποίησαν οι «New York Times» επισημαίνουν πως 
από τα 11.000 tweets που έχει γράψει στη διάρκεια της προεδρίας του, 
τα 5.889 είχαν ως στόχο τη σπίλωση κάποιου προσώπου ή κάποιας 
κατάστασης, ενώ τα 4.876 αποσκοπούσαν στην επιβράβευση της πο-
λιτικής του.

Εξωτερική πολιτική
Δεν είναι λίγα τα διεθνή θέματα που αναδείχθηκαν μέσα από τον προ-
σωπικό λογαριασμό του Τραμπ στο Twitter, γεγονός που κατά καιρούς 

έχει εξοργίσει όχι μόνο τους πολιτικούς του αντιπάλους αλλά και τους 
συμβούλους του, οι οποίοι ακυρώνονται μέσα από τις γραπτές δηλώ-
σεις του. Για παράδειγμα, μετά την εισβολή της Τουρκίας στο βόρειο 
τμήμα της Συρίας ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε μια σειρά από αντικρου-
όμενα tweets, αγνοώντας τις συμβουλές του επιτελείου του και πρα-
κτικά ακυρώνοντας όλες τις συναντήσεις ανώτατων κυβερνητικών 
στελεχών στον Λευκό Οίκο επί του θέματος.
Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει το Twitter περισσότερες από 1.159 φο-
ρές για να ζητήσει ή να ανακοινώσει δράσεις κατά της μετανάστευσης, 
έχει επαινέσει περισσότερες από 100 φορές δικτατορικά καθεστώτα, 
ενώ έχει κατηγορήσει παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, δημι-
ουργώντας μικρές ή μεγαλύτερες κρίσεις μεταξύ των συμβούλων 
που χειρίζονται τα διεθνή θέματα.
Επιπλέον, περισσότερες από 12 απολύσεις στελεχών του έχουν ανα-
κοινωθεί μέσω Twitter και σε δύο περιπτώσεις ακόμα και οι απολυ-
μένοι έμαθαν τα δυσάρεστα νέα από το κοινωνικό δίκτυο και το προ-
φίλ του Τραμπ.
Το περασμένο φθινόπωρο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ με ένα tweet του 
προκάλεσε τεράστια κρίση στο επιτελείο του. Αναφερόμενος στους 
Μεξικανούς μετανάστες έγραψε: «Θα ζητήσω από το Μεξικό να στα-
ματήσει τις μεταναστευτικές ροές προς τις ΗΠΑ. Αν δεν το κάνει, θα 
καλέσω τον στρατό να αναλάβει και θα κλείσω τα σύνορα». Το επιτε-
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 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμορφώνει 
την προεκλογική του καμπάνια 
μέσω Twitter και καλεί τους 66 
εκατομμύρια followers του να 
στρατευτούν στο πλευρό του.

λείο του Τραμπ είχε επιχειρήσει να εμποδίσει μια τέτοια δήλωση του 
Προέδρου, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Το εν λόγω tweet προκάλεσε 
απανωτές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο και δραστηριοποίηση της 
ομάδας διαχείρισης κρίσεων. Η γενική γραμματέας της Υπηρεσίας 
Ασφάλειας, Κίρστεν Νίλσεν, προσπάθησε να μεταστρέψει το δραματι-
κό κλίμα που είχε δημιουργηθεί, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν πρό-
κειται να κλείσουν τα σύνορα των ΗΠΑ. Η εναντίωσή της της βγήκε 
σε κακό, καθώς μετά από αυτό ο Τραμπ ανακοίνωσε, μέσω Twitter 
φυσικά, την απομάκρυνσή της. 
Τον Οκτώβριο του 2017 o Ρεξ Τίλερσον, πρώην υπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ, βρισκόταν σε ταξίδι στην Κίνα μαζί με Αμερικανούς 
διπλωμάτες προκειμένου να διαπραγματευτεί ενδεχόμενες κυρώ-
σεις σε βάρος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όταν ο 
Πρόεδρος Τραμπ έγραψε στο Twitter πως ο Τίλερσον «σπαταλούσε 
τον χρόνο του προσπαθώντας να διαπραγματευτεί με ένα μικρό αν-
θρωπάκι. Κράτα την ενέργειά σου, Ρεξ, θα κάνουμε ό,τι πρέπει» και 
με αυτόν τον τρόπο μείωσε ουσιαστικά τις ενέργειες του υπουργού 
του. Μερικούς μήνες αργότερα ο Τίλερσον απομακρύνθηκε από το 
αξίωμά του. Η ανακοίνωση έγινε μέσω Twitter.

Δίκοπο μαχαίρι
Όσο κι αν έχουν προσπαθήσει, οι σύμβουλοί του δεν μπορούν να τον 
περιορίσουν. Ο Πρόεδρος συνήθως τουιτάρει μεταξύ 06:00 και 10:00, 
ώρες κατά τις οποίες βρίσκεται μόνος του, παρακολουθώντας τηλεό-
ραση, χωρίς τους βασικούς συνεργάτες του μαζί. Τις υπόλοιπες ώρες 
το επιτελείο σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί να διαχειριστεί τις δι-
αδικτυακές κρίσεις που δημιουργεί ο πλανητάρχης, ο οποίος βλέπο-
ντας τα impressions και τα στατιστικά στοιχεία του λογαριασμού του 
ενισχυμένα, αρνείται να αυτοπεριοριστεί και συνεχίζει τις μονομερείς 
ενέργειες.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η εκρηκτικότητα του Τραμπ 
μέσω Twitter μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ και να του κοστίσει 
ακόμα και μια δεύτερη θητεία στις εκλογές του 2020. Τα υπεράριθμα 
views και τα impressions δεν αποτελούν κριτήριο αποδοχής της πο-
λιτικής του, πολλές φορές τα tweets του προκαλούν αντιπαραθέσεις 
και διαμορφώνουν ένα αρνητικό κλίμα γύρω από την κυβέρνηση και 
την πολιτική των ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, αναδεικνύουν την κυριαρχία 
του Τραμπ στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο υπό το πρίσμα ότι ακόμα 
και η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση. Αυτό το γεγονός εξοργίζει 
το κόμμα των Δημοκρατικών, το οποίο μοιάζει ανίσχυρο στο κομμάτι 
των social media και προσπαθεί να διαμορφώσει την αντιπολίτευσή 
του σχολιάζοντας τα tweets του Προέδρου σε ένα δεύτερο επίπεδο.

Προεκλογικά τιτιβίσματα
Τους επόμενους μήνες ο άνθρωπος που έχει επιφορτιστεί με το 
δύσκολο έργο να εξασφαλίσει στον Ντόναλντ Τραμπ μια δεύτερη 
θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Μπραντ Παρσκέιλ, υπεύθυνος 
προεκλογικής εκστρατείας, έχει ως κύριο στόχο να αξιοποιήσει τη 
δημοφιλία του Προέδρου στο Twitter. Μπορεί να δέχεται αρνητική 
κριτική, σύμφωνα με τον Παρσκέιλ, αλλά το Twitter είναι μεγάλο 
ατού για τον Πρόεδρο, εκεί φαίνεται ισχυρός, πρόθυμος να στηρί-
ξει τη χώρα του, ερχόμενος σε αντιπαράθεση ακόμα και με κύρια 
στελέχη του κόμματος και του επιτελείου του. «Το Twitter αποτελεί 
το πιο δυναμικό μέσο του Προέδρου για να υπερκεράσει τους ισχυ-
ρούς των ΗΠΑ που ελέγχουν τις ειδήσεις» αναφέρει η κ. Κόνγουεϊ, 
ανώτατο στέλεχος της επικοινωνιακής καμπάνιας του Τραμπ, και 
συμπληρώνει: «Αυτός είναι ο εκδημοκρατισμός της πληροφορίας. 
Όλοι λαμβάνουν τα tweets του Προέδρου άμεσα, η νοικοκυρά, ο 
μάνατζερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο διαπιστευμένος 
δημοσιογράφος».
Είναι γεγονός ότι η είδηση μέσω Twitter είναι άμεση, δεν επιδέχεται 
αλλαγή ή σχολιασμό από κάποιον πολιτικό αναλυτή. Πόσο εύκολο ή 
θεμιτό, όμως, είναι για τον ψηφοφόρο να κρίνει ποιο είναι το σωστό 
και το λάθος μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα σε μια εποχή κατά την 
οποία τα fake news και η πολιτική προπαγάνδα κυριαρχούν στον ει-
δησεογραφικό τομέα; Και πόσο θεμιτό είναι μια κυβέρνηση να κάνει 
αλόγιστη χρήση των κοινωνικών δικτύων, που έχουν κατηγορηθεί 
ουκ ολίγες φορές για αδυναμία ελέγχου των ψευδών ειδήσεων και 
της κυριαρχίας των πληρωμένων τρολ; Οι προεδρικές εκλογές στις 
ΗΠΑ το 2020 θα αποτελέσουν έναν καλό δείκτη αναφορικά με τη θετι-
κή ή αρνητική επιρροή των κοινωνικών δικτύων σε σημαντικά πολιτι-
κά γεγονότα. Και είναι βέβαιο πως αν ο Τραμπ επανεκλεγεί, το Twitter 
θα έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την ενδεχόμενη 
επιτυχία του.

Άλωση του Twitter  
από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός 
Πρόεδρος έχει 
ένα ισχυρό ατού 
ενόψει των 
εκλογών στις 
ΗΠΑ.



YΓΕΙΑ

ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΈΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΈΣ ΈΞΈΛΙΞΈΙΣ
Μπορεί να αποτελεί κοινοτοπία η σταθερή αναφορά στα «πρέπει» που συστήνει η επιστημονική κοινότητα, ώστε να δημιουργούμε αντοχές κατά τη χειμερινή περίοδο, όμως 
όσο αυτά τα «πρέπει» παραμένουν εκτός της καθημερινότητάς μας, τόσο αναγκαία κρίνεται η εκ νέου αναφορά τους. Ο χειμώνας ξεκινά και επίσημα ημερολογιακά σε δύο 
εβδομάδες και μαζί με αυτόν έρχονται και τα αυξημένα ποσοστά νόσησης από τις εξάρσεις των ιώσεων. Κορωνίδα αυτών η γρίπη, η οποία, αν και για το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού δεν θεωρείται επικίνδυνη, μπορεί να μας κρατήσει κλινήρεις και να μας απομακρύνει από τις καθημερινές μας δραστηριότητες.
Θωρακίζουμε, λοιπόν, τον οργανισμό μας με βασικές κινήσεις διατήρησης της υγείας μας, όπως είναι η σωστή διατροφή και ο εμβολιασμός.

Επιπλέον, στις σελίδες που ακολουθούν αναφέρονται σημαντικές εξελίξεις οι οποίες αφορούν σοβαρές ασθένειες. Το δίμηνο που έχει προηγηθεί αποτελεί τη βασική περί-
οδο κατά την οποία λαμβάνουν χώρα ιδιαίτερα σημαντικά επιστημονικά συνέδρια, στα οποία γίνονται οι κύριες ανακοινώσεις των τελευταίων ανακαλύψεων της ιατρικής 

και ερευνητικής κοινότητας.
Κρίναμε σημαντικό να συμπεριλάβουμε αρκετές από τις νέες αυτές εξελίξεις, από τις οποίες απορρέουν πολλά αισιόδοξα μηνύματα για τη διαχείριση ιδιαίτερα γνωστών α-
σθενειών, οι οποίες πια σε μεγάλο βαθμό είναι διαχειρίσιμες. Στόχος είναι η ενημέρωση όλων μας και η κατάρριψη πολλών ταμπού, αλλά και του φόβου ότι ο άνθρωπος 

είναι αδύναμος μπροστά στη διάγνωση.
Οι θεραπείες αυξάνονται και οι γιατροί πλέον διαθέτουν ισχυρά όπλα αντιμετώπισης ακόμη και των πιο δύσκολων καταστάσεων. Πάντα όμως το κλασικό μότο των επιστη-

μών της υγείας είναι η ρήση του Ιπποκράτη «κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
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Ο 
σακχαρώδης διαβήτης 
αποτελεί μια πολύ συχνή 
νόσο του πληθυσμού με 
συνεχώς αυξανόμενα πο-
σοστά εμφάνισης και στον 
ελληνικό πληθυσμό. Ιδι-

αίτερα ο τύπου ΙΙ σακχαρώδης διαβήτης 
φαίνεται να παρατηρείται σε ποσοστό 
10% του πληθυσμού, με περισσότερα από 
1.000.000 άτομα να εμφανίζουν διαταρα-
χή στον μεταβολισμό του σακχάρου τους, 
ενώ η δεκαετής επίπτωση της νόσου έχει 
φανεί από τη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ να είναι πε-
ρίπου 13%.
Κύριοι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η 
καθιστική ζωή, η ανθυγιεινή διατροφή και 
η κεντρική παχυσαρκία. Η αυξημένη πε-
ρίμετρος μέσης αυξάνει και στα δύο φύλα 
τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους 
διαβήτη κατά 22%.
Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μία από 
τις κυριότερες αιτίες εμφάνισης καρδια-
κής ανεπάρκειας, τόσο μέσω πρόκλησης 
αθηροσκλήρωσης και εμφράγματος του 
μυοκαρδίου όσο και με διαταραχή του με-
ταβολισμού των μυοκαρδιακών κυττάρων 
που οδηγεί την καρδιά σε μια κατάσταση 
πολύ χαμηλής απόδοσης.
Περισσότεροι από 29 εκατομμύρια άν-
θρωποι στις ΗΠΑ έχουν μη ινσουλινοε-
ξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη, ενώ 6,5 
εκατομμύρια έχουν καρδιακή ανεπάρ-
κεια, και αμφότερες οι καταστάσεις ανα-
μένεται να αυξηθούν με τον χρόνο.
Οι μισοί από τους ασθενείς που νοσηλεύ-
ονται με καρδιακή ανεπάρκεια πάσχουν 
από σακχαρώδη διαβήτη και η συνύπαρ-
ξη αυτών των δύο καταστάσεων επιδει-
νώνει την κλινική τους πορεία, καθώς ο 
κίνδυνος θανάτου αυξάνεται κατά 60%.
Η εντατική ρύθμιση της γλυκόζης δεν φαί-
νεται να μειώνει τον κίνδυνο της ολικής 
θνητότητας, της καρδιαγγειακής νόσου ή 
του εγκεφαλικού. Μπορεί όμως να μει-
ώνει τον κίνδυνο του μη θανατηφόρου 
εμφράγματος του μυοκαρδίου. Ο στόχος 
της ΗA1c πρέπει να εξατομικεύεται σε 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 
σακχαρώδη διαβήτη με βάση την κλινι-
κή λειτουργική κατάσταση (προσδόκιμο 
επιβίωσης, συννοσηρότητες, παρουσία 
επιπλοκών διαβήτη), ιστορικό υπογλυκαι-
μίας, δυνατότητα αυτοσυντήρησης και το 
συνολικό φαρμακευτικό φορτίο.
Η ινσουλίνη χρειάζεται σε κάποιες περι-
πτώσεις, για να ρυθμίσει καλύτερα τη γλυ-
κόζη σε ασθενείς με διαβήτη και καρδιακή 
ανεπάρκεια. Η άσκηση είναι ασφαλής και 
ωφέλιμη σε ασθενείς με καρδιακή ανε-
πάρκεια και σακχαρώδη διαβήτη. Στους 

