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για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
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Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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IGNIS
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Θα πληρώσουµε και την έξοδο Τσίπρα 
από την εξουσία
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ «Ο Τσίπρας 
δεν θα τροφοδοτήσει µε τη συµφωνία 
των Πρεσπών εθνικιστικό κόµµα 
στο ακροδεξιό άκρο»
06 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΠΑ-Ρωσία: Restart στο Ελσίνκι;
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
«∆εν ενδιαφέροµαι για κλειστά κλαµπ 
ανθρώπων»
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
Στον πάγο τα µειονοτικά
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ 
Πολιτική χρήσεων γης χωρίς 
συγκεκριµένες κατευθύνσεις

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
34 // ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ∆υναµική απάντηση 
« αιωνίων» στα µεγάλα ερωτηµατικά

FREE TIME
36 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΠΙΑΤΑΣ «Η µόνη αντίσταση 
είναι η σιωπή… στη φλυαρία της καθηµερινότητας»
38 // WOMAN Καλοκαιρινά µυστικά µακιγιάζ
38 // ΑΡΘΡΟ Φ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Είκοσι οκτώ 
ενδείξεις για τις Μαθησιακές ∆υσκολίες
39 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σπιναλόγκα: Μνηµείο ανθρώπι-
νης αντοχής

12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αφιλόξενη ακόµη 
σε ξένες επενδύσεις η Ελλάδα

αφιέρωµα 

ΑΠΟ∆ΡΑΣΤΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

σελ. 13-33
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ανάλυση
www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μέχρι πριν από λίγο καιρό μετρούσαμε το 
κόστος της ανόδου του κ. Τσίπρα και των 
συνεργατών του στην εξουσία. Δεν ολο-
κληρώθηκε το δεύτερο πρόγραμμα-μνη-
μόνιο το 2015 για να βγούμε έγκαιρα από 

την κρίση, δημιουργήθηκε ένας τεράστιος λογαριασμός με τη 
σύγκρουση κυβέρνησης-Ευρωζώνης το πρώτο εξάμηνο του 
2015, πήγαμε σε ένα εξαιρετικά δύσκολο τρίτο πρόγραμμα-μνη-
μόνιο το οποίο τελειώνει επίσημα τον Αύγουστο, χάθηκαν τρία 
ευρωαναπτυξιακά χρόνια στη διάρκεια των οποίων Ευρωπαίοι ε-
ταίροι και ανταγωνιστές έφυγαν πολύ μπροστά σε σχέση με την 
Ελλάδα, οργανώθηκε μεταμνημονιακή λιτότητα.

Εάν κρίνουμε και από την εμφάνιση του πρωθυπουργού κ. 
Τσίπρα στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη, προστίθεται τώρα 
ένας νέος εθνικός, προσφυγικός, οικονομικός και κοινωνικός 
λογαριασμός, που έχει σχέση με τον τρόπο που θα αποχωρή-
σουν –με εντολή του ελληνικού λαού– ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ από 
την εξουσία.

Ρεπορτάζ για συναλλαγή
Το 2015 ο κ. Τσίπρας εφάρμοσε τη θεωρία τού «λιάζονται» στο 
προσφυγικό-μεταναστευτικό, δημιουργώντας έτσι τις προϋπο-
θέσεις για τη μεγάλη κρίση που ξέσπασε σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και τη θεαματική άνοδο της ευρωπαϊκής σκληρής και άκρας Δε-
ξιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης γερμανικής εφη-
μερίδας «Die Welt», ο κ. Τσίπρας ενισχύει τα χαρακτηρι-
στικά της Ελλάδας ως χώρας εγκλωβισμού προσφύγων 
και μεταναστών με στόχο να πάρει προσωρινά πίσω ορι-
σμένες από τις απαράδεκτες υπογραφές που έχει βάλει.

Ο κ. Τσίπρας διευκόλυνε την καγκελάριο της Γερ-
μανίας κ. Μέρκελ να φτάσει σε διμερείς συμφωνίες 
που έχουν στόχο την επιστροφή των προσφύγων που 
εντοπίζονται στη Γερμανία στις χώρες πρώτης εισό-
δου τους στην Ε.Ε., όπου έχουν υποβάλει αίτηση για 
χορήγηση ασύλου.

Η συμφωνία αυτή δημιουργεί τριπλή ζημιά για τα 
καλώς εννοούμενα ελληνικά συμφέροντα.

Πρώτον, δεν αμφισβητεί και ουσιαστικά ενισχύει 
τους κανονισμούς της συνθήκης «Δουβλίνο II» που είναι 
σε βάρος των χωρών πρώτης εισόδου προσφύγων και με-
ταναστών στην Ε.Ε., δηλαδή της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Δεύτερον, οι διμερείς συμφωνίες πρέπει να αποφεύγονται, 
γιατί είναι σε βάρος της δύσκολης αναζήτησης κοινής ευρωπαϊ-
κής πολιτικής για το προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Τρίτον, επειδή το πιθανότερο είναι πως η κυβέρνηση της Ι-
ταλίας δεν θα δεχτεί να υπογράψει διμερή συμφωνία με τη Γερ-
μανία, όλο το βάρος του νέου διακανονισμού θα πέσει στην Ελ-
λάδα. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας και 
ηγέτης των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών κ. Ζέεχοφερ, τα 2/3 
των προσφύγων που εντοπίζονται στη Γερμανία έχουν περάσει 
από Ελλάδα και Ιταλία και πρέπει να επιστραφούν σε αυτές.

Το ρεπορτάζ της «Die Welt» ενισχύει την άποψη ότι ο κ. 
Τσίπρας δέχτηκε να πάρει περισσότερους πρόσφυγες η Ελλάδα, 
αυτή τη φορά μέσω Γερμανίας, για να κερδίσει μια εξάμηνη α-
ναβολή στην εφαρμογή του απαράδεκτου μέτρου αύξησης του 
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου που δέχονται μεγάλες πιέσεις από 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Με βάση την περιγραφή της «Die Welt», ο κ. Τσίπρας ενη-
μέρωσε την κ. Μέρκελ για την εξάμηνη αναβολή στην κατάρ-
γηση του ευνοϊκού καθεστώτος ΦΠΑ σε πέντε νησιά, αυτή δεν 
αντέδρασε, ούτε όμως δεσμεύτηκε, και τελικά εφαρμόστηκε η 
αναβολή, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με το 
σκεπτικό ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες που εμποδίζουν την 
άμεση εφαρμογή του μέτρου από τον Ιούλιο του 2018, όπως είχε 
αρχικά συμφωνηθεί.

Το επόμενο τέχνασμα
Μια άλλη υπογραφή που έχει βάλει ο κ. Τσίπρας και δημιουρ-
γεί τεράστιες δυσκολίες στον πολιτικό σχεδιασμό του Μαξίμου 

ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΣΙΠΡΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΏΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η κυβέρνηση ανοίγει 
σκόπιμα νέες πληγές σε 
εθνικά θέματα, οικονομία 
και προσφυγικό.

Η «Die Welt» υποστηρίζει ότι υπήρξε 
συναλλαγή υποδοχής προσφύγων από τη 
Γερμανία έναντι αναβολής της αύξησης 
του ΦΠΑ σε πέντε νησιά.

Τσίπρας-Μοσκοβισί συμφώνησαν τη νέα 
μείωση των συντάξεων και τώρα κάνουν 
ασκήσεις επικοινωνίας σε βάρος των 
συνταξιούχων.

έχει σχέση με τα πρόσθετα μεταμνημονιακά μέτρα ύψους 5,2 
δισ. ευρώ για το 2019-2020.

Ο κ. Τσίπρας δέχτηκε μαζί με τον επίτροπο κ. Μοσκοβισί να 
εφαρμοστούν οι μειώσεις συντάξεων που είχε ζητήσει το ΔΝΤ, 
παρά την αποχώρηση του τελευταίου από τη χρηματοδότηση 
του ελληνικού προγράμματος, και η κυβερνητική πλειοψηφία 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει ψηφίσει δύο φορές το σκληρό μέτρο στη 
Βουλή.

Τώρα ο κ. Τσίπρας επιστρατεύει τον επίτροπο κ. Μοσκοβισί 
για να κερδίσει –με τη μέθοδο του ΦΠΑ– μια εξάμηνη αναβολή 
στην εφαρμογή του μέτρου και να πάει σε βουλευτικές-ευρω-
βουλευτικές εκλογές τον Μάιο του 2019, υποστηρίζοντας ότι δεν 
θα εφαρμόσει το μέτρο που υπέγραψε και ψήφισε.

Ο ελιγμός είναι δύσκολο να επιτύχει, γιατί δεν εξαρτά-
ται τόσο από τον πάντα ευέλικτο κ. Μοσκοβισί όσο από το 
Eurogroup, το οποίο διαχειρίζεται το ελληνικό χρέος και τα 
μέτρα που σχετίζονται με αυτό.

Το τελευταίο διάστημα ο κ. Τσίπρας δηλώνει σε κάθε ευκαι-
ρία… μερκελιστής –πρόκειται για τον ίδιο πολιτικό που έκανε 
καριέρα κραυγάζοντας «Go back, κυρία Μέρκελ»–, ελπίζοντας 
στην παρέμβαση ή έστω στην ανοχή της για να αναβληθεί για 
ένα εξάμηνο η εφαρμογή του σκληρού μέτρου.

Ουσιαστικά ο κ. Τσίπρας έχει υπονομεύσει την επόμενη τε-
τραετία με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για κλιμάκωση της 
ήδη υπερβολικής φορολογίας και δραστική μείωση κατά 3,5 δισ. 

ευρώ τον χρόνο της ασφαλιστικής, συνταξιοδοτικής δαπάνης. 
Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι χειρισμοί που θα πε-

ριορίσουν κάπως το πολιτικό κόστος από τα συγκεκριμένα 
μέτρα για τον ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μητσοτάκης και Γεννηματά αποκάλυψαν στη Βουλή 
την πολιτική του μπλόφα ζητώντας να ψηφιστεί «εδώ και 
τώρα» από την κυβερνητική πλειοψηφία και τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης η οριστική ματαίωση της προγραμ-
ματισμένης νέας μείωσης των συντάξεων από 1ης Ιανου-
αρίου του 2019.

«Μακεδονικές» εξετάσεις
Στην προσπάθεια θετικής εξέτασης των αιτημάτων της κυ-

βέρνησης Τσίπρα για αναβολή εφαρμογής των μέτρων που 
έχει δεχτεί, υπογράψει και ψηφίσει εντάσσονται και οι απα-

ράδεκτες εθνικές υποχωρήσεις της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμ-
μένου στο «Μακεδονικό».

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ενθαρρύνει με τις επιλογές του 
τον «μακεδονισμό», αλυτρωτισμό των Σκοπίων και τον αναβαθ-
μίζει διεθνοπολιτικά, εφόσον εξασφαλίζει την άμεση ένταξη της 
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και προετοιμάζει την έναρξη ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων της ΠΓΔΜ με την Ε.Ε.

Είναι τέτοια η μανία του κ. Τσίπρα και του κ. Καμμένου να 
φανούν εξυπηρετικοί στα Δυτικά Βαλκάνια σε ευρωπαϊκές δυ-
νάμεις που μπορεί να έχουν διαφορετικά συμφέροντα από την 
Ελλάδα στην περιοχή, ώστε αγνοούν προκλητικά τη λαϊκή αντί-
δραση στην πολιτική τους.

Σύμφωνα με έρευνα της MRB που έγινε για λογαριασμό του 
τηλεοπτικού ΑΝΤ1, οι πολίτες που διαφωνούν με τη συμφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ είναι υπερπενταπλάσιοι από αυτούς που έχουν θε-
τική άποψη για τη συμφωνία. Σαν να μην έφτανε αυτό, όλες οι 
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 40% έως 50% των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν με τις επιλογές του κ. Τσίπρα στο συγκεκρι-
μένο θέμα.

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις καταλήγουμε στο συμπέρα-
σμα ότι ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας τρέχει πίσω από τις απαρά-
δεκτες υπογραφές που έχει βάλει σε μια σειρά ζητήματα και προ-
σπαθεί να εξασφαλίσει αναβολή στην εφαρμογή των συμφωνηθέ-
ντων με στόχο την προεκλογική του διευκόλυνση. Στην επιδίωξή 
του αυτή δεν διστάζει να κάνει οξύτερο το προσφυγικό-μετανα-
στευτικό για την Ελλάδα, να κάνει απαράδεκτες εθνικές υποχω-
ρήσεις που έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο και να αναλάβει ένα σωρό 
πρόσθετες δεσμεύσεις για την οικονομική και κοινωνική πολι-
τική, δημιουργώντας έτσι τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας για την 
κυβέρνηση, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το πολιτικό σύστημα.
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συνέντευξη

Γιάννης Κωνσταντινίδης, επίκουρος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ένας στους τέσσερις Έλληνες 
δεν διστάζει να εκφράσει επί της 
αρχής αρνητικές έως εχθρικές 
θέσεις έναντι των προσφύγων 
και των μεταναστών.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Ο Τσίπρας δεν θα τροφοδοτήσει με τη 
συμφωνία των Πρεσπών εθνικιστικό 

κόμμα στο ακροδεξιό άκρο»

Η 
χρονική σύνδεση της συμφωνίας των 
Πρεσπών με την πρόσφατη συμφω-
νία του Eurogroup για την πορεία της 
χώρας μετά το τέλος του τρίτου μνη-
μονίου δημιουργεί στην πλειονότητα 

υπόνοιες ενός ανεπίτρεπτου εθνικού συμβιβασμού, 
ο οποίος είναι τελικά χειρότερος και από την ήττα, 
γιατί εκλαμβάνεται ως εκούσιος, επισημαίνει ο ε-
πίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας Γιάννης Κωνσταντινίδης σε μια εκτενή συζή-
τηση με τον Χρήστο Μάτη για το αποτύπωμα της 
συμφωνίας στην ελληνική κοινωνία.

Ή συμφωνία ανάμεσα στην Άθήνα και τα Σκό-
πια δείχνει να απορρίπτεται στις δημοσκοπή-
σεις. Είναι όντως έτσι ή θα κρατούσατε μια επι-
φύλαξη, θεωρώντας το συμπέρασμα πρόωρο;
Οι πρώτες μετρήσεις αποτυπώνουν σαφή υπε-
ροχή της απόρριψης της συμφωνίας από την κοινή 
γνώμη. Μια υπεροχή που μάλιστα διαπερνά οριζο-
ντίως το σύνολο των δημογραφικών κατηγοριών, 
των κομματικών επιλογών, ακόμα και των γεω-
γραφικών περιοχών κατοικίας – παρά τα όσα περί 
του αντιθέτου έχουν ειπωθεί για τη σχεδόν καθο-
λική απόρριψη της συμφωνίας στη Βόρεια Ελλάδα. 
Αυτή η ομοιομορφία στην κατανομή των τοποθε-
τήσεων υπέρ και κατά της συμφωνίας στους πιο 
νέους και στους πιο ηλικιωμένους, στους ψηφοφό-
ρους του ΣΥΡΙΖΑ και στους ψηφοφόρους της ΝΔ, 
στους Βορειοελλαδίτες και στους Νοτιοελλαδίτες, 

δείχνει ότι η συμφωνία ίσως δεν αξιολογείται στη 
βάση του περιεχομένου της –γιατί τότε οι τοποθε-
τήσεις των πιο ευαίσθητων στα εθνικά ζητήματα 
ψηφοφόρων μεγαλύτερης ηλικίας ή κατοίκων της 
Βόρειας Ελλάδας θα ήταν διαφορετικές από αυτές 
των νέων ή των πιο μορφωμένων– αλλά στη βάση 
της συναισθηματικής φόρτισης που προκάλεσε η 
υπογραφή της. Είναι, λοιπόν, πιθανό ότι η έκταση 
της υπεροχής της απόρριψης είναι συγκυριακή, 
κάτι που σημαίνει ότι η κατανομή των τοποθετή-
σεων επί του ζητήματος πιθανώς θα είναι πιο ι-
σόρροπη στο μέλλον.

Θέλετε να πείτε ότι η κοινή γνώμη ως προς το 
συγκεκριμένο θέμα κυριαρχείται από το θυ-
μικό; Δεν έχουν περάσει στην κοινή γνώμη οι 
ενστάσεις της αντιπολίτευσης για τα πολιτικά 
χαρακτηριστικά της συμφωνίας;
Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι κατά κα-
νόνα τα δυσκολότερα για θεματική αντιπαράθεση 
των πολιτών επί του περιεχομένου τους. Πολύ πε-
ρισσότερο όταν οι κομματικές ελίτ δεν κάνουν την 
προσπάθεια να επιχειρηματολογήσουν για τη μία 
ή την άλλη τοποθέτηση. Και η αλήθεια είναι ότι 
ούτε η κυβέρνηση ούτε η αξιωματική αντιπολί-
τευση έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν την 
έκταση των διεκδικήσεων, αρχικών και τελικών, 
καθώς και των υποχωρήσεων της ελληνικής και 
της σκοπιανής πλευράς σε αυτή τη διαπραγμά-
τευση, ώστε να καταστεί δυνατή για τον καθέναν 

η ορθολογική τοποθέτηση επί του περιεχομένου 
της συμφωνίας. Αντ’ αυτού, και οι δύο έχουν επι-
λέξει να χρησιμοποιήσουν τη στάση τους στο θέμα 
ώστε να δομήσουν την επιθυμητή μεγάλη εικόνα 
τους: ο ένας της «υπεύθυνης κυβέρνησης» και ο 
άλλος της «περήφανης αντιπολίτευσης».

Πιστεύετε ότι το πετυχαίνουν; Περνάνε αυτές οι 
εικόνες στην κοινή γνώμη;
Για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι πολύ δύσκολο, 
καθότι βαρύνεται –στα μάτια της κοινής γνώμης– 
με συμπεριφορές υποχωρητικότητας έναντι στην 
κοινή γνώμη. Η προσπάθειά του να αποδείξει την 
υπευθυνότητά του μέσω της σύγκρουσής του με 
την κοινή γνώμη δεν είναι εύκολο να πείσει. Για 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η δυσκολία να παρουσι-
αστεί ως «περήφανη αντιπολίτευση» βρίσκεται στη 
διάχυτη προηγούμενη εντύπωση περί διαλλακτι-
κότητας του ιδίου επί του θέματος, η οποία αφέ-
θηκε στην άκρη λόγω του ότι πλέον βρίσκεται στην 
ηγεσία ενός κόμματος στο οποίο κυριαρχούν μη 
διαλλακτικές απόψεις επί του θέματος.

Άρα πιστεύετε ότι η κυβέρνηση ματαιοπονεί 
όταν μιλά για συμβιβασμό και όχι για ήττα;
Δεν είναι εύκολο να επιχειρηματολογήσει επί της 
ουσίας του ζητήματος. Το μόνο που θα μπορούσε 
να την ευνοήσει είναι να υπερτονίσει τον φόβο 
του πολιτικού κόστους ως τον λόγο για τον οποίο 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν προχω-
ρήσει τις διαπραγματεύσεις με την ΠΓΔΜ. Όμως, 
ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η χρονική σύν-
δεση της συμφωνίας των Πρεσπών με την πρό-
σφατη συμφωνία του Eurogroup για την πορεία 
της χώρας μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου δη-
μιουργεί στην πλειονότητα υπόνοιες ενός ανεπί-
τρεπτου εθνικού συμβιβασμού, ο οποίος είναι τε-
λικά χειρότερος και από την ήττα, γιατί εκλαμβά-
νεται ως εκούσιος.

Άν είναι έτσι, τότε το αποτύπωμα που μπορεί 
να αφήσει στην κοινωνία η ηθική απαξίωση 
της συμφωνίας δεν μπορεί παρά να είναι βαθύ. 
Μπορεί αυτό το αποτύπωμα να οδηγήσει σε α-
ναζήτηση πολιτικής έκφρασης;
Θα κρατούσα μια επιφύλαξη για το αποτύπωμα αυτό, 
γιατί, όπως είπα και πιο πριν, η συγκυρία μεγεθύ-
νει την κομβικότητα της συμφωνίας ως παράγοντα 
διαμόρφωσης των εκλογικών προτιμήσεων στις 
επόμενες κάλπες. Η σύγκριση της κομβικότητας 
της συμφωνίας με την αντίστοιχη του θέματος της 
διαχείρισης των δημοσιονομικών της χώρας δεί-
χνει ακόμα και σήμερα –δηλαδή την περίοδο της 
έξαρσης του θέματος της συμφωνίας των Πρε-
σπών– την απόλυτη ισοπαλία, εύρημα που οδηγεί 
στη σκέψη ότι το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ 
θα υποχωρήσει ως προς τη σημαντικότητά του στον 
χρόνο. Γι’ αυτόν τον λόγο εκτιμώ ότι το αποτύπωμα 
που λέτε δεν είναι σε θέση να τροφοδοτήσει ένα 
εθνικιστικό κόμμα στο ακροδεξιό άκρο, πολύ πε-
ρισσότερο που η ΝΔ δείχνει να καλύπτει τέτοιες 
οπτικές και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ελληνική κοινω-
νία καλείται να αντιμετωπίσει ξανά και ξανά τα 
τελευταία χρόνια μόνο ήττες. Υπ’ αυτή την έν-
νοια, η συμφωνία με την ΠΓΔΜ είναι μία ακόμη 
ήττα στη σειρά, και μάλιστα από έναν αντί-
παλο που θεωρητικά ήταν «του χεριού της». 
Υπάρχει όντως τέτοια σωρευτική λειτουργία  

του ζητήματος;
Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες με τις σκληρότερες θέ-
σεις στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αντιμετω-
πίζουν τη διένεξη με την ΠΓΔΜ για την ονομασία 
με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αντιμετωπί-
ζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επιθυμούν να 
επιβληθούν στον αδύναμο, ενώ δικαιολογούν τη 
συγκρατημένη στάση έναντι του ισχυρού ανατο-
λικού γείτονα. Πολλοί εντάσσουν στο ίδιο σχήμα 
και τις σχέσεις της Ελλάδας με τους ισχυρούς Ευ-
ρωπαίους, σχέσεις στις οποίες η Ελλάδα δεν έχει 
την πολυτέλεια της διεκδίκησης και γι’ αυτό οφεί-
λει να υπακούει. Αυτή η παρατεταμένη πίεση α-
ναζητά διεξόδους σε μικρές συμβολικές νίκες σε 
βάρος των πιο αδύναμων. Αυτός είναι ένας κλα-
σικός ψυχολογικός μηχανισμός συντήρησης της 
ψευδαίσθησης της ανωτερότητάς μας και σε κοι-
νωνικό επίπεδο. Όσο εντονότερα μας επιβάλλο-
νται ισχυροί πρωταγωνιστές της ζωής μας, όπως 
ο προϊστάμενος, ο γονιός, το κράτος, τόσο εντονό-
τερα ψάχνουμε να δείξουμε τη δύναμή μας στους 
λιγότερο ισχυρούς, σε παιδιά, σε γυναίκες, σε ά-
στεγους, σε μετανάστες.

Άλήθεια, τώρα που το αναφέρατε και με α-
φορμή τη μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για 
την αντιμετώπιση του προσφυγικού, πιστεύετε 
ότι μπορεί να μετρηθεί η άποψη που η ελλη-
νική κοινωνία έχει για τους πρόσφυγες ή είναι 
ένα θέμα-ταμπού στο οποίο όλοι φοβούνται τον 
δράκο που ενδέχεται να κρύβει πίσω;
Πάντα υπάρχουν τρόποι να μετρηθούν ακόμη και τα 
πιο ευαίσθητα θέματα! Αλλά, σε κάθε περίπτωση, 
το προσφυγικό δεν είναι ένα από αυτά τα θέματα 
–τουλάχιστον όχι πλέον–, ως αποτέλεσμα του α-
ντικειμενικά δυσανάλογου όγκου των προσφύγων 
στη χώρα μας και της αντικειμενικής δυσκολίας 
διαχείρισης της διαβίωσής τους από τις ελληνικές 
αρχές. Οι παραπάνω συνθήκες έχουν νομιμοποιή-
σει και τις πλέον ακραίες στάσεις έναντι των μετα-
ναστών, τις οποίες ανιχνεύαμε σε έρευνες κοινής 
γνώμης ακόμα και πριν από δέκα χρόνια, όταν οι 
προσφυγικές ροές ήταν πολύ αραιότερες. Το πο-
σοστό των Ελλήνων που δεν διστάζουν να εκφρά-
σουν επί της αρχής αρνητικές έως εχθρικές θέ-
σεις έναντι των προσφύγων και των μεταναστών 
φτάνει το 25% του πληθυσμού, ποσοστό που αυ-
ξάνεται όταν τα ερωτήματα αναφέρονται στη μετα-
φορά προσφύγων και μεταναστών σε χώρο πλη-
σίον του ερωτώμενου ή όταν αναφέρονται στην 
κρατική χρηματοδότηση για βελτίωση των όρων 
διαβίωσής τους. Δυστυχώς, οι πρόσφυγες είναι 
ένα αντικείμενο επίδειξης της όποιας εναπομεί-
νασας πυγμής μας!
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Παραμένει ζητούμενο πώς πέραν του 
διαλόγου μπορούν να εξομαλυνθούν 
οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, καθώς οι 
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη 
Δύση αφορούν την προσάρτηση της 
Κριμαίας στη Ρωσία, ένα θέμα που για 
τη Μόσχα έχει κλείσει και από το οποίο 
η Ουάσινγκτον αλλά και το Παρίσι 
και το Βερολίνο δεν ξέρουν πώς να 
απεγκλωβιστούν.

Σε κάθε περίπτωση, η συνάντηση 
στο Ελσίνκι μάλλον θα είναι η αρχή 
ενός εφ’ όλης της ύλης διαλόγου 
Ουάσινγκτον-Μόσχας. Η συνάντηση της 
Σιγκαπούρης μαζί με την εξάντληση των 
δικαστικών ερευνών στις ΗΠΑ για το 
Russiagate των εκλογών του 2016 έχουν 
διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό.

Η 
πρωτεύουσα της Φινλανδίας ήταν 
σε όλη τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου το προνομιακό πεδίο συ-
ναντήσεων, διαβουλεύσεων και 
κάθε είδους επαφών ανάμεσα στην 
Ανατολή και τη Δύση και πιο συ-
γκεκριμένα ανάμεσα στις ΗΠΑ και 

τη Σοβιετική Ένωση.
Σήμερα η Βόρεια Ευρώπη και η Βαλτική είναι μια στα-

θερή εστία έντασης στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία: Δυ-
νάμεις του ΝΑΤΟ σταθμεύουν στις τρεις βαλτικές χώρες, η 
Πολωνία προσφέρεται να χρηματοδοτήσει τη μόνιμη πα-
ρουσία αμερικανικής στρατιωτικής μηχανοκίνητης μονάδας 
στο έδαφός της, ενώ η Σουηδία μοιράζει στους πολίτες φυλ-
λάδια για το ενδεχόμενο εμπλοκής σε πολεμική σύγκρουση 
και προβληματίζεται αν πρέπει να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ.

Η κατάλληλη στιγμή
Τον όρο «restart» στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας τον είχε χρη-
σιμοποιήσει ο Ομπάμα στην αρχή της θητείας του, το 2009, 
μια αναφορά που παρέμεινε ως ευχή, καθώς μετά τη σύ-
γκρουση στην Ουκρανία το 2013-2014 καταγράφηκε η πιο 
σημαντική στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Μόσχας μετά το τέλος 
του Ψυχρού Πολέμου παλινδρόμηση στην ένταση και στην 
καχυποψία.

Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Ελσίνκι στις 16 Ιου-
λίου θα πραγματοποιηθεί ενάμιση χρόνο μετά την αλλαγή 
φρουράς στον Λευκό Οίκο, μια καθυστέρηση που προφα-
νώς οφείλεται στην αντιπαράθεση αλλά και στη σχετική δι-
καστική έρευνα στις ΗΠΑ για την εμπλοκή του Κρεμλίνου 
στην προεκλογική εκστρατεία του 2016 υπέρ του σημερινού 
ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Έτσι, δεν θα ήταν υπερβολή η εκτίμηση ότι η απόφαση 
του Τραμπ να επιδιώξει συνάντηση με τον Πούτιν μαρτυρά 

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

RESTART ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ;
την πεποίθηση του Λευκού Οίκου ότι από την έρευνα δεν 
προέκυψαν στοιχεία που να θεμελιώνουν την κατηγορία για 
διαπλοκή των ρωσικών υπηρεσιών με το προεκλογικό του ε-
πιτελείο.

Είναι προφανές ότι η απόφαση για συνάντηση με τον 
Πούτιν ελήφθη μετά τη συνάντηση του Τραμπ στη Σιγκα-
πούρη με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. Αν 
είναι δυνατή η συνάντηση με τον «μικρό πυραυλάκια» που 
πριν από λίγους μήνες στόχευε με τους πυραύλους του την 
Ιαπωνία και την Αλάσκα, τότε η συνάντηση με τον ηγέτη της 
Ρωσίας επιβάλλεται.

Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο
Την επανέναρξη διαλόγου με τη Μόσχα ο Τραμπ την προα-
νήγγειλε στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας G-7 στο Κεμπέκ 
του Καναδά, όταν έθεσε στο τραπέζι την επιστροφή της Ρω-
σίας στην Ομάδα, από την οποία αποβλήθηκε την άνοιξη του 
2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας και την εξέγερση 
στην Ανατολική Ουκρανία.

Το μήνυμα του Τραμπ προς τους εταίρους του στην 
Ομάδα των «7», αλλά και στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, 
είναι ξεκάθαρο: Η Ουάσινγκτον έχει τον πρώτο και τον τε-
λευταίο λόγο στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία είτε προς 
την κατεύθυνση της εξομάλυνσης και της προσέγγισης είτε 
προς την κατεύθυνση της περιχαράκωσης και της αντιπαρά-
θεσης.

Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 
2016 ο Τραμπ στήριζε μια στρατηγική συνολική προσέγγιση 
με τη Ρωσία, που θα επέτρεπε στη συνέχεια στις ΗΠΑ να δι-
απραγματευτούν από θέση ισχύος με την Κίνα.

Το ίδιο στρατήγημα είχαν προωθήσει οι Νίξον-Κίσιν-
γκερ το 1971-1972, όταν προχώρησαν στο άνοιγμα απέναντι 
στην Κίνα του Μάο: Η προσέγγιση με το Πεκίνο επέτρεψε 
στην Ουάσινγκτον να διαπραγματευτεί στη συνέχεια από 

θέση ισχύος με τη Μόσχα.
Περικύκλωση, συμπίεση και απομόνωση της Ρωσίας 

του Πούτιν, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη δυσαρέ-
σκεια για την επιθετική δασμολογική πολιτική του Τραμπ, 
μπορεί να οδηγήσει σε μια ηπειρωτική ευρασιατική συ-
νεργασία Ρωσίας, Κίνας και Ινδίας, μια εξέλιξη σαφώς αρ-
νητική για τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην παγκό-
σμια σκηνή.

