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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
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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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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• DS5
• Audi Q2
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SUZUKI 
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
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σελ. 14-35
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03 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Πληµµύρες 
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04 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μια βροχή θα µας 
πνίξει…
05 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Καµιά 
θεοµηνία. Πρόκειται για έγκληµα κοινής 
αποδοχής
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΒΙΤΣΑΣ «Για εµάς 
γκρίζες ζώνες δεν υπάρχουν»
07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Επικίνδυνη 
διάλυση σε κρίσιµους τοµείς
08 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Τρικυµία 
στην έρηµο…
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ «Η 
κυβέρνηση χρεοκοπεί τη µεσαία τάξη σε 
όλες τις εκδοχές της»
10 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ 
«Η δηµοκρατική παράταξη είναι πάντα 
παρούσα και ισχυρή»
11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Καίει» η τιµή του 

FREE TIME
37 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
38 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ 
«∆εν θεωρώ τον εαυτό µου αυθεντικά λαϊκή 
τραγουδίστρια»
39 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων

SPORTS
36 // ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ∆ιπλή παρέλαση στην 
Κωνσταντινούπολη

πετρελαίου θέρµανσης
12 // TWITTER Πώς τα φέρνει η ζωή…
12 // ΑΠΟΨΗ Το internet σκοτώνει τις 
εφηµερίδες;
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ο Γιώργος Κύρτσος µε 
τους πολίτες της Πε τρούπολης
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ρεπορτάζ

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

Άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν 
η απώλεια των 16 ανθρώπων και οι τεράστιες υ-
λικές ζημιές μετά τις πλημμύρες που έπληξαν 
προχθές τη Δυτική Αττική. Ο προϊστάμενος της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ηλίας Ζα-

γοραίος διέταξε έρευνα για να διαπιστωθούν τυχόν πολεοδο-
μικές παραβάσεις που επέδρασαν στον σχηματισμό φονικών 
ορμητικών χειμάρρων εντός των πόλεων οι οποίες επλήγησαν 
από την ισχυρή βροχόπτωση και ζήτησε, αν χρειαστεί, να κι-
νηθεί σε βάρος υπαιτίων η αυτόφωρη διαδικασία για τη σύλ-
ληψη και προσαγωγή τους στον εισαγγελέα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα 
Δούρου υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου 
για πράξεις και παραλείψεις σε έναν τομέα που αποτελεί αρ-
μοδιότητα του φορέα του οποίου προΐσταται και ο ο-
ποίος πριν από λίγες ημέρες με επίσημη ανακοί-
νωση μετά από σύσκεψη όλων των εμπλεκο-
μένων για το θέμα είχε διαβεβαιώσει ότι η 
συνεργασία όλων των φορέων «θα θωρα-
κίσει αντιπλημμυρικά την περιοχή». H 
Ραχήλ Μακρή ζήτησε συλλήψεις.

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπου-
λος διαβεβαίωνε ότι υπάρχουν λεφτά 
για αποζημιώσεις, αλλά δεν είναι η ώρα 
ακόμη για απόδοση ευθυνών.

Ο σκληρός Σεπτέμβριος του 1999
Με όλα αυτά, ευλόγως το μυαλό πολλών ανθρώπων 
πήγε 18 χρόνια πίσω, στον καταστροφικό σεισμό της 7ης Σε-
πτεμβρίου του 1999.

Ήταν 14:56 της 7ης Σεπτεμβρίου του 1999 όταν έγινε ο σει-
σμός στην Αττική. Η έντασή του ήταν 5,9 βαθμοί της κλίμακας 
Ρίχτερ και άφησε πίσω του 111 νεκρούς και ζημιές 3 δισ. ευρώ. 
Από τα 111 θύματα, τα 102 έχασαν τη ζωή τους σε καταρρεύσεις 
κτιρίων, τρία από τα οποία ήταν εργοστασιακές εγκαταστάσεις. 
Μία από τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις ήταν το εξαώροφο 
κτίριο που στέγαζε τη Ρικομέξ. Μέσα σε αυτό την ώρα του σει-
σμού ήταν 43 άτομα, από τα οποία έχασα την ζωή τους τα 39.