μακευτικής αγωγής για τον σακχαρώδη 
διαβήτη έχει προστεθεί μια νέα κατηγο-
ρία φαρμάκων, οι αναστολείς SGLT-2, 
που αποτελούν υπογλυκαιμικά φάρμα-
κα πρώτης γραμμής, αφού έχουν δείξει 
ότι μειώνουν τις νοσηλείες για καρδιακή 
ανεπάρκεια σε διαβητικούς και μη δια-
βητικούς ασθενείς. Φαίνεται ότι τώρα η 

παχύσαρκους που επίσης έχουν διαβήτη ο 
συνδυασμός δίαιτας και προγραμματισμένης 
άσκησης μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργική 
ικανότητα, ενώ βασικός στόχος στην πρόλη-
ψη της εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη εί-
ναι η αποφυγή κεντρικής παχυσαρκίας και η 
τήρηση υγιεινής διατροφής.
Τα τελευταία χρόνια στη φαρέτρα της φαρ-

νέα κατηγορία φαρμάκων με κύριους εκ-
προσώπους την εμπαγλιφλοζίνη και την 
νταπαγλιφλοζίνη μπορούν να αποτελέσουν 
και φάρμακα για την αντιμετώπιση της πιο 
σημαντικής καρδιαγγειακής κατάστασης, 
που είναι η καρδιακή ανεπάρκεια.
Τα αποτελέσματα νεότερων μελετών εμ-
φανίζουν ότι τα φάρμακα αυτά μειώνουν τη 
θνητότητα και τις νοσηλείες για καρδιακή 
ανεπάρκεια στους ήδη πάσχοντες και με 
σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και συνολικά 
μειώνουν κατά 30% την καρδιαγγειακή θνη-
τότητα, την ολική θνητότητα και τη νοσηρό-
τητα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
χωρίς σακχαρώδη διαβήτη, θέτοντάς τα και 
ως δυνητικά φάρμακα για την καρδιακή 
ανεπάρκεια.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο σακ-
χαρώδης διαβήτης επηρεάζει άμεσα την 
καρδιακή λειτουργία και είναι απαραίτητη 
η υιοθέτηση υγιεινοδιαιτητικής αγωγής με 
την έναρξη της κατάλληλης φαρμακευτικής 
αγωγής.

Νεότερα φάρμακα για τον σακχαρώδη διαβήτη 
βελτιώνουν και την καρδιακή λειτουργία

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μία από 
τις κυριότερες αιτίες εμφάνισης καρδιακής 
ανεπάρκειας, τόσο μέσω πρόκλησης αθη-
ροσκλήρωσης και εμφράγματος όσο και με 
διαταραχή του μεταβολισμού των μυοκαρ-
διακών κυττάρων.

www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΥΓΕΙΑ
17.11.2019
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Η 
ανάγκη έγκαιρης έναρ-
ξης της θεραπείας και η 
συνεχής παρακολούθηση 
των ασθενών αναδεικνύ-
ονται σταθερά ως τα ση-
μεία-κλειδιά για την ορθή 

διαχείριση των ατόμων που πάσχουν από 
πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ), σύμφωνα με 
τις τελευταίες ανακοινώσεις της επιστη-
μονικής κοινότητας. Οι συγκεκριμένες δι-
απιστώσεις αφορούν ιδιαίτερα τους ασθε-
νείς που έχουν διαγνωστεί με την πλέον 
ύπουλη και επικίνδυνη μορφή της νόσου 
της πρωτοπαθώς προϊούσας ΠΣ, που 
εντοπίζεται στο 10%-15% των ασθενών στη 
διάγνωση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για 
την ανάγκη αφενός παρακολούθησης των 
ασθενών, ώστε ακόμη και αν δεν είναι 
έντονα εμφανής η νόσος κατά την κλινική 
εξέταση να διαπιστώνεται αν εξελίσσεται, 
αφετέρου έναρξης από νωρίς χορήγησης 
φαρμάκων, ώστε να καθυστερεί η εξέ-
λιξή της και ειδικότερα τα συμπτώματά 
της. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
σταθερή παρακολούθηση των ασθενών, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δυνατό-
τητες της τεχνολογίας μέσω απλών διαδι-
κασιών, όπως η ειδική εφαρμογή σε ένα 
κινητό.

Τέσσερις τύποι
Υπάρχουν τέσσερις τύποι ΠΣ, όπου η εξέ-
λιξη της αναπηρίας καθώς και η εμφάνιση 
των υποτροπών είναι απρόβλεπτες. Συ-
γκεκριμένα:
•  Υποτροπιάζουσα διαλείπουσα ΠΣ, που 

έχει εντοπιστεί στο 85% των ασθενών 
στη διάγνωση.

•  Δευτερογενώς προϊούσα ΠΣ, στην οποία 
σε βάθος χρόνου θα μεταβεί η πλειονό-
τητα των ασθενών, παρουσιάζοντας συ-
νεχή εξέλιξη της αναπηρίας με ή χωρίς 
υποτροπές.

•  Πρωτοπαθώς προϊούσα ΠΣ, που εντο-
πίζεται στο 10% των ασθενών στη διά-
γνωση.

•  Προϊούσα υποτροπιάζουσα ΠΣ, που 
εντοπίζεται στο 5% των ασθενών στη δι-
άγνωση.

Σημειώνεται πως ως υποτροπή χαρακτη-
ρίζονται τα επεισόδια νευρολογικών συ-
μπτωμάτων τα οποία διευκρινίζονται ως 
εξής:
•  Εμφάνιση νέων ή επιδεινωμένων συ-

μπτωμάτων που διαρκούν 24-48 ώρες 
και θα μπορούσαν να αποδοθούν στη 
δραστηριότητα της νόσου.

•  Εμφανίζονται τουλάχιστον 30 ημέρες 
μετά απ’ οποιοδήποτε προηγούμενο 
επεισόδιο.

•  Συμβαίνουν απουσία μιας μόλυνσης ή 

ούσα ΠΣ αναπηρικό καροτσάκι μετά από 
6,5 έτη θεραπείας με ocrelizumab σε σύ-
γκριση με ασθενείς που ξεκίνησαν θερα-
πεία με ocrelizumab αργότερα.

•  Το 87% των ασθενών με μη επαρκή αντα-
πόκριση στην προηγούμενη θεραπεία 
δεν είχε ενδείξεις ενεργότητας της νόσου 
έναν χρόνο μετά την αλλαγή σε θεραπεία 
με ocrelizumab, σύμφωνα με την ενδιά-
μεση ανάλυση της μελέτης ανοικτής επι-
σήμανσης φάσης ΙΙΙβ.

Τα νέα δεδομένα ασφαλείας, που αντιπρο-
σωπεύουν 4.611 ασθενείς, συνεχίζουν να 
καταδεικνύουν ένα σταθερό και ευνοϊκό 
προφίλ οφέλους-κινδύνου του φαρμάκου 
για τους ασθενείς. Να σημειωθεί ότι τα νέα 
δεδομένα από 267 κυήσεις σε ασθενείς με 
ΠΣ που συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες 
με ocrelizumab δεν υποδηλώνουν αυξη-
μένο κίνδυνο ανεπιθύμητων εκβάσεων 
κύησης.

Με βάση το θεραπευτικό 
πρωτόκολλο
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρόσβαση στη 
συγκεκριμένη θεραπεία αναμένεται να 
έχουν σύντομα και οι Έλληνες ασθενείς 
που πάσχουν από τη συγκεκριμένη μορφή 
ΠΣ, καθώς πριν από λίγες ημέρες η Επιτρο-
πή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρ-
μάκων Ανθρώπινης Χρήσης ενέκρινε την 
αποζημίωση του φαρμάκου ocrelizumab. 
Πρόκειται δε για την πρώτη και μοναδική 
εγκεκριμένη στην Ε.Ε. φαρμακευτική αγω-

πυρετού.
Η ΠΣ είναι μια νόσος που εξελίσσεται, ακό-
μη και όταν η κλινική εξέταση ή η μαγνητική 
τομογραφία εγκεφάλου δεν δείχνουν αλλα-
γές. Είναι μάλιστα όχι μόνο σιωπηλή αλλά 
και «ύπουλη» νόσος, αφού τα συμπτώματα 
μπορεί να επιδεινώνονται κάποιες φορές 
τόσο σταδιακά, που και ο ίδιος ο ασθενής 
να μην το αντιλαμβάνεται. «Ανεξάρτητα από 
τις υποτροπές, η νόσος εξακολουθεί να εί-
ναι ενεργή και οι βλάβες συνεχίζονται στους 
ιστούς. Δυστυχώς, για να εκφραστούν αυτές 
κλινικά μεσολαβεί ένα διάστημα, αφού το 
νευρικό μας σύστημα έχει τους δικούς του 
αντιρροπιστικούς μηχανισμούς που τις κρύ-
βουν» εξηγεί ο Νικόλαος Γρηγοριάδης, κα-
θηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ και διευθυντής 
του Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Αυτή 
η κρυφή προοδευτικότητα, που στο πλαίσιο 
μιας εξέτασης δεν είναι πάντα εύκολο να δι-
απιστωθεί, αποτελεί βασικό πρόβλημα στην 
παρακολούθηση της νόσου, όπως εξηγεί ο 
καθηγητής.

Νέα θεραπεία
Πρόσφατα παρουσιάστηκαν δεδομένα για 
ένα από τα πλέον καινοτόμα φάρμακα, το 
ocrelizumab, τα οποία έδειξαν ότι η από 
νωρίς έναρξη και συνέχιση της θεραπείας 
μείωσε την εξέλιξη της αναπηρίας στους 
ασθενείς. Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι:
•  Μειώθηκε κατά 42% ο κίνδυνος να χρεια-

στούν οι ασθενείς με πρωτοπαθώς προϊ-

γή που χαρακτηρίζεται ως «τροποποιητική 
αγωγή» για την πρώιμη πρωτοπαθώς προϊ-
ούσα ΠΣ, ενώ αποτελεί και μια νέα επιλογή 
θεραπείας για άτομα με υποτροπιάζουσες 
μορφές ΠΣ με ενεργό νόσο.
Να σημειωθεί ότι το εν λόγω φάρμακο, το 
οποίο μια περιορισμένη κατηγορία ασθε-
νών λαμβάνει ήδη μέσω ειδικής διαδικα-
σίας, για να μπορέσουν οι Έλληνες γιατροί 
να το συνταγογραφήσουν θα πρέπει να πε-
ράσει από ένα ακόμη στάδιο, που είναι η 
διαπραγμάτευση ανάμεσα στη φαρμακευτι-
κή εταιρεία και το υπουργείο Υγείας (μέσω 
της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης), ώστε να 
συμφωνηθεί η τιμή στην οποία θα αποζημι-
ώνεται. Βέβαια ο ασθενής από την πλευρά 
του δεν θα πληρώνει τίποτα.
Οι γιατροί για να συνταγογραφήσουν το 
ocrelizumab θα πρέπει να ακολουθήσουν 
το θεραπευτικό πρωτόκολλο για την «πολ-
λαπλή σκλήρυνση με κυρίως υποτροπιά-
ζουσα ή διαλείπουσα πορεία», το οποίο έχει 
ήδη αναρτηθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης από τα τέλη Ιουλίου. Το 
ocrelizumab, το οποίο χορηγείται με ενδο-
φλέβια έγχυση κάθε έξι μήνες χωρίς την 
απαίτηση διενέργειας ειδικών εξετάσεων 
μεταξύ των δόσεων, είναι η μοναδική θε-
ραπεία που ενδείκνυται για ασθενείς με 
στοιχεία ενεργότητας στον απεικονιστικό 
έλεγχο. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη 
μορφή της νόσου είναι η πιο καταστροφική, 
με τη μεγαλύτερη ακάλυπτη θεραπευτική 
ανάγκη.

Βήμα βήμα η επιστήμη αποκτά νέα όπλα για 
την αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης

Νέα στοιχεία χαρίζουν 
αισιοδοξία ιδιαίτερα στους 
ασθενείς που έχουν δι-
αγνωστεί με την πλέον 
ύπουλη και επικίνδυνη 
μορφή της νόσου της 
πρωτοπαθώς προϊούσας 
πολλαπλής σκλήρυνσης, 
που εντοπίζεται στο 10%-
15% των ασθενών.

www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΥΓΕΙΑ
17.11.2019





Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
(ΕΠΕ) και ο Αυθεντικός Μαραθώνι-
ος της Αθήνας ένωσαν το προηγού-
μενο Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο 
της 37ης διοργάνωσης, τις δυνάμεις 
τους με στόχο την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία 
της πρόληψης, συμπληρώνοντας πλέον επτά χρόνια 
αδιάλειπτης συνεργασίας, με την ευγενική χορηγία 
της Pfizer Hellas.
Σχολιάζοντας τη συνέχιση της συνεργασίας αυτής, ο 
Στέλιος Λουκίδης, αναπληρωτής καθηγητής Πνευ-
μονολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική 
Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αττικόν» και μέλος του 
Δ.Σ. της ΕΠΕ, ανέφερε: «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και 
τιμή για εμάς η συμμετοχή μας για έβδομη συνεχό-
μενη φορά, ως θεσμικού εταίρου, στον Μαραθώνιο 
της Αθήνας, το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός στην 
Ελλάδα αλλά και έναν θεσμό που αναδεικνύει τη δύ-
ναμη της ανθρώπινης θέλησης και ψυχής. Αυτή η 
πρωτοβουλία μάς έχει προσφέρει τη δυνατότητα να 
ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε χιλιά-
δες συμπολίτες μας για τη σημασία της υιοθέτησης 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Συνεχίζουμε, λοιπόν, τις 
προσπάθειές μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
πρόληψη, μέσω του εμβολιασμού, σοβαρών λοιμω-
δών νοσημάτων, όπως η πνευμονιοκοκκική πνευ-
μονία, που αποτελεί μια σημαντική αιτία νοσηρότητας 
και θνησιμότητας, με ένα φορτίο 1,6 εκατομμυρίων 
θανάτων ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο και θύμα-
τα κυρίως βρέφη και ηλικιωμένους. Στην Ελλάδα ο 
εμβολιασμός για πνευμονιόκοκκο συστήνεται στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών σε όλους τους 
ενήλικες άνω των 65 ετών, καθώς και για ενήλικες 
19 έως 64 ετών που ανήκουν στις ομάδες κινδύνου 
για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, όπως 
οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, οι ασθενείς με 
χρόνια καρδιακά ή αναπνευστικά νοσήματα, οι ανο-