Νέο σκηνικό
Τούτων λεχθέντων, παραμένει ζητούμενο πώς πέραν του 
διαλόγου μπορούν να εξομαλυνθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρω-
σίας, καθώς οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη Δύση 
αφορούν την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, ένα 
θέμα που για τη Μόσχα έχει κλείσει και από το οποίο η 
Ουάσινγκτον αλλά και το Παρίσι και το Βερολίνο δεν ξέ-
ρουν πώς να απεγκλωβιστούν.

Οι εξελίξεις στη Συρία τόσο στη δεύτερη θητεία Ο-
μπάμα όσο και επί Τραμπ έδειξαν μια ντε φάκτο σύγκλιση 
των ζωτικών συμφερόντων των δύο πλευρών, μια ντε φάκτο 
συνεργασία που άντεξε ακόμη και τη σύγκρουση στην Ου-
κρανία και τις παρενέργειές της.

Οι ΗΠΑ αλλά και το Ισραήλ, που έχουν ως πρώτη προ-
τεραιότητα να περιορίσουν και, αν είναι δυνατόν, να εξα-
λείψουν την παρουσία του Ιράν και των συμμάχων του στη 
Συρία, δέχονται ως σταθεροποιητική την παρουσία της Ρω-
σίας, χάρη στην οποία το καθεστώς Άσαντ επεκτείνει διαρ-
κώς την περιοχή που ελέγχουν οι δυνάμεις του.

Σε κάθε περίπτωση, η συνάντηση στο Ελσίνκι μάλλον 
θα είναι η αρχή ενός εφ’ όλης της ύλης διαλόγου Ουάσιν-
γκτον-Μόσχας. Η συνάντηση της Σιγκαπούρης μαζί με 
την εξάντληση των δικαστικών ερευνών στις ΗΠΑ για το 
Russiagate των εκλογών του 2016 έχουν διαμορφώσει ένα 
νέο σκηνικό.
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συνέντευξη

Τ
ους λόγους της αποχώρησης του Πο-
ταμιού από το εγχείρημα του Κινή-
ματος Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ), αλλά και της 
δικής του απόφασης να παραμείνει 
στο Κίνημα, εξηγεί ο πρώην βουλευ-
τής του Ποταμιού Παναγιώτης Καρ-
κατσούλης. Παράλληλα, ασκεί δρι-

μεία κριτική στην κυβέρνηση συνολικά αλλά και για 
την πολιτική της στον χώρο της δημόσιας διοίκησης.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα την άποψή σας σχετικά με 
την αποχώρηση του Ποταμιού από το ΚΙΝΑΛ. Πού 
αποδίδετε αυτή την απόφαση;
Υπάρχουν εμφανείς και αφανείς λόγοι για την απο-
χώρηση. Μεταξύ των εμφανών συμπεριλαμβάνο-
νται οργανωτικές και διαδικαστικές δυσλειτουργίες 
του Κινήματος Αλλαγής. Αυτές επικαλέστηκε ο Σταύ-
ρος Θεοδωράκης για να δικαιολογήσει την απόφασή 
του να αποχωρήσει. Μεταξύ των αφανών λόγων ο 
σημαντικότερος είναι η διαφωνία του κ. Θεοδωράκη 
σε σχέση με την προοπτική και στρατηγική του Κινή-
ματος. Αυτή εστιάζεται ιδίως στη διακηρυγμένη αντι-
ΣΥΡΙΖΑ πολιτική του Κινήματος Αλλαγής, τόσο στο 
θέμα των εκλογών όσο και στο Μακεδονικό. Άλλα 
ζητήματα, σημαντικά οπωσδήποτε, που έχουν να κά-
νουν με την προσωπικότητα και την ψυχοσύνθεση 
καθενός εκ των συμμετεχόντων στο Κίνημα Αλλα-
γής, εκφεύγουν του δικού μου γνωστικού πεδίου.

Εσείς αποφασίσατε να παραμείνετε στο ΚΙΝΑΛ. 
Γιατί;
Πρώτον, διότι συμφωνώ με την πολιτική ατζέντα και 
τη συνακόλουθη στάση και πρακτική που ακολουθεί 
η κ. Γεννηματά. Οι προτάσεις του Κινήματος Αλλα-
γής, όπως διαμορφώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριό 
μας, δίνουν πειστικές απαντήσεις στα μεγάλα διακυ-
βεύματα της εποχής. Δεύτερον, διότι δεν μπορούσα 
να είμαι ανακόλουθος με την κοινή λογική που δι-
αθέτω. Δεν μπορεί κάτι που πριν από λίγους μόνο 
μήνες ήταν σωστό και έσπευσα να το υποστηρίξω, 
δημόσια και ιδιωτικά, να δεχτώ τώρα ότι ήταν λάθος 
και θεραπεύεται μόνο με την αποχώρησή μου. Τρίτον, 
διότι η προσωπική μου απόφαση δραστηριοποίησης 
στην ενεργό πολιτική καθοδηγείται από τη διαθεσι-
μότητά μου να βοηθήσω έμπρακτα στην προώθηση 
και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Συνεπώς δεν 
ενδιαφέρομαι για κλειστά κλαμπ ανθρώπων που ι-
κανοποιούνται ανταλλάσσοντας απόψεις μεταξύ τους, 
αλλά για εργαστήρια δράσης στα πεδία πολιτικής.

Λίγους μήνες μετά το ιδρυτικό συνέδριο, ένα μεί-
ζον κομμάτι του ΚΙΝΑΛ αποχωρεί από το εγχεί-
ρημα. Τι κάνει κατά την άποψή σας τόσο δύσκολη 
τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα της κεντροαρι-
στεράς στη χώρα;
Η πολιτική ανωριμότητα και οι προσωπικές στρατηγι-
κές. Η ανωριμότητα τεκμηριώνεται με την αδυναμία 
συγκρότησης μιας πειστικής πολιτικής πρότασης που 
να αφορά την αξιολόγηση της σημερινής συγκυρίας 
και την πρόβλεψη του ορατού μέλλοντος. Η αντικει-
μενική αυτή αδυναμία μεγεθύνεται λόγω της πολύ-
πλευρης ελληνικής κρίσης που έχει οδηγήσει σε α-
νακατατάξεις και κραδασμούς το πολιτικό σύστημα. 
Σε κάθε περίπτωση, η εύκολη λύση καταφυγής στις 
«ένδοξες ημέρες» του παρελθόντος δεν είναι λύση. 
Από την άλλη, η προσπάθεια δικαίωσης προσωπι-
κών επιλογών και στρατηγικών δεν επαρκεί για τη 
βελτίωση της απήχησης του πολιτικού προτάγματος 
της παράταξης. Οι αντικειμενικές αυτές δυσκολίες 
αντισταθμίζονται από τη δηλωμένη επιθυμία ενός 

  ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Παναγιώτης Καρκατσούλης, πρώην βουλευτής, 
εμπειρογνώμονας Δημόσιας Διοίκησης

πολυάριθμου πλήθους που στηρίζει τη δημοκρα-
τική παράταξη, καθώς και από τη συστηματική και 
συνεπή δουλειά που γίνεται, ιδίως κατά το τελευταίο 
διάστημα. Ελπίζω να αποδώσει καρπούς σύντομα.

Από δω και πέρα ποιες νομίζετε ότι πρέπει να 
είναι οι προτεραιότητες του ΚΙΝΑΛ;
Η σαφέστατη οριοθέτησή του έναντι του πολιτικά α-
τυπικού μορφώματος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το Κίνημα 
Αλλαγής δεν πρέπει να διεκδικήσει εκείνους τους 
ψηφοφόρους που δέχονται ακόμη και σήμερα την 
παραπλανητική ρητορεία του αντιμνημονίου και α-
ποδοκιμάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή τους «πρόδωσε». 
Η ατζέντα του αντιμνημονίου, καθώς και οι συναφείς 
άθλιες πρακτικές που συνόδευσαν τη μεγαλύτερη 
πομφόλυγα της Μεταπολίτευσης και αποσκοπού-
σαν στον εθνικό διχασμό, πρέπει να καταδικαστούν 
ανεπιφύλακτα. Το Κίνημα Αλλαγής, με τη σκληρή 
και πολλή δουλειά που απαιτείται, και με την υπο-
στήριξη των στελεχών του, που διαρκώς αυξάνονται, 
πρέπει να καταλήξει σε μια ολιστική πρόταση δια-

συνονθύλευμα ετερόκλητων προσώπων που δια-
κατέχονται από ένα και μόνο κίνητρο: τη διατήρηση 
της εξουσίας πάση θυσία. Η ανηθικότητα και ο κυ-
νισμός με τον οποίο κυβερνούν παραπέμπει περισ-
σότερο σε συμμορία παρά σε οργανωμένο κόμμα 
με κανόνες και αρχές.

Για να περάσουμε στον τομέα που σας αφορά κα-
τεξοχήν, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται το ελληνικό Δημόσιο μετά από σχεδόν 
δέκα χρόνια κρίσης;
Το ελληνικό Δημόσιο είναι μικρότερο, ασθενέστερο, 
αλλά εξίσου πελατειακό, αναποτελεσματικό και αντι-
παραγωγικό. Η προκρούστεια πολιτική λιτότητας που 
εφαρμόστηκε από τους δανειστές και τις ελληνικές 
κυβερνήσεις άφησε ανάγλυφο το αποτύπωμά της 
στο Δημόσιο. Πάνω από 150.000 υπάλληλοι έφυγαν 
–δυστυχώς, όχι οι χειρότεροι αλλά οι καλύτεροι–, 
οι μισθοί εξανεμίστηκαν και οι υπηρεσίες υπολει-
τουργούν. Στην κορυφή αυτών των προβλημάτων 
προστέθηκε ο νεο-πελατειασμός που έφερε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Μια άγρια πολιτική φαβοριτισμού που μπορεί 
να συγκριθεί με άλλες θλιβερές στιγμές του ελλη-
νικού Δημοσίου, όταν είχε εξοβελιστεί κάθε έννοια 
αξιοκρατίας. Κάποιες μεταρρυθμίσεις ήσσονος ση-
μασίας, όπως η φερόμενη ως «αξιολόγηση» (σύμ-
φωνα με την οποία όλοι αξιολογούν όλους, και ουδέν 
στη συνέχεια) ή η αντικειμενική επιλογή γραμματέων 
των υπουργείων, κατέληξαν σε φιάσκο.

Έχετε ασκήσει κατά καιρούς δριμεία κριτική 
στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο δια-
χειρίζεται τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουρ-
γία του Δημοσίου. Γιατί;
Διότι είναι η πρώτη, μετά τη Μεταπολίτευση, κυ-
βέρνηση που βιάζει απροκάλυπτα τη νομιμότητα, 
ψηφίζοντας νόμους που μόνο κατά τον τύπο είναι 
νόμιμοι: 66% των νόμων που έχουν ψηφίσει οι ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ δεν συνοδεύονται καν με έκθεση του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους. Δεν συζητάμε για 
τις επιπτώσεις των ρυθμίσεων αυτών στην αγορά, 
στην απασχόληση, στην οικονομία. Είναι η πρώτη 
κυβέρνηση που εγκατέστησε έναν στρατό κομμα-
τικών γκαουλάιτερ στα υπουργεία, τους οποίους 
αμείβει με το διπλάσιο των αμοιβών που παίρνει 
ένας επαγγελματίας δημόσιος υπάλληλος. Είναι η 
πρώτη κυβέρνηση με την οποία αυξάνεται το μι-
σθολογικό κόστος, ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών 
είναι στα τάρταρα.

Τελικά πόσο «μεγάλο» είναι το ελληνικό Δη-
μόσιο; Ή μήπως τελικά τα προβλήματά του δεν 
έχουν να κάνουν και τόσο με το μέγεθός του;
Σε απόλυτους αριθμούς (εάν δηλαδή συγκριθεί ο α-
ριθμός των υπαλλήλων προς τον συνολικό πληθυ-
σμό) το Δημόσιο δεν είναι μεγάλο. Είναι όμως πολύ 
κακά οργανωμένο και η λειτουργία του είναι εξό-
χως προβληματική. Κάνει «στα χαρτιά» πολλά, εκ 
των οποίων τα περισσότερα άχρηστα, οι δομές του 
επικαλύπτονται, με αποτέλεσμα τη σπατάλη χρόνου 
και χρήματος και τη δημιουργία εστιών διαφθοράς. 
Στο Δημόσιο λείπει ένα στρατηγικό σχέδιο αναδιορ-
γάνωσής του που θα απαντάει στο ένα και μοναδικό 
ερώτημα: πώς αποκόπτεται ο ομφάλιος λώρος που 
συνδέει το κόμμα με το Δημόσιο. Η αλλαγή του Δη-
μοσίου δεν είναι τεχνικό πρόβλημα. Είναι βαθύτατα 
πολιτικό και αποτελεί το διακύβευμα της επόμε-
νης κυβέρνησης. Πιστεύω δε ακράδαντα ότι μόνο 
η μεταρρύθμισή του μπορεί να εγγυηθεί τη βιώσιμη 
έξοδό μας από την κρίση.

«Δεν ενδιαφέρομαι για κλειστά 
κλαμπ ανθρώπων»

κυβέρνησης, που να μη στηρίζεται απλώς σε αρνή-
σεις ή σε εμβαλωματικές λύσεις αλλά σε πραγματι-
κές μεταρρυθμίσεις.

Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΚΙΝΑΛ ότι συχνά εμ-
φανίζεται να ταυτίζεται με τη ΝΔ. Το σχόλιό σας;
Προσωπικώς, δεν το εκλαμβάνω ως ψόγο. Έχουμε 
διαφορές με τη ΝΔ και ως προς την ανάλυση του ε-
ξωτερικού περιβάλλοντός μας και, ιδίως, ως προς το 
μείγμα πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί για να 
βγούμε από την κρίση. Πίσω από τη συριζαϊκή προ-
παγάνδα, όμως, υφέρπει η προσπάθεια χειραγώ-
γησης του ευάλωτου ψηφοφόρου ότι εμείς έχουμε 
εγκαταλείψει την κοινή μας αφετηρία. Σύμφωνα με 
τη δική τους προπαγάνδα, υπάρχει μια διαιρετική 
τομή, της οποίας το περιεχόμενο παραμένει αναλλοί-
ωτο, και δεν είναι άλλη από τη «δεξιά» και την «αρι-
στερά». Εμείς και αυτοί υποτίθεται ότι ανήκουμε στην 
ίδια πλευρά, την «αριστερά». Ουδέν ψευδέστερο: ο 
ασκών την εξουσία «φασιστερός» συνασπισμός δεν 
παραπέμπει σε καμία ιδεολογική καταβολή. Είναι ένα 
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ρεπορτάζ

Α λλαγή των κρατικών πολιτικών 
σε ό,τι αφορά τις µειονότητες 
και τις εθνικές κοινότητες, που 
υπάρχουν ή ισχυρίζονται ότι υ-
πάρχουν σε γειτονικές χώρες, 

δείχνει η τριγωνική διευθέτηση των διαφορών 
ανάµεσα σε Αθήνα, Σκόπια και Τίρανα.

Στο ελληνικό έδαφος υπάρχει µία κοινό-
τητα η οποία δηλώνει «µακεδονικής εθνικής 
συνείδησης», στην Αλβανία υπάρχει η αναγνω-
ρισµένη ελληνική µειονότητα στην περιοχή 
που προσδιορίζεται ως Βόρεια Ήπειρος, ενώ 
στην Αλβανία ζουν και οι απόγονοι των Τσάµη-
δων, ενός αλβανικής καταγωγής πληθυσµού που 
ζούσε κυρίως στη Θεσπρωτία και αποµακρύν-
θηκε από τον στρατηγό Ζέρβα το 1944 εξαιτίας 
της συνεργασίας του µε τις δυνάµεις κατοχής, 
ενώ οι περιουσίες του δηµεύτηκαν. Ας δούµε α-
ναλυτικά τι γίνεται µε αυτούς µετά την προσέγ-
γιση των κυβερνήσεων.

Ο Ράµα ξεχνά τους Τσάµηδες
Στην Αλβανία προκλήθηκε µεγάλη ένταση από 
τη διαρροή του σχεδίου της συµφωνίας στην 
οποία φέρονται να κατέληξαν οι υπουργοί Εξω-
τερικών της Ελλάδας και της Αλβανίας για τη δι-
ευθέτηση των µεταξύ τους διαφορών. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες που δηµοσιεύουν τα αλβανικά 
µέσα ενηµέρωσης, η κυβέρνηση Ράµα δέχτηκε 
να µην υπάρχει καµία αναφορά στους Τσάµηδες.

Σήµερα οι Τσάµηδες ζητούν δικαίωση, στο 
πλαίσιο της οποίας επιδιώκουν ρύθµιση του ζη-
τήµατος των περιουσιών τους στην Ελλάδα και 
αναγνώριση της εκδίωξής τους. Τους εκπροσω-
πεί κυρίως το Κόµµα της ∆ικαιοσύνης, της Εν-
σωµάτωσης και της Ενότητας (PDIU), που στις 
τελευταίες εκλογές πήρε 4,8% και στις εκλογές 
του 2017 εξέλεξε τρεις βουλευτές, διπλασιάζο-
ντας τα ποσοστά του, και έφτασε µέχρι τη δι-
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οργάνωση διαδηλώσεων έξω από την ελληνική 
πρεσβεία στα Τίρανα. Το PDIU έχει τέσσερις 
έδρες στη Βουλή και µετά τις εκλογές του 2017 
θεωρούνταν πολιτικός σύµµαχος του πρωθυ-
πουργού Ράµα, αν και στις προηγούµενες εκλο-
γές είχε συµµετάσχει στον συνασπισµό της κε-
ντροδεξιάς. Πριν από δύο εβδοµάδες, Σάββατο, 
έκαναν συγκέντρωση στα σύνορα και ζήτησαν 
από τον πρωθυπουργό να βάλει σε προτεραιό-
τητα το θέµα τους.

Ο Κοτζιάς αποδοκιµάζει 
τις αναφορές σε Βόρεια Ήπειρο
Ως αντάλλαγµα, σύµφωνα πάντοτε µε τις ίδιες 
πληροφορίες, η ελληνική πλευρά δέχτηκε να 
γίνει πλήρης απαλοιφή κάθε αναφοράς σε Βό-
ρεια Ήπειρο, το τµήµα δηλαδή της νότιας Αλβα-
νίας όπου κατοικούν ελληνικής καταγωγής πλη-
θυσµοί, οι οποίοι πολλές φορές καταγγέλλουν 
πιέσεις και διακρίσεις σε βάρος τους. Η τελευ-
ταία φορά ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν κατεδαφίστη-
καν κάποιες ιδιοκτησίες τους, προκαλώντας την 
αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών στην 
Αθήνα. Μάλιστα, το προηγούµενο Σάββατο αντέ-
δρασαν όταν τους επισκέφθηκε και προσπάθησε 
να τους µιλήσει ο πρωθυπουργός Έντι Ράµα.

Η ελληνική µειονότητα στην Αλβανία πο-
λιτικά εκφράζεται από το Κόµµα της Ένωσης 
των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το οποίο ως κα-
λύτερο ποσοστό είχε το 4,1% µε 56.403 ψήφους 
το 2005, ενώ το 1996, που πήρε 66.529 ψήφους, 
είχε 4%. Η συγκυρία όµως δεν ήταν εξαιρετικά 
θετική για το κόµµα, καθώς στις εκλογές επέ-
λεξε να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του ∆ηµοκρα-
τικού Κόµµατος, µέσω των οποίων εξελέγη στη 
Βουλή ο αρχηγός του, Βαγγέλης Ντούλες, εγκα-
ταλείποντας τη Συνεργασία για µια Ευρωπαϊκή 
Αλβανία, µε επικεφαλής τον Ράµα, στην οποία 
συµµετείχε στις εκλογές του 2013.

Ο κ. Ράµα στο Σοσιαλιστικό Κόµµα έχει δύο 
ελληνικής καταγωγής βουλευτές, ενώ ένας τέ-
ταρτος εκλέγεται µε το Σοσιαλιστικό Κίνηµα της 
Ενσωµάτωσης του Προέδρου Μέτα.

«Με τις διεθνείς συνθήκες και την Τελική 
Πράξη του Ελσίνκι η Βόρεια Ήπειρος είναι κοµ-
µάτι της Αλβανίας και εµείς δεν έχουµε καµία 
πρόθεση να ανατρέψουµε τα σύνορα» είπε ο 
κ. Κοτζιάς στην πρόσφατη συνέντευξή του στο 
Euroactiv.eu.

Το Ουράνιο Τόξο αντίθετο 
στη συµφωνία Κοτζιά-Ντιµιτρόφ
Την ίδια στιγµή το Ουράνιο Τόξο, το κόµµα το 
οποίο θέλει να εκπροσωπεί τους Έλληνες πολί-
τες που δηλώνουν µακεδονικής εθνικής συνεί-
δησης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γιατί στη 
συµφωνία Κοτζιά-Ντιµιτρόφ δεν υπάρχει καµία 
αναφορά σε αυτούς και στα ζητήµατα τα οποία 
θέτουν ως διεκδικήσεις από το ελληνικό κράτος, 
κάποια από τα οποία έθεσε δηµοσίως και ο βου-
λευτής Φλώρινας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σέλτσας 
στις συνεντεύξεις του µετά το πέρας των εκδη-
λώσεων για την υπογραφή της συµφωνίας στις 
Πρέσπες.

Το Ουράνιο Τόξο συµµετέχει στις ευρωε-
κλογές από το 1994, που πήρε 7.500 ψήφους και 
ισχυρίζεται ότι δεν προσµέτρησαν άλλες 3.000, 
µέχρι το 2014, που πήρε 4.500 ψήφους. Μόνο 
το 1996 πήρε µέρος στις εθνικές εκλογές σε συ-
νεργασία µε την κοµµουνιστική ΟΑΚΚΕ, αλλά 
τα κόµµατα φροντίζουν να έχουν στις τάξεις τους 
υποψηφίους που προέρχονται από τους «ντό-
πιους», όπως ο κ. Σέλτσας ή παλαιότερα ο Τρα-
ϊανός Πετκάνης, που είχε εκλεγεί και νοµάρχης 
µε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ το 1998.

Είναι προφανές ότι η τριγωνική επίλυση των 
διαφορών στα Ν∆ Βαλκάνια οδήγησε τις κυβερ-
νήσεις να επιλέξουν ως συνοµιλητές τους τις κυ-

βερνήσεις των άλλων χωρών και όχι τις εθνικές 
κοινότητες, που αναφέρονται στις «µητέρες πα-
τρίδες» και αναζητούν την προστασία τους.

Ουσιαστικά αποδέχτηκαν τη µετατροπή των 
µειονοτικών θεµάτων σε εσωτερικά, δηλαδή πε-
ρίπου άφησαν τους ανθρώπους που «έχουν» ή υ-
ποστηρίζουν ότι «έχουν» µόνους τους. Άλλωστε 
τα εκλογικά µεγέθη που εκπροσωπούν αυτοί 
είναι πολύ δύσκολο να επηρεάσουν εκλογικές 
καταγραφές και να χρησιµοποιηθούν ως µηχα-
νισµοί πίεσης.

Ο αλβανικός παράγοντας 
στα Σκόπια
Όµως την ίδια στιγµή η αλβανική κοινότητα στα 
Σκόπια έχει αναδειχθεί σε ρυθµιστικό παρά-
γοντα της πολιτικής ζωής της χώρας µε ατζέντα 
µια συµφωνία που έκαναν όλα τα αλβανικά κόµ-
µατα µε µεσολάβηση του πρωθυπουργού Ράµα. 
Τα αλβανικά κόµµατα στα Σκόπια δείχνουν να 
τείνουν περισσότερο «ευήκοον ους» στα Τίρανα 
παρά στα Σκόπια, αλλά η συµµετοχή τους στην 
κυβέρνηση τους εξασφάλισε την αναγνώριση 
της γλώσσας τους ως επίσηµης και βελτίωσε το 
καθεστώς τους στο εσωτερικό της χώρας. Μένει 
να φανεί ότι η κατάσταση θα παραµείνει έτσι 
ακόµη και αν η επιλογή «στηρίζουµε Ζάεφ για 
ένταξη σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ» δεν αποδώσει απο-
τελέσµατα.

Χωρίς αλλαγές η πολιτική 
στη Θράκη
Το ζήτηµα είναι αν µπορεί αυτό να χαρίσει µια 
περίοδο ηρεµίας σε όλες τις διµερείς σχέσεις 
παρά την «εθνική θλίψη» που δηµιουργεί. Αν 
αυτή η «εθνική θλίψη» καταφέρει να σπάσει 
τους επικοινωνιακούς περιορισµούς που µπο-
ρούν οι κυβερνήσεις να επιβάλουν, ενδέχεται 
να αµφισβητήσει τις ίδιες τις διµερείς προσεγ-
γίσεις. Αν οι εθνικές κυβερνήσεις δουν µε µεγα-
λύτερη στοργή και ως εσωτερικά τους προβλή-
µατα όσα από τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει 
είναι πραγµατικά, µπορεί να απενεργοποιηθούν 
ορισµένες από τις ωρολογιακές βόµβες των Βαλ-
κανίων.

Αλλά αυτό συναρτάται και µε το κατά πόσο 
αυτές οι κοινότητες θα επιδιώξουν αυτόνοµη πα-
ρουσία ή θα αναζητήσουν µια νέα προστασία.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αυτή είναι η δι-
αχείριση που τις τελευταίες δεκαετίες κάνει α-
πέναντι στην ελληνική κοινότητα στην Κωνστα-
ντινούπολη.

Όµως στη Θράκη, όπως έδειξε η πρόσφατη 
επίσκεψη του κ. Ερντογάν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενο-
χλείται από την εξωελλαδική επιρροή στη µει-
ονότητα, διότι αυτή δείχνει να του εξασφαλίζει 
ισχυρή εκλογική παρουσία, όπως στις πρόσφα-
τες εκλογές, στις οποίες του έδωσε ένα συντρι-
πτικό ποσοστό στη Ροδόπη και µια πολύ καλή ε-
πίδοση στην Ξάνθη.

Η λογική πάνω στην οποία οικοδοµήθηκε ο 
κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η ενσωµάτωση 
σε κοµµατικές δοµές συµπαγών οµάδων πίε-
σης µε αντάλλαγµα την εξυπηρέτηση των επιµέ-
ρους στόχων τους, έχει µετατρέψει το κόµµα σε 
άθροισµα συµφερόντων, που τα µεν ανέχονται 
την εξυπηρέτηση των δε, αλλά διαλύει τον κοι-
νωνικό ιστό.

Εκλογικά αποδείχθηκε αποτελεσµατική, 
κοινωνικά και πολιτικά ήταν καταστροφική.
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Η έλλειψη συγκεκριµένων 
κατευθύνσεων για την άσκηση πολιτικής 
στις χρήσεις γης έχει αφήσει ορθάνοιχτο 
το πεδίο των αυθαίρετων τροπολογιών 
και ερµηνειών. ∆εν είναι τυχαίο ότι 
το προηγούµενο διάταγµα του 1987 
είχε τροποποιηθεί, επεκταθεί και 
«ερµηνευτεί» από δεκάδες νόµους, 
διατάγµατα και εγκυκλίους.

Μ
ετά από διαβούλευση ενός µήνα και ανα-
µονή άλλων δεκατριών µηνών εκδόθηκε 
το προεδρικό διάταγµα που ρυθµίζει τα 
θέµατα των χρήσεων γης ανά την επι-
κράτεια. Όπως αναµενόταν, αυτό το προ-
εδρικό διάταγµα, σαν και το παλαιότερο 

του 1987, εκδόθηκε µε εισήγηση του υπουργού Περιβάλλοντος, 
έχοντας σαν εξουσιοδότηση το άρθρο-σφήνα αρ. 15 του Ρυθµιστι-
κού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, που, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν ήταν 
τίποτε άλλο παρά µια τροπολογία της τελευταίας στιγµής. Θα πε-
ρίµενε κανείς, προκειµένου να εισηγηθεί ο υπουργός στον Πτ∆ 
ένα τόσο σοβαρό για την οικονοµία διάταγµα, να εξουσιοδοτείτο 
από κάποιο εθνικό σχέδιο κατευθύνσεων. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν 
συνέβη, διότι, απλούστατα, συγκεκριµένες κατευθύνσεις για την 
ακολουθούµενη πολιτική χρήσεων γης δεν υπάρχουν.

Χωρίς συγκεκριµένες κατευθύνσεις
Θεωρητικά ας δεχτούµε ότι δεν υπάρχει νοµικό πρόβληµα και ότι 
το διάταγµα είναι απολύτως σύννοµο. Όµως η έλλειψη συγκεκρι-
µένων κατευθύνσεων για την άσκηση πολιτικής στις χρήσεις γης 
αποτελεί ένα σοβαρότατο επιστηµονικό κενό που δεν έχει µόνο 
ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον. Πρόκειται για την αιτία των γνωστών σε 
όλους στρεβλώσεων και αυθαιρεσιών που έχει οδηγήσει σε πρω-
τοφανείς παραδοξότητες, όπως, για παράδειγµα, η αόριστη και 
παντελώς αυθαίρετη διαβάθµιση της «όχλησης των χρήσεων». 
Λες και τα πολυδιάστατα πολεοδοµικά, οικονοµικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά µιας χρήσης µπορούν να τεθούν στη «ζυγαριά της 
όχλησης» και βάσει αυτής της µέτρησης να βγει κάποιο χρήσιµο 
συµπέρασµα. Σαν παράδειγµα ανωµαλίας του νόµου, ένα πρατή-
ριο βενζίνης και ένα σηµείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχή-
µατος κατατάσσονται στην ίδια ειδική κατηγορία «Πρατήρια πα-
ροχής καυσίµων και ενέργειας». Φαίνεται ότι στη «ζυγαριά της ό-
χλησης» βγήκαν ισοβαρή.

Η έλλειψη συγκεκριµένων κατευθύνσεων για την άσκηση 
πολιτικής στις χρήσεις γης έχει αφήσει ορθάνοιχτο το πεδίο των 
αυθαίρετων τροπολογιών και ερµηνειών. ∆εν είναι τυχαίο ότι το 
προηγούµενο διάταγµα του 1987 είχε τροποποιηθεί, επεκταθεί 
και «ερµηνευτεί» από δεκάδες νόµους, διατάγµατα και εγκυκλί-
ους. Και φυσικά, όταν καλούνταν η αρµόδια Πολεοδοµία να εκ-
δώσει βεβαίωση χρήσης γης για συγκεκριµένη δραστηριότητα, σε 

πολλές περιπτώσεις η αυθαιρεσία και η συναλλαγή υπερείχαν της 
κοινής λογικής και της ασφάλειας δικαίου.

∆υστυχώς, θα έχουµε και πάλι τα ίδια
Όλα δείχνουν ότι, µέχρι να σοβαρευτούµε και να θέσουµε το 
θέµα των χρήσεων σε ορθολογική βάση, θα συναντούµε τα ίδια 
τεχνητά προβλήµατα. Θα θέλει, για παράδειγµα, ένας επαγγελ-
µατίας να ανοίξει «καφέ µπαρ µε µεζέ» και όλοι θα ψάχνουν να 
βρουν αν υπάγεται στην ειδική κατηγορία 12 (Εστίαση) ή στην 
ειδική κατηγορία 13 (Αναψυκτήριο), ενώ δεν είναι παρά κατά-
στηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του οποίου η αδειοδότηση 
ήδη ρυθµίζεται από σχετική απόφαση.