Λίγες ώρες μετά τον σεισμό ο τότε πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης έδινε την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι η «δράση 
του κρατικού μηχανισμού σήμερα δείχνει ότι μπορούμε να ξε-
περάσουμε τις δυσκολίες», ενώ η κυβέρνηση διεμήνυε προς 
κάθε κατεύθυνση ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο.

Ήταν μια αλά καρτ προσέγγιση του όρου «κρατικός μηχα-
νισμός», καθώς έντεκα χρόνια αργότερα, όπως απεδείχθη και 
με δικαστική απόφαση, ο μόνος ο οποίος έφταιγε για τις κα-
ταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός του 1999 ήταν ο κρατι-
κός μηχανισμός.

Το κράτος μπορεί να μην έβαλε το μαχαίρι στο κόκαλο, 
έβαλε όμως το χέρι στην τσέπη περίπου 13 χρόνια αργότερα.

Δίκες και αθωώσεις
Στο μεταξύ είχαν προηγηθεί τα εξής:
• Οι πραγματογνώμονες του ΥΠΕΧΩΔΕ είχαν διαπιστώσει 
σωρεία κακοτεχνιών στο κτίριο και δεν δίσταζαν να πουν ότι 
θα μπορούσε να πέσει και χωρίς σεισμό.
• Για την κατάρρευση της Ρικομέξ ο εισαγγελέας ήταν κατα-
πέλτης και πρότεινε την παραπομπή έντεκα ατόμων για κα-
κούργημα. Από τους έντεκα παραπέμφθηκαν οι έξι, δύο από 
τους οποίους –οι ιδιοκτήτες της μονάδας– πέθαναν πριν φτά-
σουν στο ακροατήριο. Οι δύο από τους υπόλοιπους τέσσερις, 
μηχανικοί στο επάγγελμα, αθωώθηκαν στην πρωτόδικη δίκη. 
Οι άλλοι δύο αθωώθηκαν στο εφετείο.
• Η εταιρεία πτώχευσε το 2004 και δεν κατέβαλε τις αποζη-
μιώσεις που είχαν επιδικαστεί στους συγγενείς των θυμάτων.

Έγιναν όμως δίκες και για τις άλλες καταρρεύσεις:
• Για την πολυκατοικία στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου σκοτώθη-
καν επτά άνθρωποι, οι μηχανικοί του DIA και του Continent, 
πολυκαταστημάτων που λειτουργούσαν τότε, αθωώθηκαν στην 

πρωτόδικη εκδίκαση.
• Για τη ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤ, όπου τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή 
τους, ο ιδιοκτήτης πέθανε πριν από την εκδίκαση της έφεσής 
του για την ποινή των οκτώ μηνών για ανθρωποκτονία από α-
μέλεια που του επιβλήθηκε πρωτόδικα.
• Για το εργοστασίου Faran, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσ-
σερις άνθρωποι, αθωώθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι.
• Για το εργοστάσιο ΦΟΥΡΛΗΣ, με έξι θύματα, ο ιδιοκτήτης 
και δύο μηχανικοί απαλλάχθηκαν το 2001 με βούλευμα του 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.
• Για την πολυκατοικία στη Μεταμόρφωση, με οκτώ νεκρούς, 
τα αδικήματα παραγράφηκαν.

Έντεκα χρόνια αργότερα, το 2010, το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας αναγνώρισε ότι η νομαρχία έχει αυτοτελείς ευθύνες, καθώς 
δεν διενήργησε σωστά τους προληπτικούς και κατασταλτικούς ε-
λέγχους στην κατασκευή του εργοστασίου της Ρικομέξ και πρέ-
πει να αποζημιώσει τα θύματα με 18 εκατ. ευρώ.

Η περιφέρεια έκρινε ότι δεν πρέπει να πληρώσει η ίδια, 
διότι υπεύθυνη ήταν η κρατική νομαρχία, αλλά το υπουργείο 
Οικονομικών έναν χρόνο μετά διευκρίνισε ότι λεφτά για πε-
ραιτέρω ενίσχυση της περιφέρειας δεν υπάρχουν.