σοκατεσταλμένοι ασθενείς, όλο το υγειονομικό προ-
σωπικό, καθώς και οι συστηματικοί καπνιστές».
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Κώστας Πανα-
γόπουλος, επισήμανε: «Η μακρόχρονη συνεργασία 
μας με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει 
σταθεί αφορμή αλλά και όχημα να αναδείξουμε το 
γεγονός ότι ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντι-
κός Μαραθώνιος, δεν αποτελεί μόνο ένα αθλητικό 
γεγονός διεθνούς εμβέλειας αλλά και μια δεξαμενή 
αξιών, ανάμεσά τους και η υιοθέτηση ενός διαφορε-
τικού, ενός καλύτερου τρόπου ζωής. Εγκαινιάζοντας 
το 2019 μια νέα φάση ανάπτυξης και εξέλιξης του 
θεσμού, με απώτερο στόχο την προσφορά ακόμα 
πιο ποιοτικών υπηρεσιών από τη διοργάνωση στο 
μέλλον, ανανεώνουμε και τη δέσμευσή μας να με-
ταφέρουμε το μήνυμα ότι η πρόληψη, η σωστή δι-
ατροφή, η άσκηση και ο εμβολιασμός μπορούν να 
προσφέρουν σε όλους καλύτερη υγεία και καλύτερη 
ποιότητα ζωής».
Από την πλευρά της, η Παρασκευή Κατσαούνου, επί-
κουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ και υπεύθυνη της Ομάδας Λοιμώξεων Ανα-
πνευστικού Συστήματος της ΕΠΕ, σημείωσε: «Ως 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία αναγνωρίζουμε 
και υπηρετούμε πιστά το καθήκον μας να συνδρά-
μουμε συστηματικά στις προσπάθειες ανάδειξης της 
αναγκαιότητας της πρόληψης συνολικά, και του εμ-
βολιασμού ειδικότερα, προκειμένου να έχουμε κα-
λύτερη υγεία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η σωστή 
ενημέρωση του κοινού αποτελεί καταλυτικό στοιχείο 
για την ενίσχυση της πρόληψης, γεγονός που αναδει-
κνύεται και από τα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας 
του Κοινωνικού Βαρόμετρου, που αποτύπωσε υψη-

λή αξιακή βάση για την πρόληψη στα θέματα υγείας 
αλλά και βελτίωση (συγκριτικά με αντίστοιχη έρευνα 
το 2017) σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται. Πιο 
συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας οδη-
γούν σε κάποιους ιδιαίτερα ενδιαφέροντες άξονες 
συμπερασμάτων, σχετικά με τη στάση και αντίληψη 
της ελληνικής κοινωνίας για την αξία της πρόληψης 
για την υγεία, τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται 
και τη χρήση εμβολίων από τους ενήλικες.
»Ο πρώτος άξονας αφορά την ιδιαιτέρως υψηλή 
θεωρητική αξία της πρόληψης στο σύνολο της ελ-
ληνικής κοινωνίας, καθώς το 94% των ερωτηθέντων 
στο πλαίσιο της έρευνας την αξιολογεί ως πολύ και 
αρκετά σημαντική και το 65% ως πολύ σημαντική. Ο 
δεύτερος άξονας αφορά την αντίληψη της κοινωνίας 
για το τι σημαίνει πρόληψη, με την υγιεινή διατροφή 
(83%), τις διαγνωστικές εξετάσεις (80%) και την τακτι-
κή άσκηση (71%) να συνιστούν το βασικό τρίπτυχο και 
τον εμβολιασμό (58%) και τη διακοπή του καπνίσμα-
τος (56%) να ακολουθούν. Βλέπουμε, λοιπόν, πως, 
παρά το γεγονός ότι υπάρχει βελτίωση στο ενδιαφέ-
ρον για την πρόληψη, η ιεράρχηση εξακολουθεί να 
μην είναι η “ενδεικνυόμενη”, καθώς το κάπνισμα –αν 
και το μεγαλύτερο αίτιο θνησιμότητας που μπορεί να 
αποτραπεί– βρίσκεται τελευταίο και ο εμβολιασμός 
–ο τρόπος εκρίζωσης λοιμώξεων και αποφυγής 
νοσηρότητας και θνητότητας– είναι προτελευταίος. 
Επιπλέον, το ότι 43% του δείγματος δεν θυμάται αν 
έχει εμβολιαστεί θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μη 
αξιολόγηση αυτού ως προτεραιότητα. Ωστόσο, σημα-
ντικό στοιχείο αποτελεί ότι ο ιατρός αποτελεί κυρίως 
αυτόν τον οποίο εμπιστεύονται για λήψη συμβουλής 
σε σχέση με το διαδίκτυο.

»Η αυξημένη λήψη μέτρων πρόληψης είναι, επίσης, 
ένα στοιχείο που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, 
καθώς σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2017 
καταγράφεται αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού 
(+13%), της τακτικής άσκησης (+8%) και των διαγνω-
στικών εξετάσεων (+7%). Παράλληλα, αναδεικνύο-
νται ως παράγοντες που εμποδίζουν τη λήψη πρό-
σθετων μέτρων πρόληψης η έλλειψη ενημέρωσης 
(από το 12% το 2017 στο 26% το 2019) και η έλλειψη 
χρόνου (29% με αύξηση 3%), ενώ η αδυναμία κάλυ-
ψης του κόστους μειώνεται κατά 9%, παραμένοντας, 
ωστόσο, σταθερά στην πρώτη θέση με 37%. Ο τελευ-
ταίος άξονας έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάγκη 
για αυξημένη ενημέρωση, καθώς μόνο το 21% των 
ερωτηθέντων θεωρεί σήμερα ότι είναι πολύ ενημε-
ρωμένο (πρόσθετο 48% δηλώνει αρκετά ενημερω-
μένο), ενώ 30% δηλώνει λίγο/καθόλου, με συνέπεια 
η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης να εμφανίζεται ως 
βασικός λόγος για τη μη λήψη μέτρων πρόληψης. Η 
έλλειψη ενημέρωσης αποτυπώνεται και στα αποτε-
λέσματα που αφορούν τη διακοπή του καπνίσματος. 
Έτσι, μόνο το 80% των καπνιστών αποπειρώνται να 
διακόψουν μόνοι τους (ποσοστά επιτυχίας 3%-5%), 
ενώ μόνο 4% απευθύνεται στα ιατρεία διακοπής του 
καπνίσματος (ποσοστά επιτυχίας πάνω από 35%) και 
8% καταφεύγει στα καινούργια καπνικά προϊόντα 
(μη ασφαλή). Αν και οι προσπάθειες των τελευταίων 
ετών αρχίζουν να αποδίδουν ενάντια στο αντιεμβολι-
αστικό κίνημα, μόνο το 43% του δείγματος αξιολογεί 
τον εμβολιασμό ως μέτρο πρόληψης. Επιπρόσθε-
τα, τα συμπληρώματα διατροφής εξακολουθούν να 
κατέχουν μερίδιο στους τρόπους πρόληψης, ενώ η 
υγιεινή διατροφή –αν και πρώτη σε σειρά– μείωσε 
το ποσοστό της. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων αναγνωρίζει την πρόληψη ως προτε-
ραιότητα, αλλά ΜΟΝΟ το 21% είναι καλά ενημερωμέ-
νο, απλά καταδεικνύει την αναγκαιότητα και την αξία 
εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού».

Βασικός στόχος η πρόληψη, μέσω του εμβολιασμού, 
σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων, όπως η 
πνευμονιοκοκκική πνευμονία.

Συμμαχία  
Ελληνικής  

Πνευμονολογικής  
Εταιρείας  

και Αυθεντικού  
Μαραθωνίου  

Αθήνας
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Η 
πλέον απειλητική μορφή 
καρκίνου του δέρματος εί-
ναι το μελάνωμα. Το μελά-
νωμα αποτελεί μια μορφή 
καρκίνου και προέρχεται 
από τα μελανοκύτταρα, 

δηλαδή τα κύτταρα που παράγουν τη χρω-
στική ουσία μελανίνη. Μπορεί να εμφανι-
στεί ως σπίλος (η γνωστή ελιά), αλλά και 
σε άλλους κεχρωσμένους ιστούς (ιστούς 
που περιέχουν χρωστική), όπως π.χ. στο 
μάτι ή στο έντερο.
Παγκοσμίως, κρούσματα μελανώματος 
εμφανίζονται συχνότερα στην Αυστραλία 
και στη Νέα Ζηλανδία, όπου είναι τρεις 
φορές συχνότερα απ’ ό,τι στην Ευρώπη. 
Από την άλλη πλευρά, το μελάνωμα είναι 
πολύ σπάνιο σε αφρικανικές και ασιατικές 
χώρες.
Στην Ευρώπη, περίπου 1 ανά 100 ανθρώ-
πους θα αναπτύξει μελάνωμα κάποια 
στιγμή στη ζωή του, αλλά υπάρχουν σημα-
ντικές διαφοροποιήσεις από τη μια χώρα 
στην άλλη. Ετησίως, διαγιγνώσκονται με 
μελάνωμα περίπου 15 ανά 100.000 αν-
θρώπους. Αυτός ο αριθμός αυξάνεται σε 
όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.
Το μελάνωμα είναι ελαφρώς πιο συχνό 
στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άντρες. Επί-
σης, είναι πιο συχνό στην Ελβετία, στην 
Ολλανδία και στις σκανδιναβικές χώρες 
(Νορβηγία, Σουηδία και Δανία), όπου 
περίπου 20 ανά 100.000 ανθρώπους δια-
γιγνώσκονται κάθε χρόνο με μελάνωμα, 
ενώ είναι λιγότερο συχνό στις μεσογεια-
κές χώρες, όπου διαγιγνώσκονται 3-5 ανά 
100.000 ανθρώπους κάθε χρόνο.
Η επιστήμη έχει προχωρήσει σημαντικά 
στην προσπάθεια ανακάλυψης θεραπειών 
για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 
καρκίνου με θεραπείες οι οποίες ανήκουν 
στην ευρύτερη ομάδα της ανοσοογκολογί-
ας.
Πριν από μερικές εβδομάδες, κατά τη δι-
άρκεια του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας, ανακοι-
νώθηκαν νέα στοιχεία από μελέτες σχετι-
κά με ήδη εγκεκριμένες και με σημαντική 
αποτελεσματικότητα θεραπείες.
Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι σε ασθε-
νείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική 
εξαίρεση μελανώματος υψηλού κινδύνου 

στικό παράγοντα, με ποσοστά επιβίωσης 
χωρίς υποτροπή της νόσου 58% και 45% 
αντίστοιχα. Η επιβίωση χωρίς υποτροπή 
ως προς τις απομακρυσμένες μεταστάσεις 
(DMFS) εξακολουθεί, επίσης, να είναι ση-
μαντικά μεγαλύτερη για το nivolumab, με 
ποσοστά που αντιστοιχούν σε παρακολού-
θηση 36 μηνών 66% και 58% αντίστοιχα. 
Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάστηκαν νέα 
δεδομένα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των 
36 μηνών παρακολούθησης.
Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέ-
σματα πενταετούς παρακολούθησης από τη 
μελέτη Φάσης 3 CheckMate-067, η οποία 
συνεχίζει να καταδεικνύει βελτιωμένη συ-
νολική επιβίωση με τον πρώτης γραμμής 
συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab, 
έναντι του ipilimumab ως μονοθεραπείας, 
σε ασθενείς με προχωρημένο μεταστατικό 
μελάνωμα.
Με ελάχιστη παρακολούθηση 60 μηνών 
(πέντε έτη), τα ποσοστά πενταετούς συνο-
λικής επιβίωσης ήταν 52% για τον συνδυα-
σμό nivolumab με ipilimumab, 44% για το 
nivolumab ως μονοθεραπεία και 26% για 
το ipilimumab ως μονοθεραπεία. Τα δεδο-
μένα από τη μελέτη CheckMate-067 δημο-
σιεύτηκαν και στο ιατρικό περιοδικό «New 
England Journal of Medicine».
«Η σταθερή μακροχρόνια αποτελεσματικό-
τητα που διαπιστώθηκε με βάση τα πενταε-
τή δεδομένα από τη μελέτη CheckMate-067 
καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της διπλής 
ανοσοογκολογικής θεραπείας» δήλωσε ο 
Arvin Yang, M.D., Ph.D., επικεφαλής Ανά-
πτυξης στον Τομέα του Μελανώματος και 
των Καρκίνων του Ουρογεννητικού στην 

η επικουρική θεραπεία με nivolumab εξα-
κολουθεί να καταδεικνύει παρατεταμένη 
επιβίωση, χωρίς υποτροπή της νόσου, στα 
τρία έτη. Αυτό έδειξε τριετής ανάλυση από 
τη μελέτη Φάσης 3 CheckMate-238 όσον 
αφορά την επικουρική θεραπεία για το με-
λάνωμα.
«Για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε χειρουργική εξαίρεση προχωρημένου 
μελανώματος, με υψηλό κίνδυνο υποτρο-
πής, τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι ιδι-
αιτέρως σημαντικά. Παρέχουν πρόσθετη 
υποστήριξη, καταδεικνύοντας τα μακρο-
πρόθεσμα οφέλη της επικουρικής θερα-
πείας με nivolumab στη μείωση των υπο-
τροπών της νόσου» δήλωσε ο Jeffrey S. 
Weber, M.D., Ph.D., ερευνητής της μελέτης 
CheckMate-238 και αναπληρωτής διευθυ-
ντής στο Κέντρο Καρκίνου Perlmutter του 
Ιατρικού Κέντρου Langone του Πανεπιστη-
μίου της Νέας Υόρκης.
Συγκεκριμένα, στα τρία έτη παρακολού-
θησης, το nivolumab εξακολουθεί να κα-
ταδεικνύει ανώτερη επιβίωση χωρίς υπο-
τροπή της νόσου (RFS) σε σύγκριση με το 
ipilimumab, το συγκριτικό σκέλος με δρα-

Bristol-Myers Squibb. «Το ορόσημο της 
πενταετούς επιβίωσης σηματοδοτεί συ-
ναρπαστική πρόοδο στην εκπλήρωση της 
αποστολής μας να αυξήσουμε σημαντικά 
τα ποσοστά επιβίωσης και να διατηρήσου-
με την ποιότητα ζωής για τους ασθενείς με 
καρκίνο που εμφανίζουν διάφορους τύ-
πους όγκων» συμπλήρωσε.
Το προφίλ ασφάλειας του συνδυασμού 
nivolumab με ipilimumab ήταν σε συμ-
φωνία με προηγούμενα ευρήματα, χωρίς 
να παρατηρηθούν νέα στοιχεία σχετικά με 
την ασφάλεια και να αναφερθούν επιπλέον 
θάνατοι που σχετίζονται με τη θεραπεία. Οι 
σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες 
ενέργειες ήταν σε συμφωνία με παλαιότερα 
αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Το ποσοστό των ασθενών που εμφάνι-
σαν αντικειμενική ανταπόκριση παρέμει-
νε σταθερό στο 58% για τον συνδυασμό 
nivolumab με ipilimumab, στο 45% για το 
nivolumab ως μονοθεραπεία και στο 19% 
για το ipilimumab, ενώ το ποσοστό των 
ασθενών που εμφάνισαν πλήρη ανταπό-
κριση συνέχισε να αυξάνεται. Τα ποσο-
στά πλήρους ανταπόκρισης στα πέντε έτη 
ανέρχονται σε 22% για το nivolumab σε 
συνδυασμό με ipilimumab, σε 19% για το 
nivolumab ως μονοθεραπεία και σε 6% 
για το ipilimumab ως μονοθεραπεία. Επι-
πλέον, το ποσοστό των ασθενών που επι-
βίωσε, χωρίς να λαμβάνει θεραπεία, ήταν 
74% στην ομάδα συνδυαστικής θεραπείας 
nivolumab με ipilimumab, 58% στην ομάδα 
του nivolumab ως μονοθεραπείας και 45% 
στην ομάδα του ipilimumab ως μονοθερα-
πείας.