Σε αυτό ειδικά το σηµείο αξίζει να θυµηθούµε ότι ήδη από το 
2014 ο νόµος 4269, που καταργήθηκε µε πρωτοφανή για την ελ-
ληνική διοίκηση σβελτάδα, αντιµετώπιζε τα γνωστά προβλήµατα 
των χρήσεων µε τρόπο εναρµονισµένο µε την τρέχουσα πραγ-
µατικότητα, συνδέοντας τις χρήσεις µε τους Κωδικούς Αριθµούς 
∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), όπως καταγράφονται στον κατάλογο Οι-
κονοµικών ∆ραστηριοτήτων.

Ο 4269, ο οποίος είναι πλέον παρελθόν, συνέδεε τις χρήσεις 
µε έναν δυναµικά ανανεωνόµενο εθνικό κατάλογο, παρέχοντας 
στον πολίτη τη δυνατότητα, µε ελάχιστο κόπο και χωρίς καµία ε-
ξειδίκευση, να γνωρίζει αν µια χρήση επιτρέπεται ή όχι σε µια συ-
γκεκριµένη θέση. Ο 4269 στερούσε από τη διοίκηση τη δυνατό-
τητα να άγει και να φέρει τον πολίτη.

Το «νέο» διάταγµα του 2014, κινούµενο στην αντίθετη κατεύ-
θυνση του «κακού» 4269, ακολούθησε τα ίχνη του –ιστορικού 
πλέον ενδιαφέροντος– διατάγµατος του 1987 και χωρίζει την επι-
κράτεια σε 13 γενικές κατηγορίες χρήσεων, τις οποίες εξειδικεύει 
σε 47 ειδικές κατηγορίες και µερικές τις εξειδικεύει σε υποκατη-
γορίες, για να φτάσει σε 109 αναλυτικές χρήσεις. Με αυτές τις 109 
αναλυτικές χρήσεις φιλοδοξούµε να εξαντλήσουµε το σύνολο των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πιστεύουµε ότι µε αυτές µπο-
ρούµε πλέον να χτίζουµε σήµερα και στο µέλλον όλα τα «επιτρέ-
πεται» και τα «απαγορεύεται» σε όλη την επικράτεια, για όλες τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες, σηµερινές και µελλοντικές.

Περίεργες εξειδικεύσεις
Ως εδώ, ας δεχτούµε ότι όλα είναι αναµενόµενα. Όµως καταγρά-
φονται και µερικά αξιοπερίεργα, που δύσκολα µπορεί κανείς να 

ερµηνεύσει. Ένα παράδειγµα: Για ποιον λόγο, άραγε, από αυτές 
τις 47 ειδικές κατηγορίες επιλέχθηκε ειδικώς η «Περίθαλψη» για 
να αποκτήσει 4 υποκατηγορίες και άλλες 16 υπο-υποκατηγορίες; 
Και πώς η «Περίθαλψη» έφτασε σε τέτοιον βασανιστικά εξαντλη-
τικό βαθµό εξειδίκευσης, όταν στο σχέδιο προεδρικού διατάγµα-
τος στη διαβούλευση του Φεβρουαρίου 2017 η κατηγορία «Περί-
θαλψη» είχε όλες κι όλες δύο (2) υποκατηγορίες;

Το διάταγµα για τις χρήσεις ισχυρίζεται στην εισαγωγή ότι 
«από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού…».

Θεωρώ ότι έπρεπε να συµπληρώνεται από τη φράση «…δεν 
αυξάνει το ιδιωτικό χρέος, ούτε τις οφειλές στην εφορία και στις 
τράπεζες, ούτε εξαντλεί την υποµονή του πολίτη που αναζητά ε-
ναγωνίως ένα καλύτερο αύριο».

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πολιτικός µηχανικός, 
υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*
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Το Ταξίδι για Κρήτη είναι ΑΝΕΚ LINES

Το ταξίδι για Κρήτη έχει όνομα 
και είναι ΑΝΕΚ LINES, καθώς 
για περισσότερο από μισό αιώ-
να με συνέπεια, όλο το χρόνο, η 

εταιρεία συνδέει την Κρήτη με την ηπει-
ρωτική Ελλάδα, επενδύοντας παράλλη-
λα στη διαρκή αναβάθμιση του στόλου 
της. Στις δύσκολες οικονομικές περιό-
δους που διανύουμε, η εταιρεία μεριμνά 
για τις ανάγκες των επιβατών και κρατά 
και για μία ακόμα χρονιά σταθερές τις 
ανταγωνιστικές τιμές των εισιτηρίων της.
Με εισιτήρια που ξεκινούν από 20€, ελ-
κυστικά πακέτα προσφορών από 76€ το 
άτομο με ΙΧ και προνομιακές παροχές 
η ΑΝΕΚ, ενισχύει σταθερά την γραμμή 
της Κρήτης με ημερήσια δρομολόγια, 

με αφορμή την έντονη τουριστική κίνη-
ση που σημειώνεται στον νησί κατά την 
διάρκεια της θερινής περιόδου. 
Έτσι και αυτό το καλοκαίρι ως τις αρχές 
Σεπτεμβρίου προγραμματίζει 136 ημερή-
σια, δρομολόγια συνδυάζοντας τις καλύ-
τερες τιμές με την άψογη εξυπηρέτηση, 
συμβάλλοντας έτσι με συνέπεια στην ανά-
πτυξη των αναγκών του τόπου και στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.    
H ANEK LINES προσφέρει καθημερινά 
βραδινά αλλά και ημερήσια δρομολόγια 
από και προς τα Χανιά, με το πλήρως 
ανακαινισμένο “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” και στο 
Ηράκλειο με το “ΚΡΗΤΗ ΙΙ, παρέχοντας 
εκπτώσεις και προσφορές  όπως: 
•  30% έκπτωση στα ημερήσια δρομολό-

για σε καμπίνες και ΙΧ
•  3+1 δωρεάν εισιτήριο σε τετράκλινη 

καμπίνα 
•  20% έκπτωση στα βραδινά δρομολόγια 

στα εισιτήρια επιστροφής
•  50% έκπτωση για παιδιά από 5-10 ετών  

 σε όλες τις θέσεις 
• Έως 50% έκπτωση σε πολύτεκνους 
•  Έως 50% έκπτωση σε φοιτητές-σπου-

δαστές και πολλά πακέτα προσφορών 
με ΙΧ. 

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε 
συνεργασία με την Blue Star Ferries.
Η  ΑΝΕΚ  LINES  έχει την εμπειρία και 
την γνώση να προσφέρει υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, όντας η 
πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία λαϊκής βά-

σης στον κόσμο και κατάφερε σε επο-
χές δύσκολες να γράψει ιστορία και να 
πρωτοπορήσει στον κλάδο, ακολουθώ-
ντας την ανθρωποκεντρική της φιλο-
σοφία καθώς  «Πάντοτε ο άνθρωπος 
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντός της». 
Η εταιρεία διαθέτει ένα σύγχρονο στόλο 
μέσω του οποίου εξυπηρετεί την Κρήτη, 
τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, και την 
Αδριατική. 
Παράλληλα, η ΑΝΕΚ LINES μέσω των 
διαρκώς ανανεωμένων πακέτων προ-
σφορών, βρίσκεται πάντοτε δίπλα στις 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ενώ και 
μέσω των δράσεων ΕΚΕ στηρίζει δια-
κριτικά όσους έχουν ανάγκη την αρω-

γή της, κοινωνικές δομές και ιδρύματα, 
ενθαρρύνει εμπράκτως κάθε αξιόλογη 
δραστηριότητα με πολιτιστικό, εκπαι-
δευτικό, επιστημονικό και αθλητικό χα-
ρακτήρα. Υπερήφανος πρεσβευτής της 
χώρας μας, δίνει το παρών κάθε χρόνο 
στις σημαντικότερες διεθνείς τουριστικές 
και εμπορικές εκθέσεις. Το πρόγραμμα 
ΑΝΕΚ Smart Bonus επιβραβεύει τα 
μέλη του για τη σταθερή προτίμησή τους 
με δωρεάν εισιτήρια και προνομιακές 
παροχές αλλά και αποκλειστικά προνό-
μια, εκπτώσεις και δωρεάν εισιτήρια. 
Για ένα ακόμα καλοκαίρι η ANEK LINES 
σας "κλείνει" ραντεβού στο πλοίο και σας 
ταξιδεύει στην Κρήτη με "πλώρη" μονα-
δικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Με εισιτήρια που ξεκινούν  
από 20€, ελκυστικά πακέτα 

προσφορών από 76€ το άτομο 
με ΙΧ και προνομιακές  

παροχές η ΑΝΕΚ, ενισχύει  
σταθερά την γραμμή  

της Κρήτης
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οικονομία

Η αναλογία ξένων επενδύσεων 
προς ΑΕΠ παραμένει σε ένα από τα 
χαμηλότερα επίπεδα της Ευρωζώνης.

ΑΦΙΛΌΞΕΝΗ ΑΚΌΜΗ ΣΕ ΞΕΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ Η ΕΛΛΑΔΑ

  ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΌΙΝΑ

Φ
ορολογία, γραφειοκρατία, αργή απο-
νομή δικαιοσύνης, εξακολουθούν, μετά 
από τόσα χρόνια κρίσης και προσπά-
θειας αναδιάρθρωσης, να αποτελούν τα 
βασικότερα εμπόδια στην προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων, όπως εκτιμούν διευ-

θύνοντες σύμβουλοι μεγάλων ξένων επιχειρήσεων με παρου-
σία στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, παρά το γεγονός πως το κλίμα αβεβαιότητας 
στην οικονομία υποχωρεί, οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα 
υπολείπονται σημαντικά των ποσών που απαιτούνται για να 
οδηγήσουν σε εύρωστη ανάπτυξη. Η χώρα μας εξακολουθεί 
να αντιμετωπίζει σημαντικές δομικές αδυναμίες και προβλή-
ματα στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύ-
σεων (ΞΑΕ).

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα έρευνας της Μetron 
Analysis που παρουσιάστηκε στο 1ο Forum 2018 InvestGR – 
Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία που παρουσιάστηκαν, αν και υπάρχει η αίσθηση πως σε 
ορισμένους τομείς σημειώθηκαν βήματα προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, οι επενδύσεις που εξετάζονται είναι σχετικά χαμη-
λού κεφαλαίου και σίγουρα δεν επαρκούν για την οικονομική 
ανάκαμψη της χώρας.

Ειδικότερα, οι ΞΑΕ έφτασαν το 2017 στα 3,6 δισ. ευρώ (έ-
ναντι 2,8 δισ. ευρώ το 2016), που είναι το υψηλότερο μέγεθος 
από την αρχή της κρίσης. Ωστόσο, η αναλογία ξένων επενδύ-
σεων προς ΑΕΠ παραμένει σε ένα από τα χαμηλότερα επί-
πεδα της Ευρωζώνης. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν επεν-
δυθεί στην Ελλάδα περίπου 2,3 δισ. ευρώ από τις εταιρείες 
που συμμετείχαν στην έρευνα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 
20% του συνολικού ποσού ΞΑΕ στην Ελλάδα.

Ως ανασταλτικοί παράγοντες για την προσέλκυση επεν-
δύσεων αναφέρονται το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολο-
γικό περιβάλλον και οι υψηλοί συντελεστές φορολογίας κε-
φαλαίου και εργασίας, η εντύπωση ύπαρξης διαφθοράς, το 
διοικητικό περιβάλλον, οι καθυστερήσεις στην απονομή δι-
καιοσύνης, η περιορισμένη έρευνα και καινοτομία. Στα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται το ανθρώπινο δυ-

ναμικό, καθώς και η γενική κατάσταση των υποδομών.
Πιο αναλυτικά, η λειτουργία του κράτους και το ρυθμι-

στικό πλαίσιο εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά για 
τις επενδύσεις. Πολυνομία, χαμηλή ποιότητα, πολυπλοκό-
τητα και αντιφατικότητα διαδικασιών και κανόνων, επικαλύ-
ψεις αρμοδιοτήτων, δυσκολίες αδειοδότησης, είναι κεντρικά 
προβλήματα.

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στο συνέδριο περιλαμ-
βάνουν: ελάφρυνση του γραφειοκρατικού βάρους των επι-
χειρήσεων, επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων, μεγαλύτερη 
αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και αυτοματοποίηση 
διαδικασιών, εισαγωγή του κανόνα «οne-in, one-out», δημι-
ουργία σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ενός Help Desk, α-
πλούστευση και ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών αδειο-
δότησης, περιορισμό του προληπτικού ελέγχου και αντικατά-
στασή του με κατασταλτικό, ορθή διαχείριση και αξιοποίηση 
των Big Data από τη διοίκηση, επανακωδικοποίηση και α-
πλούστευση της νομοθεσίας, στρατηγική ανθρώπινων πόρων 
για την αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης, υιοθέτηση βέλ-
τιστων διεθνών πρακτικών για άρση εμποδίων στην αγορά σε 
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, καταπολέμηση της δια-
φθοράς και στοχευμένη βελτίωση των επιδόσεων στους σχε-
τικούς δείκτες.

Με βάση την έρευνα, την άποψη ότι η Ελλάδα «θα βελ-
τιωθεί ως επενδυτικός προορισμός τα αμέσως επόμενα χρό-
νια» ασπάζονται δύο στους τρεις CEOs των 30 εταιρειών που 
συμμετείχαν στην έρευνα. Οκτώ στους δέκα δηλώνουν ότι 
είναι πολύ ή αρκετά πιθανό οι εταιρείες που εκπροσωπούν να 
προχωρήσουν στο μέλλον σε επενδύσεις στην Ελλάδα. Οι έξι 
στους δέκα δηλώνουν ότι οι επενδύσεις αυτές προγραμματί-
ζονται για το 2019. Ωστόσο, από τα επιμέρους στοιχεία προ-
κύπτει ότι οι επενδύσεις αυτές δεν έχουν το ύψος που εκτιμά-
ται πως απαιτείται για να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουρ-
γηθεί τα χρόνια της κρίσης, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. 
Το κενό υπολογίζεται πως απαιτεί 18-20 δισ. ευρώ ετησίως 
για να καλυφθεί και να επιστρέψει η χώρα στα προ κρίσης ε-
πίπεδα. Ωστόσο, το ποσό των ΞΑΕ στην Ελλάδα την τελευταία 
πενταετία υπολογίζεται μόλις στα 11,6 δισ. ευρώ.

Η τροχοπέδη της γραφειοκρατίας
Ως μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη των ελληνικών επι-
χειρήσεων περιγράφεται η γραφειοκρατία. Ενδεικτικές είναι 
οι δηλώσεις του Αλεξάντερ Τζινέλ, διευθύνοντος συμβούλου 
της Fraport Greece, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των 
14 περιφερειακών αεροδρομίων για τα επόμενα 40 χρόνια. 
Όπως αναφέρει, η εταιρεία χρειάστηκε να λάβει περισσότε-
ρες από 200 άδειες και εγκρίσεις για να ξεκινήσουν οι εργα-
σίες στα αεροδρόμια, την ώρα που στη Λίμα του Περού δεν 
χρειάστηκε καμία άδεια, ενώ στην Αγία Πετρούπολη της Ρω-
σίας χρειάστηκαν μόλις δύο εγκρίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, πρόσφατο δημοσίευμα της γερμανι-
κής «Handelsblatt» κάνει λόγο για ενδεχόμενο ενδιαφέρον 
της Fraport για τα λεγόμενα «ορφανά» αεροδρόμια στην Ελ-
λάδα, δηλαδή όσα έχουν παραμείνει επί κρατικό έλεγχο:«Η 
απόδοση είναι τόσο καλή, που η Fraport ενδιαφέρεται ήδη 
για άλλα 23 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία ε-
ξακολουθεί να διαχειρίζεται το κράτος». Αξίζει να σημειω-
θεί ότι ανάμεσα στα 23 αεροδρόμια συμπεριλαμβάνονται σε 
πρώτη φάση και αυτά της Πάρου και της Σύρου (το πρώτο 
έχει επεκταθεί, ενώ το δεύτερο βρίσκεται σε φάση επέκτα-
σης), για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τα αντίστοιχα της 
Νάξου και της Μήλου.

Την ανάγκη εισόδου της χώρας σε αναπτυξιακή πορεία 
επισήμανε και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Κωνσταντίνος Μπί-
τσιος, σημειώνοντας ότι βασική προϋπόθεση είναι «να προ-
σελκύσουμε πολλές και καλές επενδύσεις. Και για να προ-
σελκύσουμε επενδύσεις, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φι-
λικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Το ζητούμενο, συνεπώς, 
στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι το ποιες πολιτικές 
θα φέρουν την ανάπτυξη. Στον ΣΕΒ πιστεύουμε ότι πρέπει 
να γίνουμε πολύ πιο φιλόδοξοι και απαιτητικοί από τους εαυ-
τούς μας ως προς τους στόχους που θέτουμε στην οικονομία.

»Όταν έχουμε απολέσει 25% του ΑΕΠ μας, όταν η ανερ-
γία βρίσκεται ακόμη στο 20%, όταν η αποεπένδυση των προ-
ηγούμενων χρόνων αγγίζει τα 100 δισ. ευρώ, δεν επιτρέπε-
ται να συμβιβαζόμαστε με αναιμικούς ρυθμούς ανάπτυξης της 
τάξης του 1,5% ή του 2%. Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει με 4% 
και 5% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, με ετήσια αύξηση επενδύ-
σεων της τάξης του 15%, αν θέλουμε σε 4-5 χρόνια να συγκλί-
νουμε ξανά με την Ευρώπη και να ισορροπήσουμε την ελλη-
νική οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ως στόχο 
οι επενδύσεις να αυξηθούν από 22 δισ. ευρώ το 2017 σε 45 
δισ. ευρώ το 2022, ή στο 20% του ΑΕΠ, που είναι και ο μέσος 
όρος των επενδύσεων στην Ε.Ε.».

Ποιοι είναι οι κλάδοι που έχουν προοπτικές
Τα στελέχη των πολυεθνικών θεωρούν ότι η Ελλάδα θα έ-
πρεπε να επικεντρώσει τις προσπάθειες προσέλκυσης επεν-
δύσεων κυρίως στον τουρισμό, στην εστίαση, στην εκπαί-
δευση, στον πρωτογενή τομέα, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες 
υγείας, στις μεταφορές και στο real estate.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί το εύρημα σύμφωνα με το 
οποίο τα στελέχη των πολυεθνικών έχουν θετικότερη αντί-
ληψη για την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό σε σχέση με 
την εντύπωση που επικρατεί στις έδρες των επιχειρήσεων.



αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Αποδράστε µε υγεία το καλοκαίρι
Μ πορεί να μη διαφαίνεται στον ορίζοντα αληθινή διέξοδος από τα μνημόνια, αλλά τουλάχιστον το καλοκαίρι προ-

σφέρεται για ολιγοήμερες αποδράσεις. Μακρινές ή κοντινές, μεγαλύτερης ή μικρότερης διάρκειας, οι καλοκαιρι-
νές διακοπές, το απωθημένο μιας ολόκληρης χρονιάς, πλησιάζουν. Και μπορεί τα πράγματα να φαίνονται πιο αισιό-

δοξα στο φως του ήλιου, ωστόσο το καλοκαίρι κρύβει παγίδες για την υγεία, ακόμα κι εκεί που δεν φαντάζεστε. Χαρείτε τον 
ήλιο με ασφάλεια, ενημερωθείτε για τον κίνδυνο του δερματικού καρκίνου που καιροφυλακτεί, προστατέψτε το δέρμα σας 
από τα χρόνια δερματικά νοσήματα, μάθετε ό,τι πρέπει να ξέρετε για τις ρευματοπάθειες και για τις επιστημονικές εξελίξεις 
στο πιο διαδεδομένο νεοπλασματικό νόσημα, τον πνευμονικό καρκίνο, αλλά και στην παγκόσμια μάστιγα του σακχαρώδους 
διαβήτη, βρείτε τις παγίδες που κρύβει η άμμος, αποφύγετε τις μέδουσες και πάρτε μια γενναία δόση αισιοδοξίας διαβάζο-
ντας τα success stories εκείνων των επιχειρήσεων που αντέχουν, αγωνίζονται και διασφαλίζουν με τον τρόπο τους το αύριο 
της δημόσιας υγείας. Με την ευκαιρία των διακοπών και του πιο χαλαρού προγράμματος, υιοθετήστε πιο σωστή διατροφή, ε-
γκαταλείψτε τις εύκολες αλλά ανθυγιεινές λύσεις και κάντε «επανεκκίνηση». Στην υγεία, στις σχέσεις, στην οικογένεια. Σε 
ό,τι αξίζει. Να έχετε ένα όμορφο και ασφαλές καλοκαίρι!
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Μια νέα ενημερωτική εκστρατεία για τον καρ-
κίνο του δέρματος μας θυμίζει πως δεν επιτρέ-
πεται να εφησυχάζουμε στον ήλιο. Ποιο μήνυμα 
θέλετε να στείλετε στους ασθενείς;
Οι κάτοικοι περιοχών με υψηλή ηλιοφάνεια, όπως 
η Ελλάδα, είναι δυνατόν να εμφανίσουν μια μορφή 
δερματικού καρκίνου στη διάρκεια της ζωής τους. 
Ο καρκίνος του δέρματος μπορεί να εμφανιστεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία, αλλά η υψηλότερη συχνότητα 
συναντάται σε άτομα 40-60 ετών. Έχει παρατηρη-
θεί τα τελευταία χρόνια μια αύξηση περιστατικών 
καρκίνου του δέρματος σε νεότερα άτομα, ακόμη 
και σε εφήβους. Συνιστάται αν παρατηρήσει κά-
ποιος ένα ογκίδιο να αναπτύσσεται στο δέρμα του, 
να συμβουλευτεί έναν δερματολόγο. Οι παράγο-
ντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρκί-
νου του δέρματος είναι ο τύπος του δέρματος και η 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Ο πιο ευαίσθη-
τος τύπος δέρματος είναι το πολύ ανοιχτόχρωμο 
λευκό δέρμα, που κοκκινίζει εύκολα στον ήλιο και 
παθαίνει εύκολα ηλιακά εγκαύματα.

Πόσο ευαισθητοποιημένοι πιστεύετε πως είναι 
οι Έλληνες σε ό,τι αφορά την έγκαιρη διάγνωση 
ενός καρκίνου που δίνει προειδοποιητικά σημά-
δια ορατά με το μάτι;
Γενικά στην Ελλάδα παρατηρείται καθυστέρηση 
στην ιατρική επίσκεψη σε δερματολόγο, και όταν 
οι ασθενείς φτάνουν στον ογκολόγο, συνήθως η 
νόσος έχει προχωρήσει, ενώ στα χρόνια της οικο-
νομικής κρίσης αυτή η καθυστέρηση φαίνεται να 
εντείνεται. Η δυσκολία να κλείσεις ιατρική επί-

σκεψη σε νοσοκομείο ή το κόστος της ιατρικής ε-
πίσκεψης ιδιωτικά είναι παράγοντες που αποθαρ-
ρύνουν τους ασθενείς να αναζητήσουν γρήγορα 
ιατρική βοήθεια. Οι Έλληνες, παρά τις ενημερώ-
σεις στα MME για την αποφυγή της μακράς έκθε-
σης στον ήλιο χωρίς προστασία, δυστυχώς ακόμη 
και όταν εμφανιστεί η νόσος δεν σπεύδουν αμέ-
σως στον γιατρό.

Πώς θα αναγνωρίσουμε ένα ύποπτο σημάδι στο 
δέρμα μας, το οποίο πρέπει να μας ωθήσει να ζη-
τήσουμε ιατρική συμβουλή;
Να τι πρέπει να μας ανησυχήσει: κάθε διαφορετική, 
ανώμαλη εμφάνιση του δέρματος που δεν επου-
λώνεται σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Κάθε 
πληγή, έλκος ή κρούστα στο δέρμα ή λευκή κη-
λίδα στα χείλη που δεν επουλώνεται. Κάθε σπίλος 
(ελιά) που μεγαλώνει γρήγορα ή που αλλάζει σχήμα 
ή χρώμα ή που αιμορραγεί ή προκαλεί κνησμό.

Τι άλλαξε στην αντιμετώπιση του δερματικού καρ-
κίνου και ειδικότερα του μελανώματος τα τελευ-
ταία χρόνια;
Ο καρκίνος στο δέρμα δεν έχει μία μορφή αλλά 
περισσότερες: μπορεί να είναι βασικοκυτταρικό 
καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα ή μελά-
νωμα. Η θεραπεία εξαρτάται από περισσότερους 
από έναν παράγοντες, π.χ. από τη μορφή του καρ-
κίνου, το σημείο στο οποίο βρίσκεται, την ηλικία 
του ασθενούς, καθώς και από το αν είναι πρωτο-
παθής καρκίνος ή όχι. Η θεραπεία είναι δυνατόν 
να περιλαμβάνει χειρουργική αντιμετώπιση, α-

κτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία. Το μελάνωμα, 
όμως, είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, ιδι-
αίτερα αν έχει κάνει μετάσταση. Μέχρι πριν από 
λίγα χρόνια οι δυνατότητες της φαρμακευτικής 
αντιμετώπισης ήταν πολύ περιορισμένες, σήμερα 
όμως η αποκρυπτογράφηση των μοριακών μηχα-
νισμών που εμπλέκονται στη βιολογία του μελα-
νώματος έχει οδηγήσει σε μια πραγματική έκρηξη 
ανακάλυψης νέων δραστικών παραγόντων για τη 
συγκεκριμένη νόσο. Στο άμεσο μέλλον αναμένε-
ται να αυξηθεί και να βελτιωθεί η κλινική εφαρ-
μογή των καινοτόμων θεραπειών, μειώνοντας τη 
θνησιμότητα από το μελάνωμα.

Έχουν ισότιμη πρόσβαση οι ασθενείς στις ογκολο-
γικές θεραπείες μέχρι στιγμής; Υπάρχουν φόβοι 
για την επιβολή κριτηρίων στο μέλλον;
Οι ασθενείς έχουν ισότιμη πρόσβαση, αλλά τα νέα 
ακριβά φάρμακα υπόκεινται σε περιορισμούς ως 
προς τη συνταγογράφηση, που θέτουν έναν αριθμό 
υποχρεωτικών διαδικασιών μέχρι ο ασθενής να 
μπορέσει να υποβληθεί στη θεραπεία. Οι ανασφά-
λιστοι ασθενείς, που αποτελούν έναν πολύ υπο-
λογίσιμο αριθμό ατόμων, πλέον έχουν τα ίδια δι-
καιώματα με τους ασφαλισμένους ασθενείς όσον 
αφορά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
φροντίδα υγείας.

Ο καρκίνος του 
δέρματος παραμένει 
ένας υπολογίσιμος 
κίνδυνος στην πατρίδα 
μας.

Μ ε το κόστος των νεοπλασματικών ασθενειών στην 
Ελλάδα να ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ και το φορ-
τίο τους να αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής 
νοσηρότητας, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση μετά 
τα καρδιαγγειακά, η κατανομή των πόρων για τον 

καρκίνο αναδεικνύεται σε πρώτη προτεραιότητα ενός συστήματος 
που βαρυγκωμά από μνημονιακές περικοπές. Για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) εκπόνησε μελέτη 
με την οποία ανέδειξε επτά κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων και την 
κατανομή των πόρων, που περιλαμβάνουν τη διεπιστημονική προ-
σέγγιση, τη θεραπεία σε κέντρα αναφοράς, την ψυχολογική στήριξη 
του ασθενούς, την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων μηχανημάτων –
για παράδειγμα, ακτινοθεραπευτικά κοβαλτίου– με γραμμικούς ε-
πιταχυντές και την απορρόφηση από τους ογκολογικούς ασθενείς 11 
ευρώ για κάθε 100 ευρώ που μπαίνουν στο σύστημα υγείας. Όπως ε-

πισημαίνουν από την ΕΣΔΥ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της 
Υγείας Ιωάννης Κυριόπουλος και ο επιστημονικός συνεργάτης Κώ-
στας Αθανασάκης, το 10% των νοικοκυριών στην πατρίδα μας που 
έχει στην οικογένειά του ογκολογικό ασθενή υφίσταται καταστρο-
φική δαπάνη. «Η Ελλάδα δεν διαθέτει πληθυσμιακό μητρώο καρκί-
νου, ούτε αρχείο νεοπλασιών, και πρέπει οι πολιτικές υγείας να δι-
έπονται από καινοτομία για να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, 
να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στην περίθαλψη 
και να άρουν την ταξικότητα» προσθέτει η πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Καρκίνου Καίτη Αποστολίδου. Από τη μεριά του, 
ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας Ιωάν-
νης Μπουκοβίνας χαρακτηρίζει τον καρκίνο μια «βόμβα» που εξου-
θενώνει την οικογένεια σε όλα τα επίπεδα, προσθέτοντας πως από 
μελέτη στις ΗΠΑ προκύπτει ότι όσο λιγότερες είναι οι καταθέσεις 
του ασθενούς στην τράπεζα, τόσο λιγότερο ζει.

Το 10% των νοικοκυριών που έχει ασθενή με καρκίνο χρεοκοπεί

«Από τα 100 ευρώ που 
μπαίνουν στο σύστημα 
υγείας, τα 11 ευρώ πρέπει 
να πηγαίνουν στους 
ογκολογικούς ασθενείς». 
Ιωάννης Κυριόπουλος, ομ. 
καθηγητής Οικονομικών της 
Υγείας της ΕΣΔΥ

Καίτη Αποστολίδου, 
πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου

Χάρισε μόνο όμορφες αναμνήσεις στο 
δέρμα σου, γιατί το Δέρμα Δεν Ξεχνά
Στην Αλεξία Σβώλου

Μάθετε περισσότερα για τη φροντίδα 
του δέρματός σας κάνοντας κλικ στο  
https://www.todermadenxehna.gr.



Στη Νovartis, αξιοποιούµε στο έπακρο τη δύναµη της καινοτοµίας στην επιστήµη
για να αντιµετωπίσουµε µερικά από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχολούν
την κοινωνία στο χώρο της υγείας.
∆εν σταµατάµε ποτέ να αναζητούµε µε πάθος νέους τρόπους που θα βοηθούν
τους ασθενείς να ζουν περισσότερο και καλύτερα.  

Changing the 
practice of medicine

Novartis Hellas
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Μέχρι πρόσφατα οι ασθενείς με 
μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα δεν 
είχαν στη διάθεσή τους θεραπευτικές 
επιλογές. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο 
της ιατρικής υπάρχουν «όπλα» που 
επιστρατεύονται, γεννώντας την ελπίδα 
ότι στο μέλλον όλες οι δύσκολες μορφές 
καρκίνου θα αντιμετωπίζονται.