Ο τότε περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός θύμωσε, αλλά το 
2012, μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, αποφάσισε 
την καταβολή 13 εκατ. ευρώ σε συγγενείς των θυμάτων από 
τους πόρους της περιφέρειας.

Τελικά έφταιγε ο (κρατικός) μηχανισμός που όλοι εξήραν 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ο ίδιος είχε προ-
καλέσει…

ΠΛΉΜΜΎΡΕΣ  
ΣΤΉ ΔΎΤΙΚΉ ΆΤΤΙΚΉ: 
ΕΎΘΎΝΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΉΝ 
ΎΠΟΘΕΣΉ ΡΙΚΟΜΕΞ

Του Δημήτρη Γαλλή*

Εγκλήματα  
και τιμωρίες

Ο μεγάλος αριθμός των νεκρών ο οποίος προέ-
κυψε από καταρρεύσεις κτιρίων τα οποία ήταν 
ανεπαρκή από κατασκευαστικής πλευράς έφερε 

στην επιφάνεια το ζήτημα του καταλογισμού ποινικών 
και αστικών ευθυνών στους υπαίτιους, αυτούς δηλαδή 
που πολλά χρόνια πριν από τον σεισμό είχαν κατασκευ-
άσει τα ελαττωματικά κτίρια. Εκεί φάνηκε ότι το νομικό 
πλαίσιο δεν ήταν αρκετό για να αποδώσει εκ των υστέ-
ρων ευθύνες.

Η παραβίαση κανόνων οικοδομικής, αδίκημα που 
αφορά όσους εκπονούν μελέτη, διευθύνουν ή εκτελούν 
οικοδομικό έργο, την εποχή εκείνη ήταν ένα απλό πλημ-
μέλημα που τιμωρούνταν με φυλάκιση μέχρι δύο χρό-
νια και παραγραφόταν στα πέντε χρόνια από την αποπε-
ράτωση του έργου. Όταν όμως από την παράβαση κα-
νόνων οικοδομικής προέκυπτε κατάρρευση και θάνατος, 
η πράξη θεωρούνταν ανθρωποκτονία από αμέλεια και 
επίσης παραγραφόταν στα πέντε χρόνια από την παρά-
δοση του έργου.

Το 2005 ορίστηκε ότι η παραβίαση κανόνων οικοδο-
μικής παραγράφεται πέντε χρόνια μετά την επέλευση 
του αποτελέσματος, δηλαδή μετά τη θανάτωση προσώ-
που από κατάρρευση ελαττωματικού κτιρίου. Η τροπο-
ποίηση δεν πέτυχε, διότι και πάλι η θανάτωση έπρεπε να 
διωχθεί ως ανθρωποκτονία, η παραγραφή της οποίας 
παρέμενε πενταετής.

Το 2014 η διάταξη για την παραβίαση των κανόνων 
οικοδομικής τροποποιήθηκε ριζικά και ορίστηκε ότι αν 
από την παραβίαση προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη 
ή θάνατος, η πράξη θεωρείται κακούργημα και τιμωρεί-
ται με κάθειρξη, κατά περίπτωση, έως δεκαπέντε έτη. Η 
παραγραφή ορίστηκε στα είκοσι πέντε έτη από την παρα-
βίαση των κανόνων.

Ποινική ευθύνη για τον ιδιοκτήτη, εφόσον δεν ανα-
μείχθηκε στη μελέτη και κατασκευή, δεν προβλεπόταν 
και δεν προβλέπεται.