Σημαντικές εξελίξεις 
για τους ασθενείς  
με προχωρημένο 
μελάνωμα

Νέες έρευνες οι οποίες 
παρουσιάστηκαν στο συ-
νέδριο της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Ιατρικής Ογκο-
λογίας καταδεικνύουν 
βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας της θερα-
πείας nivolumab.

www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Τ
α τελευταία χρόνια η θεραπευτική 
αντιµετώπιση του διαβήτη έχει 
αποµακρυνθεί από το παραδοσι-
ακό µοντέλο ταξινόµησης της νό-
σου, καθώς η επιστήµη έχει ανα-
καλύψει ότι υπάρχουν περισσό-

τεροι από δύο τύποι διαβήτη. Τα παραδοσιακά 
µοντέλα που υπαγορεύουν ότι ο διαβήτης τύπου 
2 προσβάλλει µόνο ενήλικες, ενώ ο διαβήτης 
τύπου 1 µόνο παιδιά, δεν είναι πλέον ακριβή, 
καθώς και οι δύο µορφές της νόσου είναι δυ-
νατό να παρουσιαστούν και στις δύο ηλικιακές 
οµάδες.
Χάρη σε αυτές τις ανακαλύψεις έχουµε επανα-
προσδιορίσει τη φροντίδα που προσφέρουµε 
στα άτοµα µε διαβήτη. Ακριβώς όπως κάθε 
άτοµο είναι ξεχωριστό, αντίστοιχα ξεχωριστή 
πρέπει να είναι και η φροντίδα υγείας που λαµ-
βάνει1. «Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν τόσο 
πολλοί διαφορετικοί τύποι θεραπείας. Η ίδια 
ινσουλίνη ενδέχεται να αντιδρά µε διαφορετι-
κό τρόπο στο σώµα σας απ’ ό,τι στο δικό µου» 
εξηγεί ο δρ. Felipe Lauand από την ερευνητική 
οµάδα του διαβήτη της Sanofi.
Συνεπώς, η εξατοµικευµένη θεραπεία για κάθε µο-
ναδικό ασθενή τον βοηθάει να ελέγχει καλύτερα τον 
διαβήτη του στην καθηµερινότητά του και να έχει 
την ποιότητα ζωής που ο ίδιος επιθυµεί.

Ο ΣΑΚΧΑΡΏΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
O σακχαρώδης διαβήτης είναι η συνηθέστερη χρό-
νια µεταβολική διαταραχή και επηρεάζει το 6%-10% 

του ενήλικου πληθυσµού παγκοσµίως2. Στην Ελ-
λάδα υπολογίζεται ότι από σακχαρώδη διαβήτη πά-
σχουν περίπου 1.000.000 άνθρωποι, λαµβάνοντας 
υπόψη και τους αδιάγνωστους3.
Ο αριθµός των ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη στην 
Ελλάδα έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, 
ενώ ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 αυξάνεται 
κατά 3% κάθε χρόνο στα παιδιά και στους εφήβους 
[http://emeno.gr/ – στοιχεία της Εθνικής Μελέτης 
Νοσηρότητας (ΕΜΕΝΟ)]. Ιδιαίτερα ανησυχητικό 
επίσης είναι το γεγονός ότι και ο διαβήτης τύπου 2 
προσβάλλει πλέον όλο και µικρότερες ηλικίες, νέ-
ους, ακόµη και παιδιά, ακολουθώντας παράλληλη 
πορεία µε την αύξηση της παχυσαρκίας στη χώρα 
µας.4

Εξίσου ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία της πρό-
σφατα ανακοινωθείσας αναδροµικής µελέτης πα-
ρατηρήσεων στην Ελλάδα σχετικά µε την επίτευξη 
του γλυκαιµικού ελέγχου, η οποία έδειξε ότι το πο-
σοστό των διαβητικών που πέτυχαν τον στόχο της 
HbA1c ήταν 53,9% το 2012 έναντι 56,1% το 2006.5

Ο ανεπαρκής γλυκαιµικός έλεγχος σχετίζεται µε µα-
κροχρόνιες µακρο- και µικροαγγειακές επιπλοκές.6 
Τα άτοµα µε διαβήτη που δεν πετυχαίνουν καλή 
ρύθµιση του σακχάρου τους κινδυνεύουν να εκδη-
λώσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως καρδιαγγειακή 

νόσο, αµφιβληστροειδοπάθεια, νευροπάθεια, νε-
φροπάθεια και περιφερειακή αγγειακή νόσο.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η συσχέτιση της συχνότητας των επιπλοκών της µι-
κροαγγειοπάθειας και της µακροαγγειοπάθειας µε 
τον βαθµό της γλυκαιµίας έχει δειχθεί σε µια σειρά 
µελετών. Είναι εµφανές ότι όταν αυξάνεται έστω και 
λίγο η HbA1c, ιδιαίτερα δε άνω του 7%, αυξάνεται 
και η πιθανότητα εµφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.
Τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών επιβεβαίω-
σαν το πόσο σηµαντικό είναι ο στόχος της HbA1c να 
είναι κάτω από 7%.7-8

Η σηµασία της καλής γλυκαιµικής ρύθµισης αλλά 
και των παραγόντων κινδύνου για την υγεία µας 
φάνηκε και σε µια πρόσφατα δηµοσιευµένη µελέτη, 
µε µέση διάρκεια παρακολούθησης τα έξι έτη, όπου 
άτοµα µε διαβήτη τύπου 2 και παράγοντες κινδύνου 
(αυξηµένη γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη, αυξηµέ-
νη αρτηριακή πίεση, λευκωµατινουρία, κάπνισµα 
και αυξηµένη LDL χοληστερόλη) εντός του στό-
χου εµφάνισαν µικρότερο ή και καθόλου επιπλέον 
κίνδυνο θανάτου, εµφράγµατος του µυοκαρδίου ή 
εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση µε το γενικό 
πληθυσµό.9

Η Sanofi δραστηριοποιείται στο πεδίο του διαβήτη 
εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και έχει δηµι-
ουργήσει σήµερα µια εξατοµικευµένη προσέγγι-
ση φροντίδας υγείας για τα άτοµα µε διαβήτη. Στη 
Sanofi πιστεύουµε ότι η φροντίδα της υγείας πρέπει 
να είναι τόσο µοναδική όσο εσύ. Με εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, καινοτόµες και ολοκληρωµένες θε-
ραπευτικές λύσεις, στοχεύουµε στο να στηρίζουµε 
τα άτοµα µε διαβήτη προσφέροντας εξατοµικευµέ-
νες λύσεις φροντίδας για όλους όσοι ζουν µε δια-
βήτη.

Στη Sanofi, πιστεύουµε στον ∆ΙΚΟ ΣΟΥ ΤΥΠΟ! 
Ενηµερώσου στο sanofi.gr
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Όπως κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός, αντίστοιχα 
ξεχωριστή πρέπει να είναι και η διαχείριση του 
διαβήτη του για καλύτερη γλυκαιµική ρύθµιση και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ξεχωριστή φροντίδα, 
καλύτερη ζωή!
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Β
ρισκόμαστε λίγο πριν από την 
έναρξη της περιόδου που εί-
θισται να κάνει την επέλασή 
του ο ιός της γρίπης. Σύμ-
φωνα με τα στατιστικά, τόσο 
για την Ελλάδα όσο και για το 

εξωτερικό, από γρίπη θα νοσήσουν αρκετές 
χιλιάδες άνθρωποι και πολλοί θα χρειαστεί 
να παραμείνουν κάποιες μέρες στο κρεβάτι. 
Αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις πλέον ευπαθείς 
κατηγορίες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι πάσχο-
ντες από χρόνιο νόσημα αλλά και τα παιδιά, 
ίσως κινδυνέψουν περισσότερο λόγω των 
επιπλοκών της ασθένειας. Για τον λόγο αυτόν 
οι γιατροί συστήνουν τον εμβολιασμό κατά του 
ιού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το εμβόλιο κατά της 
γρίπης δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη 
κάλυψη του οργανισμού από το να μη νο-
σήσει, καθώς πέρυσι στη χώρα μας η κά-
λυψη που διαπιστώθηκε έφτασε στο 42%. 
Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Φραγκούλη, 
γενικό οικογενειακό γιατρό, αναπληρωτή 
αρχίατρο ΕΔΟΕΑΠ, αντιπρόεδρο Β΄ της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής 
Ιατρικής, είναι ιδιαίτερα πιθανό να αρρω-
στήσει κάποιος ακόμη κι αν εμβολιαστεί, 
όμως το εμβόλιο αποτελεί τον αποτελεσμα-
τικότερο τρόπο για να αντιμετωπίσει κανείς 
τη γρίπη.
Όπως αναφέρει, το εμβόλιο προφυλάσσει από 
τη μετάδοση του ιού, από τις σοβαρές επιπλο-
κές, μειώνει τον κίνδυνο θανάτου, τα πολλά 
κρούσματα, την αύξηση των επισκέψεων σε 
γιατρούς, τις απουσίες από την εργασία και το 
σχολείο κ.λπ. Έχει αποδειχθεί σε μελέτες ότι 
το εμβόλιο, ακόμη κι αν κάποιος αρρωστήσει, 
μειώνει τη σοβαρότητα της νόσου και κυρίως 
τις πιθανές επιπλοκές.
Στις ΗΠΑ το αντιγριπικό εμβόλιο συστήνεται 
για όλο τον πληθυσμό, από τη βρεφική ηλικία, 
6 μηνών, και άνω. Το ίδιο περιγράφεται και 
στην Ελλάδα, όπου το εμβόλιο συστήνεται για 
όλους με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβο-
λιασμών. Βέβαια η διαθεσιμότητα σε εμβόλια 
εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της 
κάθε χώρας. «Καλός» μέσος όρος για μια ανα-
πτυγμένη κοινωνία θεωρείται η αναλογία 250 
εμβόλια ανά 1.000 κατοίκους. Την αναλογία 
αυτή τηρεί και η Ελλάδα, η οποία θα διαθέσει 
συνολικά μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 2,6 εκα-
τομμύρια εμβόλια.

Προλαβαίνω να εμβολιαστώ;
Με δεδομένο το γεγονός ότι τα προηγού-
μενα χρόνια η έξαρση της γρίπης καταγρά-
φηκε από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, 
θεωρείται ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για 
να πετύχουμε τη θωράκιση του οργανι-
σμού μας. Χρειάζονται δύο εβδομάδες από 

νών τα προστατευτικά αντισώματα εξασθε-
νούν, ενώ, όπως αναφέραμε, και οι ιοί της 
γρίπης αλλάζουν γενετικά διαρκώς.
Και κάτι ακόμη: Ακόμη και αν δεν ανήκουμε 
στις περιπτώσεις του πληθυσμού που χαρα-
κτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, το εμβό-
λιο θα πρέπει να γίνεται απ’ όσους πρόκειται 
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Είναι ιδιαί-
τερα πιθανό εκεί να έρθουν σε επαφή με 
μορφή του ιού στην οποία μπορεί να έχουν 
μεγαλύτερη ευαλωτότητα.

Οδηγίες υπουργείου Υγείας
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμ-
βολιασμών της χώρας μας, ο αντιγριπικός 
εμβολιασμός πρέπει να εφαρμόζεται συστη-
ματικά σε άτομα που ανήκουν στις ομάδες 
αυξημένου κινδύνου:
1) Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρε-
σιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
και λοιποί εργαζόμενοι)
2) Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
3) Παιδιά (6 μηνών και άνω)

την ημέρα του εμβολιασμού ώστε το ανοσο-
ποιητικό μας να ισχυροποιηθεί ενάντια στον 
ιό της γρίπης. Όπως αναφέραμε, όμως, η 
ανταπόκριση του οργανισμού δεν είναι από-
λυτη. Μάλιστα, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
ή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό ανταπο-
κρίνονται λιγότερο.
Επίσης, είναι σημαντικό το εμβόλιο να «αντι-
στοιχεί» στους ιούς που κυκλοφορούν, κα-
θώς ο ιός της γρίπης δεν είναι ένας, αφού 
έχει την ικανότητα να μεταλλάσσεται. Για τον 
λόγο αυτόν κάθε χρόνο το εμβόλιο δεν είναι 
το ίδιο, αλλά σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν 
επιστημονικές επιτροπές οι οποίες αποφα-
σίζουν ποιοι θα είναι οι ιοί της γρίπης που 
θα συμπεριληφθούν στο εμβόλιο. Όπως 
αναφέραμε εξάλλου, τα στατιστικά δείχνουν 
σημαντική διακύμανση στην αποτελεσματι-
κότητα του εμβολίου και μάλιστα στις ΗΠΑ 
κινείται μεταξύ 19% και 60%, ενώ στην Ελ-
λάδα πέρυσι υπολογίστηκε στο 42%.
Συστήνεται δε η ετήσια επανάληψη του εμ-
βολιασμού, καθώς με την πάροδο των μη-

4) Ενήλικες με έναν ή περισσότερους από 
τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες 
ή χρόνια νοσήματα:
•  Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
•  Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική 

διαταραχή
•  Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)
•  Μεταμόσχευση οργάνων
•  Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αι-

μοσφαιρινοπάθειες)
•  Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μετα-

βολικό νόσημα
•  Χρόνια νεφροπάθεια
•  Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα
5) Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύ-
ησης, λεχωίδες και θηλάζουσες
6) Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτης 
Μάζας Σώματος >40 Kg/m2) και παιδιά με 
ΔΜΣ >95ηΕΘ
7) Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρό-
νια (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή 
αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνο 
εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.
8) Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με 
παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν 
άτομα με υποκείμενο νόσημα που αυξάνει 
τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.
9) Οι κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπι-
κό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, 
στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ει-
δικών σχολείων και τρόφιμοι και προσωπι-
κό ιδρυμάτων κ.ά.).
10) Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, 
εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που 
έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή 
χοίρους.