Αισιόδοξα ευρήματα για ασθενείς με 
μεταστατικούς καρκίνους του πνεύμοναΟ 

καρκίνος 
του πνεύ-
μονα απο-
τελεί την 
κύρια αιτία 

θανάτου από καρκίνο 
παγκοσμίως. Κάθε χρόνο 1,59 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαί-
νουν λόγω της ασθένειας, το οποίο μεταφράζεται σε περισσότε-
ρους από 4.350 θανάτους κάθε μέρα παγκοσμίως. Για την ογκο-
λογία, ο πνευμονικός καρκίνος παραμένει μια ανοιχτή πρόκληση, 
καθώς για πολλές δεκαετίες η πρόγνωση για την πορεία των ασθε-
νών παρέμενε πολύ κακή. Ωστόσο σήμερα η κλινική έρευνα ανοί-
γει παράθυρο στην ελπίδα, καθώς τα νέα ευρήματα φανερώνουν 
πως χάρη σε νέα φάρμακα, τα μονοκλωνικά αντισώματα, ακόμα 
και ασθενείς με μεταστατικούς τύπους της νόσου μπορούν να α-
ποκομίσουν σημαντικά οφέλη. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν στο 
Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας νέα 
δεδομένα τριών μελετών για την αξιολόγηση του μονοκλωνικού 
αντισώματος atezolizumab, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με άλλα 
φάρμακα, σε ασθενείς με μεταστατική νόσο.

Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη, IMpower150, που δημοσι-
εύτηκε και στο «New England Journal of Medicine», η θεραπεία 
με atezolizumab σε συνδυασμό με bevacizumab και χημειοθε-
ραπεία (καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη) είχε ως αποτέλεσμα οι 
ασθενείς με μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρ-
κίνο του πνεύμονα που δεν είχαν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία 
για τη μεταστατική τους νόσο να ζήσουν σημαντικά περισσότερο 
σε σύγκριση με τη θεραπεία με bevacizumab σε συνδυασμό με 
καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη. Παρατηρήθηκε πλεονέκτημα στη 
συνολική επιβίωση σε όλες τις προκαθορισμένες και επιλεγμέ-
νες με βιοδείκτες υποομάδες που αναλύθηκαν, στις οποίες περι-
λαμβάνονταν άτομα με μεταλλάξεις EGFR και ALK, τα οποία είχαν 
λάβει κατάλληλη στοχευμένη θεραπεία, αλλά και ομάδες με δια-
φορετικά επίπεδα έκφρασης PD-L1 ή με αρνητική έκφραση PD-
L1. Άτομα με μεταστάσεις στο ήπαρ στα οποία χορηγήθηκε η θε-
ραπεία συνδυασμού με atezolizumab και bevacizumab επίσης 
επέδειξαν πλεονέκτημα επιβίωσης.

Τα ευρήματα της δεύτερης μελέτης IMpower131 έδειξαν ότι το 
atezolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία [καρβοπλατίνη 
και πακλιταξέλη συνδεδεμένη με λευκωματίνη (nab-πακλιταξέλη)] 
μείωσε τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου ή θανάτου κατά 29% σε 
σύγκριση μόνο με χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και nab-πακλι-
ταξέλη) στη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με προχωρημένο 
πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Τα ποσοστά 
της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου ή θανάτου στους 12 μήνες 
διπλασιάστηκαν στους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε ο συν-

δυασμός με atezolizumab σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι υπο-
βλήθηκαν μόνο σε χημειοθεραπεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τρίτης μελέτης IMpower130, 
οι ασθενείς με μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρ-
κίνο του πνεύμονα που έλαβαν θεραπεία στην πρώτη γραμμή με 
atezolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία [καρβοπλατίνη και 
πακλιταξέλη συνδεδεμένη με λευκωματίνη (nab-πακλιταξέλη)] έζη-
σαν σημαντικά περισσότερο σε σύγκριση μόνο με χημειοθεραπεία. 
Επιπλέον, ο συνδυασμός με το atezolizumab μείωσε τον κίνδυνο ε-
πιδείνωσης της νόσου ή θανάτου σε σύγκριση μόνο με τη χημειοθε-
ραπεία. Και στις τρεις προαναφερθείσες μελέτες το προφίλ ασφαλείας 
της θεραπείας με atezolizumab, μόνο του ή σε συνδυαστικό σχήμα, 
ήταν συνεπές με τα προφίλ ασφαλείας των φαρμάκων μεμονωμένα.

Η νέα θεραπεία στο μικροσκόπιο
Το atezolizumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που σχεδιάστηκε 
έτσι ώστε να συνδέεται με μια πρωτεΐνη που ονομάζεται PD-L1 και 
εκφράζεται σε καρκινικά κύτταρα και ανοσοκύτταρα που διεισδύουν 
στον όγκο, εμποδίζοντας τις αλληλεπιδράσεις του PD-L1 με τους 
υποδοχείς PD-1 και B7. Δεσμεύοντας τον PD-L1, το atezolizumab 
αποτρέπει την PD-L1/PD-1 διαμεσολαβούμενη αναστολή της ανοσο-

λογικής απάντησης και 
μπορεί έτσι να επιτρέψει 
την ενεργοποίηση των 
Τ-λεμφοκυττάρων. Το 
atezolizumab μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως 

βασικός συνδυαστικός παράγοντας σε ανοσοθεραπείες κατά του 
καρκίνου, σε στοχευμένες θεραπείες και σε διάφορες χημειοθε-
ραπείες, για μεγάλο φάσμα καρκίνων. Το φάρμακο έχει ήδη λάβει 
έγκριση στην Ε.Ε., στις ΗΠΑ και σε περισσότερες από 70 χώρες 
ως δεύτερης γραμμής θεραπεία, για ασθενείς με μη μικροκυττα-
ρικό καρκίνο του πνεύμονα (ανεξαρτήτως PD-L1 status) στους ο-
ποίους είχε χορηγηθεί θεραπεία για τη μεταστατική τους νόσο στο 
παρελθόν και για ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστα-
τικό ουροθηλιακό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη χημειοθε-
ραπεία που περιέχει πλατίνη ή για ασθενείς που θεωρούνται ακα-
τάλληλοι για σισπλατίνη. Το συνδυαστικό σχήμα atezolizumab και 
bevacizumab μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα του ανοσοποιη-
τικού συστήματος να καταπολεμήσει τον προχωρημένο μη μικρο-
κυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα στην πρώτη γραμμή θεραπείας. 
Το bevacizumab, πέρα από τις αναγνωρισμένες επιδράσεις του 
στην καταπολέμηση της αγγειογένεσης, μπορεί να ενισχύσει πε-
ραιτέρω την ικανότητα του atezolizumab να αποκαθιστά την αντι-
καρκινική ανοσία, εμποδίζοντας την ανοσοκαταστολή που σχετίζε-
ται με τον VEGF, προάγοντας τη διήθηση του όγκου από τα λεμφο-
κύτταρα και την ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων εναντίον των 
αντιγόνων του όγκου. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και 
Τροφίμων (FDA) έκανε δεκτή την αξιολόγηση προς έγκριση κατά 
προτεραιότητα του συνδυασμού atezolizumab και bevacizumab 
με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη για τη θεραπεία πρώτης γραμ-
μής ατόμων με μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρ-
κίνο του πνεύμονα τα οποία δεν είχαν υποβληθεί προηγουμένως 
σε χημειοθεραπεία για τη μεταστατική τους νόσο και η απόφαση 
αναμένεται εντός του έτους.

Οι τύποι του πνευμονικού καρκίνου
Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να ταξινομηθεί γενικά σε δύο 
βασικές κατηγορίες: τον μη μικροκυτταρικό και τον μικροκυττα-
ρικό καρκίνο του πνεύμονα. Ο πρώτος είναι ο κυρίαρχος τύπος 
και σε αυτόν οφείλεται το 85% όλων των περιπτώσεων καρκίνου 
του πνεύμονα, ενώ ο καρκίνος μπορεί να αποτελείται από πλα-
κώδη και μη πλακώδη κύτταρα. Ο πλακώδης τύπος χαρακτηρί-
ζεται από επίπεδα κύτταρα, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια της 
αναπνευστικής οδού, όπως παρατηρείται στο μικροσκόπιο, και α-
παντάται στο 30% όλων των περιπτώσεων του μη μικροκυτταρι-
κού πνευμονικού καρκίνου.
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Ελληνικό  
το «φάρμακο» 
για τη δημόσια
υγεία και 
την ανάπτυξη

Η μόνη διέξοδος της ελληνικής οικονομίας 
από το σπιράλ της οικονομικής κρίσης είναι 
να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις, στην 

εγχώρια παραγωγή και να εδραιώσει την παρουσία 
της στις διεθνείς αγορές, μέσω των εξαγωγών, φέρ-
νοντας προστιθέμενη αξία πίσω στην πατρίδα μας. 
Ανάμεσα στα «blue chips» της εθνικής μας οικονο-
μίας, το ελληνικό φάρμακο διαθέτει τη μεγαλύτερη 
αναπτυξιακή προοπτική, καθώς είναι το δεύτερο πιο 
σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν της χώρας. Επιπλέον, 
έχει ένα ισχυρό brand name, που μπορεί να αξιοποι-
ηθεί για την ανάπτυξη του κλάδου, ο οποίος αποτε-
λεί την ατμομηχανή της οικονομίας και ταυτόχρονα 
διασφαλίζει σε μνημονιακές και μεταμνημονιακές ε-
ποχές τη δημόσια υγεία προσφέροντας φαρμακευ-
τικά προϊόντα οριακής καινοτομίας σε πολύ προσι-
τές τιμές, ώστε να έχουν όλοι οι Έλληνες ασθενείς 
ισότιμη πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη. Η 
πολιτεία πρέπει να σταθεί αρωγός αυτής της αναπτυ-
ξιακής προοπτικής του κλάδου μέσω της προώθησης 
των αναγκαίων και πραγματικών μεταρρυθμίσεων και 
να επενδύσει πάνω στην τεράστια προστιθέμενη αξία 
που παράγει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην 
ελληνική οικονομία και στην κοινωνία, σε όρους α-
πασχόλησης, φορολογικών εσόδων, τεχνογνωσίας και 
αξιοποίησης του επιστημονικού κεφαλαίου.

Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής φαρμα-
κοβιομηχανίας έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια 
μέσα από ανεξάρτητες μελέτες, όπως εκείνες των ε-
ταιρειών συμβούλων McKinsey και PLANET, του 
ΙΟΒΕ και του ΚΕΠΕ, ενώ πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ κα-
τέγραψε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών 
των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών κατά 12,6% 
στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2017 έως τον Φε-
βρουάριο του 2018, η οποία αποδίδεται κυρίως στην 
αύξηση των εξαγωγών.

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, με παρουσία 
τουλάχιστον 60 ετών στην ελληνική φαρμακευτική 
αγορά, με 27 μονάδες παραγωγής εξοπλισμένες με 
τεχνολογία αιχμής, με 11.000 άμεσες και 23.000 έμ-
μεσες θέσεις εργασίας, με 800 επιστήμονες υψηλής 
εξειδίκευσης σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυ-

ξης, παρουσιάζουν αξιοσημείωτη εξωστρέφεια, εξά-
γοντας σε περισσότερες από 85 χώρες του κόσμου, 
συνεργαζόμενες με πανεπιστήμια και ερευνητικούς 
φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

Είναι πλέον σαφές και από τα ευρήματα των οι-
κονομοτεχνικών μελετών πως ελληνικό θα είναι το 
«φάρμακο» το οποίο θα προσφέρει σημαντική ώθηση 
στην ελληνική οικονομία στην πορεία της για την ε-
ξυγίανση και την ανάπτυξη. Παρόλο που τα τελευ-
ταία χρόνια η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δέχε-
ται τεράστιες πιέσεις από τα άδικα και σαφώς αντια-
ναπτυξιακά, αποσπασματικού χαρακτήρα μέτρα που 
αφορούν κυρίως την τιμολόγηση και τις υποχρεωτι-
κές επιστροφές (rebate και clawback), εξακολουθεί 
να στηρίζει την εθνική οικονομία, πραγματοποιώ-
ντας σημαντικές επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ ετησίως 
σε έρευνα και ανάπτυξη. Παράλληλα, κατοχυρώνει 
και αξιοποιεί εμπορικά σημαντική τεχνογνωσία, α-
ναπτύσσοντας γενόσημα φάρμακα και φαρμακευτικά 
προϊόντα οριακής καινοτομίας, ικανά να διεισδύσουν 
με αξιώσεις στην παγκόσμια αγορά. Μετά μάλιστα 
την πρόσφατη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης 
των ελέγχων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (ΕΜΑ) και του αντίστοιχου αμερικανι-
κού (FDΑ), δίνεται στην ελληνική φαρμακοβιομη-
χανία η ευκαιρία πρόσβασης των ελληνικών φαρμά-
κων στην τεράστια αμερικανική αγορά, μια «χρυσή» 
ευκαιρία, η οποία δεν πρέπει να χαθεί.

Απαραίτητη η αύξηση της διείσδυσης 
των γενοσήμων στην αγορά
Και το αποτύπωμα της ελληνικής φαρμακοβιομηχα-
νίας δεν εξαντλείται στη συνεισφορά της στην εθνική 
οικονομία και στη δημόσια υγεία. Με τη διαχρονική 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καινοτομίας, με συνερ-
γασίες των εταιρειών με τα ελληνικά πανεπιστήμια 
και τη συμμετοχή τους σε διεθνείς ερευνητικές ομά-
δες, η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία αξιοποιεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το επιστημονικό ανθρώπινο 
δυναμικό της πατρίδας μας και βάζει φρένο στη διαρ-
ροή μυαλών του brain drain, εμποδίζοντας την εξέ-
λιξη ενός νοσηρού φαινομένου, το οποίο αποστραγ-

γίζει την Ελλάδα από το πολυτιμότερο «κεφάλαιό» 
της: τον νέο και ενεργό πληθυσμό της.

Για το «ξεκλείδωμα» νέων επενδυτικών δράσεων 
και την εδραίωση της θέσης της ελληνικής φαρμακο-
βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώ-
πης απαιτείται από την πολιτεία ένα νέο αναπτυξιακό 
σχέδιο, το οποίο θα έχει διακομματική αποδοχή και 
θα απλώνεται σε ικανό βάθος χρόνου. Πρωτίστως, ω-
στόσο, στο μέτωπο της εσωτερικής αγοράς είναι απα-
ραίτητη η υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστή-
ματος κινήτρων με στόχο την προώθηση της χρήσης 
των γενοσήμων και γενικότερα των οικονομικών θε-
ραπειών, ώστε να ανέβει το μερίδιό τους στην εγχώρια 
φαρμακευτική αγορά από το 23% που είναι σήμερα 
και να φτάσει τουλάχιστον το 40%, το οποίο αποτε-
λεί και μνημονιακό στόχο. Στο ίδιο πλαίσιο, η πολι-
τεία πρέπει να εγκαταλείψει τη λογική των προσωρι-
νών μέτρων που έχουν ως μόνο στόχο την περιστολή 
της φαρμακευτικής δαπάνης, χωρίς να οδηγούν σε 
πραγματικό εξορθολογισμό της φαρμακευτικής α-
γοράς. Δυστυχώς, οι τεράστιες μειώσεις τιμών (έως 
69%) που υπέστησαν τα γενόσημα της ελληνικής 
παραγωγής και οι υπερβολικές υποχρεωτικές επι-
στροφές rebate και clawback θέτουν σε κίνδυνο τη 
βιωσιμότητα των εγχώριων παραγωγικών μονάδων 
και δημιουργούν κλυδωνισμούς σε όλη την αλυσίδα 
της φαρμακευτικής αγοράς, με συνέπεια ο απόηχός 
τους να φτάνει στην κοινωνία.

Μια κοινωνία που έχει πιεστεί από τη λαίλαπα 
των φορολογικών μέτρων, τη δραματική μείωση του 
εισοδήματος και την ανεργία και που σε αυτό το επι-
σφαλές οικονομικό περιβάλλον έχει να αντιμετωπί-
σει μια εκρηκτική αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 
των χρόνιων νοσημάτων, με ταυτόχρονη εκτίναξη του 
ποσοστού συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα από 
το 16% στο 27% την τελευταία πενταετία. Σε πείσμα, 
ωστόσο, των αντίξοων συνθηκών, η ελληνική βιομη-
χανία φαρμάκου προχωρά με σταθερά βήματα στο 
μέλλον, ευρισκόμενη πάντα στην πρώτη γραμμή της 
οικονομικής δραστηριότητας και στο πλευρό της ελ-
ληνικής οικογένειας, βάζοντας «πλάτη» στις ανάγκες 
του Έλληνα ασθενή.

Τα ελληνικά 
φάρμακα αποτελούν 
το ισχυρό brand 
name που 
εδραιώνει την 
ελληνική παρουσία 
στις διεθνείς 
αγορές, αποφέρει 
προστιθέμενη αξία 
στη χώρα μας και 
«φρενάρει» το brain 
drain.





H ψωριασική αρθρίτιδα εµφανίζεται 
συχνά στους ασθενείς που πάσχουν από 
ψωρίαση. Η πρώτη εκδήλωση της νόσου 
είναι συνήθως ένα δερµατικό εξάνθηµα, 
που προηγείται αρκετά χρόνια της 
εµφάνισης του πόνου και του οιδήµατος 
στις αρθρώσεις.

Η 
πιο γνωστή στο ευρύ κοινό αρθρίτιδα είναι η ρευµα-
τοειδής, αλλά δεν είναι η µόνη. Λιγότερο γνωστή, αλλά 
καταλυτική για την καθηµερινότητα και την ποιότητα 
ζωής των ασθενών είναι η ψωριασική αρθρίτιδα, η 
οποία αποτελεί τη βασική συννοσηρότητα της ψωρί-

ασης. Με άλλα λόγια, η νόσος είναι συχνή στα άτοµα µε ψωρίαση, 
ενώ υπάρχουν και άλλα χρόνια νοσήµατα, άλλες συννοσηρότητες, 
που πλήττουν αυτή τη µεγάλη δεξαµενή ασθενών και κρύβονται 
κάτω από την κορυφή του παγόβουνου της ψωρίασης. Και επειδή 
ο µεγαλύτερος εχθρός για την υγεία είναι η άγνοια, αφού δεν µπο-
ρείς να θεραπεύσεις ούτε να προλάβεις κάτι που δεν γνωρίζεις, 
το πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση όλων αυτών των ασθενειών 
είναι η αποκάλυψη του παγόβουνου. Πάµε να µάθουµε όλα όσα 
πρέπει να γνωρίζουµε για την πιο διαδεδοµένη συννοσηρότητα 
των ψωριασικών ασθενών.

Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι µία χρόνια νόσος που χαρακτη-
ρίζεται από φλεγµονή του δέρµατος (ψωρίαση) και των αρθρώ-
σεων (φλεγµονώδης αρθρίτιδα). Η ασθένεια ανήκει στις φλεγµο-
νώδεις σπονδυλοαρθροπάθειες και έχει υπολογιστεί µε βάση τις 
επιδηµιολογικές έρευνες πως περίπου το 25% των ασθενών µε 
ψωρίαση αναπτύσσουν φλεγµονή στις αρθρώσεις, δηλαδή εµ-
φανίζουν σε κάποιο στάδιο της ζωής τους ψωριασική αρθρίτιδα. 
Η πρώτη εκδήλωση της δερµατικής νόσου µπορεί να προηγείται 
αρκετά χρόνια της αρθρίτιδας και συνήθως αφορά ένα δερµατικό 
εξάνθηµα. Λιγότερο συχνά η προσβολή των αρθρώσεων εµφανί-
ζεται συγχρόνως ή αργότερα από το εξάνθηµα. Ποιοι κινδυνεύουν 
περισσότερο να αναπτύξουν τη χρόνια ασθένεια;

H ψωριασική αρθρίτιδα εµφανίζεται αρκετά συχνά στους α-
σθενείς που πάσχουν από ψωρίαση. Εκδηλώνεται συνήθως σε 
άτοµα νεαρής και µέσης ηλικίας 35-55 ετών και µπορεί να προ-
σβάλει εξίσου γυναίκες και άνδρες. Τα αίτιά της δεν είναι γνωστά 
και πιθανότατα εµπλέκονται πολλοί παράγοντες, δηλαδή η ασθέ-
νεια είναι πολυπαραγοντική. Κατ’ αρχάς, ευθύνονται γενετικοί πα-
ράγοντες, αφού η νόσος είναι κατά 50 φορές συχνότερη όταν υ-
πάρχουν συγγενείς πρώτου βαθµού µε ψωριασική αρθρίτιδα, σε 

σύγκριση µε τον γενικό πληθυσµό. Επίσης, ενοχοποιούνται περι-
βαλλοντικοί παράγοντες, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται µι-
κρόβια και µικροτραυµατισµοί στους τένοντες ή στις αρθρώσεις. 
Τέλος, στην παθοφυσιολογία της νόσου συµµετέχουν και ανοσο-
λογικοί παράγοντες.

Πολυσυστηµική ασθένεια
Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι µια ρευµατική πάθηση που εµφα-
νίζει πολλά και ποικίλα συµπτώµατα και µπορεί να επηρεάσει ο-
ποιαδήποτε άρθρωση. Έτσι, πλήττει τις αρθρώσεις των χεριών, των 
καρπών, των γονάτων, των αγκώνων, των ποδιών και της σπον-
δυλικής στήλης, όπου εκδηλώνεται ως οσφυαλγία και ραχιαλγία. 
Συνολικά, τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν χαµηλή ο-
σφυαλγία, οίδηµα αρθρώσεων, περιορισµό της κίνησης της άρ-
θρωσης, στίγµατα ή καταστροφή των νυχιών, πρωινή δυσκαµψία 
(βελτιώνεται µε την κίνηση), πόνο στις άκρες των ποδιών, κού-
ραση και οίδηµα στα δάχτυλα χεριών ή ποδιών. Όµως η νόσος 
εκτός από τις αρθρώσεις και το δέρµα µπορεί να προσβάλει και 
άλλα όργανα, είναι δηλαδή πολυσυστηµική. Μπορεί, λοιπόν, να 
πλήξει τα µάτια, προκαλώντας ραγοειδίτιδα ή ιριδοκυκλίτιδα (που 
εκδηλώνονται µε αιφνίδιο πόνο, ερυθρότητα και θάµπωµα της ό-
ρασης). Επίσης, µπορεί να πλήξει τους πνεύµονες, σπανιότερα το 
κυκλοφορικό (την αορτή), ενώ συχνά συνοδεύεται από άλλη µια 
συννοσηρότητα, την κατάθλιψη.

∆ιάγνωση και θεραπεία
Η διάγνωση της ψωριασικής αρθρίτιδας βασίζεται στην κλινική ε-
ξέταση (συµπτώµατα αρθρίτιδας) και στον εργαστηριακό έλεγχο (α-
κτινογραφίες και εξετάσεις αίµατος). Η θεραπεία της ψωριασικής 
αρθρίτιδας έχει σαν στόχο τον έλεγχο της φλεγµονής και την επι-
βράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Ο στόχος είναι η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ασθενών µε διατήρηση της καλής λειτουργι-
κότητάς τους. Για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας η φα-
ρέτρα περιλαµβάνει δύο κατηγορίες «όπλων»: τα τροποποιητικά 
της νόσου φάρµακα και τους βιολογικούς παράγοντες. Τα τροπο-

ποιητικά της νόσου φάρµακα προϋπήρχαν και είναι αυτά που α-
ναστέλλουν την εξέλιξη της χρόνιας νόσου τροποποιώντας την 
πορεία της, εξού και η ονοµασία τους. Σε αυτή την κατηγορία πε-
ριλαµβάνονται η µεθοτρεξάτη, η κυκλοσπορίνη, η λεφλουνοµίδη 
και η σουλφασαζαξίνη. Την τελευταία δεκαετία, ωστόσο, χρησιµο-
ποιούνται ειδικοί βιολογικοί παράγοντες, τα λεγόµενα νέας γενιάς 
φάρµακα, που έχουν βελτιώσει σηµαντικά και τα συµπτώµατα της 
αρθρίτιδας και τα δερµατικά εξανθήµατα. Σε αυτή την κατηγορία 
περιλαµβάνονται οι δραστικές ουσίες infliximab, adalimumab, 
certolizumab, ustekinumab και secukinumab. Παρ’ ότι δεν υ-
πάρχει πλήρης ίαση, η έγκαιρη διάγνωση και η χορήγηση της κα-
τάλληλης θεραπείας συµβάλλουν στο να περιοριστεί σηµαντικά ο 
πόνος, η καταστροφή των αρθρώσεων και να βελτιωθεί σηµαντικά 
η ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι ασθενείς ζουν µε ένα χρόνιο νό-
σηµα διατηρώντας την καλή λειτουργικότητά τους και αυτό είναι 
µια σηµαντική νίκη της ιατρικής.

Μην αφήνετε την ψωριασική αρθρίτιδα 
να σας καταβάλλει

  ΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ∆ΟΥ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
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Δες το Αλλιώς: Η δια-δραστική 
εκστρατεία για την ψωρίαση

Στα χρόνια νοσήματα το μυστικό είναι να μην 
τα αφήσεις να πάρουν τον έλεγχο της ζωής 
σου. Κουμάντο πρέπει να κάνεις εσύ, ο α-
σθενής. Και αυτό χρειάζεται δύο συστατικά: 

γνώση και δύναμη. Η άγνοια δεν είναι καλός σύμβου-
λος. Ούτε οι προκαταλήψεις. Σε αυτά τα δύο εμπόδια, 
την άγνοια και τις προκαταλήψεις, στοχεύει η νέα ενη-
μερωτική πρωτοβουλία για την ψωρίαση από τη φαρ-
μακευτική εταιρεία GENESIS Pharma. Με κεντρικό 
μήνυμα «Ψωρίαση; Δες το Αλλιώς. Σχεδίασε τη ζωή σου 
όπως εσύ θέλεις», η ελληνική φαρμακευτική εταιρεία 
GENESIS Pharma και η διεθνής φαρμακευτική εται-
ρεία Celgene δημιουργούν μια διαδραστική καμπάνια 

που μας καλεί όλους να πάρουμε μέρος και να προσθέ-
σουμε το δικό μας «λιθαράκι», ένα μήνυμα ευαισθη-
τοποίησης για το ευρύ κοινό (που ακούει πολλά και 
συχνά είναι σε σύγχυση), αλλά και για τους ασθενείς, 
που, όπως δείχνουν τα ευρήματα, δεν μιλούν ανοιχτά 
στον γιατρό τους, ούτε συμμορφώνονται με την ενδε-
δειγμένη θεραπεία. Στόχος της διαφορετικής εκστρα-
τείας «Δες το Αλλιώς» είναι η ευαισθητοποίηση των 
ασθενών σχετικά με τη σημασία που έχει η έγκαιρη 
διάγνωση και η τακτική ιατρική παρακολούθηση από 
τον ειδικό δερματολόγο στην αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση της νόσου σε βάθος χρόνου και στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής. Παράλληλα, η πρωτοβουλία α-

ποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού αναφορικά με 
τη μη μεταδοτικότητα της ψωρίασης, καθώς η εσφαλ-
μένη αντίληψη ότι μεταδίδεται επιβαρύνει σημαντικά 
τους ασθενείς, τόσο συναισθηματικά όσο και στην κα-
θημερινότητά τους.

Κεντρικός άξονας της ενημερωτικής πρωτοβουλίας 
«Δες το Αλλιώς» είναι η ιστοσελίδα www.destoallios.
gr, που δημιουργήθηκε για να δώσει στους επισκέ-
πτες μια σφαιρική εικόνα της ψωρίασης, αλλά και για 
να βοηθήσει όσους πάσχοντες το επιθυμούν να βαθ-
μολογήσουν την επίδραση της νόσου στην καθημερι-
νότητά τους, συμπληρώνοντας το σύντομο ερωτηματο-
λόγιο του Δερματολογικού Δείκτη Ποιότητας Ζωής. 
Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο 
αυτοαξιολόγησης που χρησιμοποιείται από τους δερ-
ματολόγους για την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση 
της ψωρίασης. Μέσα από την ιστοσελίδα οι επισκέ-
πτες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν το δικό τους 
μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη μη μεταδοτικότητα 
της ψωρίασης και να το διαδώσουν μέσα από τα κοι-
νωνικά τους δίκτυα, ώστε να ενδυναμώσουν τον αντί-
κτυπο της καμπάνιας. Αναφερόμενος στην πρωτοβου-
λία της εταιρείας, ο γενικός διευθυντής Αιματο-Oγκο-
λογίας & Φλεγμονωδών Νόσων της GENESIS Pharma 
Νίκος Γκολφάκης τονίζει: «Η ψωρίαση είναι μια συχνή 
νόσος, που επηρεάζει περίπου 200.000 ασθενείς στη 
χώρα μας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πά-
σχοντες δεν απευθύνονται τακτικά στον δερματολόγο 
και η πλειοψηφία όσων αντιμετωπίζουν μέτρια ή σο-
βαρή ψωρίαση δεν λαμβάνει την κατάλληλη συστη-
ματική θεραπεία που ενδείκνυται για τη βαρύτητα της 
νόσου. Σήμερα, η ψωρίαση μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά, αρκεί να αντιμετωπιστεί σωστά ανά-
λογα με τη βαρύτητά της και σε βάθος χρόνου».

Μια διαφορετική καμπάνια 
ενημέρωσης μιλά για την 
ψωρίαση με δημιουργικό 
τρόπο, σπάει τα ταμπού και 
ζητά τη συμμετοχή μας.

Η Brokers Union αισθα-
νόμενη την κοινωνική της 
υπευθυνότητα προβάλει το 
πρόγραμμα  Family Health 
για την πρωτοβάθμια εξω-
νοσοκομειακή ασφάλιση, 
χωρίς περιορισμό ηλικίας 
και ιαaτρικού ιστορικού.

Ενδεικτικά καλύπτει:
•   Απεριόριστες δωρεάν δια-

γνωστικές εξετάσεις
•   Ιατρικές επισκέψεις σε 

παιδιατρικές κλινικές 
•  Δωρεάν Ετήσιο Check up
•   Δωρεάν οφθαλμολογικό 

και οδοντιατρικό έλεγχο
•   Καλύπτονται επισκέψεις 

σε όλα τα ιδιωτικά νοση-
λευτήρια της Αττικής

«Για επικίνδυνο πείραμα, μιλάει  η Ένωση Ιατρών- 
ΕΟΠΥΥ,  αυτό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
δεδομένου ότι κινδυνεύουν να μείνουν 10.000.000 
ασφαλισμένοι χωρίς γιατρούς,  διότι  όπως φαίνεται
έχει βασισθεί στην προχειρότητα και την επιπολαιότητα.»

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 
2130023700 
email: fhealth @brokersunion.gr

Σοβαρές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις 
του τσιμπήματος της μέδουσας σε ο-
ρισμένους ανθρώπους, αφού μπορεί 
να οδηγήσει ακόμα και σε καρδιακά 

ή αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και σε ανα-
φυλακτικό σοκ. Στη χώρα μας υπάρχει αύξηση 
του πληθυσμού των μεδουσών, η παρουσία των 
οποίων στις ακτές του Κορινθιακού, του Ευβοϊ-
κού και του Πατραϊκού κυρίως Κόλπου υποχρε-
ώνει τους κολυμβητές και λάτρεις των θαλάσσιων 
σπορ να απέχουν από αυτές τις δραστηριότητες. 
Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, που η πολι-
τεία, προσπαθώντας να προστατέψει τους λου-
όμενους, ενέκρινε κονδύλι από το Ταμείο Δη-
μοσίων Επενδύσεων για να εγκατασταθούν δί-
χτυα απώθησης. Όπως εξηγεί ο ενδοκρινολόγος 
Παναγιώτης Ντάβος, «oι μέδουσες έχουν πολύ-
πλοκους μηχανισμούς τσιμπήματος. Όταν η μέ-
δουσα τσιμπάει, μια βελόνα κρυμμένη μέσα στο 
πλοκάμι της απελευθερώνεται, διοχετεύοντας 
δηλητήριο στο θύμα. Πάνω από 2.000 βελόνες 

καλύπτουν ένα τετραγωνικό χιλιοστό ανθρώπι-
νου δέρματος κατά τη διάρκεια της επαφής με 
ένα πλοκάμι. Το πλύσιμο με το θαλασσινό νερό, 
η εφαρμογή ενός μείγματος 50-50% μαγειρικής 
σόδας και θαλασσινού νερού, η απομάκρυνση με 
μια πλαστική κάρτα των εναπομεινάντων πλοκα-
μιών, η εφαρμογή παγωμένων επιθεμάτων απο-
τελούν τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τσι-
μπήματος. Οι επιστήμονες, αποκωδικοποιώντας 
τον μηχανισμό τσιμπήματος των μεδουσών, επι-
δίωξαν την ανάπτυξη αναστολέων για την απο-
τροπή των τσιμπημάτων. Ο Dr Amit Lotan του 
Εβραϊκού Πανεπιστημίου κατάφερε να απομο-
νώσει την ουσία που προστατεύει το ψάρι Αμ-
φιτρύωνας ή clownfish (γνωστό από την ταινία 
«Ψάχνοντας τον Νέμο») από τα τσιμπήματα των 
μεδουσών και των θαλάσσιων ανεμώνων μέσα 
στις οποίες ζει. Κατόπιν δημιούργησε μια φόρ-
μουλα και την τοποθέτησε σε ειδικό αντηλιακό 
που προστατεύει από τον ήλιο και από τα τσι-
μπήματα των μεδουσών.

Οδηγός προστασίας 
από το τσίμπημα μέδουσας
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Ακόμα πιο απλή η διαχείριση της 
καθημερινότητας για τα άτομα με διαβήτη

Μέχρι να υπάρξει στο μέλλον οριστική 
ίαση του σακχαρώδους διαβήτη, τα ε-
κατομμύρια των ατόμων με διαβήτη πα-
γκοσμίως είναι υποχρεωμένα να συμ-

βιώνουν διά βίου με τη χρόνια πάθησή τους, προσέ-
χοντας σε καθημερινή βάση τη ρύθμιση της γλυκόζης 
στο αίμα τους, ώστε να παραμένουν καλά ρυθμισμένοι 
και να αποφεύγουν τον κίνδυνο των επιπλοκών. Η μη 
σωστή ρύθμιση του διαβήτη επισπεύδει τις αγγειακές 
βλάβες και ανάβει το πράσινο φως για την έλευση των 
καρδιοπαθειών, της χρόνιας νεφρικής νόσου, της δια-
βητικής υπέρτασης, της αμφιβληστροειδοπάθειας και 
των ακρωτηριασμών των άκρων. Από την άλλη πλευρά, 
η σωστή ρύθμιση του διαβήτη απαιτούσε έως πρό-
σφατα να είναι διαρκώς σε επαγρύπνηση το άτομο με 
διαβήτη, ενώ ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας ήταν οι 
υπογλυκαιμίες κατά τη διάρκεια του ύπνου τη νύχτα. 
Όταν όμως ζεις με μια πάθηση για όλη σου τη ζωή, το 
να πρέπει διαρκώς να μετράς παραμέτρους, να κάνεις 
υπολογισμούς, να προβλέπεις, καταντά κουραστικό. 
Επίσης, σου υπενθυμίζει διαρκώς ότι νοσείς, κι αυτό 
είναι ψυχοφθόρο. Γι’ αυτό άρχισαν τα τελευταία χρό-
νια να εξελίσσονται με αλματώδεις ρυθμούς ιατροτε-
χνολογικές συσκευές υψηλής τεχνολογίας και έξυπνες 
εφαρμογές κατάλληλες για έξυπνα κινητά τηλέφωνα 
και tablets που έχουν στόχο την απλοποίηση της δια-
χείρισης του διαβήτη. Στον τομέα αυτόν του mHealth, 
που στέκεται αρωγός στην καθημερινότητα εκατομμυ-

ρίων ατόμων με διαβήτη διεθνώς, η Ascensia Diabetes 
Care κατέχει ηγετική θέση, την οποία επιβεβαιώνει 
ακόμα μια φορά κάνοντας το επόμενο βήμα και κυ-
κλοφορώντας την αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρ-
μογής CONTOUR DIABETES στην Ελλάδα. Η και-
νούργια εφαρμογή περιλαμβάνει τη νέα δυνατότητα 
«Τα Μοτίβα μου», η οποία χρησιμοποιεί καινοτόμους 
αλγόριθμους για την πιο έξυπνη ανάλυση των αποτε-
λεσμάτων γλυκόζης αίματος που λαμβάνονται από τον 
μετρητή CONTOUR® NEXT ONE και παρέχει εξα-
τομικευμένες, σημαντικές πληροφορίες, ώστε να βοη-
θάει τα άτομα με διαβήτη να διαχειρίζονται την υγεία 
τους. Αυτή η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη στο Apple 
App Store (iOS) και στο Google Play (Android), ενώ 
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει απρόσκοπτη 
σύνδεση με τον μετρητή CONTOUR NEXT ONE.

Μοτίβα συνηθειών και μετρήσεων
Η αναβαθμισμένη αυτή εφαρμογή της Ascensia Diabetes 
Care αναγνωρίζει μοτίβα μετρήσεων πίσω από τα οποία 
βρίσκονται μοτίβα συνηθειών της καθημερινότητας του 
ασθενή, για να αποκωδικοποιήσει το δύσκολο παζλ 
της αυτορρύθμισης. Η νέα δυνατότητα «Τα Μοτίβα 
μου» χρησιμοποιεί αποτελέσματα μέτρησης από τον 
μετρητή για την αναγνώριση μοτίβων σε ενδείξεις γλυ-
κόζης αίματος για τα οποία ένα άτομο θα χρειαζόταν 
να διαχειριστεί διαφορετικά τον διαβήτη του. Μόλις 
ενημερώσει το άτομο σχετικά με το μοτίβο, η εφαρ-

μογή υποδεικνύει πιθανές αιτίες και παρέχει καθο-
δήγηση για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, επι-
τρέπει στους ασθενείς να ρυθμίζουν υπενθυμίσεις ή 
να χρησιμοποιούν δομημένα πλάνα μετρήσεων ώστε 
να μπορούν να βελτιώνουν τις ενδείξεις γλυκόζης αί-
ματος, ενώ παράλληλα θα παρακολουθεί την εξέλιξή 
τους ώστε να διαπιστώνεται εάν το μοτίβο βελτιώνεται 
με την πάροδο του χρόνου. Η τελευταία έκδοση της ε-
φαρμογής περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης 
14 διαφορετικών μοτίβων και χρησιμοποιεί 11 διαφο-
ρετικά δομημένα πλάνα μετρήσεων, ενώ στο μέλλον θα 
προστεθούν περισσότερα μοτίβα και πλάνα μετρήσεων.

Η δυνατότητα «Τα Μοτίβα μου» έχει αναπτυχθεί 
με τη χρήση εννοιών της συμπεριφορικής επιστήμης 
και βασίζεται στο μοντέλο Ενημέρωσης (Information), 
Παροχής Κινήτρων (Motivation) και Συμπεριφορικών 
Δεξιοτήτων (Behavioral Skills) για χρόνιες νόσους. 
Αυτό το μοντέλο ανακαλύφθηκε από τον ψυχολόγο Δρ. 
William Fisher, ο οποίος έχει αποδείξει ότι τα άτομα 
με διαβήτη χρειάζονται πρακτική ενημέρωση, κίνη-
τρα για να προβαίνουν σε ενέργειες βάσει αυτής της 
ενημέρωσης και ειδικές συμπεριφορικές δεξιότητες 
προκειμένου να κάνουν αλλαγές που μπορούν να βελ-
τιώσουν την αυτοδιαχείριση του διαβήτη τους. Η δυ-
νατότητα «Τα Μοτίβα μου» έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για να βο-
ηθάει τα άτομα με διαβήτη με καθεμία από τις παρα-
πάνω πτυχές και, συνεπώς, συμβάλλει στην αποτελε-
σματικότερη αυτοδιαχείριση. Αντίστοιχα εξελιγμένο 
είναι το CONTOUR NEXT ONE, το πιο ακριβές σύ-
στημα που έχει αναπτύξει η Ascensia Diabetes Care 
μέχρι στιγμής και το οποίο σύμφωνα με διεθνείς με-
λέτες υπερκαλύπτει τα πιο πρόσφατα διεθνή κριτήρια 
ακρίβειας και αξιοπιστίας.

Αναγνωρίζοντας 14 
διαφορετικά μοτίβα 
σε ενδείξεις μέτρησης 
της γλυκόζης, η 
αναβαθμισμένη 
έκδοση της εφαρμογής 
CONTOUR® 
DIABETES καθοδηγεί 
τον χρήστη και 
απλοποιεί τη ζωή του.

Τα λάθη και τις συνήθειες της καθημερινής μας διατροφής αναδει-
κνύει η Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας που εκπόνησε 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον 

καθηγητή Διατροφής του Ανθρώπου Αντώνη Ζαμπέλα. Τα ευρήματα δεί-
χνουν αυξημένη πρόσληψη κορεσμένων «κακών» λιπαρών και αλατιού, χα-
μηλή πρόσληψη φυτικών ινών, βιταμίνης D, φυλλικού οξέος και σιδήρου, 
σε συνδυασμό με υψηλές δόσεις καθιστικής ζωής. Ως αποτέλεσμα, τα καρ-
διαγγειακά νοσήματα δεν είναι πια προνόμιο της τρίτης ηλικίας αλλά εμ-
φανίζονται σε άτομα ακόμη και μικρότερα των 35 ετών. Επίσης, ένας στους 
πέντε Έλληνες έχει αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, ενώ λιγότεροι 
από τους μισούς μπορούν να διαχειριστούν τις αυξημένες τιμές μέσω της 
φαρμακευτικής αγωγής. «Αυξημένες τιμές λιπιδίων έχει ένας στους τέσσε-
ρις Έλληνες, από σακχαρώδη διαβήτη πάσχει το 7% του πληθυσμού, ενώ 
η παχυσαρκία αναδεικνύεται σε μείζον πρόβλημα υγείας, καθώς αφορά το 
60% των ανδρών και το 40% των γυναικών. Ένας στους πέντε Έλληνες α-
κολουθεί πλήρως καθιστική ζωή, ενώ μόλις το 40% των ανδρών και των 

γυναικών είχε επαρκή επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Επίσης, ένας 
στους τέσσερις άνδρες και γυναίκες έχει έναν τουλάχιστον από τους κλα-
σικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ στα άτομα άνω των 40 
ετών το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50% του πληθυσμού» επισημαίνει ο 
κ. Ζαμπέλας. Οι διατροφικές συνήθειες, όπως έχουν διαμορφωθεί στην Ελ-
λάδα της κρίσης, προσδίδουν κορεσμένα λιπαρά και πρωτεΐνη πάνω από τις 
συστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κορεσμένα λιπαρά πρέπει να μει-
ωθούν κατά 30% στον υγιή γενικό πληθυσμό και κατά περίπου 50% στα 
άτομα υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως οι υπερχολη-
στερολαιμικοί και οι διαβητικοί ασθενείς. Η Αναστασία-Βασιλική Μητσο-
πούλου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο προσθέτει πως υπάρχει χαμηλή 
πρόσληψη των λιποδιαλυτών βιταμινών Α, Ε και Κ στον γενικό πληθυσμό, 
ενώ μεγαλύτερη είναι η ανεπάρκεια σε βιταμίνη D. Επίσης, χαμηλή παρα-
μένει η πρόσληψη φυλλικού οξέος, ασβεστίου, μαγνησίου και σιδήρου στις 
γυναίκες. Αντίθετα, η πρόσληψη νατρίου (αλάτι) είναι υψηλή, αυξάνοντας 
τον κίνδυνο υπέρτασης.

Πλούσια σε λιπαρά και αλάτι, φτωχή σε βιταμίνες η διατροφή μας

«Η παχυσαρκία 
αναδεικνύεται σε μείζον 
πρόβλημα υγείας, καθώς 
αφορά το 60% των ανδρών 
και το 40% των γυναικών». 
Αντώνης Ζαμπέλας, 
καθηγητής Διατροφής 
του Ανθρώπου
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Δυνατό αποτύπωμα στο πΕριβάλλον, 
Μαζί στις ανάγκες της κΟινωνίας

Με τις ανάγκες που έχει δημιουργήσει 
η οικονομική κρίση στην ελληνική 
κοινωνία να διευρύνονται συνεχώς, 
η κοινωνική ευθύνη και το υπεύθυνο 

επιχειρείν αναδεικνύονται σε μονόδρομο για τους 
πρωταγωνιστές της οικονομίας και της επιχειρημα-
τικής σκηνής. Ανάμεσά τους η ελληνική φαρμακοβι-
ομηχανία DEMO, ένα από τα «διαμάντια» της ελλη-
νικής οικονομίας, καθώς βραβεύτηκε για την επιχει-
ρηματική πορεία της και το υγιές μοντέλο ανάπτυξής 
της στην Ετήσια Συνάντηση Επιχειρηματικής Αριστείας 
«Diamonds of the Greek Economy 2018». Παραλαμ-
βάνοντας το βραβείο, η Ιωάννα Δέμου επεσήμανε πως 
για άλλη μια χρονιά η εταιρεία κατάφερε να ξεπερά-
σει τις πολυάριθμες προκλήσεις στον κλάδο της φαρ-
μακοβιομηχανίας και να συμβάλει ταυτόχρονα στην 
προσπάθεια ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. 
Σήμερα η DEMO κατέχει την πρώτη θέση στην Ελ-
λάδα στη νοσοκομειακή αγορά, ενώ το 82% της πα-
ραγωγής της εξάγεται σε 85 χώρες σε όλο τον κόσμο 
και είναι επίσημος προμηθευτής φαρμάκων στα Η-
νωμένα Έθνη, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
στον Ερυθρό Σταυρό και στους Γιατρούς Χωρίς Σύ-
νορα. Το ισχυρό της αποτύπωμα στην κοινωνική προ-
σφορά περιλαμβάνει μια σειρά από πολυσχιδείς δρά-
σεις, οι οποίες έχουν αποδέκτες ιδρύματα, σχολεία, 

νοσοκομεία, αγροτικά ιατρεία μικρών νησιών και ε-
θελοντικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα, η DEMO στη-
ρίζει την κοινωνία προωθώντας τον πολιτισμό και τον 
αθλητισμό μέσα από χορηγίες ιδρυμάτων και αθλη-
τών που αποτελούν πρότυπα για τη νέα γενιά. Επίσης, 
προσφέρει δωρεές σε σχολεία, νοσοκομεία, κοινω-
νικά φαρμακεία, αγροτικά ιατρεία, οργανώσεις που 
συμπληρώνουν το έργο της πολιτείας, όπως το «Χα-
μόγελο του παιδιού» και η «Ομάδα Αιγαίου», και ενι-
σχύει οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες και τα παιδιά 
των προσφύγων. Εξίσου πολυσχιδής είναι η δράση της 
DEMO για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε ε-
τήσια βάση η εταιρεία προστατεύει 51.175 δέντρα, ε-
ξοικονομεί 103.412 λίτρα νερού και ανακυκλώνει 507 
κιλά μπαταριών, 800 κιλά λαδιών, 482 τόνους στερών 
αποβλήτων, 1.209 τόνους πλαστικού, 263 τόνους χαρ-
τιού και 845 κιλά ηλεκτρικών συσκευών.

Το υπεύθυνο επιχειρείν για την DEMO συμπλη-
ρώνεται με την αφοσίωσή της στη φαρμακευτική και-
νοτομία και τη δέσμευσή της εδώ και 53 χρόνια να 
προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα φαρμακευτικά 
σκευάσματα στους Έλληνες ασθενείς, υλοποιώντας 
ένα γενναίο πλάνο επενδύσεων. Ήδη στο Κρυονέρι 
χτίζεται η 4η μονάδα παραγωγής, η οποία και θα ο-
λοκληρωθεί στα μέσα του 2019, ενώ η εταιρεία πα-
ρέλαβε νέα μηχανήματα που θα αυξήσουν την παρα-

γωγική δυνατότητα, θα την τριπλασιάσουν για την 
ακρίβεια, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά μικρούς χρό-
νους παράδοσης.

Παρούσα και στη θεατρική σκηνή
Εκτός από την επιχειρηματική σκηνή, όπου πρωτα-
γωνιστεί ως ένα από τα «διαμάντια» της ελληνικής 
οικονομίας, η DEMO κάνει αισθητή την παρουσία 
της και στο θεατρικό σανίδι, σκορπίζοντας χαρά και 
συγκίνηση με τη θεατρική ομάδα των εργαζομένων 
panDEMOnium. Η παράσταση του έργου «ΟΔΥΣ-
ΣΕΒΑΧ» ανέβηκε πριν από δύο εβδομάδες στο σανίδι 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Σε μια εκδήλωση 
που έμοιαζε με παιδικό πάρτι, με ποπ κορν, παγωτά, 
μασκότ και μουσική, οι εργαζόμενοι της DEMO και 
τα παιδιά τους απόλαυσαν εννέα συναδέλφους τους 
σε ρόλους κυκλώπων, λωτοφάγων, σειρήνων και πολ-
λών ηρώων ακόμη. Το καταξιωμένο έργο «ΟΔΥΣΣΕ-
ΒΑΧ» της σπουδαίας Ξένιας Καλογεροπούλου, υπό τη 
σκηνοθετική καθοδήγηση του Περικλή Βασιλόπου-
λου, πήρε σάρκα και οστά επί της σκηνής της DEMO 
και απέδειξε ότι ένα έργο που γράφτηκε το 1981 συ-
νεχίζει να είναι επίκαιρο και να συναρπάζει μικρούς 
και μεγάλους. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το τα-
ξίδι του ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ, που ψάχνει να βρει το Κυ-
κλωλωτογοργοκιρκιλάριζο και να επιστρέψει με α-
σφάλεια στην πατρίδα του, την Ιθαγδάτη. Η DEMO, 
στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εθελοντικού πνεύ-
ματος και της κοινωνικής υπευθυνότητας, δημιούρ-
γησε τη θεατρική ομάδα panDEMOnium πριν από 
έναν χρόνο με στόχο το ανέβασμα της παράστασης, 
αρχικά στους συναδέλφους και στα παιδιά τους και 
στη συνέχεια σε χώρους παιδιατρικών νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων και ΜΚΟ, καθώς ο χαρακτήρας της θεα-
τρικής ομάδας της DEMO είναι αυτός της κοινωνι-
κής προσφοράς.

Εκτός από τους εργαζόμενους «ηθοποιούς», πολ-
λοί άλλοι εργαζόμενοι βοήθησαν με τα σκηνικά, τη 
μουσική, τα φώτα, τον ήχο και την προώθηση των πα-
ραστάσεων. Το θέατρο είναι ομαδική δουλειά και η 
DEMO σκοπεύει να έχει μια πρωτοπόρα ομάδα που 
θα προσφέρει χαρά και συγκίνηση εντός και εκτός 
εταιρείας. Βασικός αποδέκτης των κοινωνικών δρά-
σεων είναι τα παιδιά και κυρίως τα παιδιά που έχουν 
να παλέψουν με σοβαρά νοσήματα, τα οποία στηρί-
ζονται και από τη συνεργασία της DEMO με τον ορ-
γανισμό MAKE A WISH (Κάνε μια Ευχή Ελλάδας). 
Το ζεστό χειροκρότημα, το παιδικό χαμόγελο, η χαρά 
και η συγκίνηση που φωτίζουν τα παιδικά προσω-
πάκια είναι για την DEMO η καλύτερη ανταμοιβή.

Η στήριξη της 
τοπικής κοινωνίας, 
η προώθηση του 
αθλητισμού, η 
προσφορά σε 
σχολεία, νοσοκομεία 
και εθελοντικές 
οργανώσεις και 
η προστασία του 
οικοσυστήματος 
αποτελούν 
προτεραιότητες για 
το επιχειρείν στην 
DEMO.



27www.freesunday.gr
08.07.2018 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΥΓΕΙΑ

Μεταξύ 
των εταιρειών 
�ε κορυφαίο 
εργασιακό 
περιβάλλον 
για 5η χρονιά

Η εργασία και η εργασιακή κουλτούρα, 
οι αξίες και η αξιοκρατία έχουν αναµ-
φίβολα υποστεί µεγάλο πλήγµα στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σταδι-

ακά, από την αρχή της εφαρµογής των µνηµονίων, 
η πλειονότητα των εργαζοµένων βρέθηκε µπροστά 
σε µια νέα, επιδεινούµενη τάξη πραγµάτων. Η πλει-
ονότητα, αλλά όχι όλοι. Γιατί ακόµα και στην Ελ-
λάδα της συνεχιζόµενης κρίσης (αξιών και θεσµών), 
στη χώρα όπου η εργασία βαφτίστηκε απασχόληση, 
υπάρχουν εταιρείες που αντιστέκονται στο ρεύµα 
των καιρών. Εταιρείες που εµµένουν σε µια αναλ-
λοίωτη εργασιακή κουλτούρα, που βάζουν ψηλό-
τερα τον πήχη του ήθους, που έχουν ως άξονα την 
καινοτοµία, την απουσία διακρίσεων και την εµπι-

στοσύνη, που παράγουν προστιθέµενη αξία για τη 
χώρα και διαπλάθουν ηγέτες. Ανάµεσά τους, σταθερά 
για 5η συνεχόµενη χρονιά, η AbbVie, που αναδεί-
χθηκε (ξανά και ξανά και ξανά) ανάµεσα στις εται-
ρείες µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην 
Ευρώπη. Η 5η συνεχόµενη εργασιακή διάκριση για 
την AbbVie, που µετρά 5 χρόνια ζωής από το 2013, 
προέρχεται από το Ινστιτούτο Great Place to Work. 
Συγκεκριµένα, στον κατάλογο µε τις πολυεθνικές 
εταιρείες µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
στην Ευρώπη για το 2018, που δηµοσιεύτηκε πρό-
σφατα, η AbbVie κατατάσσεται στην 6η θ έση, ενώ 
κατέκτησε την 1η θέση µεταξύ των εταιρειών βιο-
τεχνολογίας των φαρµακευτικών επιχειρήσεων για 
τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Η συγκεκριµένη διάκριση 

αποτελεί αναγνώριση της σταθερής δέσµευσης της 
AbbVie στη δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλ-
λοντος το οποίο παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους, 
καλλιεργεί την καινοτοµία, τη συνεργασία και την 
προσωπική εξέλιξη. Η AbbVie έχει δηµιουργήσει 
πολλά προγράµµατα, καλλιεργώντας στρατηγικά 
ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζο-
µένους της. Σε αυτά προστίθενται πολύ σηµαντικά 
προγράµµατα ενσυναίσθησης ασθενών και νοσηµά-
των, καθώς και η «Εβδοµάδα ∆υνατοτήτων» – Week 
of Possibilities, το παγκόσµιο πρόγραµµα εθελοντι-
σµού της εταιρείας.

«Καθώς φέτος γιορτάζουµε την 5η επέτειο από 
την ίδρυση της AbbVie, αυτή η διάκριση αποτελεί 
ουσιαστική αναγνώριση των όσων πρεσβεύουµε ως 
εταιρεία. Στην AbbVie πιστεύουµε ότι µπορούµε να 
πετύχουµε εξαιρετικά αποτελέσµατα µόνο εφόσον 
διασφαλίζουµε ότι οι εργαζόµενοί µας έχουν µο-
ναδικές ευκαιρίες εξέλιξης και καλλιεργούµε µια 
εταιρική κουλτούρα που αντικατοπτρίζει τις αξίες 
µας σε κάθε επίπεδο και κάθε θέση εργασίας» δή-
λωσε ο Άκης Αποστολίδης, γενικός διευθυντής της 
AbbVie Greece και ενορχηστρωτής αυτού του εξαι-
ρετικού πνεύµατος συνεργασίας που διέπει όλη την 
εταιρεία, η οποία βραβεύεται αντίστοιχα σταθερά 
από το 2013 και στη χώρα µας. Από τη µεριά του, ο 
Θωµάς Κούγκουλος, διευθυντής Ανθρώπινου ∆υνα-
µικού, πρόσθεσε: «Εξελισσόµαστε διαρκώς, στρατη-
γικά και µεθοδικά στο ταχέως µεταβαλλόµενο περι-
βάλλον και συνεχίζουµε να παρέχουµε καινοτόµες 
θεραπείες στους ασθενείς και βιώσιµες προτάσεις 
για τα συστήµατα υγείας».

∆ιάκριση για την 
εργασιακή της 
κουλτούρα και 
πρωτιά στον χώρο 
των επιχειρήσεων 
της βιοτεχνολογίας 
και του φαρµάκου 
απέσπασε η AbbVie, 
συγκεντρώνοντας 
σταθερά βραβεία, για 
κάθε χρόνο ζωής της.

Το κλειδί της επιτυχίας μας
είναι οι άνθρωποί μας.

Η χαρά μας είναι... απεριόριστη! Για 4η συνεχόμενη χρονιά, όλοι 
εμείς στη βιοφαρμακευτική εταιρία AbbVie μετράμε άλλη μία 
μεγάλη διάκριση. Από την ετήσια έρευνα Best WorkPlaces 
2018, η AbbVie κατατάσσεται στην 3η θέση στην κατηγορία των 
επιχειρήσεων με 50 έως 250 εργαζόμενους. Το πάθος, το όραμα, 
η ικανότητα, η εξέλιξη, η καινοτομία, η ομαδικότητα των 
ανθρώπων μας και οι αξίες της εταιρίας είναι μερικά μόνο        
από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε             
και να ξεκλειδώνουμε διαρκώς νέες επιτυχίες!

THE BEST
PEOPLE
TO WORK
WITH
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Με τις ανάγκες που έχει δηµιουργήσει 
η οικονοµική κρίση στην ελληνική 
κοινωνία να διευρύνονται συνεχώς, 
η κοινωνική ευθύνη και το υπεύθυνο 

επιχειρείν αναδεικνύονται σε µονόδροµο για τους 
πρωταγωνιστές της οικονοµίας και της επιχειρηµα-
τικής σκηνής. Ανάµεσά τους η ελληνική φαρµακοβι-
οµηχανία DEMO, ένα από τα «διαµάντια» της ελλη-
νικής οικονοµίας, καθώς βραβεύτηκε για την επιχει-
ρηµατική πορεία της και το υγιές µοντέλο ανάπτυξής 
της στην Ετήσια Συνάντηση Επιχειρηµατικής Αριστείας 
«Diamonds of the Greek Economy 2018». Παραλαµ-
βάνοντας το βραβείο, η Ιωάννα ∆έµου επεσήµανε πως 
για άλλη µια χρονιά η εταιρεία κατάφερε να ξεπερά-
σει τις πολυάριθµες προκλήσεις στον κλάδο της φαρ-
µακοβιοµηχανίας και να συµβάλει ταυτόχρονα στην 
προσπάθεια ανάκαµψης της εγχώριας οικονοµίας. 
Σήµερα η DEMO κατέχει την πρώτη θέση στην Ελ-
λάδα στη νοσοκοµειακή αγορά, ενώ το 82% της πα-
ραγωγής της εξάγεται σε 85 χώρες σε όλο τον κόσµο 
και είναι επίσηµος προµηθευτής φαρµάκων στα Η-
νωµένα Έθνη, στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 
στον Ερυθρό Σταυρό και στους Γιατρούς Χωρίς Σύ-
νορα. Το ισχυρό της αποτύπωµα στην κοινωνική προ-
σφορά περιλαµβάνει µια σειρά από πολυσχιδείς δρά-
σεις, οι οποίες έχουν αποδέκτες ιδρύµατα, σχολεία, 

νοσοκοµεία, αγροτικά ιατρεία µικρών νησιών και ε-
θελοντικές οργανώσεις. Συγκεκριµένα, η DEMO στη-
ρίζει την κοινωνία προωθώντας τον πολιτισµό και τον 
αθλητισµό µέσα από χορηγίες ιδρυµάτων και αθλη-
τών που αποτελούν πρότυπα για τη νέα γενιά. Επίσης, 
προσφέρει δωρεές σε σχολεία, νοσοκοµεία, κοινω-
νικά φαρµακεία, αγροτικά ιατρεία, οργανώσεις που 
συµπληρώνουν το έργο της πολιτείας, όπως το «Χα-
µόγελο του παιδιού» και η «Οµάδα Αιγαίου», και ενι-
σχύει οικονοµικά τις τοπικές κοινωνίες και τα παιδιά 
των προσφύγων. Εξίσου πολυσχιδής είναι η δράση της 
DEMO για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε ε-
τήσια βάση η εταιρεία προστατεύει 51.175 δέντρα, ε-
ξοικονοµεί 103.412 λίτρα νερού και ανακυκλώνει 507 
κιλά µπαταριών, 800 κιλά λαδιών, 482 τόνους στερών 
αποβλήτων, 1.209 τόνους πλαστικού, 263 τόνους χαρ-
τιού και 845 κιλά ηλεκτρικών συσκευών.

Το υπεύθυνο επιχειρείν για την DEMO συµπλη-
ρώνεται µε την αφοσίωσή της στη φαρµακευτική και-
νοτοµία και τη δέσµευσή της εδώ και 53 χρόνια να 
προσφέρει ποιοτικά και καινοτόµα φαρµακευτικά 
σκευάσµατα στους Έλληνες ασθενείς, υλοποιώντας 
ένα γενναίο πλάνο επενδύσεων. Ήδη στο Κρυονέρι 
χτίζεται η 4η µονάδα παραγωγής, η οποία και θα ο-
λοκληρωθεί στα µέσα του 2019, ενώ η εταιρεία πα-
ρέλαβε νέα µηχανήµατα που θα αυξήσουν την παρα-

γωγική δυνατότητα, θα την τριπλασιάσουν για την 
ακρίβεια, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά µικρούς χρό-
νους παράδοσης.