Θωρακίζουμε τον οργανισμό μας  
ενόψει της επέλασης της γρίπης

Το εμβόλιο μας προφυλάσσει από τη μετάδο-
ση του ιού, από τις σοβαρές επιπλοκές, μειώ-
νει τον κίνδυνο θανάτου, τα πολλά κρούσμα-
τα, την αύξηση των επισκέψεων σε γιατρούς, 
τις απουσίες από την εργασία και το σχολείο.
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Μ
ια πολύπλοκη νόσος, 
η οποία απαιτεί ένα 
εύρος θεραπευτικών 
επιλογών, είναι ο 
καρκίνος του πνεύ-
μονα. Πλέον, μέσα 
από την έγκριση 

νέων ανοσοθεραπευτικών σχημάτων, που 
βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα του 
ασθενή να καταπολεμήσει τον καρκίνο, γί-
νεται ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύ-
θυνση της εξατομικευμένης προσέγγισης 
για κάθε ασθενή.
Όπως υποστηρίζει ο κ. Ιωάννης Μπουκο-
βίνας, πρόεδρος της Ένωσης Ογκολόγων 
Παθολόγων Ελλάδας, η συγκεκριμένη 
νόσος διαγιγνώσκεται σε περίπου 7.000 
ανθρώπους στην Ελλάδα κάθε χρόνο και 
δείχνει μια ανοδική τάση, η οποία αποδίδε-
ται αφενός στο ότι κάποιοι πηγαίνουν πλέον 
συχνότερα για εξέταση, αφετέρου στο ότι 
είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε 
αναλογία καπνιστών σε σχέση με τον πλη-
θυσμό και για τον λόγο αυτόν είμαστε και η 
δεύτερη χώρα σε διάγνωση κρουσμάτων.
Ο κ. Μπουκοβίνας τονίζει ότι η ανάγκη για 
ενημέρωση του κοινού για τη νόσο είναι 
μεγάλη, καθώς o καρκίνος του πνεύμονα 
αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρκίνου 
στους άντρες και την τρίτη συχνότερη στις 
γυναίκες. Επισημαίνει ακόμη ότι «στην 
εποχή της άκρατης πληροφόρησης, όπου 
οι μύθοι και η αλήθεια συνυπάρχουν δυσ-
διάκριτα, είναι πολύ σημαντικό να ανα-
πτύσσονται καμπάνιες που ενημερώνουν 
αποτελεσματικά και αξιόπιστα το ευρύ 
κοινό για σοβαρές νόσους, σαν τον καρ-
κίνο του πνεύμονα. Ακόμα πιο σημαντικό 
είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 
υπάρχουν αξιοσημείωτες εξελίξεις στη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση της νόσου, με την 
ανοσοθεραπεία και τις στοχευμένες θερα-
πείες να βελτιώνουν σημαντικά την επιβί-
ωση και ποιότητα ζωής των ασθενών με 
καρκίνο του πνεύμονα».

Μύθοι και αλήθειες 
για τον καρκίνο του πνεύμονα
Μύθος: Όλοι οι τύποι καρκίνου του πνεύ-
μονα είναι ίδιοι.
Αλήθεια: Ο κάθε τύπος καρκίνου του 
πνεύμονα παρουσιάζει διαφορετική βιολο-
γική συμπεριφορά. Αυτό έχει ως συνέπεια 
την ανάγκη εξατομίκευσης της θεραπείας, 
ώστε ο κάθε ασθενής, ανάλογα με την κα-
τηγορία στην οποία ανήκει, να ανταποκρί-
νεται με τον βέλτιστο τρόπο και στον μέγι-
στο βαθμό.

Επισημαίνεται ακόμη ότι νεότερα φάρμακα, 
όπως οι αναστολείς της τυροσινικής κινά-
σης, καθίστανται ανενεργά με το κάπνισμα 
ή θα πρέπει να διπλασιαστεί η δόση τους. Η 
οριστική διακοπή του καπνίσματος, ενερ-
γητικού ή παθητικού, παραμένει η καλύ-
τερη προστασία και το σημαντικότερο όπλο 
κατά του καρκίνου του πνεύμονα.

Μύθος: Όλοι οι ασθενείς με καρκίνο του 
πνεύμονα έχουν επίμονο βήχα.
Αλήθεια: Η συμπτωματολογία του καρκί-
νου του πνεύμονα εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως το είδος και η θέση του 
καρκίνου, οι καπνιστικές συνήθειες και το 
φύλο.
Οι άντρες είναι πιο πιθανό να παρουσιά-
σουν επίμονο βήχα, αιμόπτυση και λοιμώ-
ξεις του αναπνευστικού, όπως πνευμονίες.
Οι γυναίκες θα εμφανίσουν πιθανότερα μια 
αίσθηση δύσπνοιας και κόπωση παρά βήχα.

Σημαντικές εξελίξεις
Πριν από λίγο καιρό η Ευρωπαϊκή Επι-

Μύθος: Μόνο οι καπνιστές μπορεί να νοσή-
σουν από καρκίνο του πνεύμονα.
Αλήθεια: Ένας στους 9 καπνιστές θα ανα-
πτύξει καρκίνο του πνεύμονα, ενώ 8 στους 
10 καπνιστές θα αναπτύξουν ασθένειες που 
σχετίζονται με το κάπνισμα, π.χ. καρδιαγγει-
ακά και αναπνευστικά νοσήματα.
Ποσοστό 12% των ασθενών με καρκίνο του 
πνεύμονα δεν υπήρξαν ποτέ καπνιστές.
Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα 
(περίπου 15% των συνολικών περιπτώσεων) 
εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε καπνιστές.

Μύθος: Ένας ασθενής που έχει διαγνωστεί 
με καρκίνο του πνεύμονα δεν χρειάζεται να 
διακόψει το κάπνισμα, είναι ήδη αργά.
Αλήθεια: Ακόμη και όταν ένας καπνιστής 
νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα αξίζει να 
διακόψει το κάπνισμα, καθώς αυτοί οι ασθε-
νείς ανακάμπτουν πιο γρήγορα μετά από 
χειρουργική αφαίρεση του όγκου, ανταπο-
κρίνονται καλύτερα στη θεραπεία και έχουν 
μειωμένες πιθανότητες υποτροπής ή εμφά-
νισης νέας κακοήθειας.

τροπή προχώρησε σε μια απόφαση η οποία 
δίνει νέες διαστάσεις στην αντιμετώπιση 
του καρκίνου του πνεύμονα. Ειδικότερα, η 
θεραπεία atezolizumab αποτελεί πλέον μια 
σημαντική θεραπευτική επιλογή για ακόμη 
περισσότερους ασθενείς, καθώς η Ε.Ε. ενέ-
κρινε τη χρήση της, σε συνδυασμό με χημει-
οθεραπεία, για δύο μορφές της νόσου, στις 
οποίες η νέα θεραπεία καλύπτει ανεκπλή-
ρωτες ιατρικές ανάγκες.
Η πρώτη νέα ένδειξη αφορά τον συνδυασμό 
ανοσοθεραπείας με atezolizumab και χημει-
οθεραπείας (καρβοπλατίνη και ετοποσίδη) 
σε ασθενείς με εκτεταμένου σταδίου μικρο-
κυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΚΠ) που 
δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία. 
Ο ΜΚΠ, που ευθύνεται περίπου για το 15% 
όλων των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύ-
μονα, ξεχωρίζει συγκριτικά με άλλους υπό-
τυπους της νόσου εξαιτίας της επιθετικής 
φύσης του, της ραγδαίας αύξησής του και 
της πρώιμης μεταστατικής ανάπτυξής του.
Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασί-
στηκε στα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης 
III IMpower133, που έδειξε ότι περισσότεροι 
από τους μισούς ασθενείς που έλαβαν τον 
συνδυασμό με atezolizumab ήταν εν ζωή 
τον πρώτο χρόνο (51,7 έναντι 38,2% στο σκέ-
λος της χημειοθεραπείας μόνο), ενώ ταυτό-
χρονα μειώθηκε στατιστικά σημαντικά, κατά 
30%, ο κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου ή 
θανάτου σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία 
μόνο.
Η μελέτη IMpower133 αποτελεί την πρώτη 
θετική μελέτη Φάσης ΙΙΙ μετά από 20 χρόνια 
που αποδεικνύει ότι η θεραπεία του μικρο-
κυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα που 
βασίζεται στον συνδυασμό atezolizumab και 
χημειοθεραπείας βελτιώνει σημαντικά τη 
διάμεση συνολική επιβίωση των ασθενών 
στην πρώτη γραμμή θεραπείας. Πρόκειται 
για μια ιδιαίτερα σημαντική ανακοίνωση, ει-
δικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο καρκίνος του 
πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από 
καρκίνο παγκοσμίως, στοιχίζοντας τη ζωή 
σε περίπου 1,76 εκατομμύρια άτομα κάθε 
χρόνο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε παράλ-
ληλα τον συνδυασμό atezolizumab και 
χημειοθεραπείας (καρβοπλατίνη και nab-
πακλιταξέλη) ως αρχική θεραπεία για συ-
γκεκριμένους ασθενείς με μεταστατικό 
μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο 
του πνεύμονα (MMKΠ). Για τη συγκεκρι-
μένη κατηγορία ασθενών ο συνδυασμός 
atezolizumab και χημειοθεραπείας έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της διάμεσης συ-
νολικής επιβίωσης σε 18,6 μήνες από 13,9 
μήνες.

Νέες θεραπευτικές επιλογές  
για τον καρκίνο του πνεύμονα

Πριν από λίγο καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προχώρησε σε μια απόφαση η οποία δίνει 
νέες διαστάσεις στην αντιμετώπιση της νόσου 
με τη θεραπεία atezolizumab.
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Ο
ι γιατροί είναι απόλυτοι 
όσον αφορά την προστα-
σία του οργανισμού μας, 
και ιδιαίτερα των παιδιών, 
από τις ιώσεις του χει-
μώνα, τοποθετώντας την 

υγιεινή διατροφή στην κορυφή, όπως 
και τον εμβολιασμό. Μέσω αυτής της δι-
αδικασίας εξασφαλίζεται σε σημαντικό 
βαθμό η ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
και φυσικά η αποφυγή των ιώσεων. Κα-
ταρροή, δέκατα, πονόλαιμος και γενικά 
ενδείξεις κρυολογήματος δεν αποτελούν 
σε καμία περίπτωση λόγο να σπεύσουμε 
στο φαρμακείο και να ζητήσουμε κάποιο 
αντιβιοτικό, καθώς με την κατάχρησή τους 
καταστρέφεται η χλωρίδα του εντέρου, τα 
μικρόβια γίνονται πιο ανθεκτικά και φυσι-
κά δημιουργείται ένα αρνητικό υπόβαθρο 
στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού.
Τα τρόφιμα που θωρακίζουν την υγεία εί-
ναι αυτά που περιέχουν αντιοξειδωτικές 
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Γενικά, γιατροί 
και διατροφολόγοι συστήνουν την εξάλει-
ψη της ζάχαρης και την κατανάλωση σπι-
τικών φυσικών χυμών. Ακόμα και μέτρια 
κατανάλωση ζάχαρης καταστέλλει το ανο-
σοποιητικό, κάνοντας πιο δύσκολη για το 
σώμα την καταπολέμηση των λοιμώξεων, 
όπως η γρίπη. Ο σπιτικός χυμός λαχανι-
κών ενδείκνυται ανά τακτά διαστήματα 
εντός της εβδομάδας.
Συστήνεται επίσης η κατανάλωση άφθο-
νων πράσινων λαχανικών, ζωικής πρω-
τεΐνης (συκώτι, κρέας, ψάρι, πουλερικά) 
και καλών λιπών (κυρίως ελαιόλαδο, λάδι 
καρύδας, αβοκάντο – όχι σπορέλαια και 
μαργαρίνες), κατανεμημένων ισόποσα στο 
πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό.
Το 70%-80% του ανοσοποιητικού μας 
βρίσκεται στο έντερο, με τα τρόφιμα που 
έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το γιαούρτι 
και το κεφίρ, να βελτιώνουν τη χλωρίδα 
του. Έχει αποδειχθεί πως τα προβιοτικά 
μειώνουν τη συχνότητα εμφάνισης πυρε-
τού, βήχα, καταρροής και χρήσης αντιβι-
οτικών. Υπάρχουν προβιοτικά σε μορφή 
σκόνης ή σε υγρή μορφή για παιδιά, ώστε 
να μπορούν να προστεθούν στο γιαούρτι ή 
στους χυμούς.

Βιταμίνες
Ο κύριος λόγος που αρρωσταίνουμε κατά 
τη χειμερινή περίοδο είναι τα χαμηλά επί-
πεδα βιταμίνης D. Η βιταμίνη D3 ενισχύει 
το ανοσοποιητικό, αλλά λειτουργεί καλύ-
τερα μαζί με βιταμίνη Α και Κ2. Το φως του 
ήλιου συνθέτει βιταμίνη D, διασπώντας τη 
χοληστερόλη του δέρματος. Περίπου το 
80% της βιταμίνης D που χρειαζόμαστε 
μπορεί να προέλθει από τον ήλιο. Άτομα 

Ψευδάργυρος
Ο ψευδάργυρος αποτελεί ισχυρό αντιοξειδω-
τικό που παίζει καθοριστικό ρόλο στο ανοσο-
ποιητικό. Βρίσκεται στα στρείδια, στο συκώτι, 
στο μοσχαρίσιο κρέας και στο αρνί. H καθη-
μερινή λήψη ψευδαργύρου για έως και πέντε 
μήνες μειώνει την πιθανότητα για ιογενείς 
λοιμώξεις, κρυολογήματα και τη χρήση αντι-
βιοτικών στα παιδιά. Μπορεί εύκολα να δοθεί 
ως παστίλια στα μεγαλύτερα παιδιά, ενώ για 
τα μικρότερα συστήνεται η υγρή μορφή.

Βιταμίνη C
Σύμφωνα με μελέτες, τα συμπληρώματα 
βιταμίνης C δεν μειώνουν τη συχνότητα 
εμφάνισης κρυολογήματος και λοιμώξεων 
του αναπνευστικού. Μόλις τα συμπτώματα 
εμφανιστούν, η βιταμίνη C δεν επηρεάζει 
τη διάρκεια ή τη σοβαρότητα του κρυολο-
γήματος. Ωστόσο, μια μικρή δόση των 250 
mg μία φορά την ημέρα μαζί με το συμπλή-
ρωμα ψευδαργύρου μπορεί να ενισχύσει 
τη δράση του ψευδαργύρου.