Παρούσα και στη θεατρική σκηνή
Εκτός από την επιχειρηµατική σκηνή, όπου πρωτα-
γωνιστεί ως ένα από τα «διαµάντια» της ελληνικής 
οικονοµίας, η DEMO κάνει αισθητή την παρουσία 
της και στο θεατρικό σανίδι, σκορπίζοντας χαρά και 
συγκίνηση µε τη θεατρική οµάδα των εργαζοµένων 
panDEMOnium. Η παράσταση του έργου «Ο∆ΥΣ-
ΣΕΒΑΧ» ανέβηκε πριν από δύο εβδοµάδες στο σανίδι 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Σε µια εκδήλωση 
που έµοιαζε µε παιδικό πάρτι, µε ποπ κορν, παγωτά, 
µασκότ και µουσική, οι εργαζόµενοι της DEMO και 
τα παιδιά τους απόλαυσαν εννέα συναδέλφους τους 
σε ρόλους κυκλώπων, λωτοφάγων, σειρήνων και πολ-
λών ηρώων ακόµη. Το καταξιωµένο έργο «Ο∆ΥΣΣΕ-
ΒΑΧ» της σπουδαίας Ξένιας Καλογεροπούλου, υπό τη 
σκηνοθετική καθοδήγηση του Περικλή Βασιλόπου-
λου, πήρε σάρκα και οστά επί της σκηνής της DEMO 
και απέδειξε ότι ένα έργο που γράφτηκε το 1981 συ-
νεχίζει να είναι επίκαιρο και να συναρπάζει µικρούς 
και µεγάλους. Μικροί και µεγάλοι απόλαυσαν το τα-
ξίδι του Ο∆ΥΣΣΕΒΑΧ, που ψάχνει να βρει το Κυ-
κλωλωτογοργοκιρκιλάριζο και να επιστρέψει µε α-
σφάλεια στην πατρίδα του, την Ιθαγδάτη. Η DEMO, 
στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εθελοντικού πνεύ-
µατος και της κοινωνικής υπευθυνότητας, δηµιούρ-
γησε τη θεατρική οµάδα panDEMOnium πριν από 
έναν χρόνο µε στόχο το ανέβασµα της παράστασης, 
αρχικά στους συναδέλφους και στα παιδιά τους και 
στη συνέχεια σε χώρους παιδιατρικών νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων και ΜΚΟ, καθώς ο χαρακτήρας της θεα-
τρικής οµάδας της DEMO είναι αυτός της κοινωνι-
κής προσφοράς.

Εκτός από τους εργαζόµενους «ηθοποιούς», πολ-
λοί άλλοι εργαζόµενοι βοήθησαν µε τα σκηνικά, τη 
µουσική, τα φώτα, τον ήχο και την προώθηση των πα-
ραστάσεων. Το θέατρο είναι οµαδική δουλειά και η 
DEMO σκοπεύει να έχει µια πρωτοπόρα οµάδα που 
θα προσφέρει χαρά και συγκίνηση εντός και εκτός 
εταιρείας. Βασικός αποδέκτης των κοινωνικών δρά-
σεων είναι τα παιδιά και κυρίως τα παιδιά που έχουν 
να παλέψουν µε σοβαρά νοσήµατα, τα οποία στηρί-
ζονται και από τη συνεργασία της DEMO µε τον ορ-
γανισµό MAKE A WISH (Κάνε µια Ευχή Ελλάδας). 
Το ζεστό χειροκρότηµα, το παιδικό χαµόγελο, η χαρά 
και η συγκίνηση που φωτίζουν τα παιδικά προσω-
πάκια είναι για την DEMO η καλύτερη ανταµοιβή.

«Το ξυπόλυτο 
περπάτηµα στην 
ακροθαλασσιά µοιάζει 
µε νόµισµα που έχει 
δύο όψεις. Είναι µια 
µορφή άσκησης, 
σαν συνεδρία 
ρεφλεξολογίας, 
από την οποία 
όµως µπορείτε να 
κολλήσετε µύκητες 
και βακτήρια». 
Μάρκος Μιχελάκης, 
δερματολόγος-
αφροδισιολόγος

πάκια είναι για την DEMO η καλύτερη ανταµοιβή.

Το περπάτημα είναι μια εύκολη, ανέ-
ξοδη και φυσική άσκηση, ιδανική για 
τη βελτίωση της υγείας και της φυσι-
κής κατάστασης. Ειδικά το περπάτημα 

στην άμμο θεωρείται ακόμη καλύτερο, αφού μας 
επιτρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη φύση, να 
πάρουμε ενέργεια και να αισθανθούμε «σαν στο 
σπίτι μας».

Επειδή όμως όλα τα νομίσματα έχουν δύο 
όψεις, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση υ-
πάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα: η άμμος δεν είναι 
ιδιαίτερα φιλική για το δέρμα μας.

«Η βάδιση με γυμνά πόδια στην άμμο, δυστυ-
χώς, κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στο δέρμα» 
λέει ο δρ. Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος-α-
φροδισιολόγος. «Και αυτό διότι αφενός υπάρχει 
κίνδυνος τραυματισμού από αντικείμενα που εν-
δεχομένως κρύβονται στην άμμο, αφετέρου υ-
πάρχει κίνδυνος μόλυνσης από κάθε είδους ιό, 
βακτήριο, παράσιτο και μύκητα. Αυτό είναι πιθα-
νότερο στα σημεία όπου υπάρχει λύση της συνέ-
χειας του δέρματος, δηλαδή κάποια μικρή αμυχή 
ή εκδορά». Αν και οι περισσότεροι παθογόνοι μι-
κροοργανισμοί που υπάρχουν στην άμμο είναι α-
βλαβείς, μερικοί προκαλούν ασθένειες που μερι-
κές φορές είναι επίμονες ή/και σοβαρές.

«Οι πιο γνωστές από τις δερματοπάθειες που 
μπορεί να κολλήσει κανείς από την άμμο είναι οι 
μυρμηγκιές. Για παράδειγμα, κανένα παιδάκι δεν 
φοράει πεδιλάκια όταν παίζει στην άμμο, αλλά 
μετά έρχονται στα ιατρεία μας γεμάτα με μυρμη-
γκιές στα πέλματα ή στα δαχτυλάκια τους» σημει-
ώνει ο δρ. Μιχελάκης.

Οι μυρμηγκιές είναι καλοήθη εξογκώματα στο 
δέρμα, που προκαλούνται από ορισμένα στελέχη 
του των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Τα στε-
λέχη αυτά μπορεί να καταλήξουν στην άμμο από 
άλλα άτομα, τα οποία είτε δεν γνώριζαν ότι είναι 
μολυσμένα με αυτά είτε δεν έδωσαν σημασία. Οι 
μυρμηγκιές μπορεί να εμφανιστούν στα χέρια, στο 
πρόσωπο και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του 
δέρματος. Το χρώμα τους συνήθως είναι ανοιχτό 
καφέ (σαν το χρώμα του δέρματος), αλλά ειδικά 
στα πέλματα εμφανίζονται σαν ανάγλυφα επάρ-
ματα με μαύρα στίγματα και είναι επώδυνες γιατί 
η ανάπτυξή τους γίνεται προς τα μέσα, επειδή όλο 
το βάρος του σώματος ασκείται στα πέλματά μας.

Πολύ συνηθισμένες είναι επίσης οι μυκητιά-
σεις από την άμμο. Οι μυκητιάσεις αυτές μπορεί 
να εκδηλωθούν στο δέρμα ή/και στα νύχια και οι 
πιο συχνές είναι αυτές που οφείλονται στα δερ-
ματόφυτα.

«Η πιο γνωστή στο ευρύ κοινό δερματοφυ-
τίαση είναι το λεγόμενο πόδι του αθλητή, που 
συνήθως εμφανίζεται ανάμεσα στα δάχτυλα των 
ποδιών και από εκεί μπορεί να εξαπλωθεί» λέει 
ο δρ. Μιχελάκης. «Το πόδι του αθλητή είναι πολύ 
συχνό και σε όσους περπατούν ξυπόλυτοι γύρω 
από τις πισίνες αλλά και μέσα στα γυμναστήρια». 
Οι μύκητες λατρεύουν το υγρό περιβάλλον και 
όταν περπατά ξυπόλυτο ένα άτομο με μύκητες 
στα πόδια του, αφήνει σε κάθε βήμα σπόρια του 

μύκητα στην επιφάνεια όπου πατάει. Έτσι, ο ε-
πόμενος άνθρωπος που θα περάσει από το ίδιο 
σημείο μπορεί να μολυνθεί.

Στην παραλία μπορεί κανείς να βρεθεί αντι-
μέτωπος και με πολλούς άλλους μύκητες, άλλοι 
εκ των οποίων μεταδίδονται μεταξύ ανθρώπων, 
άλλοι μέσω της άμμου και άλλοι μεταφέρονται 
μέσω των ζώων. Στα παιδιά οι μύκητες μπορεί να 
προκαλέσουν ακόμη και μυκητίαση του τριχωτού 
της κεφαλής, ενώ στα άτομα με εξασθενημένο α-
νοσοποιητικό μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη και κα-
ντιντίαση ή ασπεργίλλωση του δέρματος.

Η μολυσματική τέρμινθος είναι μία άλλη ι-
ογενής λοίμωξη που μπορεί να μεταδοθεί από 
την άμμο. Συνήθως αρχίζει με μικρά λευκά σπυ-
ράκια, τα οποία αναπτύσσονται στις ζεστές και 
υγρές περιοχές του δέρματος. Τα σπυράκια στην 
αρχή είναι μαλακά, αλλά αργότερα γίνονται πιο 
σκληρά. Πολλοί γονείς τα συγχέουν με τις μυρ-
μηγκιές ή με τα σπυράκια του σταφυλόκοκκου, ο 
οποίος επίσης μπορεί να μεταδοθεί από την άμμο.

Όπως υποδηλώνει και η ονομασία της, η μολυ-
σματική τέρμινθος είναι πολύ μεταδοτική. Έτσι, 
μεταδίδεται εύκολα από το ένα σημείο του δέρ-
ματος στο άλλο και από τον έναν άνθρωπο στον 
άλλον. Ο υπαίτιος ιός μεταδίδεται με την άμεση 
επαφή με τα σπυράκια, με την επαφή με την άμμο, 
αλλά και με αντικείμενα όπως οι πετσέτες, τα σε-
ντόνια κ.λπ. «Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για 
τον οποίο κάθε λουόμενος πρέπει να έχει τη δική 
του πετσέτα, την οποία θα απλώνει οπωσδήποτε 
πάνω στην ξαπλώστρα, πάνω στην ψάθα ή στην 
καρέκλα πριν καθίσει» τονίζει ο δρ. Μιχελάκης.

Από την άμμο μπορεί κανείς να κολλήσει 
ακόμη και βακτήρια που προκαλούν γαστρεντε-
ρίτιδα, όπως ο εντερόκοκκος και το e. coli. Τα βα-
κτήρια αυτά εύκολα καταλήγουν στις παραλίες 
από τα λύματα και συχνά ανευρίσκονται (και) στις 
ελληνικές ακτές. Εκτός από τα παραπάνω και α-
νάλογα με την παραλία όπου θα βρεθεί κανείς (ας 
μην ξεχνάμε ότι πολλοί πηγαίνουν διακοπές σε 
προορισμούς εκτός Ελλάδας), μπορεί να εκτεθεί 
σε πλήθος άλλων παθογόνων μικροοργανισμών, 
όπως τα αγκυλόστομα (είναι παράσιτα), ο ανθε-
κτικός χρυσίζων σταφυλόκοκκος (είναι ανθεκτικό 
στο αντιβιοτικά βακτήριο που προκαλεί σοβαρές 
λοιμώξεις), τα νηματέλμινθα (είναι παράσιτα) κ.ά.

Βέβαια, το περπάτημα στην άμμο χωρίς πα-
πούτσια κάνει κι ένα καλό στο δέρμα των ποδιών, 
αφού καταπολεμά την ξηροδερμία, κάνοντας μικρή 
απολέπιση. Ωστόσο, «είναι τόσο μεγάλος ο κίν-
δυνος μικροτραυματισμού και επιμόλυνσης, που 
καλό είναι να το αποφεύγουμε» συνιστά ο δρ. 
Μιχελάκης.

Φροντίστε, λοιπόν, στην παραλία να φοράτε 
γερά σανδάλια (πρέπει να έχουν σκληρή σόλα 
και να στηρίζουν καλά την ποδική καμάρα) για 
να προστατεύετε τα πόδια σας. Μην ξεχνάτε να 
χρησιμοποιείτε ένα καλό αντηλιακό, καθώς και 
ένα δυνατό εντομοαπωθητικό όταν περπατάτε 
στην παραλία. Τέλος, μην κάθεστε ποτέ στην άμμο 
δίχως πετσέτα θαλάσσης.

Ακίνδυνα ή όχι τα ξυπόλυτα 
βή�ατα στην α��ουδιά;
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Ανεκτίμητη προσφορά υγείας για 
χιλιάδες παιδιά που έχουν ανάγκη

Τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο παραμύθια 
για να μεγαλώσουν. Χρειάζονται φροντίδα, 
ένα ζεστό σπιτικό και ισότιμη πρόσβαση 
στις υπηρεσίες υγείας, για να παραμείνουν 

γερά και να γίνουν καλά αν αρρωστήσουν ή αν χτυπή-
σουν. Μόνο που όλα αυτά τα οποία συνήθως θεωρού-
νται αυτονόητα δεν είναι πλέον δεδομένα για όλα τα 
παιδιά. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και του μετα-
ναστευτικού ρεύματος χιλιάδες παιδιά στην πατρίδα 
μας σήμερα χρειάζονται στήριξη, καθώς η οικογένειά 
τους δεν επαρκεί ή δεν μπορεί να τα φροντίσει. «Πλάτη» 
γι’ αυτούς τους λιλιπούτειους βάζουν οι οργανωμένες 
Δομές Φροντίδας Παιδιού, με τρεις από αυτές, την «Κι-
βωτό του Κόσμου», την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και 
τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», να ηγούνται 
αυτής της τιτάνιας προσπάθειας συμπλήρωσης ή υποκα-
τάστασης του κράτους. Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, γιορτά-
ζοντας 20 χρόνια προσφοράς, προσφέρει το αγαθό που 
γνωρίζει καλύτερα, την υγεία, στο πιο ευαίσθητο τμήμα 
της κοινωνίας, το παιδί, που έχει ανάγκη. Σε αυτή τη ση-
μαντική κοινωνική πρωτοβουλία η Ευρωκλινική πα-
ρέχει δωρεάν όλες τις προληπτικές και διαγνωστικές 
ιατρικές εξετάσεις που χρειάζονται σε ετήσια βάση τα 
παιδιά τα οποία στηρίζουν οι τρεις μεγάλοι προαναφερ-
θέντες φορείς, η «Κιβωτός του Κόσμου», το «Μαζί για 
το Παιδί» και το «Χαμόγελο του Παιδιού», στην Αττική, 

όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου 
Ευρωκλινικής Αντώνης Βουκλαρής. Ο κ. Βουκλαρής 
επεσήμανε πως η κοινωνική προσφορά της Ευρωκλι-
νικής θα ανανεώνεται κάθε χρόνο, ενώ οι παιδιατρικές 
ανάγκες θα καλύπτονται από τα εξωτερικά ιατρεία της 
Ευρωκλινικής Παίδων, τα οποία σε ημερήσια βάση ε-
ξετάζουν 250 παιδιά. Η πρωτοβουλία που ήδη ξεκίνησε 
και στην πράξη από την 1η Ιουλίου αποφασίστηκε από 
τη διοίκηση του Ομίλου ως μία πράξη ευθύνης απένα-
ντι στην κοινωνία, ένα αυτονόητο χρέος των εταιρειών 
που αναπτύσσονται και προοδεύουν.

Στην παρουσίαση της δράσης ο κ. Βουκλαρής, α-
νέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 
χρόνια από την ίδρυση της Ευρωκλινικής Αθηνών, 20 
χρόνια στα οποία με συνέπεια και διάθεση για συνεχή 
εξέλιξη παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Πιστεύ-
ουμε ότι κάθε οργανισμός που αναπτύσσεται και προ-
οδεύει έχει χρέος να επιστρέφει στην κοινωνία στην 
οποία λειτουργεί ένα μέρος απ’ όσα πέτυχε. Έτσι κι 
εμείς επιστρέφουμε στο πιο ευαίσθητο κομμάτι της 
κοινωνίας μας, στα παιδιά, σε συνεργασία με τους πιο 
άξιους αρωγούς και συμπαραστάτες παιδιών στην Ελ-
λάδα. Είναι ελάχιστη η συνεισφορά μας μπροστά στο 
τεράστιο έργο που επιτελούν και τους ευχαριστούμε 
από καρδιάς που μας δίνουν τη δυνατότητα να συμμε-
τέχουμε σε αυτό».

Την ευγνωμοσύνη τους για την προθυμία του Ομί-
λου Ευρωκλινικής να συνδράμει στο έργο τους εξέφρα-
σαν οι εκπρόσωποι των τριών μεγάλων φορέων προ-
στασίας παιδιών, που χαριτολογώντας σχολίασαν πως 
ηλικιακά και οι τρεις οργανώσεις είναι σχεδόν συνο-
μήλικες της Ευρωκλινικής.

Εκπροσωπώντας την «Κιβωτό του Κόσμου», ο πατήρ 
Αντώνιος ευχαρίστησε και συνεχάρη από καρδιάς τον 
Όμιλο Ευρωκλινικής λέγοντας: «Η ευαισθησία που 
έχει επιδείξει ο Όμιλος Ευρωκλινικής και ο τρόπος 
που έχει αγκαλιάσει τα παιδιά της “Κιβωτού του Κό-
σμου” έχει ανεκτίμητη αξία για μας και ευχόμαστε να 
βρει μιμητές, αφού έτσι νοηματοδοτείται η έννοια της 
κοινωνικής αλληλεγγύης στους δύσκολους καιρούς μας. 
Κάθε χρόνο η “Κιβωτός του Κόσμου” χρειάζεται αιμα-
τολογικές και διαφόρων ειδών εξετάσεις για τα παιδιά 
που στηρίζει και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντική 
η βοήθεια της Ευρωκλινικής και η ομόθυμη συστρά-
τευση όλων των ανθρώπων της στο έργο της “Κιβωτού”. 
Ευχαριστούμε θερμά από καρδιάς για μία ακόμη φορά 
και για τη συμπαράστασή σας στον αγώνα μας να βο-
ηθήσουμε, να γαληνέψουμε και να δώσουμε στα παι-
διά μας τη χαμένη τους παιδικότητα».

Από τη μεριά της η Αλεξάνδρα Μαρτίνου, πρόε-
δρος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», δήλωσε: «Ευ-
χαριστούμε από καρδιάς τον Όμιλο Ευρωκλινικής γι’ 
αυτή την τόσο ουσιαστική προσφορά στα παιδιά και 
τις οικογένειες που αγκαλιάζει η Ένωση “Μαζί για το 
Παιδί”. Πρόκειται για μια ενέργεια που δίνει λύσεις σε 
σημαντικά προβλήματα υγείας παιδιών που προέρχο-
νται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα ή ανασφά-
λιστες. Με τη στήριξη της Ευρωκλινικής αυτές οι οι-
κογένειες ανακουφίζονται έχοντας δωρεάν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας καίριες για τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των παιδιών τους».

Και ο πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος συμπλήρωσε: 
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ευρωκλινική, 
που πιστή στις αξίες και την αποστολή της αναλαμβά-
νει να καλύπτει τις ιατρικές εξετάσεις των παιδιών που 
μεγαλώνουν στα πέντε Σπίτια μας στην Αττική. Είναι 
σημαντικό, στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε 
ό,τι καλύτερο στα παιδιά που μεγαλώνουν στα Σπίτια 
μας, να έχουμε αυτή την ουσιαστική υποστήριξη στον 
τόσο κρίσιμο τομέα της υγείας. Ευχαριστούμε τη διοί-
κηση της Ευρωκλινικής και το ιατρονοσηλευτικό προ-
σωπικό της και ευχόμαστε αυτή να είναι η αρχή μιας 
πολυετούς συνεργασίας για τα παιδιά που καθημερινά 
στηρίζει το “Χαμόγελο του Παιδιού”».

Γιορτάζοντας 20 
χρόνια λειτουργίας, 
η Ευρωκλινική 
προσφέρει το 
αγαθό που γνωρίζει 
καλύτερα, την υγεία, 
στο πιο ευαίσθητο 
τμήμα της κοινωνίας, 
το παιδί. Το παιδί, που 
είναι ό,τι πολυτιμότερο 
έχουμε. Το παιδί, που 
αποτελεί το κοινό μας 
μέλλον…

Από αριστερά: κος Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», κα Σταματία Γεωργαντή, πρόεδρος της «Κιβωτού του Κόσμου», κος Αντώνης Βουκλαρής, 
διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής, κα Γιάννα Παναγιωτίδου, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης 
«Μαζί για το Παιδί», κα Ελένη Τσάπρα, διευθύντρια Παιδιατρικού Τομέα της Ευρωκλινικής Παίδων.



Η ομάδα της καρδιάς των νη-
σιωτών, η Ομάδα Αιγαίου, 
όργωσε το πέλαγος για 24η 
χρονιά, διήνυσε 450 ναυτικά 

μίλια και πρόσφερε 4.796 ιατρικές εξετά-
σεις στους κατοίκους 8 νησιών, της Θύμαι-
νας, των Φούρνων, της Πάτμου, της Δονού-
σας, της Αμοργού, της Φολεγάνδρου, της 
Ίου και του Κουφονησίου. Στα νησιά αυτά 
διενεργήθηκαν προληπτικές ιατρικές, αι-
ματολογικές και μικροβιολογικές εξετά-
σεις των κατοίκων, δωρίστηκε εκπαιδευ-
τικό και παιδαγωγικό υλικό στα σχολεία, 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικά έργα υ-
ποδομής και πολιτιστικές δράσεις. Τα ια-
τρεία της Ομάδας επισκέφθηκαν 1.532 νη-
σιώτες και το μικροβιολογικό 530. Προ-
σφέρθηκε επίσης ιατρικός εξοπλισμός και 
αναλώσιμα στα ιατρεία των νησιών. Η εκ-

στρατεία πρόληψης κατά του καρκίνου του 
μαστού της Ομάδας Αιγαίου συνεχίστηκε 
με μεγάλη απήχηση, το ίδιο και η ενη-
μέρωση για την υπογεννητικότητα και η 
δράση HOPEgenesis για την αντιμετώ-
πισή της. Πραγματοποιήθηκαν ακόμη ε-
κτεταμένοι οδοντιατρικοί έλεγχοι και ενη-
μέρωση για τη στοματική υγιεινή, καθώς 
και σχετικές ενημερωτικές ομιλίες σε σχο-
λεία των νησιών. Παράλληλα, 38 σχολεία 
έλαβαν υπολογιστές, tablets, διαδραστι-
κούς πίνακες, βιντεοπροβολείς, πολυμη-
χανήματα, εκτυπωτές, φαξ, φωτοτυπικά 
μηχανήματα, ψηφιακές κάμερες, βιβλία, 

χαρτικά, αναλώσιμα και εκπαιδευτικά βο-
ηθήματα. Επίσης, εμπλουτίστηκαν οι βι-
βλιοθήκες των λυκείων και προσφέρθη-
καν σε 14 τελειόφοιτους υποτροφίες δω-
ρεάν φοίτησης σε ΙΕΚ της Αθήνας. Σε ό,τι 
αφορά τα έργα υποδομής για την αναβάθ-
μιση της καθημερινότητας των νησιωτών, 
κατασκευάστηκε παιδική χαρά στη Δο-
νούσα, εγκαταστάθηκε δάπεδο ασφαλείας 
στην παιδική χαρά Κάμπου Πάτμου, έγι-
ναν επισκευές στο γήπεδο της Αρκεσίνης 
Αμοργού, ανακαινίστηκε η παιδική χαρά 
του δημοτικού καθώς και το κτίριο που 
στεγάζει το αγροτικό ιατρείο των Αρκιών. 

Επίσης, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό τα ι-
ατρεία της Φολεγάνδρου, της Ίου και του 
Κουφονησίου. Εντός των προσεχών ημε-
ρών θα παραδοθεί και το έργο της κατα-
σκευής χώρων υγιεινής στην κοινοτική 
μαρίνα Κουφονησίων. Κατά τη διάρκεια 
της αποστολής η Ομάδα επισκέφθηκε το 
Αγαθονήσι και τη Σχοινούσα, όπου πα-
ραδόθηκαν υλικά που της είχαν ζητηθεί, 
καθώς και τους Αρκιούς, όπου πραγμα-
τοποιήθηκε εκδήλωση με εκπλήξεις και 
δώρα για τα παιδιά. Στην Αμοργό διορ-
γανώθηκε «χορευτικό αντάμωμα» με τη 
συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων 
από την Αμοργό, τη Δονούσα, την Ηρα-
κλειά, το Κουφονήσι, τη Νάξο και τη Σχοι-
νούσα, ενώ στην Πάτμο δόθηκε η παρά-
σταση «Κοσμάς ο Αιτωλός». Βασικός χο-
ρηγός της αποστολής ήταν η Chipita Α.Ε.
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4.796 ιατρικές εξετάσεις σε 8 νησιά 
από την ομάδα της καρδιάς τους
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Αλόη, 
ο πράσινος 
θησαυρός 
της φύσης 
για την υγεία

Α
πό την καθιέρωση της δυτικής 
ιατρικής στα χρόνια του Ιππο-
κράτη η αλόη (aloe vera) θεω-
ρείται βάλσαμο και βότανο την 
υγείας και της μακροζωίας. Μέσα 
από τα πράσινα φύλλα της βγαί-

νει ένας χυμός που είναι πολύ πλούσιος σε μικρο-
θρεπτικά συστατικά, γεγονός που καθιστά την αλόη 
ένα από τα ισχυρότερα superfoods της καθημε-
ρινής διατροφής και των καθημερινών μας συνη-
θειών. Για πολλά χρόνια τη γνωρίζαμε σαν κατα-
πραϋντικό και επουλωτικό συστατικό στις κρέμες 
και στα γαλακτώματα σώματος για μετά το ντους 
και για μετά τον ήλιο. Εκεί ειδικά, στα after sun 
καλλυντικά προϊόντα, η αλόη πρωταγωνιστούσε. 
Μόνη της ή με χαμομήλι, μέντα και άλλα εκχυλί-

σματα βοτάνων, η αλόη επουλώνει τραύματα και ε-
γκαύματα, ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα, κατα-
πολεμά το ατοπικό έκζεμα, μειώνει την ξηρότητα 
και θωρακίζει τον δερματικό ιστό ενάντια στις ε-
ξωγενείς επιθέσεις. Τα τελευταία χρόνια η αλόη 
μπήκε δυναμικά και στον χώρο των πόσιμων σκευ-
ασμάτων που φροντίζουν ολιστικά τον οργανισμό. 
Σαν ρόφημα ή σκόνη που μπορεί να διαλυθεί σε 
υγρό αποτελεί ένα μοντέρνο και αναντικατάστατο 
συμπλήρωμα διατροφής το οποίο ενισχύει το γα-
στρεντερικό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Η 
δράση της στην αποκατάσταση και εξισορρόπηση 
της εντερικής χλωρίδας την καθιστά ιδιαίτερα πο-
λύτιμη σε περιόδους κούρασης και άγχους, ενώ η 
ανοσοποιητική της δράση βοηθά τον οργανισμό να 
αντεπεξέλθει τον χειμώνα στις ιώσεις και το καλο-

καίρι στη UV ακτινοβολία, στα ξενύχτια των δια-
κοπών, στο άστατο φαγητό, στην υπερβολική κα-
τανάλωση αλκοόλ και γενικά στις παρασπονδίες. 
Επιπλέον, σαν φυσικό προϊόν η αλόη αποτελεί ι-
δανική επιλογή για όσους αναζητούν φυσικούς 
συμμάχους υγείας στο φαρμακείο. Η προσθήκη 
της πόσιμης φόρμουλας της αλόης δεν συνοδεύ-
εται από περιορισμούς που αφορούν άλλα ευερ-
γετικά συστατικά, όπως είναι, για παράδειγμα, εκ-
χυλίσματα που δίνουν ενέργεια και τα οποία μπο-
ρούν να διαταράξουν τον ύπνο αν ληφθούν αργά. 
Στο φαρμακείο των διακοπών η αλόη αποτελεί 
έναν απαραίτητο σύμμαχο για τα απρόοπτα της 
παραλίας και για τα άλλα βάσανα των διακοπών, 
όπως η δυσκοιλιότητα λόγω της αλλαγής της ποι-
ότητας νερού αλλά και της καθημερινής ρουτίνας.

Η αλόη είναι 
φαρμακευτικό 
βότανο με την 
ιπποκράτεια έννοια 
του όρου. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
τοπικά στο δέρμα σε 
ερεθισμούς, αλλά και 
σαν πόσιμη φόρμουλα 
για την ενίσχυση όλου 
του οργανισμού.

Τα βιοομοειδή είναι 
βιολογικά φάρμακα 
υψηλής ομοιότητας με 
τον βιολογικό παράγοντα 
αναφοράς και αποτελούν 
για τη ρευματολογία 
μια ευκαιρία που 
δεν πρέπει να χαθεί, 
καθώς συγκρατούν τη 
φαρμακευτική δαπάνη.

Το κόστος των ρευματικών 
νοσημάτων μπορεί να μειωθεί

  ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΑ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τ
α τελευταία 20 χρόνια στην αντιμετώ-
πιση πολλών αυτοάνοσων και φλεγ-
μονωδών ρευματικών νοσημάτων, 
όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η 
αξονική σπονδυλαρθρίτιδα και ο συ-

στηματικός ερυθηματώδης λύκος, χρησιμοποι-
ούνται με επιτυχία οι βιολογικοί παράγοντες. 
Πρόκειται για σύνθετα μόρια (μονοκλωνικά α-
ντισώματα ή διαλυτοί υποδοχείς), που παράγο-
νται με τη βοήθεια υψηλής βιοτεχνολογίας (α-
νασυνδυασμένου DNA), με στοχευμένη δράση 
σε συγκεκριμένους μεσολαβητές της φλεγμο-
νής (TNFα ή άλλες ιντερλευκίνες). Χορηγού-

νται συνδυαστικά κυρίως μετά την αποτυχία 
των κλασικών φαρμάκων (τα λεγόμενα πρώ-
της γραμμής φάρμακα) και ο βασικός λόγος 
για κάτι τέτοιο δεν είναι το προφίλ ασφάλειας 
ή αποτελεσματικότητας αλλά κυρίως το υψηλό 
κόστος που συνοδεύει τη χορήγηση τέτοιων 
θεραπειών, το οποίο συχνά αγγίζει τα 10.000 
ευρώ τον χρόνο.

Από το 2013 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων (ΕΜΑ), με στόχο τη μείωση του ι-
διαίτερα αυξημένου αυτού φαρμακευτικού κό-
στους και με βάση αξιόπιστες συγκριτικές με-
λέτες αποτελεσματικότητας, ανοσογονικότητας 

και ασφάλειας, έχει εγκρίνει τουλάχιστον 10 τέτοια βιοομο-
ειδή αντισώματα και περισσότερα από 36 γενικά βιοομοειδή 
(ηπαρίνες, ινσουλίνες, ερυθροποιητίνη και άλλα μόρια).

Στην κατηγορία των βιοομοειδών ανήκουν πρωτότυπα 
(δεν πρόκειται για γενόσημα) βιολογικά φάρμακα με υψηλή 
ομοιότητα με τον βιολογικό παράγοντα αναφοράς και σημα-
ντικά μειωμένο κόστος χρήσης. Το μικρότερο κόστος προ-
κύπτει κυρίως από την απουσία πλέον ανάγκης και απαίτη-
σης για μελέτες έγκρισης σε κάθε φαρμακευτική ένδειξη. 
Τα φάρμακα αυτά είναι δυνατό να έχουν μικρές δομικές 
αλλαγές σε σχέση με το φάρμακο αναφοράς, χωρίς όμως 
αυτές να σχετίζονται με κλινικά σημαντικές διαφορές. Και 
κάτι τέτοιο μόνο αρνητικό δεν είναι, αφού η έρευνα έχει 
πρόσφατα δείξει ότι μερικά βιοομοειδή, δεδομένου του πιο 
σύγχρονου τρόπου παρασκευής αλλά και νέων μεθόδων 
τυποποίησης (formulation), είναι δυνατό να σχετίζονται με 
καλύτερο προφίλ ασφάλειας. Ένα από τα βιοομοειδή που 
πρόσφατα κυκλοφόρησε και στη χώρα μας (βιοομοειδές 
του etanercept) φάνηκε να σχετίζεται με μικρότερο ποσο-
στό ανάπτυξης αντισωμάτων έναντι του φαρμάκου, αντι-
σώματα τα οποία μακροχρόνια σχετίζονται με μικρότερη 
παραμονή στη θεραπεία. Με άλλα βιοομοειδή έχει φανεί 
μειωμένη συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών στο ση-
μείο της έγχυσης. Αυτό που σίγουρα απαιτείται είναι τα εν-
θαρρυντικά αυτά κλινικά ευρήματα να επιβεβαιωθούν και 
σε βάθος χρόνου (φαρμακοεπαγρύπνηση) και σε όλες τις 
ενδείξεις για τις οποίες έχουν εγκριθεί αλλά όχι μελετηθεί.

Έχοντας υπόψη ότι τα βιοομοειδή έχουν επιμελώς και 
προτυποποιημένα ελεγχθεί κυρίως σε ειδικά σχεδιασμέ-
νες προκλινικές αλλά και σε τυχαιοποιημένες συγκριτικές 
μελέτες φάσης Ι και ΙΙΙ και έχει αποδειχθεί ότι χαρακτηρί-
ζονται από παρόμοιο προφίλ αποτελεσματικότητας και α-
σφάλειας σε σχέση με τον βιολογικό παράγοντα αναφοράς, 
η παρουσία τους αποτελεί αναμφίβολα, για όλες τις ευρω-
παϊκές χώρες, ευκαιρία επίτευξης σημαντικού κλινικού ο-
φέλους με εξορθολογισμένο φαρμακευτικό κόστος.
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Η χρονιά ολοκληρώθηκε µε τον 
Παναθηναϊκό και τον Ολυµπι-
ακό να έχουν κερδίσει το πλε-
ονέκτηµα έδρας αλλά να µην 
καταφέρνουν να προκριθούν 

στο φάιναλ φορ, τον Παναθηναϊκό να κατακτά το 
πρωτάθληµα επειδή έκανε καλύτερες επιλογές 
ξένων –καλοκαίρι και χειµώνα, χαρακτηριστική 
η σύγκριση Τζέιµς και Μπράουν, που αποκτήθη-
καν σχεδόν ταυτόχρονα–, αλλά και µεγάλα ερω-
τηµατικά να συνοδεύουν αµφότερους.

Για τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό το µε-
γαλύτερο ερωτηµατικό ήταν αν τη νέα σεζόν θα 
συµµετείχε στην Ευρωλίγκα ή στο Champions 
Cup. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτιόνταν από αυτό. Για 
τον Ολυµπιακό το βασικό ερώτηµα ήταν το αν θα 
συνέχιζε µε την ίδια φιλοσοφία που χαρακτή-
ρισε την πιο επιτυχηµένη περίοδο της ιστορίας 
του ή θα προσαρµοζόταν στις νέες ανάγκες που 
έχουν δηµιουργηθεί από τη στιγµή που Σπανού-
λης και Πρίντεζης βρίσκονται πλέον στη δύση 
της τεράστιας καριέρας τους.

Τα ερωτηµατικά απαντήθηκαν και από τις 
δύο διοικήσεις µε άκρως ενθαρρυντικό τρόπο, έ-
δειξαν πως θα παραµείνουν στην ελίτ του ευρω-
παϊκού µπάσκετ.

Η επιλογή Μπλατ
Αποχαιρετώντας τον Σφαιρόπουλο ο Ολυµπι-
ακός συµφώνησε µε συνοπτικές διαδικασίες 
µε τον πλέον περιζήτητο από τους διαθέσιµους 
προπονητές του φετινού καλοκαιριού, τον Ντέι-
βιντ Μπλατ. Έναν προπονητή που έχει κοουτσά-
ρει τον ΛεΜπρόν Τζέιµς και έφτασε στους τελι-
κούς του ΝΒΑ, έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα, κα-
τέκτησε το Ευρωµπάσκετ του 2007 µε τη Ρωσία 
µέσα στην Ισπανία. Έναν προπονητή µε βαθιά 
γνώση της αµερικανικής αγοράς, ο οποίος απο-
τελεί κίνητρο για τον κάθε, κυρίως νεαρό, Αµε-
ρικανό να προτιµήσει τον Ολυµπιακό έναντι κά-
ποιας άλλης οµάδας. Αποδείχθηκε και στην πε-
ρίπτωση του Νάιτζελ Γουίλιαµς Γκος, ενός πλέι 
µέικερ µε χαρακτηριστικά που λείπουν από τον 
Ολυµπιακό και που άφησε εξαιρετικές εντυπώ-
σεις στην πρώτη ευρωπαϊκή του σεζόν, ο οποίος 
προτίµησε τον Ολυµπιακό του Μπλατ παρά τις 
«σειρήνες» από Μόσχα, Κωνσταντινούπολη, 
Βαρκελώνη, Κάουνας.

Η πρώτη κίνηση του Ολυµπιακού επί Μπλατ 
ήταν η ανανέωση του Σπανούλη µε σαφώς µει-
ωµένο συµβόλαιο, κάτι που αποδεικνύει κατ’ 
αρχάς το τεράστιο κίνητρο που συνεχίζει να ο-
ρίζει τις επιλογές ενός παίκτη-θρύλου του ευρω-
παϊκού µπάσκετ. Θα µπορούσε να απαιτήσει πε-
ρισσότερα λεφτά από τον Ολυµπιακό, θα µπο-
ρούσε να τα βρει σε οποιαδήποτε άλλη οµάδα µε 
υψηλούς στόχους και γεµάτο πορτοφόλι. Προ-
τίµησε να συµβάλει στη δηµιουργία µιας καλύ-
τερης οµάδας, µε υψηλότερο διαθέσιµο µπάτζετ 
για τους υπόλοιπους, στην οποία ο ίδιος θα µπο-
ρεί να έχει διαφορετικό ρόλο: να µπαίνει για να 
κάνει τη διαφορά, όχι να τα περιµένουν όλα από 
αυτόν, όπως κατέληξε και η σεζόν που µόλις ο-
λοκληρώθηκε, παρ’ ότι ξεκίνησε µε άλλη προο-
πτική. Ακολούθησε η ανανέωση του Παπανικο-
λάου για τρία χρόνια και αναµενόταν και η απά-
ντηση του Παπαπέτρου, για τον οποίο υπάρχει 
και έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυµπιακός διατηρεί 
τον πυρήνα του ελληνικού του κορµού (Σπανού-

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
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λης, Πρίντεζης, Παπανικολάου, Μάντζαρης) και 
πλέον όλα για την επόµενη σεζόν θα κριθούν στις 
επιλογές των ξένων. Το βασικό πρόβληµα της 
περσινής (και της προπέρσινης) οµάδας δεν ήταν 
ο ελληνικός κορµός αλλά η µετριότητα ή αδυνα-
µία προσαρµογής των ξένων. Σε µεγάλο βαθµό 
τις συγκεκριµένες επιλογές «πλήρωσε» και ο 
Σφαιρόπουλος, του οποίου κατά τα άλλα η δου-
λειά ήταν εξαιρετική. Πιθανότατα αυτός ήταν και 
ένας από τους λόγους που «χρυσοπληρώθηκε» 
(αναλογικά µε όσα έχει συνηθίσει ο Ολυµπιακός 
να δίνει για προπονητή την τελευταία δεκαετία) 
ο Μπλατ.

Τα δύο κοµµάτια του παζλ
Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός φαίνεται 
να έχει προχωρήσει σε µια σιωπηρή «κατάπαυση 
πυρός µε την Ευρωλίγκα». ∆ικαιολογηµένη η 
δυσαρέσκεια του Παναθηναϊκού, δικαιολογη-
µένη βέβαια και η έντονη αντίδραση της Ευρω-
λίγκας για τις εκτός θεσµικού πλαισίου αντιδρά-
σεις του ∆ηµήτρη Γιαννακόπουλου, καλοί και οι 
ηρωισµοί τύπου «θα σηκωθούµε να φύγουµε, να 
πάµε αλλού», αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Πανα-
θηναϊκός δεν θα µπορούσε να διατηρήσει το ση-
µερινό του στάτους εκτός Ευρωλίγκας. Η Ευρω-
λίγκα θα δεχόταν ένα βαθύτατο πλήγµα αν απο-
χωρούσε ο Παναθηναϊκός, αλλά θα επιβίωνε. Ο 
Παναθηναϊκός δεν θα µπορούσε πλέον να είναι 
ο ίδιος αν αποφάσιζε να αποχωρήσει.

Στη συνέχεια ο ∆. Γιαννακόπουλος έδωσε το 
κάτι –πολύ– παραπάνω για να κρατήσει τον Κα-
λάθη, τον ηγέτη της µετα-∆ιαµαντίδη εποχής, 
και οι υπόλοιπες κινήσεις θα είναι στο πνεύµα 
της περσινής σεζόν. Η συνεργασία µε τον Ρίβερς 
ολοκληρώθηκε –λογική εξέλιξη έτσι όπως ολο-
κληρώθηκε η σεζόν και µε Αντετοκούνµπο και 
Λοτζέσκι να συνεχίζουν–, οι Βουγιούκας, Λεκα-
βίτσιους, Ντένµον παραµένουν, ο Μήτογλου θα 
έχει σαφώς αναβαθµισµένο ρόλο, ο (36χρονος 
µεν, αλλά µε εξαιρετική παρουσία πέρυσι και δι-
αφοροποιηµένο στυλ παιχνιδιού) Λάσµε επέ-
στρεψε για να δώσει στοιχεία που έλειψαν από 
τον περσινό Παναθηναϊκό στη θέση του σέντερ, 
ενώ παραµένει ερωτηµατικό ο Παππάς, αν και 
µοιάζει δύσκολο να µη συµφωνήσουν τελικά.

Η περαιτέρω ενίσχυση µοιάζει µε εξίσωση, 
η οποία… δεν θα βγάλει αποτέλεσµα πάνω από 
έξι ξένους, όπως πέρυσι, µε όλη την ανισορροπία 
που αυτό επέφερε. Αν τυχόν δεν τα βρει ο Παπα-
πέτρου µε τον Ολυµπιακό και συµφωνήσει στη 
συνέχεια µε τον Παναθηναϊκό, προφανώς και θα 
λύσει τα χέρια στον Πασκουάλ. Όπως και αν ελ-
ληνοποιηθεί ο Γκιστ. Από κει και πέρα, αυτή τη 
στιγµή έχουν αποχωρήσει –χωρίς να έχουν κλεί-
σει κάπου αλλού, κάτι που αφήνει ανοιχτά όλα τα 
ενδεχόµενα– τα δύο από τα τέσσερα βασικά γρα-
νάζια της περσινής µηχανής, ο Σίνγκλετον και ο 
Τζέιµς. Σε µεγάλο βαθµό αυτά είναι και τα δύο 
κοµµάτια του παζλ που θα κρίνουν την επιτυχία 
του εγχειρήµατος, ποιος θα αντικαταστήσει (αν 
θα αντικαταστήσει) τους Σίνγκλετον και Τζέιµς.

Σε κάθε περίπτωση, οι «αιώνιοι» έχουν ήδη 
απαντήσει στα µεγάλα ερωτηµατικά που συνό-
δευσαν το τέλος της προηγούµενης σεζόν. Απο-
µένουν οι καθοριστικές πινελιές, που θα κρίνουν 
το αν θα καταφέρουν να επιστρέψουν στο φάι-
ναλ φορ της Ευρωλίγκας. Γιατί σίγουρα θα είναι 
«κάπου εκεί» όταν θα πλησιάζει το τέλος της δια-
δροµής της επόµενης σεζόν.
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

Και επειδή όταν πρόκειται για ένα μοντέλο Nissan 
με τόσα προνόμια δεν χωρούν… δεύτερες σκέψεις, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον πλησι-
έστερο επίσημο έμπορο Nissan ή το www.nissan.gr 
για να «διανύσουν» πολλά και συναρπαστικά καλοκαι-
ρινά χιλιόμετρα!

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

Η Honda ετοιμάζεται να αποκαλύψει το CR-V Hybrid 
Prototype στην έκθεση της Φρανκφούρτης, προαναγ-
γέλλοντας το πρώτο ηλεκτροκίνητο SUV της στην Ευ-
ρώπη. Παράλληλα, το ανανεωμένο στιλ του δίνει τα 

πρώτα στοιχεία για την προσεχή γενιά CR-V ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών. Πιο φαρδύ, πιο ψηλό και πιο μακρύ από τον προκά-
τοχό του, το Hybrid Prototype του νέου CR-V είναι ανανεωμένο 
αισθητικά, με φαρδύτερο στήσιμο που ορίζεται από διευρυμέ-
νους και μυώδεις θόλους των τροχών.

Από πλευράς κινητήρων η 8η γενιά CR-V θα λανσαριστεί 
μέσα στο 2018 με το νέο 1.5 VTEC Turbo (με χειροκίνητο 6άρι ή 
CVT κιβώτιο) για να αντιμετωπίσει μοντέλα όπως το VW Tiguan. 
Αργότερα θα ακολουθήσει η νέα υβριδική διάταξη με δύο ηλε-
κτροκινητήρες i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive, ένας για κί-
νηση και ένας ως γεννήτρια) που συνδυάζονται με έναν ηλε-
κτροκινητήρα, έναν 2.0L i-VTEC τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 
κύκλου Atkinson. Σύμφωνα με τη Honda, το σύστημα i-MMD 
καθορίζει τη χρήση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας με τον 
πιο αποδοτικό τρόπο, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο οδη-
γός να επιλέγει μεταξύ των τριών προγραμμάτων οδήγησης, EV 
Drive, Hybrid Drive και Engine Drive.

Στο EV Drive ο ηλεκτροκινητήρας αντλεί ενέργεια αποκλει-
στικά από τις μπαταρίες, προσφέροντας οδήγηση μηδενικών 
ρύπων. Στο Hybrid Drive ο βενζινοκινητήρας παρέχει ισχύ στον 
ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια, που με τη σειρά του τροφοδοτεί με 
ισχύ στον ηλεκτροκινητήρα. Στο πρόγραμμα αυτό η περίσσεια 
ενέργειας από τον βενζινοκινητήρα επιστρέφει μέσω της γεν-
νήτριας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Στο Engine Drive 
οι τροχοί κινούνται απευθείας από τον βενζινοκινητήρα με μια 
«on-demand» στιγμιαία αύξηση μέγιστης ισχύος από τον ηλε-
κτροκινητήρα. Αξιοσημείωτο είναι πως η Honda πήρε την από-
φαση να μην υπάρξει έκδοση diesel στο νέο Honda CR-V (σε α-
ντίθεση με το Civic) με στόχο την προώθηση της υβριδικής.

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

H γαλλική εταιρεία βρίσκεται με επιτυχία εδώ και 40 χρό-
νια στην αιχμή των εξελίξεων της Formula 1, στο σημα-
ντικότερο και το πιο απαιτητικό πεδίο της αυτοκινητικής 
προόδου στον πλανήτη.

Στις 16 Ιουλίου 1977 η Renault λαμβάνει μέρος στο πρώτο Grand 
Prix της ιστορίας της, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά 
και επιτυχημένη πορεία της, η οποία χρονολογείται από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια των 
επόμενων δεκαετιών η Renault συμμετέχει με επιτυχία σε κάθε 
μορφή αγώνων, σε ράλι, αγώνες αντοχής, αγώνες κατάρριψης ρεκόρ.

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

1, την απόλυτη μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ήταν μονό-
δρομος. Στις τέσσερις δεκαετίες που πέρασαν από το 1977, η φιλό-
δοξη και διαρκής δέσμευση της Renault για τη Formula 1 χαρα-
κτηρίζεται από μια έξυπνη, πρωτοποριακή προσέγγιση και προ-
σήλωση στην τεχνολογία, εξελίσσοντας τα μονοθέσιά της πάντα με 
στόχο την κορυφή.

Έτσι, η μακρά λίστα με νίκες που κοσμούν την ιστορία της είναι 
αποτέλεσμα αξιοζήλευτων καινοτόμων ρεκόρ στους τομείς της α-
εροδυναμικής, των σασί και των κινητήρων, όπως ο πρώτος turbo 
κινητήρας με τον οποίο κέρδισε το γαλλικό GP του 1979.

Με 12 πρωταθλήματα κατασκευαστών, 11 οδηγών, 170 νίκες με 
24 διαφορετικούς πιλότους και 481 podiums, η Renault είναι σή-
μερα ένας ισχυρός παίκτης στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κόσμο 
τόσο του μηχανοκίνητου όσο και του ηλεκτροκίνητου αθλητισμού 
με τη νεοσύστατη Formula E, όπου ήδη κυριαρχεί με δύο παγκό-
σμιους τίτλους στα δύο πρώτα χρόνια του θεσμού.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το νέο Seat Ibiza 
με προνομιακό επιτόκιο μόλις 3,9%

Με ένα νέο, προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα έρχεται 
να ενισχύσει περαιτέρω το εμπορικό λανσάρισμα του νέου 
Seat Ibiza η Tεχνοκάρ. Σε συνεργασία με τη Volkswagen 
Financial Services και με ισχύ από 04/09/2017, με το νέο 

επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα χαμηλού επιτοκίου η από-
κτηση του νέου Seat Ibiza γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι το ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό επιτόκιο, που διαμορφώνεται σε μόλις 3,9% (+0,6% ει-
σφορά), από τα χαμηλότερα που προσφέρονται σήμερα στην αγορά. H 
ελάχιστη προκαταβολή του προγράμματος ορίζεται σε 30%, ενώ η δι-
άρκεια της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 48 μήνες.

Η δόση που προκύπτει για τον υποψήφιο πελάτη με το νέο πρό-

γραμμα ξεκινά από μόλις 198 ευρώ τον μήνα για την έκδοση Ibiza 1.0 
Reference 75 hp.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κάλυψη 
Προστασίας Αποπληρωμής Δανείου, ενώ συνδυάζεται υποχρεωτικά 
με κατ’ ελάχιστο εξάμηνη ασφάλιση του αυτοκινήτου με πληρωμή από 
τον πελάτη στο πρόγραμμα Auto Protection, που περιλαμβάνει: αστική 
ευθύνη προς τρίτους, οδική βοήθεια από ατύχημα – All Help, ιατρική 
υποστήριξη, αστική ευθύνη εντός πορθμείου, αστική ευθύνη ρυμουλ-
κούμενου, αστική ευθύνη πυρός, προστασία αποπληρωμής δανείου / 
ατύχημα ιδιοκτήτη, ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, πυρός / τρομοκρα-
τικές ενέργειες, πυρός από στάσεις και απεργίες, ολική κλοπή, αυτοκί-
νητο αντικατάστασης (σε περίπτωση κλοπής), εγγύηση αξίας.

Μπορεί ο γερμανικός Όμιλος της Volkswagen να ήταν φαβορί για την πρώτη θέση των παγκό-
σμιων πωλήσεων του 2017, ωστόσο ο γαλλοϊαπωνικός των Renault-Nissan έκανε τελικά 
την έκπληξη και αναρριχήθηκε στην κορυφή για τη χρονιά που μας πέρασε.

Ο Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi σημείωσε συνολικές πωλήσεις 10,61 εκατομμυ-
ρίων οχημάτων. Από αυτά, τα 5,82 εκατομμύρια αντιστοιχούν στη Nissan, τα 3,76 στη Renault και τα 1,03 
εκατομμύρια στη Mitsubishi.

Η διαφορά, πάντως, από τον Όμιλο της Volkswagen είναι σχετικά μικρή, μόλις 70.000 μονάδες, καθώς 
ο τελευταίος έφτασε τα 10,53 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Στην τρίτη θέση η Toyota με πωλήσεις 10,20 εκα-
τομμυρίων οχημάτων.

Για τον Όμιλο της Renault-Nissan αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό το ζητούμενο από την εξαγορά ενός 
μεριδίου της Mitsubishi. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Carlos Ghosn, πέρα από 
την πρώτη θέση, υπάρχει πάντα το πλεονέκτημα της κλίμακας. Ο στόχος, άλλωστε, είναι η αύξηση των 
πωλήσεων το 2022 στα 14 εκατομμύρια οχήματα, με παράλληλη μείωση των εξόδων κατά 10 δισ. ευρώ. 
Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην κοινή χρήση ανταλλακτικών, πλαισίων, στη μεταφορά τε-
χνογνωσίας και σε μία ακόμη σειρά οικονομιών κλίμακας, τις οποίες εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια 
σχεδόν όλοι οι όμιλοι.

O Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi 
πρώτος στις πωλήσεις για το 2017

Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες για τα μο-
ντέλα της Honda:
• Νέα μειωμένη τιμή κατά €4.325 για το Honda Civic 4D 1.5 Comfort, €22.575 από €26.900
• Όφελος πελάτη €1.000 για το Civic 4D 1.5 Elegance

• Όφελος πελάτη €1.000 για το HR-V 1.5 Elegance MT & CVT
• Όφελος πελάτη από €3.000 έως €4.000 για συγκεκριμένες εκδόσεις CR-V 4WD 1.6lt MT
Για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Honda είναι πληρωμένα τα έξοδα πινακίδων και τα τέλη κυκλοφορίας για 
το 2018. Οι υποψήφιοι πελάτες Honda μπορούν τώρα να αποκτήσουν το μοντέλο Honda που επιθυμούν εκ-
μεταλλευόμενοι τα παρακάτω οφέλη:
• 3+2 χρόνια επέκταση εγγύησης
• 5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια Honda Assist σε συνεργασία με την S.B.A.I. Mondial Assistance

Παράλληλα, η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συνεχίζει το πρόγραμμα Honda Family, με το οποίο 
όποιος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο Honda εξασφαλίζει δωρεάν ασφάλεια για έναν χρόνο στον ίδιο, καθώς 
και σε όποιον από την οικογένειά του θέλει να αγοράσει νέο Honda αυτοκίνητο.

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

Στο πλαίσιο επικοινωνίας της τεχνολογίας και της ποιότητας κατασκευής του Kia Sportage ξεκί-
νησε νέα καμπάνια μέσω ενός σποτ στο οποίο το SUV παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια ενός μι-
κρού αγοριού. Το παιδάκι διηγείται στον φίλο του τα «μαγικά» κόλπα που κάνει ο μπαμπάς του 
με το αυτοκίνητο: Ο μπαμπάς του έχει δυνάμεις όπως στα παραμύθια! Το πορτμπαγκάζ ανοίγει 

μόλις το πλησιάζει, παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να αγγίζει το τιμόνι και κατορθώνει και φρενάρει αυτό-
ματα το αυτοκίνητο εάν εμφανιστεί ξαφνικά η «πριγκίπισσα».

Η ταινία επικοινωνεί τα «μαγικά» χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου: Smart Power Tailgate, Smart 
Parking Assist System, Kia’s connected Services, Autonomous Emergency Braking, ενώ στο τέλος εμ-
φανίζεται η διάκριση του αυτοκινήτου στην έρευνα της JD Power –όπου κατέλαβε την πρώτη θέση στην 
αξιοπιστία (Μελέτη Αξιοπιστίας – JD Power 2017 Γερμανία)– αλλά και η επταετής εργοστασιακή εγγύηση.

Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική καμπάνια δημιουργήθηκαν δύο νέες εκδόσεις, η 1.7lt 115hp EX Progressive 
και η 1.7lt 141hp DCT Progressive Plus, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στην ται-
νία, αλλά και ακόμη περισσότερα. Να σημειώσουμε ότι η τιμή εκκίνησης του Sportage (έκδοση 1.6 Instyle 
132hp) είναι €19.590.

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

H ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot –εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη– έχει ξεκινή-
σει την παράδοση των ασθενοφόρων τύπου Peugeot Boxer, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, στο ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των κινητών μονάδων και θερμοκοι-
τίδων, καθώς και μέρους των υπόλοιπων ασθενοφόρων, ενώ η συνολική παράδοση θα έχει ολοκληρω-
θεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Peugeot του Ομίλου Συγγελίδη ανταποκρί-
θηκε σε όλα τα αιτήματα και τις βελτιώσεις που ζητήθηκαν από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε 
να επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των πληρωμάτων που δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα στο κοι-
νωνικό έργο που επιτελούν.

Επίσης, η Peugeot έχει ολοκληρώσει την πανελλαδική εκπαίδευση των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στον 
χειρισμό των νέων οχημάτων.

Ο Όμιλος Συγγελίδη, θέλοντας να συνεισφέρει στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα 
Νιάρχος και ειδικότερα στη συγκεκριμένη δωρεά, παρέχει για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των οχημάτων 
δωρεάν την προληπτική τους συντήρηση στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Peugeot στην επικράτεια.

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θέλει να συνδυ-
άσει τις κορυφαίες επιδόσεις με το εντυπωσιακό α-
μάξωμα ενός τετράθυρου κουπέ και την πρακτικό-
τητα ενός αυτοκινήτου που έχει και οικογενειακά 

χαρακτηριστικά.
Οπτικά υπάρχουν αναφορές στο supercar της μάρκας, την 

AMG GT, ενώ στην ουσία η AMG GT 4-Door Coupé είναι η top 
εκδοχή της επίσης καινούργιας CLS, η οποία κινείται από τον 

Το νέο XC40, το compact premium SUV της 
Volvo, κέρδισε τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυ-
τοκινήτου της Χρονιάς 2018. Πρόκειται για την 
πρώτη φορά που η Volvo Cars κατακτά αυτό 

το σημαντικό βραβείο.
«H κατάκτηση του βραβείου από το νέο μας XC40 

συμπίπτει με μια τέλεια χρονική συγκυρία» δήλωσε 
ο Χόκαν Σάμιουελσον, πρόεδρος και CEO της Volvo 
Cars. «Σήμερα, για πρώτη φορά, η Volvo διαθέτει τρία 

Οι τιμές για το νέο και πολλά υποσχόμενο SUV της Mitsubishi ξεκι-
νούν από τα 24.900 ευρώ για την έκδοση Inform με τον κινητήρα 
των 1.500 κυβικών, χειροκίνητο κιβώτιο, κίνηση στους εμπρός 
τροχούς και με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού που πε-

ριλαμβάνει μεταξύ άλλων Lane Departure Warning, Forward Collision, 
cruise control, Hill Start Assist, επτά αερόσακους κ.λπ.

Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η έκδοση 1.5 Invite Plus με τιμή από 27.500 
ευρώ και κίνηση και πάλι στους εμπρός τροχούς, καθώς και πλουσιότερο 
επίπεδο εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, διζωνικός κλιματισμός, κάμερα οπι-
σθοπορείας, τροχοί 18 ιντσών κ.λπ.).

Τέλος, η κορυφαία έκδοση Ιntense Plus με τον κινητήρα των 1.500 κυ-
βικών, κιβώτιο CVT και τετρακίνηση ξεκινά από τα 35.950 ευρώ με ακόμα 
πιο πλούσιο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα, θερ-
μαινόμενο τιμόνι, πανοραμική οροφή, adaptive cruise control, Blind Spot 
Warning, περιμετρικούς αισθητήρες, Head Up Display, LED προβολείς κ.λπ.

bi-turbo V8 των 4.000 κυβικών της Mercedes, ο οποίος στην GT 
63 4Matic+ αποδίδει 585 ίππους και στην G 63 S 4Matic+ 639 ίπ-
πους. Hπρώτη ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δεύτερα 
και έχει τελική 310 χλμ./ώρα, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα της 
δεύτερης είναι 3,2 δεύτερα και τελική ταχύτητα 315 χλμ./ώρα.

Στη βάση υπάρχει και η GT 53 με τον καινούργιο turbo εξα-
κύλινδρο σε σειρά των 3.000 κυβικών που αποδίδει 435 ίππους 
και υποστηρίζεται από EQ-Boost (ήπιο υβριδικό σύστημα) που 

συμβάλλει με 22 ίππους και 250 Nm. Εδώ το 0-100 χλμ./ώρα 
έρχεται σε 4,5 δεύτερα και η τελική φτάνει τα 285 χλμ./ώρα.

Και οι τρεις κινητήρες συνδυάζονται με το αυτόματο κιβώ-
τιο των 9 σχέσεων της AMG και την τετρακίνηση 4Matic+, οι 
οκτακύλινδρες εκδόσεις έχουν πνευματική ανάρτηση, ενώ η 
63 S θα έχει και drift mode.

Το εσωτερικό διαθέτει φυσικά σπορ λεπτομέρειες και κυ-
ρίως το ψηφιακό ταμπλό ως στάνταρ στις GT 63, ενώ μεγάλες 
είναι και οι δυνατότητες προσωποποίησης. Χαρακτηριστικά 
είναι και τα μπουτόν αφής στο καινούργιο τιμόνι.

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θα είναι διαθέσιμη από 
το ερχόμενο καλοκαίρι και σε τιμές που δεν θα κυμαίνονται –
στη Γερμανία– κάτω από τα 150.000 ευρώ.

H Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 
έχει μέχρι και 639 ίππους

Το Volvo XC40 
είναι το Ευρωπαϊκό 
Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2018

Το νέο 
Mitsubishi Eclipse Cross 
ξεκινά από τα 24.900 ευρώ

παγκόσμια SUV στην γκάμα της. Το XC40 θα δώσει 
ισχυρή επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξή μας, βάζο-
ντάς μας σε μία νέα, ταχύτατα αναπτυσσόμενη κα-
τηγορία, αυτή των compact SUV».

Με την πρωτιά του XC40 ολόκληρη η γκάμα 
των παγκόσμιων SUV της Volvo έχει πλέον κερ-
δίσει βραβείο Αυτοκινήτου της Χρονιάς είτε στην 
Ευρώπη είτε στη Βόρεια Αμερική, καθώς τα 
XC90 και το XC60 κέρδισαν τον τίτλο του North 
American Truck/Utility of the Year τα προηγού-
μενα δύο χρόνια.

Το XC40 είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo 
που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα CMA (Compact 
Modular Architecture), στην οποία θα βασιστούν 
και όλες οι επερχόμενες εκδόσεις της σειράς 40, 
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων.

Το XC40 είναι επίσης το πρώτο Volvo που προ-
σφέρει τη δυνατότητα car-sharing μέσω της τε-
χνολογίας ψηφιακού κλειδιού της Volvo και της 
πλατφόρμας της για υπηρεσίες διασύνδεσης Volvo 
On Call.

Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και υποστήριξης 
οδηγού στο XC40 συμπεριλαμβάνουν το σύστημα 
ημιαυτόνομης οδήγησης Pilot Assist, το σύστημα 
αποφυγής συγκρούσεων City Safety, το σύστημα α-
ποφυγής εκτροπής από τον δρόμο Run-Off Road 
Mitigation, το Cross Traffic Alert με αυτόματο φρε-
νάρισμα και την κάμερα 360° που βοηθά τους οδη-
γούς να ελιχθούν σε μικρούς χώρους στάθμευσης.