Προσωπική υγιεινή
Πέρα από τη διατροφή, προκειμένου να προ-
λάβουμε τις ιώσεις, συστήνεται για τα παιδιά:
•  Καλό πλύσιμο των χεριών πριν την κατα-

νάλωση φαγητού, μετά την τουαλέτα, το 
παιχνίδι στο πάρκο, την επιστροφή από το 
σχολείο κ.λπ.

•  Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού gel ή 

με ανοιχτόχρωμο δέρμα χρειάζονται περί-
που 30 λεπτά έκθεση στον ήλιο, ενώ άτομα 
με σκούρο δέρμα περίπου 2 ώρες.
Κατά τον χειμώνα το μουρουνέλαιο αποτε-
λεί την τέλεια λύση.
Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες A, D και Κ2 
είναι τα αβγά ψαριών, η πέστροφα, το σκου-
μπρί, οι σαρδέλες, ο σολομός, το συκώτι και 
ο κρόκος αβγού.

μαντιλιών μετά το πλύσιμο, ιδιαίτερα σε 
εξωτερικούς χώρους. Το αφήνουμε να 
στεγνώσει καλά.

•  Φτάρνισμα σε χαρτομάντιλο ή στον αγκώ-
να μας. Στη συνέχεια πετάμε το χαρτομά-
ντιλο και πλένουμε τα χέρια μας.

•  Δεν ακουμπάμε τα χέρια μας στο στόμα, 
στη μύτη ή στα μάτια μας.

•  Δεν μοιραζόμαστε ποτήρια, μαχαιροπί-
ρουνα, πιάτα, πετσέτες.

Περιβάλλον
Επίσης, όσον αφορά το περιβάλλον στο 
οποίο κινούνται:
•  Απολύμανση κοινόχρηστων χώρων (σπίτι 

και σχολείο).
•  Καλός αερισμός σπιτιού και σχολείου.
•  Αποφυγή χώρων με συνωστισμό, ιδιαίτε-

ρα σε εποχή έξαρσης ιώσεων.
•  Αποφυγή έκθεσης του παιδιού σε παθη-

τικό κάπνισμα.
•  Αποφυγή λούτρινων παιχνιδιών, ιδιαίτερα 

στο σχολείο, και συχνή απολύμανση των 
παιχνιδιών και των πάγκων.

•  Κρατάμε το παιδί στο σπίτι όταν αρρωστή-
σει – επιστροφή μόνο όταν είναι ελεύθερο 
συμπτωμάτων για 48 ώρες (ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για γαστρεντερίτιδα).

•  Πλήρης αποφυγή επαφής με αρρώστους 
(κυρίως νεογνά και βρέφη). Εάν δεν είναι 
εφικτό, πρέπει να φορούν μάσκα προστα-
σίας στόματος και μύτης.

Ισορροπημένη διατροφή για τη θωράκιση  
του οργανισμού των παιδιών

Γιατροί και διατροφολόγοι 
συστήνουν την εξάλειψη 
της ζάχαρης και την κα-
τανάλωση σπιτικών φυ-
σικών χυμών, άφθονων 
πράσινων λαχανικών, 
ζωικής πρωτεΐνης και 
καλών λιπών.
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Κ
αθώς το περιβάλλον με-
ταβάλλεται διαρκώς γύρω 
μας και με δυσθεώρητες 
ταχύτητες, καλούμαστε 
όλοι μας να αλλάξουμε την 
εταιρική μας κουλτούρα 

και φιλοσοφία.
Στόχος αυτής της κρίσιμης αλλαγής είναι 
πρώτα απ’ όλα ο σεβασμός προς την κοι-
νωνία, η εμπιστοσύνη προς τα μέλη της, 
η οικοδόμηση ενός χρήσιμου κοινωνικού 
διαλόγου και εν κατακλείδι μια αλλαγή 
που θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε εν-
συναίσθηση, ηθική στο επιχειρείν και στο 
περιβάλλον.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν κρίσιμα 
σημεία της στρατηγικής του Ομίλου Φαρ-
μακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) 
όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύ-
νη του.
Ένα δυναμικό πρόγραμμα αιχμής, το οποίο 
εκπορεύεται από τη διοίκηση με επικεφα-
λής τις κυρίες Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη και 
έχει «αγκαλιαστεί» από τους 530 και πλέον 
εργαζομένους, οι οποίοι έχουν ενστερνι-
στεί πλήρως τη στρατηγική αυτή.
Το σύνθημα που κυριαρχεί στον όμιλο εί-
ναι U&I Care. U&I Uni-Pharma & InterMed, 
αλλά ταυτόχρονα «Εσύ και Εγώ Μαζί Νοια-
ζόμαστε».
Για τον ΟΦΕΤ (ο οποίος περιλαμβάνει δύο 
ανεξάρτητες ελληνικές φαρμακοβιομη-
χανίες, τη Uni-Pharma και την InterMed, 
την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο 
Pharmabelle και την υπό σύσταση νέα 
μονάδα εκχυλισμάτων φαρμακευτικών 
φυτών UniHerbo) ο εθελοντισμός και η 
προσφορά στην κοινωνία δεν αποτελούν 
μόνο ύψιστη υποχρέωση και ευθύνη. Απο-
τελούν ταυτόχρονα βαθιά ικανοποίηση και 
χαρά, καθώς η έννοια του εθελοντισμού 
συνάδει απόλυτα με την κουλτούρα του.

Οι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας
Στον ΟΦΕΤ εργαζόμαστε άοκνα και κάτω 
από την ομπρέλα των αξιών μας, της φρά-
σης TELEIA, η οποία αποτελεί το ακρω-
νύμιο των φράσεων: T Teamwork για την 
ομαδικότητά μας, E Ethos για την αδια-
πραγμάτευτη ηθική σε όλα τα επίπεδα της 
λειτουργίας μας, L Learning για τη μάθηση 
ως σημαία ανάπτυξης, E Excellence για την 
αριστεία, I Innovation για την καινοτομία και 
A Accountability για την υπευθυνότητα.
Εξάλλου η Uni-Pharma και η InterMed 
αποτελούν τις μοναδικές φαρμακοβιομη-
χανίες –μεταξύ 30 επιχειρήσεων στην Ελ-
λάδα– οι οποίες από το 2016 είναι υπερή-
φανα μέλη του Οικουμενικού Συμφώνου 
των Ηνωμένων Εθνών και ιδρυτικά μέλη 
του Ελληνικού Δικτύου (Global Compact 
Network Hellas).
Μεταξύ των στόχων του ομίλου περιλαμ-
βάνονται η προώθηση των αρχών του 
UNGC στους τομείς των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων, 
του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης 

Κοντά στην άγονη γραμμή, 
στη νέα γενιά & στο περιβάλλον
Μία εξαιρετικά σημαντική δράση είναι η 
«Αποστολή Ζωής», η οποία σε συνεργασία 
με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία 

της διαφθοράς, η προβολή των πρακτικών 
της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και η 
κινητοποίηση των επιχειρήσεων για συμβο-
λή στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και κατά της κλιματικής αλλαγής.

υλοποιεί δωρεάν ενημέρωση και προλη-
πτικές εξετάσεις θυρεοειδούς σε περιοχές 
της άγονης γραμμής και της επαρχίας. Η 
«Αποστολή Ζωής» συνεργάζεται επίσης και 
με κατά τόπους οδοντιατρικούς συλλόγους 
για υλοποίηση δωρεάν οδοντιατρικής φρο-
ντίδας.
Μακροχρόνιες συνέργειες με φορείς και 
οργανισμούς όπως το Άλμα Ζωής, η Axion 
Hellas για την πρόσβαση σε εξετάσεις, θερα-
πεία και ποιότητα ζωής, χορηγίες και στήρι-
ξη φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και έκτακτων 
περιστατικών, εθελοντικές αιμοδοσίες και 
περιβαλλοντικές δράσεις, βρίσκονται στην 
προτεραιότητα του ομίλου. 
Για δεύτερη χρονιά, η Green Team των ερ-
γαζομένων του ΟΦΕΤ βρέθηκε τον Ιούνιο 
του 2019 σε νησιά της Ελλάδας (Μύκονο και 
Τήνο), προκειμένου να καθαρίσει τις θάλασ-
σες και τις ακτές με το σύνθημα «Save the 
Sea!».
Η Ακαδημία ΟΦΕΤ και το Ίδρυμα ΑΜΚΕ Κλέ-
ων Τσέτης αποτελούν δύο κορυφαίους αν-
θρωποκεντρικούς σταθμούς του ομίλου. Η 
ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης προσφέρει υποτροφί-
ες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Φαρμακευτι-
κής, ενισχύοντας τη νέα γενιά επιστημόνων. 
Παράλληλα, στηρίζει και ενισχύει δράσεις 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μέσα από χορηγί-
ες εκδηλώσεων, δωρεές εξοπλισμού, χρη-
ματοδότηση ερευνητικών ομάδων.
Μία εξαιρετικά καινοτόμα εκπαιδευτική δρά-
ση, στον άξονα της στρατηγικής ΕΚΕ για την 
επιστήμη και τη νέα γενιά, αποτελεί το κινητό 
εργαστήρι επιστήμης του ΟΦΕΤ «Science on 
the Go». Το κινητό εργαστήρι, σε συνεργασία 
με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ταξιδεύει στην 
Ελλάδα, εκπαιδεύοντας φοιτητές Ιατρικής 
και Φαρμακευτικής.
Η ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλ-
λοντος και ανακύκλωσης διαπερνά την 
κουλτούρα όλων των εταιρειών. Ειδικό-
τερα, στις εγκαταστάσεις των μονάδων 
του ομίλου υλοποιούνται προγράμματα 
ανακύκλωσης με τη συμμετοχή των εργα-
ζομένων και με τη χρήση ειδικών κάδων 
ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί 
στους χώρους εργασίας για τον σκοπό αυ-
τόν, στο πλαίσιο των δράσεων «U&I Green 
– Uni-Pharma & InterMed».
Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι η Uni-
Pharma στήριξε το 2018 ως χρυσός χορη-
γός την έκδοση «Ο  Όρκος του Ιπποκρά-
τη» και τη μετάφρασή της στα κινεζικά. 
Με αυτή τη συμβολική κίνηση η διοίκηση 
του ομίλου καταδεικνύει τη σημασία που 
αποδίδει στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και 
Κίνας, σε οικονομικό, εμπορικό και υγειο-
νομικό επίπεδο.
Όραμα της διοίκησης είναι μια κοινωνία με 
προοπτική, αριστεία, καινοτομία και ακα-
δημαϊκές ευκαιρίες για όλους, με στόχο να 
δημιουργηθεί μια νέα γενιά επιστημόνων η 
οποία θα παραμείνει στην Ελλάδα, προσδί-
δοντας κύρος, αξία και ελπίδα στην ελληνική 
οικονομία και κοινωνία.
Γιατί μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα!

ΌΜΙΛΌΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ ΤΣΕΤΉ: 

Με τις αξίες μας αλλάζουμε τον κόσμο

Το σύνθημα που κυριαρχεί στον όμιλο είναι 
U&I Care. U&I Uni-Pharma & InterMed, 
αλλά ταυτόχρονα «Εσύ και Εγώ Μαζί Νοια-
ζόμαστε».



Η 
ψωρίαση είναι ένα χρό-
νιο μη μεταδοτικό νόσημα 
που εμφανίζεται με ένα 
αποτύπωμα που μπορεί 
να μοιάζει με μια συστάδα 
ασημόασπρων φολίδων 

ή με έναν έντονο ερεθισμό με κόκκινο 
χρώμα σε διάφορα σημεία του σώματος ή 
ακόμη και σε όλο το σώμα κατά τις μέρες 
της έξαρσης. Είναι μια χρόνια δερματίτιδα 
που οι ασθενείς μπορεί να δουν για πρώ-
τη φορά στην ηλικία των 20-30 ετών ή και 
αργότερα, αλλά την είχαν πάντα και απλώς 
δεν είχε εκδηλωθεί. Η νόσος παρουσιάζει 
εξάρσεις και υφέσεις και πολλές φορές 
εξαφανίζεται μόνη της για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.
Υπολογίζεται ότι περίπου 125 εκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από 
ψωρίαση και εκτιμάται ότι προσβάλλει πε-
ρίπου το 2% των Ελλήνων, με το 80% να πά-
σχει από ήπια-μέτρια ψωρίαση. Οι βλάβες 
της νόσου συχνά μπορούν να ανιχνευθούν 
σε περιοχές κοντά στις αρθρώσεις, όπως 
οι αγκώνες και τα γόνατα, αλλά μπορούν να 
εμφανιστούν και στο τριχωτό της κεφαλής. 
Η ψωρίαση των ονύχων προσβάλλει έως 
και το 50% των ατόμων με ψωρίαση και 
έως και το 90% των ατόμων που πάσχουν 
από ψωριασική αρθρίτιδα. Έως και το 84% 
των ατόμων με ψωρίαση παρουσιάζει 
κνησμό, ενώ περισσότεροι από το 1/3 των 
ασθενών πρακτικά αναφέρουν τον κνησμό 
ως τον πλέον επιβαρυντικό παράγοντα της 
νόσου τους.
Το 75% των ατόμων που πάσχουν από 
ψωρίαση πιστεύει ότι αυτή έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του, ενώ το 
83% καλύπτει ενεργά τα ορατά σημεία της 
νόσου.
Τα αποτελέσματα από την ενδιάμεση ανά-
λυση της μελέτης APRAISAL κατέδειξαν 
πως η απρεμιλάστη αποτελεί μια αξιόπιστη 
θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώπιση 
της μέτριας κατά πλάκας ψωρίασης, κα-
θώς βελτίωσε σημαντικά τόσο τους κλινι-
κούς δείκτες αξιολόγησης της νόσου όσο 
και τους δείκτες για την ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Τα αποτελέσματα ανακοινώθη-
καν πρόσφατα, στο 15o Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, και 
αποτελούν τα πρώτα ελληνικά δεδομένα 
καθημερινής κλινικής εμπειρίας που πα-
ρουσιάζονται για το φάρμακο, το οποίο 
λαμβάνεται από το στόμα.
Η ενδιάμεση αυτή ανάλυση συμπεριέλαβε 
100 ασθενείς από 18 δερματολογικά κέ-
ντρα, που είχαν κατά κανόνα μέτριας βα-
ρύτητας ψωρίαση και έλαβαν έως και έξι 

εβδομάδες θεραπείας με απρεμιλάστη το 
35% των ασθενών πέτυχε τη ζητούμενη 
βαθμολογία, ενώ 9 στους 10 ασθενείς απο-
κόμισαν συνολικό κλινικό όφελος.
Η απρεμιλάστη οδήγησε σε σημαντική κλι-
νική βελτίωση ως προς τη βαρύτητα της 
νόσου, την ψωρίαση του τριχωτού της κε-
φαλής, των ονύχων και των παλαμών-πελ-
μάτων μετά από έξι μήνες θεραπείας, σύμ-
φωνα με την κλινική αξιολόγηση από τον 
θεράποντα ιατρό.
Αναφορικά με τις δύσκολες εντοπίσεις της 
ψωρίασης, πριν από την έναρξη της θερα-

μήνες θεραπεία με απρεμιλάστη.
Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης 
ήταν η επίτευξη βαθμολογίας ≤ 5 στον Δερ-
ματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI) 
στους έξι μήνες θεραπείας με απρεμιλάστη, 
που αντιστοιχεί σε χαμηλή έως καμία επί-
δραση της νόσου στην ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Η εξάμηνη θεραπεία με απρεμι-
λάστη είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη του 
παραπάνω στόχου στο 63% των ασθενών.
Επίσης, η βελτίωση στην ποιότητα ζωής των 
παραπάνω ασθενών διαπιστώθηκε πολύ 
γρήγορα, αφού από τις έξι κιόλας πρώτες 

πείας με απρεμιλάστη το 77,6% των ασθενών 
είχε μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση τριχωτού 
κεφαλής με βαθμολογία ≥1 στη Σφαιρική 
Αξιολόγηση του Τριχωτού της Κεφαλής από 
τον Ιατρό (ScPGA), ωστόσο στους έξι μήνες 
επιτεύχθηκε βαθμολογία 0 (καθαρό) ή 1 
(σχεδόν καθαρό) στην κλίμακα ScPGA από 
το 50% των ατόμων με ψωρίαση τριχωτού 
κεφαλής.
Τα δεδομένα κατέδειξαν επίσης ότι το 64,9% 
των ασθενών επέδειξε σημαντική βελτίω-
ση της ψωρίασης ονύχων στους έξι μήνες, 
όπως εκφράστηκε με τη βελτίωση στις βαθ-
μολογίες του Δείκτη Βαρύτητας Ψωρίασης 
Ονύχων (NAPSI50). Μεταξύ των ασθενών 
με εκδήλωση παλαμοπελματιαίας ψωρία-
σης, το 51,7% των ασθενών ήταν ελεύθεροι 
ή σχεδόν ελεύθεροι από συμπτώματα μετά 
από έξι μήνες θεραπείας με απρεμιλάστη, 
όπως αξιολογήθηκε με τη χρήση του Δείκτη 
Σφαιρικής Αξιολόγησης της Παλαμοπελματι-
αίας Ψωρίασης από τον Ιατρό (PPPGA).
Ο καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολο-
γίας Δημήτριος Ιωαννίδης, μέλος της επι-
στημονικής συντονιστικής επιτροπής της 
μελέτης APRAISAL, ανέφερε σχετικά: «Τα 
αποτελέσματα της μελέτης APRAISAL είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς επιβεβαιώνουν 
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 
της απρεμιλάστης στην καθημερινή κλινι-
κή πρακτική και στον ελληνικό πληθυσμό. 
Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι η μελέτη, 
εκτός από την κλινική αξιολόγηση των ια-
τρών, λαμβάνει υπόψη και την αξιολόγηση 
των ίδιων των ασθενών για τη θεραπεία 
τους, μέσω πολλαπλών ερωτηματολογίων, 
συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για 
τη συγκεκριμένη θεραπεία. Η απρεμιλάστη 
φαίνεται να αποτελεί ένα αποτελεσματικό και 
ασφαλές φάρμακο από του στόματος, χωρίς 
να απαιτούνται εξετάσεις κατά τη διάρκεια 
χορήγησής της».
Ο γενικός διευθυντής Αιματολογίας-Ογκολο-
γίας & Φλεγμονωδών Νόσων της GENESIS 
Pharma, Νίκος Γκολφάκης, επισήμανε ότι 
«η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη πα-
νελλήνια καταγραφή για την απρεμιλάστη, 
μια θεραπεία που έχουν λάβει περισσότεροι 
από 425.000 ασθενείς σε όλο τον κόσμο από 
την έγκρισή της έως σήμερα. Με δεδομένο 
ότι η ψωρίαση είναι μια νόσος που επηρε-
άζει χιλιάδες Έλληνες ασθενείς και έχει πο-
λύπλευρη, μακροχρόνια επίδραση στον ορ-
γανισμό και στην καθημερινότητά τους, ήταν 
πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν επίσημα 
τοπικά δεδομένα από την καθημερινή κλινι-
κή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα αξιολόγησης, 
τόσο στις κλινικές εκφάνσεις όσο και στην 
ποιότητα ζωής των ασθενών».

Σημαντικά δεδομένα από  Έλληνες ασθενείς 
για την αντιμετώπιση της ψωρίασης

Τα αποτελέσματα από την πρώτη πανελλήνια 
πολυκεντρική μελέτη της GENESIS Pharma 
για την απρεμιλάστη επιβεβαιώνουν τη θε-
ραπευτική αξία του φαρμάκου σε ασθενείς 
της καθημερινής κλινικής πράξης με μέτρια 
ψωρίαση.
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Η ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131
Η Ρένα Μόρφη λίγο πριν από το κινηματογραφικό 
της ντεμπούτο στην ταινία «Φαντασία» του Αλέξη 
Καρδαρά, όπου έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της 
Φωτεινής, θα ξεκινήσει (από το Σάββατο 16 Νοεμ-
βρίου) τις παραστάσεις της στο Πειραιώς 131. Η Ρένα 
Μόρφη θα τραγουδήσει τις επιτυχίες της «Όταν σου 
χορεύω», «Αμάντο μίο», «Θ’ ανέβω να σε βρω», θα 
παρουσιάσει τα τραγούδια του νέου της δίσκου που 
θα κυκλοφορήσει αρχές του νέου χρόνου και θα μας 
ξεσηκώσει, όπως μόνο αυτή ξέρει, με τις μοναδικές 
διασκευές κλασικών λαϊκών και latin τραγουδιών.

Ο ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Είκοσι τέσσερα χρόνια πορείας με μεγάλες συναυλίες, 
αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, 12 πετυχημένους 
δίσκους, σημαντικές συνεργασίες. Όλα με το προσωπικό 
του στίγμα, την πετυχημένη ισορροπία μεταξύ ροκ και 
παραδοσιακής μουσικής και τη δυνατή σύνδεσή του 
με τον κόσμο. Οι βραδιές με τον Μίλτο Παχαλίδη στον 
Σταυρό του Νότου θα τα έχουν όλα: παραμύθια, κακές 
συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζουν λαθραία, 
παλιά και αγαπημένα τραγούδια, αλλά και νέες επιτυχίες 
των τελευταίων του δισκογραφικών δουλειών. Σάββατο 16 
Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο.

ΥΦΑΝΣΕΙΣ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΠΙΣΕΡΙ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Η έκθεση του Μουσείου Μπενάκη - Κτίριο οδού Πει-
ραιώς (22/11/2019 - 16/02/2020) αφορά στη σύζευξη 
ζωγραφικής και ύφανσης και στη δημιουργία μιας παράλ-
ληλης οπτικής πάνω σε έργα Ελλήνων καλλιτεχνών και 
στις αντίστοιχες ταπισερί και τα χειροποίητα hand-tufted 
χαλιά που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές πε-
ριόδους. Έργα της δεκαετίας του 1960 που μεταφέρθηκαν 
σε ταπισερί από τον Γιάννη Φαϊτάκη, έργα της δεκαετίας 
του 1970 που έγιναν χειροποίητα χαλιά με πρωτοβουλία 
της γκαλερί Νέες Μορφές, αλλά και υφάνσεις Ελλήνων 
καλλιτεχνών που εργάστηκαν στη Γαλλία και στην Αγγλία. 
Τέλος, έργα σύγχρονων καλλιτεχνών από το 1980 και 
μετά, όπου η χειροτεχνική διαδικασία της ύφανσης δημι-
ουργεί περίοπτες fiber art κατασκευές.

Το «τέλειο μιούζικαλ», η «Ωραία μου κυρία» των Άλαν Τζέι Λέρνερ και Φρέντερικ Λόου, παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα στην ολοκληρωμένη μουσική μορφή του από την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 21 Νοεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Βασι-
σμένο στο θεατρικό έργο του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο «Πυγμαλίων», σε κείμενο, στίχους και μουσική του «τρομε-

ρού διδύμου του μιούζικαλ» Λέρνερ και Λόου, το θρυλικό μιούζικαλ ανεβαίνει στην εγκεκριμένη εκδοχή για δύο πιάνα, σε 
μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη και σε σκηνοθεσία του Γιάννου Περλέγκα, ο οποίος κρατάει και τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο του καθηγητή Χίγκινς.

«ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ» 
ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΕΛΣ
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Ο Ρόι Κόρτνεϊ ( Ίαν Μακ Κέλεν), ένας επαγ-
γελματίας απατεώνας, έχει βάλει στο μάτι 
τον επόμενο στόχο του: τη χήρα Μπέτι 

Μακ Λις ( Έλεν Μίρεν) με τεράστια περιουσία στη 
διάθεσή της. Από την πρώτη τους συνάντηση ο Ρόι 
αρχίζει να βομβαρδίζει την Μπέτι με τα δοκιμασμέ-
να κόλπα του και η Μπέτι, που μοιάζει γοητευμένη, 
παρασύρεται. Αλλά αυτή τη φορά αυτό που ξεκί-

νησε σαν μία ακόμη κομπίνα κλιμακώνεται σε ένα 
κυνηγητό γάτας-ποντικιού όπου παίζονται όλα για 
όλα. Αποκαλύψεις ενός δόλου πιο σκοτεινού τούς 
οδηγούν σε ένα ναρκοπέδιο κινδύνου, ίντριγκας και 
προδοσίας. Δύο θρύλοι συμπρωταγωνιστούν σε ται-
νία για πρώτη φορά και μάλιστα σε ένα ευφυέστατο, 
αγωνιώδες θρίλερ για τα μυστικά που κρύβουν οι 
άνθρωποι και τα ψέματα που βιώνουν.

Βασισμένη στο ομώνυμο κλασικό αριστούρ-
γημα του Έκτορα Μαλό, που έχει μεγαλώ-
σει γενιές παιδιών σε όλο τον κόσμο, η ται-

νία μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη 
την ιστορία του μικρού Ρεμί. Ο Ρεμί, ένα ορφανό 
αγόρι, μεγαλώνει με τη θετή του μητέρα, μέχρι που 
την αποχωρίζεται στα δέκα του χρόνια και βρίσκε-
ται υπό την επιμέλεια του Βιταλίς, ενός μυστηριώ-

δους περιπλανώμενου θιασάρχη. Κοντά του, ο Ρεμί 
σκληραγωγείται στη δύσκολη ζωή του περιπλανώ-
μενου θιάσου, όπου τραγουδάει για να κερδίσει το 
ψωμί του. Με παρέα τον πιστό του σκύλο Καπί και 
τη μικρή μαϊμού Ζολί-Κερ, ο Ρεμί θα περιηγηθεί 
στη Γαλλία και μέσα από γνωριμίες, φιλίες, αλλά 
και μοναξιά, θα καταλήξει να μάθει το μυστικό της 
καταγωγής του.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Αντουάν Μπλοσιέ ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντανιέλ Οτέιγ, Μαλόμ Πακέν   

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπιλ Κόντον ΣΕΝΑΡΙΟ (βασισμένο στο βιβλίο του Νίκολας Σερλ): Τζέφρι Χάτσερ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ίαν Μακ Κέλεν, Έλεν Μίρεν, Ράσελ Τόβεϊ, Τζιμ Κάρτερ

ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
LE MANS ’66

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Ματ 
Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ πρω-
ταγωνιστούν στο «Κόντρα σε όλα», 

την αξιοσημείωτη πραγματική ιστορία του 
οραματιστή Αμερικανού σχεδιαστή αυτο-
κινήτων Κάρολ Σέλμπι (Ντέιμον) και του 
ατρόμητου Βρετανού επαγγελματία οδη-
γού Κεν Μάιλς (Μπέιλ), οι οποίοι έδωσαν 
μάχη ενάντια στις επιχειρηματικές παρεμ-
βάσεις, στους νόμους της φυσικής, καθώς 
και στους προσωπικούς τους δαίμονες, για 
να κατασκευάσουν ένα επαναστατικό αγω-
νιστικό αυτοκίνητο για τη Φορντ και να 
αναλάβουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα του 
Έντσο Φεράρι στον περίφημο αγώνα των 
24 ωρών του Λε Μαν στη Γαλλία το 1966.
Είναι μία από τις πιο θρυλικές ιστορίες 
στην ιστορία των μηχανοκίνητων αθλημά-
των. Είναι η ιστορία μιας ομάδας ασυνήθι-
στων στοχαστών που ξεπερνούν τις ελάχι-
στες πιθανότητες να επιτύχουν εξαιρετικό 
αποτέλεσμα, μέσω της εφευρετικότητας, 
της αποφασιστικότητας και της βούλησης 
που διαθέτουν.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιμς Μάνγκολντ 
ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζεζ Μπάτεργουορθ, Τζον-Χένρι Μπάτερ-
γουορθ, Τζέισον Κέλερ 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ματ Ντέιμον, Κρίστιαν Μπέιλ, Τζον 
Μπέρνθαλ, Κατριόνα Μπαλφ, Τρέισι Λετς, Τζος Λού-
κας, Νόα Τζουπ, Ρέμο Τζιρόνε, Ρέι Μακ Κίνον

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΨΕΥΤΗΣ
THE GOOD LIAR

ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
REMI: SANS FAMILLE
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To να θεωρήσει 
ένας άνθρωπος 
ταμπού το σεξ 
στην τέχνη 
συμβαίνει επειδή 
δεν μπορεί ο ίδιος 
να εκτιμήσει την 
τέχνη. Η γνώμη 
μου είναι πως 
μόνο αισθητικοί 
λόγοι μπορούν να 
οδηγήσουν στην 
απαγόρευση μιας 
καλλιτεχνικής 
δημιουργίας που 
εμπεριέχει το σεξ. 
Άλλος λόγος δεν 
υπάρχει.

Σ
το Θησείον - Ένα θέατρο για τις τέχνες 
παρουσιάζεται το πολυσυζητημένο 
έργο του Αυστριακού Άρτουρ Σνίτσλερ 
«Reigen - Δέκα διάλογοι για το σεξ», 
ένα έργο για το σεξ και τις ανθρώπινες 
και κοινωνικές σχέσεις που αλλάζουν 

μορφή, μέσα από τις ιστορίες δέκα ζευγαριών. Όλους 
τους ρόλους τούς υποδύονται η Θεοδώρα Τζήμου 
και ο Γιώργος Χρανιώτης, μέσα από ένα παιχνίδι 
μεταμορφώσεων και συνεχών εναλλαγών. Ο τελευ-
ταίος μάς εξηγεί.