Στην πορεία στην γκάμα του XC40 θα προστε-
θούν τόσο μία υβριδική όσο και μία πλήρως ηλε-
κτρική έκδοση.

Πρεμιέρα, λοιπόν, στην έκθεση της γαλλικής πρωτεύουσας για το μικρότερο SUV της γκάμας 
της VW, το T-Cross, για το οποίο η γερμανική εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επί-
σημο σκίτσο του.

Παράλληλα, η VW έκανε γνωστό πως το μήκος του T-Cross θα είναι στα 4,107 μέτρα, μιλώντας για 
αυξημένη πρακτικότητα και χώρους. Ουσιαστικά το T-Cross τοποθετείται απέναντι στο Seat Arona και 
στο επερχόμενο Skoda, που μάλλον θα ονομάζεται Polar.

Από μπροστά το T-Cross αναμένεται να παραπέμπει στο μεγαλύτερο T-Roc, ενώ το πίσω μέρος του 
αναμένεται να έχει μια πιο κλασική γραμμή. Με πιο κάθετη πέμπτη πόρτα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται 
και καλύτεροι χώροι για επιβάτες και αποσκευές στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό, όπου αναμένεται να 
δούμε το ταμπλό του T-Roc ή και του Polo με τα ποιοτικότερα μαλακά πλαστικά.

Η γκάμα των κινητήρων θα ξεκινά από τον χιλιάρη TSI με τους 90 και 115 ίππους, θα υπάρχει έκ-
δοση 1.5 TSI με 150 ίππους και αργότερα 2.000 κυβικών με τον κινητήρα του Polo GTI. Το T-Cross θα 
είναι αποκλειστικά προσθιοκίνητο, με την γκάμα των κινητήρων να συμπληρώνει ο πετρελαιοκινητή-
ρας 1.6 TDI με 95 και 115 άλογα.

Tο νέο VW T-Cross θα 
παρουσιαστεί επίσημα στο Παρίσι

Η Hyundai Motor χορηγός 
της Chelsea

Η Hyundai Motor ανακοίνωσε πολυετή συνεργασία με το Chelsea Football Club, όπου 
το λογότυπο της μάρκας Hyundai θα κοσμεί το μανίκι της νέας εμφάνισης από την ε-
πόμενη σεζόν μέχρι το 2022 ως Παγκόσμιος Συνεργάτης Αυτοκινήτου. Η συμφωνία 
με την Chelsea αποτελεί την πρώτη φορά που η Hyundai εισέρχεται στην ποδοσφαι-

ρική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η νέα εταιρική σχέση επεκτείνει τη μακροχρόνια παρου-
σία της Hyundai στο ποδόσφαιρο, έχοντας συνεχή συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς διοργα-
νώσεις τα τελευταία 20 χρόνια.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από ένα νέο βίντεο με τους αστέρες της Chelsea Olivier Giroud, 
David Luiz και Tiémoué Bakayoko. Η διασκεδαστική ταινία μικρού μήκους καταγράφει τους 
«Blues» να παρευρίσκονται σε μια φωτογράφιση διαφορετική απ’ ό,τι έχουν βιώσει έως τώρα, 
καθώς μια ομάδα φιλάθλων της Chelsea βρίσκεται στο επίκεντρο και αναλαμβάνει τους ρόλους 
που συνήθως συνδέονταν με τους ήρωες του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της χορηγικής σχέσης η Hyundai θα συνεργαστεί στενά με την Chelsea για 
να αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών και πλεονεκτημάτων για τους φιλάθλους του συλλόγου, 
στο πλαίσιο της φιλοδοξίας της να διευκολύνει τις μετακινήσεις και να κάνει το ποδόσφαιρο πιο 
προσιτό στους φιλάθλους.

Νέες εκδόσεις Τ3 και D3 για το Volvo XC40
Η γκάμα του νέου Volvo XC40, που βραβεύτηκε με τον τίτλο του Αυτο-

κινήτου της Χρονιάς 2018, εμπλουτίζεται με δύο νέες εκδόσεις, 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά.

Στη βενζινοκίνητη έκδοση Τ3 των 1,5 λίτρων ο τρικύλινδρος 
υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 156 ίππων με την κο-
ρυφαία τεχνολογία εξασφαλίζει στο compact premium SUV 
της Volvo δυναμικές επιδόσεις (τελική ταχύτητα 200 χλμ./

ώρα, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,4 δευτ.) με χαμηλή κατανά-
λωση καυσίμου (μόλις 6,2 λίτρα / 100 χλμ. στον μεικτό κύκλο). Πρό-
κειται για έναν ολοκαίνουριο κινητήρα της οικογένειας Drive-E, που 
έχει σχεδιαστεί εξολοκλήρου από τη Volvo και κατασκευάζεται στο 
εργοστάσιο της εταιρείας στο Σκέβντε της Σουηδίας.

Ο κινητήρας Τ3 ταιριάζει απόλυτα με τον νεανικό χαρακτήρα του 
νέου XC40, παρέχοντας στον οδηγό άμεση απόκριση από πολύ χα-
μηλές στροφές χάρη στην εξαιρετική καμπύλη της ροπής του. Με 
265 Nm διαθέσιμα από τις 1.600 έως τις 3.850 στροφές ανά λεπτό, η 
προηγμένη τεχνολογικά μονάδα καθιστά απολαυστική την οδήγηση 
του XC40 σε όλες τις συνθήκες. Συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 
σχέσεων, ενώ στους επόμενους μήνες θα είναι διαθέσιμο και αυ-
τόματο κιβώτιο.

Οι τιμές του ξεκινούν από €30.713 με πλούσιο βασικό εξοπλισμό 
που περιλαμβάνει City Safety, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3΄΄, κε-
ντρική οθόνη αφής 9΄΄ και προβολείς LED.

Παράλληλα, στην γκάμα του XC40 προστίθεται και η πετρελαι-
οκίνητη έκδοση D3 των 150 ίππων, γνωστή από άλλα μοντέλα της 
Volvo. Ο δίλιτρος diesel με τα 320 Nm ροπής μπορεί επίσης να συν-
δυαστεί με αυτόματο κιβώτιο Geartronic 8 σχέσεων, αλλά και με τε-
τρακίνηση (AWD). Οι τιμές για τις εκδόσεις D3 ξεκινούν από €35.194.
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H ΦΩΤΕΙΝΗ ∆ΑΡΡΑ ΣΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
ΠΑΠΑΓΟΥ
Η Φωτεινή ∆άρρα έχει διαλέξει τα τραγούδια της 
συναυλίας της εδώ και λίγες µέρες από τις επιλογές 
του κοινού της µέσα από τη σελίδα της στο Facebook. 
Έτσι, το ρεπερτόριο περιλαµβάνει τραγούδια δύο γυ-
ναικών-θρύλων, της Τζένης Βάνου και της Εντίθ Πιαφ, 
καθώς και όλες τις µεγάλες επιτυχίες που τραγούδησε 
η Φωτεινή – από το «Φεύγα» και το «Σ’ αγαπώ» µέχρι 
τις «Μάγισσες τις Σµύρνης». Στο Κηποθέατρο Παπά-
γου την Κυριακή 8 Ιουλίου.

ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆Ο
Αυτό το καλοκαίρι η Ελένη Τσαλιγοπούλου στην κε-
ντρική καλοκαιρινή της συναυλία στην ευρύτερη πε-
ριφέρεια της Αττικής στήνει µια µεγάλη γιορτή για 
την κυκλοφορία του νέου της άλµπουµ και προσκα-
λεί τους φίλους της για να γιορτάσουν µαζί, µε ελεύ-
θερη είσοδο, την Κυριακή 8 Ιουλίου στον εµβληµα-
τικό Πολυχώρο Λιπασµάτων στη ∆ραπετσώνα.

ΒΙΤΑΛΗ - ΖΙΩΓΑΛΑΣ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ
Η Ελένη Βιτάλη συναντά στο Βεάκειο Θέατρο του Πει-
ραιά τη ∆ευτέρα 9 Ιουλίου τον Νίκο Ζιώγαλα. Παρουσιά-
ζουν τις πιο γνωστές δηµιουργίες τους και αυτό που τους 
ενώνει επί δεκαετίες: την κοινή αισθητική και την κοινή 
µατιά για το καλό ελληνικό τραγούδι που έχει ρίζες στη 
δηµοτική και λαϊκή παράδοση.

«Πλούτος» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
Το Εθνικό Θέατρο πραγµατοποιεί το φετινό καλοκαίρι µια νέα συµπαραγωγή µε το Εθνικό Θέατρο Βελιγραδίου παρου-
σιάζοντας τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, στις 13 & 14 Ιουλίου , σε διασκευή-σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς. Μια πα-
ράσταση που στοχάζεται πάνω στο κεντρικό ερώτηµα που θέτει ο Αριστοφάνης για τον τρόπο κατανοµής του πλούτου 
και εξετάζει τις αναγωγές του στο σήµερα. Παίζουν: Γιώργος Γάλλος, Στέλιος Ιακωβίδης, Βασίλης Χαραλαµπόπουλος, 
Μάνος Βακούσης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Γιάννης Κότσιφας.
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Δεν διάλεξα 
την κωμωδία, 
με διάλεξε. 
Εγώ νόμιζα ότι 
ήμουν ψηλός, 
έπαιξα σαν 
ψηλός και η 
πραγματικότητα 
ήταν… 
διαφορετική.

Λ
άκης Λαζόπουλος, Σοφία Φι-
λιππίδου, Δημήτρης Πιατάς και 
Αντώνης Καφετζόπουλος βρί-
σκονται σε περιοδεία με τους 
«Βατράχους» του Αριστοφάνη, 
σε σκηνοθεσία Κώστα Φιλίπ-
πογλου. Η εκλεκτή παρέα θα 
βρεθεί σε 30 πόλεις πριν επι-
στρέψει και πάλι στην Αθήνα. 
Ο Δημήτρης Πιατάς μας εξηγεί 
γιατί αισθάνεται… γλάστρα.

Ξεκινάτε περιοδεία με τους «Βατράχους» του Αριστο-
φάνη. Είναι διαφορετικό το κοινό της επαρχίας;
Φυσικά, κάθε μέρος της χώρας μας είναι και διαφορε-
τική Ελλάδα!

Στους «Βατράχους» ο θεός Διόνυσος αισθάνεται απο-
γοητευμένος από την κατάσταση του θεάτρου στην 
Αθήνα, καθώς οι μεγάλοι τραγικοί έχουν πεθάνει. Στη 
σύγχρονη μνημονιακή Ελλάδα νομίζετε πως ο πνευμα-
τικός και καλλιτεχνικός κόσμος ανταποκρίνεται στις α-
παιτήσεις των καιρών; Και με ποιον τρόπο;
Ο σύγχρονος πνευματικός κόσμος είναι φιμωμένος, σε 
πολιτιστικό εμπάργκο, μας χρειάζονται σαν γλάστρες, 
για διακόσμηση του τοπίου. Η μόνη αντίσταση είναι η 
σιωπή… στη φλυαρία της καθημερινότητας.

Τι «ταλαιπωρεί» έναν ηθοποιό στο αρχαίο κείμενο;
Η μετάφραση. Δεν παίζουμε το πρωτότυπο και έχουν την 
απαίτηση να το αντιμετωπίζουμε σαν πρωτότυπο.

Οι περισσότερες επιλογές σας αφορούν την κωμωδία. 
Το διαλέξατε ή σας διάλεξε;
Με διάλεξε. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν ψηλός, έπαιξα σαν 
ψηλός και η πραγματικότητα ήταν… διαφορετική.

Και είναι πιο εύκολο να κάνεις το κοινό να γελάσει ή 
να κλάψει;
Νομίζω ότι το γέλιο είναι πιο δύσκολο… εξάλλου με συμ-
φέρει!

Αν έπρεπε να διαλέξετε ανάμεσα στην αγάπη του  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΙΑΤΑΣ

«Η μόνη αντίσταση 
είναι η σιωπή… 

στη φλυαρία της 
καθημερινότητας»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Κασομούλη 30
μετρό Ν. Κόσμος

«Μέμνησο», ομάδα Κράμα 
«Μαριονέτες», ομάδα Κάμας
«Three Years Later», Μαρία Γαρέφη
«Domino», ομάδα Domino 
«Slίπ», ομάδα B.area 4
«Πικραλίδες», Μ. Γαρέφη & Μ. Συμεωνίδου 
«Que Me «Que Me Veux-Tu?», Ομάδα Majo 
«ToiMi», Βαρβάρα Μπαρδακά
«Fluttering Out», Ομάδα Elusion
«Αποχαιρετισμός», Ομάδα Quo Vadis
«2Αδρομές», ομάδα Crows
«2^2gether», Ομάδα Αήρ 
«Metamorphosis», Μ. Στεργιοπούλου
«(un) following shadows»,«(un) following shadows», Λ. Ευσταθίου & 
  Β. Μπρακουμάτσου 
«Self-D», Ελένη Δόικα
«Κορυφή», Ομάδα On Move
«Μια μνήμη σαν εμένα», Ομάδα Μείον 
«Margoes», Μ. Παναγιώτου & Μ. Συμεωνίδου 
«Alea jacta est», Π. Τριανταφύλλου & 
  Ν.   Ν. Καραπανάγο

6,7,8
13,14,15
Ιουλίου

Η Πλατφόρμα Έκφρασης Σύγχρονου Χορού

στο Θέατρο ΠΚ
γ

 γίνεται πλέον θεσμός &
o Ιούλιος μετατρέπεται σε 

μήνα χορευτικών αναζητήσεων. 

κοινού και σ’ εκείνη των συναδέλφων σας, ποια θα ε-
πιλέγατε;
Νομίζω ότι και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά, γιατί 
δύσκολα κερδίζονται, και επιθυμώ να συνυπάρχουν.
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Μ
ε τον όρο Ειδικές Μαθησι-
ακές ∆υσκολίες αναφερό-
µαστε σε µια ανοµοιογενή 
οµάδα διαταραχών οι ο-
ποίες εκδηλώνονται µε 

σηµαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση 
και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, οµι-
λίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισµού ή 
µαθηµατικής ικανότητας.

Είναι πιθανό µαζί µε τις Μαθησιακές 
∆υσκολίες να συνυπάρχουν δυσκολίες 
αυτορρύθµισης της συµπεριφοράς, κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης και κοινωνι-
κής αντίληψης, τα οποία θα πρέπει να ση-
µειωθεί ότι από µόνα τους δεν προσδιο-
ρίζουν µια Μαθησιακή ∆υσκολία. ∆εν θα 
πρέπει να συνδέονται οι Μαθησιακές ∆υ-
σκολίες µε τη χαµηλή νοηµοσύνη.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται 28 εν-
δείξεις που µπορούν να βοηθήσουν τον 
γονιό ή τον εκπαιδευτικό να αντιληφθεί 
αν το παιδί του έχει Μαθησιακές ∆υσκο-
λίες. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αν κά-
ποιο παιδί έχει ορισµένα από τα παρα-
κάτω χαρακτηριστικά δεν σηµαίνει ότι 
έχει απαραίτητα και Μαθησιακές ∆υσκο-
λίες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 
γίνεται η απαραίτητη αξιολόγηση δυσκο-
λιών του µαθητή και η διάγνωση από την 
αρµόδια επιστηµονική οµάδα ειδικών.

Ενδείξεις Μαθησιακών ∆υσκολιών:
Γλώσσα
1. Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.

2. Παράγει πολύ φτωχό γραπτό λόγο.
3. Τα γραπτά του είναι δυσανάγνωστα 
(π.χ. χωρίς κενά, παραλείπει τα ση-
µεία στίξης και τους τόνους, δυσανά-
γνωστα γράµµατα, δεν χρησιµοποιεί 
κεφαλαία γράµµατα).
4. ∆ιαβάζει λάθος και δυσκολεύεται να 
κατανοήσει τον γραπτό λόγο.
5. Μπερδεύει γράµµατα που µοιάζουν 
οπτικά ή ακουστικά (π.χ. π-τ, ξ-ζ, φ-θ, 
δ-β).
6. Αποφεύγει τις σχολικές εργασίες.
7. ∆υσκολεύεται να κατανοήσει αφη-
ρηµένες έννοιες.
8. ∆υσκολεύεται να γράψει ή να α-
φηγηθεί την περίληψη µιας ιστορίας, 
κυρίως αν του έχει δοθεί σε γραπτή 
µορφή.
9. ∆υσκολεύεται να αναδιηγηθεί µια ι-
στορία µε τη σωστή σειρά.

Μαθηµατικά
10. ∆υσκολεύεται στην κατανόηση της 
θεσιακής αξίας των ψηφίων.
11. ∆υσκολεύεται στην εφαρµογή των 
βασικών µαθηµατικών γνώσεων.
12. ∆υσανάγνωστοι αριθµοί
13. Μπερδεύει-αντιστρέφει αριθµούς 
(π.χ. 3-ε, 9-6).
14. ∆υσκολεύεται στις χρονικές ακο-
λουθίες.
15. Μπερδεύει µέρες, µήνες, εποχές.
16. ∆υσκολεύεται στον προσανατολι-
σµό (π.χ. µπερδεύει αριστερό-δεξί).

Κοινωνική προσαρµογή
17. ∆υσκολεύεται να ερµηνεύσει τις κοι-
νωνικές περιστάσεις.
18. Υποκύπτει εύκολα στις πιέσεις των 
συνοµηλίκων.
19. ∆υσκολεύεται να υπερασπιστεί τον 
εαυτό του.
20. ∆υσκολεύεται να έρθει στη θέση του 
άλλου.
21. Παρερµηνεύει τη συµπεριφορά των 
άλλων.
22. ∆εν κατανοεί εύκολα τα µη λεκτικά 
σήµατα επικοινωνίας.
23. ∆εν µπορεί εύκολα να δεχτεί και να 
διαχειριστεί την κριτική.

Οργάνωση και προσοχή
24. ∆υσκολεύεται να ελέγξει και να οργα-
νώσει το έργο του.
25. ∆ουλεύει µε αργό ρυθµό.
26. ∆εν κρατά καλές σηµειώσεις.
27. ∆εν σηµειώνει τις ασκήσεις/εργασίες 
της επόµενης µέρας.
28. ∆υσκολεύεται να ακολουθήσει σύν-
θετες οδηγίες.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδι-
κός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc 
Σχολική Ψυχολογία, επιστηµονικός υ-
πεύθυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών Ε-
πιστηµών του Aegean College, επιστη-
µονικός δ/ντής του Πρότυπου Κέντρου 
Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». 
www.eidikospaidagogos.gr  ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Είκοσι οκτώ 
ενδείξεις 
για τις 
Μαθησιακές 
∆υσκολίες

σηµαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση 
και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, οµι-
λίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισµού ή 
µαθηµατικής ικανότητας.

∆υσκολίες να συνυπάρχουν δυσκολίες 
αυτορρύθµισης της συµπεριφοράς, κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης και κοινωνι-
κής αντίληψης, τα οποία θα πρέπει να ση-
µειωθεί ότι από µόνα τους δεν προσδιο-
ρίζουν µια Μαθησιακή ∆υσκολία. ∆εν θα 
πρέπει να συνδέονται οι Μαθησιακές ∆υ-
σκολίες µε τη χαµηλή νοηµοσύνη.

δείξεις που µπορούν να βοηθήσουν τον 
γονιό ή τον εκπαιδευτικό να αντιληφθεί 
αν το παιδί του έχει Μαθησιακές ∆υσκο-
λίες. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αν κά-

Η Αθηνά 
Ευθυ�ιάδου, 
make-up 
artist της MD 
Professionnel, 
αποκαλύπτει 
καλοκαιρινά 
�υστικά �ακιγιάζ.
Τα προϊόντα MD Professionnel θα 
τα βρείτε σε επιλεγµένα καταστή-
µατα καλλυντικών. Περισσότερες 
πληροφορίες: 210 5021417, 
www.mdprofessionnel.com.

1. Μεϊκάπ µε αντηλιακή προστασία
Η επιτυχία ενός µακιγιάζ κρύβεται στη σωστή βάση. 
Το Invisible Cover Foundation συνδυάζει υψηλή α-
ντηλιακή προστασία (SPF 30) και κάλυψη, αφήνοντας 
µια απαλή, αέρινη αίσθηση στο πρόσωπό σας. ∆ώστε 
στο δέρµα σας την απαραίτητη ενυδάτωση σε 
συνδυασµό µε µια αδιάβροχη 24ωρη 
προστασία χωρίς λιπαρότητα (oil 
free - matt). Επιλέξτε την 
travel-size συσκευασία 
(15 ml), ιδανική για το 
νεσεσέρ σας.

2. Πούδρα Τερακότα Νο 903
∆εν θα µπορούσε να λείψει το απόλυτο must για καλοκαιρινό look, που χαρίζει η-
λιοκαµένη όψη µε µπρονζέ φινίρισµα. Αναδείξτε στη στιγµή το µαύρισµά σας α-
πλώνοντάς τη µε ένα φαρδύ πινέλο στα σηµεία που αγγίζει ο ήλιος, όπως µέτωπο, 
µύτη, ζυγωµατικά και φυσικά ντεκολτέ. Εναλλακτικά, χρησιµοποιήστε την ως ρουζ 
πάνω στα ζυγωµατικά ή για κοψίµατα χαµηλά στα ζυγωµατικά.

3. Κραγιόν µε υαλουρονικό Volume Up Νo 36
Αγαπηµένη επιλογή στο νεσεσέρ για all-day ζουµερά χείλη, γεµάτα λάµψη. Με 
τα Volume Up έχετε όγκο και ενυδάτωση στα χείλη χάρη στο υαλουρονικό που 

περιέχουν. Αποκτήστε χείλη απαλά, λεία, µε µεταξένια υφή και εκτυφλωτικό 
χρώµα. Επιλέξτε µια φωτεινή απόχρωση του κοραλλί που θα αναδείξει µονα-

δικά το καλοκαιρινό σας µαύρισµα.

4. Μάσκαρα Max Volume
Φυσικά και είναι το προϊόν που θα ολοκληρώσει το καλοκαιρινό σας look, καθώς 
µεταµορφώνει το βλέµµα κάνοντάς το ακαταµάχητο. Έντονες, πυκνές βλεφαρίδες, 

γεµάτες όγκο, µε µία κίνηση. Εσείς ακόµα να εξοπλίσετε το νεσεσέρ σας;

Το καλοκαίρι είναι 
η αγαπηµένη µας εποχή, 

που µας θέλει λαµπερές και 
όµορφες όλη µέρα. Αρκούν 4 

βασικά προϊόντα στο νεσεσέρ µας 
για να αναδείξουν την οµορφιά 

µας και να µας µεταµορφώ-
σουν στις καλοκαιρινές 

µας αποδράσεις!



Ήταν σύμβολο πόνου, απομόνωσης και 
ανθρώπινης αντοχής. Η Σπιναλόγκα 
από τον 16ο έως τον 20ό αιώνα υπήρξε 
βενετσιάνικο φρούριο, οθωμανικό 

φρούριο και οικισμός και στο τέλος λεπροκομείο. Σε 
αυτήν την τελευταία περίοδο (1903-1957) που η Σπινα-
λόγκα δεχόταν ασθενείς με τη νόσο του Χάνσεν είναι 
αφιερωμένη η συναυλία που διοργανώνει στις 18 Ιου-
λίου ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το υ-
πουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων. 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ενερ-
γειών ένταξης της Σπιναλόγκας στα Μνημεία Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Μνημείο πόνου
«Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν κοινωνικά εξόριστοι» ανα-
φέρει στην FS ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης 
Ζερβός. «Δεν ήταν απλώς ένας εγκλεισμός. Πήγαιναν 
στη Σπιναλόγκα και γνώριζαν ότι θα πεθάνουν». Η όλη 
προσπάθεια ένταξης της Σπιναλόγκας στα προστατευό-
μενα μνημεία της UNESCO άρχισε το 2007 υπό την ε-
ποπτεία και καθοδήγηση της Νομαρχίας και του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Λασιθίου. Όπως εξηγεί ο κ. Ζερ-
βός, η ομάδα εργασίας που στήθηκε από μηχανικούς 
και αρχαιολόγους –συμμετείχε και ο ίδιος με την ιδι-
ότητα του μηχανικού, προτού εκλεγεί δήμαρχος– ανέ-
λαβε «τη στοιχειοθέτηση των κριτηρίων βάσει των ο-
ποίων θα υπήρχε η δυνατότητα να ενταχθεί η Σπιναλό-
γκα στα μνημεία». Η συγκεκριμένη ομάδα παρέδωσε 
τη δουλειά της το 2012 και πλέον τον Ιανουάριο του 
2019 θα κατατεθεί ο φάκελος με την υποψηφιότητα με 
στόχο την ένταξη στον κατάλογο το 2020.

Απόκοπος ή Σπιναλόγκα
Στον φάκελο υποψηφιότητας θα συμπεριληφθεί σε 
ψηφιακή μορφή το έργο «Απόκοπος ή Σπιναλόγκα» 
που θα παρουσιαστεί στις 18 Ιουλίου στο ιστορικό μνη-
μείο. Το έργο είναι ανάθεση του Δήμου Αγίου Νικο-
λάου στον συνθέτη Νίκο Ξυδάκη και στον ποιητή Δι-
ονύση Καψάλη. Όπως ανέφερε ο κ. Καψάλης κατά τη 

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΣΠΙΝΑΛΌΓΚΑ
ΜΝΗΜΕΊΟ ΑΝΘΡΏΠΊΝΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Το 2020 θα διεκδικήσει 
την ένταξή της στα 
Μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO.διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο ίδιος «αξιοποίησε τον 

“ζωντανό” λόγο του μεγάλου κρητικού ποιήματος “Α-
πόκοπος” του Μπεργαδή (16ος αιώνας). Εκεί περιγρά-
φεται η κάθοδος στον άλλο κόσμο, συνδυάζοντάς το 
με στοιχεία από το “Ορφέας και Ευρυδίκη” και από 
την αυτοβιογραφία του δικηγόρου Επαμεινώνδα Ρε-
μουντάκη». Ο τελευταίος, όπως εξηγεί ο κ. Ζερβός, 
«υπήρξε μια μεγάλη φυσιογνωμία, καθώς στις αρχές 
της δεκαετίας του ’30, χανσενικός και ο ίδιος, στάθηκε 
στο πλευρό όσων είχαν νοσήσει και εξασφάλισε μια 
καλύτερη ποιότητα διαβίωσης, όπως ένα αξιοπρεπές 
επίδομα για να μπορούν, μεταξύ άλλων, να αγοράζουν 
τρόφιμα».

Από την πλευρά του, ο συνθέτης Νίκος Ξυδάκης 
αναφερόμενος στο έργο έκανε λόγο για μια «ιστορία 
πόνου που μετατράπηκε σε έργο. Παρ’ ότι κυριαρχεί 
η φθορά, ο θάνατος και η αρρώστια που κλέβει τα ω-
ραιότερα χρόνια ενός ανθρώπου, υπάρχει η αγάπη και 
η ανάγκη για ζωή που γίνεται ελπίδα».

Στο πλαίσιο του μουσικού έργου γυρίστηκε ντο-
κιμαντέρ σε σκηνοθεσία Πάνου Καρκανεβάτου, στο 
οποίο, μεταξύ άλλων, συμμετέχει ο Βασίλης Σκου-
λάς ως αφηγητής του «Απόκοπου», ενώ την ερμηνεία 
των τραγουδιών θα αναλάβουν ο Θοδωρής Βουτσικά-
κης και η σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη. Στη συναυ-
λία συμπράττει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της 
ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Παπαδόπουλου.

Από τους πρώτους σε έσοδα  
αρχαιολογικούς χώρους
Η Σπιναλόγκα, σύμφωνα με τη γενική γραμματέα του 
υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Βλαζάκη, είναι από 
τους πρώτους σε έσοδα αρχαιολογικούς χώρους στην 
Ελλάδα και ο δεύτερος, μετά την Κνωσό, σε επισκεψι-
μότητα στην Κρήτη. Ήδη έχουν δοθεί για τα έργα –
μεταξύ άλλων για συντήρηση μνημείων– 4 εκατ. ευρώ.

Πάντως, η ένταξη στα Μνημεία Παγκόσμιας Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO δεν είναι εύ-
κολη υπόθεση. Σύμφωνα με τον κ. Ζερβό, «πρέπει να 
υπάρχει πλέον ένα σχέδιο, ώστε αυτό το μνημείο να 

συνεχίσει να διατηρεί την “αυθεντικότητά” του και την 
ποιότητά του. Για παράδειγμα, η Δρέσδη απεντάχθη, 
διότι η δημοτική αρχή αποφάσισε τη δημιουργία μιας 
γέφυρας στον ποταμό που τη διασχίζει και ως εκ τού-
του ακυρώθηκε η αυθεντικότητα του μνημείου». Πά-
ντως, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συ-
νεργασία των τοπικών φορέων με την αρχαιολογική υ-
πηρεσία. Όπως εξηγεί ο κ. Ζερβός, «παρ’ ότι συνήθως 
η συνεργασία ιδιωτών και φορέων με την αρχαιολογία 
δεν είναι εύκολη υπόθεση, εδώ είναι ευτυχής συγκυ-
ρία η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε και προχω-
ράμε μαζί βήμα βήμα».

Η επιστροφή
Παρ’ ότι έχουν περάσει 60 χρόνια από την ημέρα που 
έκλεισε το λεπροκομείο, σήμερα βρίσκονται εν ζωή 
παιδιά που γεννήθηκαν στη Σπιναλόγκα και υιοθετή-
θηκαν. Χαρακτηριστική είναι η ιστορία ενός Σουηδού 
που διηγήθηκε στην FS ο κ. Ζερβός: «Οι λεπροί πη-
γαίνοντας στη Σπιναλόγκα γνώριζαν ότι διαγράφονταν 
από τους καταλόγους των χωριών και των πόλεων όπου 
ήταν εγγεγραμμένοι σαν πολίτες. Εκεί υποχρεώνονταν 
να ξαναστήσουν τη ζωή τους, με αρκετούς να παντρεύ-
ονται μεταξύ τους. Τα παιδιά που γεννιούνταν έμεναν 
ένα εξάμηνο στο νησί και εάν δεν νοσούσαν στη συ-
νέχεια οδηγούνταν μέσω υιοθεσίας κυρίως σε Σκαν-
διναβία και Αμερική. Πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια 
πληροφορηθήκαμε ότι τουρίστας από γκρουπ αλλοδα-
πών φτάνοντας στο τέλος της διαδρομής, όπου βρίσκε-
ται το νεκροταφείο, είπε στον ξεναγό ότι οι γονείς του 
είχαν ταφεί εκεί, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός 
είχε γεννηθεί στο νησί και είχε δοθεί για υιοθεσία. Α-
ντιλαμβάνεστε τι συναισθήματα προκαλεί η υπόθεση 
και γι’ αυτό λέμε ότι η Σπιναλόγκα δεν είναι ένα απλό 
μνημείο. Οι χώροι αυτοί είναι εκεί για να μας θυμίζουν 
τι μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο».
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