«Reigen - Δέκα διάλογοι για το σεξ». Τι σας ιντρι-
γκάρει σε αυτό το έργο του Άρτουρ Σνίτσλερ;
Το «Reigen» συνδυάζει την αιχμηρή γραφή με το 
χιούμορ. Οι χαρακτήρες του μου θυμίζουν χαρακτή-
ρες του Πίντερ. Κάποιες στιγμές το κείμενο θυμίζει 
Γκολντόνι, ακόμα και Φεϊντό, χωρίς να υπάρχει η ε-
λαφρότητα που χαρακτηρίζει τους συγγραφείς αυ-
τούς. Η φαινομενική απλοϊκότητα που συναντά κανείς 
στους χαρακτήρες του Σνίτσλερ κρύβει κάτι πολύ πιο 
ουσιαστικό. Είναι ένα βαθιά φιλοσοφικό και υπαρξι-
ακό κείμενο. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που οι άν-
θρωποι και οι πολιτισμοί βιώνουμε τη μοναξιά, το 
βρίσκω αφάνταστα επίκαιρο. Μας προτρέπει, λοιπόν, 
να επικοινωνήσουμε περισσότερο και να κοιτάξουμε 
πιο βαθιά ο ένας μέσα στα μάτια του άλλου.

Ένα παιχνίδι ρόλων με επίκεντρο το σεξ. Πώς κατα-
φέρνετε να περνάτε από τον έναν ρόλο στον άλλον 
διαρκώς, σε μια παράσταση που στηρίζεται μόνο σε 
δύο ηθοποιούς; Είναι εξαντλητικές για εσάς αυτές οι 
συνεχείς εναλλαγές;
Η αλλαγή από ρόλο σε ρόλο δεν είναι μια εξωτε-

ρική διαδικασία. Απλά αφήνω το κείμενο να με πα-
ρασύρει και ο ρόλος να με κυριεύσει, επηρεάζο-
ντας το σώμα μου και ενδεχομένως τη φωνή μου. 
Όταν σκέφτομαι πάρα πολύ, το αποτέλεσμα δεν 
είναι σωστό. Οι πιο ωραίες στιγμές είναι αυτές που 
έχω αφήσει το ένστικτό μου και το σώμα μου ελεύ-
θερο να «χορέψει» χωρίς να με ενδιαφέρει καθόλου 
πώς θα διαφοροποιηθεί ο ένας χαρακτήρας από τον 
άλλον. Τότε επιτυγχάνεται η πραγματική μετάβαση.

Μπορεί να υπάρξει σεξ χωρίς έρωτα; Το αντίστροφο; 
Έρωτας χωρίς σεξ;
Το σεξ είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Όταν το σεξ 
εμπεριέχει τη συνενοχή των δύο άμεσα εμπλεκόμε-
νων, τότε, ακόμα κι αν δεν είναι μια ακραία συναι-
σθηματική πράξη, είναι μια πράξη ικανοποίησης, η 
οποία μπορεί να δώσει ακόμα και έμπνευση ή κα-
ταφύγιο σε έναν άνθρωπο. Αντίθετα, όταν το σεξ γί-
νεται αυτοσκοπός, τότε παύει να είναι επικοινωνία, 
αλλά είναι μια ζωτική ανάγκη που γίνεται ενίοτε με 
αγενή ή άκομψο τρόπο.

Εξακολουθεί να είναι ταμπού το σεξ στην τέχνη;
To να θεωρήσει ένας άνθρωπος ταμπού το σεξ στην 
τέχνη συμβαίνει επειδή δεν μπορεί ο ίδιος να εκτι-
μήσει την τέχνη. Η γνώμη μου είναι πως μόνο αι-
σθητικοί λόγοι μπορούν να οδηγήσουν στην απαγό-
ρευση μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας που εμπερι-
έχει το σεξ. Άλλος λόγος δεν υπάρχει.

Πώς είναι η συνεργασία σας με τη Θεοδώρα Τζήμου;
Τη Θεοδώρα Τζήμου την ξέρω χρόνια, δεν έχουμε 
κάνει πολλή παρέα, αλλά έχουμε κάνει κάποια εν-
διαφέροντα ξενύχτια. Πέρυσι ήμασταν σε κοινή πα-

ράσταση αλλά δεν συναντηθήκαμε ποτέ στη σκηνή. 
Μετά από αυτό, νομίζω ότι θέλαμε και οι δύο να παί-
ξουμε μαζί. Τώρα μας δίνεται αυτή η ευκαιρία. Είναι 
ένας πολύ δύσκολος, αλλά ενδιαφέρων συνεργά-
της, που εμένα με γοητεύει πάρα πολύ και χαίρομαι 
που παίζω μαζί της.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Αλίκη Δανέζη-
Knutsen. Είναι διαφορετικές οι γυναίκες σκηνοθέ-
τες;
Με την Αλίκη Δανέζη-Knutsen είχαμε μια πολύ δη-
μιουργική συνεργασία. Ένας καλλιτέχνης, οποιου-
δήποτε φύλου, οφείλει να έχει ενεργοποιημένη και 
την αρσενική και τη θηλυκή του πλευρά. Οι καλλι-
τεχνικές «διαπραγματεύσεις» πρέπει να γίνονται με 
άφυλο τρόπο. Προσωπικά, έχω την ανάγκη να συ-
νομιλώ και με τις δύο όψεις, αρσενική και θηλυκή. 
Γιατί αυτό φέρνει έμπνευση και ενισχύει τη δημι-
ουργικότητα. Η Αλίκη έχει αναπτυγμένες και τις δύο 
αυτές πλευρές, με αποτέλεσμα η σκηνοθετική της 
ματιά να είναι πολύπλευρη και σίγουρα πολύ ιδιαί-
τερη.

INFO
Reigen - Δέκα διάλογοι για το σεξ
του Άρτουρ Σνίτσλερ

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Αλίκη Δανέζη-Knutsen
Παίζουν: Θεοδώρα Τζήμου, Γιώργος Χρανιώτης
Θησείον - Ένα θέατρο για τις τέχνες
Τουρναβίτου 7, Αθήνα (Ψυρρή)
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Γιώργος Χρανιώτης

«Αφήνω  
τον ρόλο  
να με 
κυριεύσει»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΌΥΡΕΛΛΌΥ
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Ασκηθείτε  
και ευτυχήστε!

Της Χριστίνας Μαυρίδου

Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι καθηγήτρια  Φυσικής Αγωγής - personal trainer.
• YouTube Channel: Christy Mavridou 

• Instagram: christymav  
• Facebook Page: Christy Μαυρίδου

Είναι γνωστό ότι τα ποσοστά κατάθλιψης έχουν ανέβει 
πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη χώρα μας. Οι καθη-

μερινές υποχρεώσεις αυξάνονται και τα επίπεδα του στρες 
ανεβαίνουν επικίνδυνα. Η λύση είναι μία: ασκηθείτε!

Η άσκηση ενισχύει τα επίπεδα ενέργειας και μειώνει το 
στρες. Επιπλέον, σε μελέτη του Πανεπιστημίου Duke διαπι-
στώθηκε ότι 45 λεπτά αεροβικής τρεις φορές την εβδομάδα 

είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Μπορείτε, λοιπόν, να κάνετε οποιοδήποτε είδος άσκησης 
σας ευχαριστεί και ανεβάζει τους παλμούς σας σε τέτοιον 

βαθμό ώστε να μιλάτε με δυσκολία.

www.freesunday.gr
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Πιστεύω στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, των λαών. Πιστεύω πως 
πρέπει να περιθάλψουμε όλες αυτές τις ψυχές που έρχονται διαλυμένες από 
τον πόλεμο, τη φτώχεια, την ανέχεια. Να βάλουμε τον πολιτισμό μας ασπίδα 
σε όλα αυτά τα συμφέροντα που προκαλούν τα δεινά και διώχνουν τους 
ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Χριστόδουλος Στυλιανού

«Η αγωνία μου είναι  
πώς  θα δημιουργήσουμε  
έναν κόσμο δικαιότερο»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Ο 
Χριστόδουλος Στυλιανού βρίσκεται 
για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Olvio, 
με το «Υπόγειο» του Ζουρνέτ, αλλά και 
στις τηλεοπτικές μας οθόνες ως Παύ-
λος στο «Λόγω Τιμής» και μας μιλάει 

και για τα δύο.

Μιλήστε μας για το «Υπόγειο» του Ζουζέπ Μαρία 
Μπενέτ Ι Ζουρνέτ. Το «υπόγειο» είναι και ένας 
συμβολισμός για την «κατάβαση» στο ασυνείδητο;
Δύο άντρες συναντιούνται δήθεν τυχαία, με α-
φορμή την εξαφάνιση της συζύγου του ενός. Όσο 
η υπόθεση εξελίσσεται, η ευγένεια δίνει τη θέση 
της στη βία. Πραγματικός στόχος η κάθαρση, η α-
νακάλυψη της αλήθειας, της προσωπικής αλήθειας. 
Δύο ήρωες τόσο διαφορετικοί και τόσο ίδιοι μεταξύ 
τους, σαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Συ-
γκρούονται με ρεαλισμό σε ένα σουρεαλιστικό πε-
ριβάλλον με φόντο την αγάπη που χάνεται και τη 
ζωή που τελικά λίγο αξίζει.

Μέσα στο προσωπικό του «υπόγειο» κάθε άν-
θρωπος κρύβει τα σκοτάδια, τα ένστικτα και τις 
σκέψεις που δεν θέλει να αντιμετωπίσει, καθώς 
και βιώματα από το παρελθόν, που δεν γνωρίζει. 
Νομίζετε πως, όσο σκοτεινό κι αν είναι ένα «υπό-
γειο», πρέπει να καταδυθούμε σε αυτό;
Ναι, το υπόγειο συμβολίζει την προσωπική μας 
κατάβαση-κατάδυση στο ασυνείδητο, στις βαθύτε-
ρες αιτίες των συμπεριφορών μας, στα βαθύτερα 
ζωώδη ένστικτά μας, σε όλα αυτά που είτε δεν 
γνωρίζουμε είτε επιμελώς προσπαθούμε να κα-
ταχωνιάσουμε. Επιβάλλεται να βουτήξουμε βαθιά 
στο υπόγειό μας και να ανασύρουμε τα σκουπί-
δια μας σε εισαγωγικά, να μάθουμε ποιοι πραγμα-
τικά είμαστε και πώς μπορούμε να καθαρίσουμε 
τον εαυτό μας απ’ ό,τι μας κρατάει δέσμιους κα-
ταστάσεων και συμπεριφορών που μόνο βλαβε-
ρές είναι για μας και για τους ανθρώπους που α-
γαπάμε.

Έσείς ποιον ρόλο ενσαρκώνετε;
Εγώ ενσαρκώνω τον άντρα που ψάχνει τη χαμένη 
του σύζυγο. Ο συγγραφέας σοφά δεν έβαλε ονό-
ματα στους ήρωες, για να μπορεί ο καθένας μας να 
βάλει το δικό του.

Οι ρόλοι των δύο αντρών –θύτη και θύματος– 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου εναλλάσσο-
νται. Τελικά υπάρχει απόλυτα ένοχος; Ή απόλυτα 
αθώος;
Όλοι παίρνουμε το μερίδιο ευθύνης που μας α-
ναλογεί… κάποιος φταίει περισσότερο πάντα. Στη 
δική μας περίπτωση την περισσότερη και μεγα-
λύτερη ευθύνη την έχω εγώ. Σκότωσα την αγάπη 
μέσα μου. Είμαι, λοιπόν, ο απόλυτα ένοχος.

Ο Ζουρνέτ παραδίδει έναν προβληματισμό –πέρα 
από τις προσωπικές μάχες– για την πατρίδα του, 
τη δυτική κοινωνία και το σύστημά της. Έχετε 
εσείς αντίστοιχες αγωνίες, για τον τρόπο που κι-
νείται ο δυτικός πολιτισμός; Για παράδειγμα, πριν 
από περίπου δύο μήνες ξέσπασε σφοδρή αντιπα-
ράθεση με αφορμή την «προστασία του ευρωπα-
ϊκού τρόπου ζωής», όπως ονόμασε η Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν το χαρτοφυλάκιο της Μετανά-
στευσης που ανέθεσε στον υποψήφιο αντιπρόε-
δρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά.
Τι σημαίνει ευρωπαϊκός τρόπος ζωής; Να μη δί-
νεις δεκάρα για τον συνάνθρωπο; Να κλείνεις τα 
σύνορα, να σφυρίζεις αδιάφορα έχοντας δίπλα σου 
σφαγές που ο ίδιος δημιούργησες; Σε αυτόν τον 
ευρωπαϊκό τρόπο ζωής εγώ δεν πιστεύω. Όπως 
δεν πιστεύω σε φυλές καθαρές και χρώματα. Πι-
στεύω στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, 
των λαών. Πιστεύω πως πρέπει να περιθάλψουμε 
όλες αυτές τις ψυχές που έρχονται διαλυμένες από 
τον πόλεμο, τη φτώχεια, την ανέχεια. Να βάλουμε 
τον πολιτισμό μας ασπίδα σε όλα αυτά τα συμφέ-
ροντα που προκαλούν τα δεινά και διώχνουν τους 
ανθρώπους από τα σπίτια τους. Πιστέψτε με, κα-

νείς δεν θέλει να φύγει. Καλύτερες συνθήκες ζωής 
θέλει. Καθήκον, λοιπόν, όλου του κόσμου είναι να 
δημιουργήσουμε, αν όχι ιδανικές, καλύτερες συν-
θήκες για όλους στον τόπο τους. Αξιοπρέπεια χρει-
άζονται. Και να μπορούν να ζήσουν εκεί τα παιδιά 
τους. Η αγωνία μου είναι πώς θα δημιουργήσουμε 
έναν κόσμο δικαιότερο.

Πώς εξηγείτε τη μέτρια τηλεθέαση που σημειώνει 
το κάποτε πολύ αγαπητό «Λόγω Τιμής»;
Ξέρετε, δουλειά μου δεν είναι να εξηγώ γιατί κάτι 
που κάναμε με πολλή αγάπη πάει καλά, κακά, μέ-
τρια, καταπληκτικά. Δουλειά μου είναι να χαίρομαι 
για μια συνεργασία που ήταν υπέροχη και ένα απο-
τέλεσμα που βλέπετε νομίζω κι εσείς ότι είναι εξαι-
ρετικό.

INFO

του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ Ι Ζουρνέτ

• Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ
• Σκηνοθεσία: Νατάσα Παπαμιχαήλ
•  Παίζουν: Χριστόδουλος Στυλιανού, Δημήτρης Μαύρος, Νατάσα Παπαμιχαήλ

Θέατρο Olvio
Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός, τηλ.: 210 3414118
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:00

Υπόγειο



ΣΎΝΟΛΟ 
15 ΕΥΡΏ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ& ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
ΆΠΟ ΤΟ 

+

210 3466996
THΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ 

3 ΣΆΚΙΆ 
ΞΕΡΗ ΟΞΙΆ ΠΗΛΙΟΥ

1 ΣΆΚΟΥΛΆ 
ΠΡΟΣΆΝΆΜΆ  
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