Σε επίπεδο αστικών (οικονομικών) αποζημιώσεων, 
οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που πέφτουν είχαν και έχουν 
αντικειμενική ευθύνη να αποζημιώσουν τους παθόντες. 
Μπορούν να απαλλαγούν αν αποδείξουν ότι η πτώση δεν 
οφειλόταν σε ελαττωματική κατασκευή ή συντήρηση. Με 
απλά λόγια, ο παθών ζητά αποζημίωση χωρίς να χρειά-
ζεται να αποδεικνύει ευθύνη του ιδιοκτήτη. Για τους με-
λετητές και κατασκευαστές που παραβίασαν τους κανό-
νες τα δικαστήρια έκριναν ότι η παραγραφή της ευθύνης 
τους για αποζημίωση ξεκινά (αντίθετα από την ποινική 
ευθύνη) από την πτώση του έργου, με το σκεπτικό ότι 
στο χρονικό διάστημα από την αποπεράτωση μέχρι την 
πτώση είχαν τη δυνατότητα να αποτρέψουν το αποτέλε-
σμα, ενημερώνοντας τις αρχές ή τους ενοίκους για τις 
κακοτεχνίες.

Αν ισχύουν όσα λέγονται για πλημμελή αντιπλημμυρικά 
έργα είτε στην κατασκευή δημοσίων οδών είτε στην υλοποί-
ηση σχεδίων πόλεως κ.λπ. στην περιοχή, σχεδόν όλες οι δη-
μόσιες υπηρεσίες και οι εργολάβοι της περιοχής εμπίπτουν 
στα παραπάνω σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες της Αττικής.
 
*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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Η πρακτική του µπαζώµατος των ρεµάτων και 
η άναρχη δόµηση στην Αττική ουσιαστικά 
έχουν εξαφανίσει τις φυσικές διόδους 
απορροής του νερού. 
Σύµφωνα µε µελέτη του ΕΜΠ, τα ανοιχτά 
ρέµατα το 1945 είχαν µήκος 1.280 χιλιόµετρα 
και σήµερα µόλις 434 χιλιόµετρα, µειώθηκαν, 
δηλαδή, σε ποσοστό 66,4%.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας Σωκράτης Φάµελλος 
µιλώντας στον ρ/σ Real FM τόνισε ότι η 
Ελλάδα διαθέτει χάρτες επικινδυνότητας 
πληµµυρών από το 2012, όπου 
περιλαµβάνονται και οι πληγείσες περιοχές.

ΜΙΑ ΒΡΟΧΗ 
ΘΑ ΜΑΣ ΠΝΙΞΕΙ...

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
ια ισχυρή καταιγίδα µεγάλης, είναι 
αλήθεια, διάρκειας αποκάλυψε για 
άλλη µια φορά, µε τον πλέον τρα-
γικό τρόπο, τις ανεπάρκειες και 
«χρόνιες ασθένειες» της Ελλάδας. 
Ως την ώρα που γράφονται αυτές 

οι γραµµές, δεκαέξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 
άλλοι έξι αγνοούνται, µετά τα βίαια πληµµυρικά φαινόµενα 
που χτύπησαν την περιοχή της Μάνδρας και της Νέας Πε-
ράµου, ενώ οι κάτοικοι των περιοχών αυτών βρίσκονται σε 
άθλια κατάσταση, καθώς ένα ορµητικό ποτάµι λάσπης πέ-
ρασε µέσα από την πόλη τους, σαρώνοντας σπίτια, καταστή-
µατα, αυτοκίνητα και σε ορισµένες περιπτώσεις ανθρώπους.

Προαναγγελθείσα καταστροφή
Την ώρα που οι πληµµυροπαθείς κλαίνε πάνω από τους νε-
κρούς τους και τις κατεστραµµένες περιουσίες τους και η 
πολιτεία προσπαθεί, αµήχανη, να τους διαβεβαιώσει ότι θα 
κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να αποκαταστήσει 
όσο πιο σύντοµα γίνεται τις ζηµιές που προκάλεσε η «ξαφ-
νική πληµµύρα» (flash flood) που έπληξε την περιοχή, α-
ποκαλύπτεται όλο και περισσότερο ο ρόλος της ανθρώπι-
νης επέµβασης ως κύριος υπεύθυνος για µια προαναγγελ-
θείσα καταστροφή.

Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε ο «Ελεύθερος 
Τύπος», στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου και της Μάν-
δρας υπάρχουν δύο µεγάλα ρέµατα, οι Σούρες και η Αγία 
Αικατερίνη, τα οποία µετέφεραν τα νερά από τις βροχές 
στον κόλπο της Ελευσίνας. Ωστόσο, η άναρχη οικιστική α-
νάπτυξη (κάποιες φορές αυθαίρετη), ο κακός ή και ανύπαρ-
κτος σχεδιασµός για την απορροή οµβρίων υδάτων και η µε-
γάλη ποσότητα νερού που έπεσε στην περιοχή συντέλεσαν 
στην καταστροφή. Από τα στοιχεία της εφηµερίδας προκύ-
πτει ότι ένα µεγάλο µέρος των ρεµάτων αυτών έχει µπαζω-
θεί, οι κοίτες τους έχουν µειωθεί σηµαντικά και, έτσι, σε 
µια ισχυρή βροχόπτωση, το νερό που πέφτει, π.χ. στο κο-
ντινό όρος Πατέρας, δεν έχει από πού να φύγει, µε αποτε-
λέσµατα όπως αυτά που καταγράφηκαν τις τελευταίες µέρες 
στη Μάνδρα.

Κανόνας, όχι εξαίρεση
Το δυστύχηµα είναι ότι τα αίτια της καταστροφής στη Μάν-
δρα αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση για το σύ-
νολο της Αττικής. Μόλις πριν από δύο χρόνια, το 2015, η ευ-
ρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής είχε πληγεί και πάλι 
από πληµµύρες, µε αποτέλεσµα ένας άνθρωπος να χάσει τη 
ζωή του και να προκληθούν µεγάλες καταστροφές σε περι-
ουσίες και υποδοµές, ενώ ο καθηγητής Γεωλογίας του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ ∆η-

µήτρης Παπανικολάου υπενθύµισε ότι «το τραγικό είναι ότι 
το 1996 είχαµε και δύο θύµατα ακριβώς στην ανάντη περι-
οχή, ένα µε δύο χιλιόµετρα βόρεια από το σηµείο που είχε 
κλείσει η δίοδος. Ήδη η φύση είχε προειδοποιήσει για το 
ότι κακώς είχαν γίνει επεµβάσεις, κακώς δεν είχε διατηρη-
θεί η φυσική ροή του νερού και ταυτόχρονα δεν είχε δια-
µορφωθεί µια τεχνητή ροή του νερού».

Από τα στοιχεία του «Ελεύθερου Τύπου» προκύπτει ότι 
η πρακτική του µπαζώµατος των ρεµάτων και η άναρχη δό-
µηση στην Αττική ουσιαστικά έχουν εξαφανίσει τις φυσι-
κές διόδους απορροής του νερού. Σύµφωνα µε µελέτη του 
ΕΜΠ, τα ανοιχτά ρέµατα το 1945 είχαν µήκος 1.280 χιλιό-
µετρα και σήµερα µόλις 434 χιλιόµετρα, µειώθηκαν, δη-
λαδή, σε ποσοστό 66,4%. Επίσης, το ΙΓΜΕ επισηµαίνει ότι 
τις δεκαετίες πριν από το 1965 το 80% των νερών της βρο-
χής το απορροφούσε το έδαφος και µόλις το 20% έπεφτε 
στη θάλασσα. Σήµερα το ποσοστό αυτό έχει σχεδόν αντι-
στραφεί, αφήνοντας τεράστιους όγκους νερού στην επιφά-
νεια της Αττικής.

Προειδοποίηση ακόµα και από την Ε.Ε.
Αξίζει, δε, να σηµειωθεί ότι ο αναπληρωτής υπουργός Πε-
ριβάλλοντος & Ενέργειας Σωκράτης Φάµελλος µιλώντας 
στον ρ/σ Real FM τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει χάρτες ε-
πικινδυνότητας πληµµυρών από το 2012, όπου περιλαµ-
βάνονται και οι πληγείσες περιοχές της Μάνδρας και της 



www.freesunday.gr 0519.11.2017

ρεπορτάζ

Νέας Περάμου, προσθέτοντας ότι ενώ υπήρξαν και στο πα-
ρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα που κόστισαν ανθρώπινες 
ζωές στην ίδια περιοχή, υπήρξε κενό στη διοίκηση και δεν 
ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή προειδοποιητικής επι-
στολής από την Ε.Ε., που αποτελεί προδικαστικό στάδιο 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της χώρας μας, γιατί δεν 
ελήφθησαν μέτρα για να προστατευτούν η ανθρώπινη ζωή 
και το περιβάλλον.

Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «μία από τις εκκρεμότη-
τες των ευρωπαϊκών οδηγιών που παραλάβαμε και έπρεπε 
να διαχειριστούμε ήταν και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύ-
νων Πλημμύρας, τα οποία ολοκληρώνουμε τον Φεβρουά-
ριο 2018, με πόρους από το ΕΣΠΑ. Το περιεχόμενο αυτών 
των σχεδίων είναι ήδη αναρτημένο σε διαβούλευση. […] 
Πρόκειται για βασική υποδομή που αφορά την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής, το περιβάλλον και επιπλέον συνδέ-
εται με την οικονομία και την ανάπτυξη», ενώ τόνισε ότι ως 
τον Δεκέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά 
έργα, προσθέτοντας με νόημα ότι «προφανώς και πρέπει 
να μην υπάρχει αυθαίρετη δόμηση στα ρέματα, προφανώς 
και πρέπει να καθαριστούν τα ρέματα από μπάζα και να α-
ποκατασταθεί η υδραυλική παροχή απ’ οτιδήποτε την ε-
μποδίζει».

Μπρος-πίσω με τα αντιπλημμυρικά
Και, δυστυχώς, μετά την καταστροφή έρχεται το γαϊτανάκι 
της ένθεν κακείθεν απόδοσης ευθυνών για την τραγωδία, 

αποτέλεσμα την καταστροφή των τελευταίων ημερών.
Σε μια πρωτοφανή, αλλά και ενδιαφέρουσα κίνηση, η πε-

ριφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου κατέθεσε μηνυτήρια α-
ναφορά στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου. 
Στην αναφορά της η κ. Δούρου αναφέρθηκε αναλυτικά στο 
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας, το οποίο α-
ριθμεί 163 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για όλες τις πε-
ριφερειακές ενότητες και έκανε λόγο για «ιδιαίτερα δαιδαλώ-
δες και χρονοβόρο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των έργων, που 
προσκρούει σε χρόνιες παθογένειες του ελληνικού Δημοσίου, 
όπως η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και η διάχυση ευθυνών με-
ταξύ των φορέων του ελληνικού Δημοσίου».

Μάλιστα, σε σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Ατ-
τικής σημειώνεται ότι «οι εγκρίσεις και οι παρακολουθή-
σεις των έργων από αρχαιολογικές υπηρεσίες, οι περιβαλ-
λοντικές αδειοδοτήσεις των έργων και οι οριοθετήσεις των 
ρεμάτων, αλλά και οι αυθαιρεσίες, η άναρχη δόμηση και έλ-
λειψη πολεοδομικού σχεδιασμού, καθυστερούν ακόμη πε-
ρισσότερο την υλοποίηση των έργων. Επιπλέον, το νομοθε-
τικό πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών, η διαδικασία 
των ενστάσεων, η έννομη προστασία των διαγωνιζόμενων 
και ο χρόνος γενικά που απαιτείται μέχρι την εγκατάσταση 
των αναδόχων και η σημαντική υποστελέχωση των υπηρε-
σιών του Δημοσίου σε εξειδικευμένο προσωπικό δεν συμ-
βάλλουν στην έγκαιρη υλοποίηση έργων».

Πάντως, η κ. Δούρου μιλώντας στον ΣΚΑΪ έσπευσε να 
τονίσει ότι «αν στο τέλος βρεθούν ευθύνες και για την Πε-
ριφέρεια Αττικής, είμαι εδώ για να τις αναλάβω».

  ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

ΚΑΜΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.  
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑ  
ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

«Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι 
ψέμα, Περιστέρι και Μοσχάτο τα ’καν’ όλα 
άνω-κάτω, Καμίνια και Αγια-Σωτήρα τα 
’πνιξ’ όλα η πλημμύρα». Αυτά μοιρολογούσε 

στον Μεσοπόλεμο ο Μάρκος Βαμβακάρης μετά την πλημμύρα 
του 1934, όταν η συγκοινωνία γινόταν με βάρκες και οι εφημε-
ρίδες μιλούσαν για τη βάθους 2 μέτρων «λίμνη των Τζιτζιφιών». 
Πρώτο συμπέρασμα: Οι περιοχές που πλημυρίζουν δεν είναι ά-
γνωστες, τις ξέρουν ακόμη και οι φίλοι μας οι μπουζουξήδες. Η 
Νέα Πέραμος, η Μαγούλα και η Μάντρα είναι όμορφες και χα-
ρισματικές περιοχές, γνωστές όμως για τα προβλήματα υψομε-
τρίας που κατά καιρούς τις αφήνουν στο έλεος των νεροποντών.

 Αυτές τις μέρες δεν έβρεξε μόνο νερό, έβρεξε και πολύ…  
ΥΠΕΧΩΔΕ, με αποτέλεσμα πολλοί να γίνουν ειδικοί σε θέματα 
υποδομών ασφάλειας και προστασίας του πληθυσμού. Μακάρι 
να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Ένα παράδειγμα:

Στις πολυτεχνικές σχολές λένε ότι για να φτάσει το βρόχινο 
νερό ως τη θάλασσα ακολουθεί τρεις δρόμους: τα εφήμερα ρέ-
ματα, τους χειμάρρους και τα ποτάμια. Πριν από τρία χρόνια, κό-
ντρα στη βεβαιότητά μου ότι οι νόμοι περί αυθαιρέτων είναι κα-
ταφανώς αντισυνταγματικοί, προσπαθούσα με το χέρι στην καρ-
διά να υπογράψω για έναν φίλο υπεύθυνη δήλωση ότι κοντά στο 
ακίνητό του δεν περνά ρέμα. Προσπάθησα να είμαι συνεπής. Α-
νέτρεξα σε σπάνιους στρατιωτικούς χάρτες, όπου διέκρινα ότι 
ναι, από εκεί κοντά περνά κάποιο ρέμα, αλλά ήταν τεχνικώς α-
δύνατο χωρίς δαπανηρή υδραυλική μελέτη να είμαστε σίγουροι 

με επίκεντρο τα αντιπλημμυρικά έργα που θα έπρεπε να γί-
νουν αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με διάφορα 
ΜΜΕ, ήδη από το 2014 υπήρχε έτοιμη μελέτη τεχνικού 
γραφείου για την πληγείσα περιοχή, η οποία αφορούσε την 
εκτροπή του χειμάρρου της Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα 
Αττικής και τη διευθέτηση του χειμάρρου Σούρες στο Θρι-
άσιο. Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας τον Οκτώβριο του 2014, ενώ τον Ια-
νουάριο του 2016 εγκρίθηκε και η οριοθέτηση του ρέματος 
της Αγίας Αικατερίνης, ωστόσο τα έργα καθυστέρησαν, με 

εάν το ακίνητο είναι ακίνδυνα μακριά ή επικίνδυνα κοντά στις 
κοίτες του ρέματος. Δεύτερο συμπέρασμα: Οι δημόσιες υπηρε-
σίες ούτε σε θέση είναι, ούτε τη διάθεση έχουν, ούτε τις γνώ-
σεις διαθέτουν για να πιστοποιήσουν οτιδήποτε σχετικό με τα 
ρέματα στο Λεκανοπέδιο.

Το κράτος δεν μπορεί να κάνει μερακλίδικα πολιτικά χα-
τίρια με μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά μερίσματα, και ταυ-
τόχρονα να φροντίζει για την προστασία του πληθυσμού από 
τις φυσικές καταστροφές, τις πλημμύρες, τις φωτιές, τους σει-
σμούς, τις κατολισθήσεις, τους καύσωνες και τους παγετούς. 
Εκτός αν κατά την απογείωση από την πραγματικότητα ανακά-
λυψαν το λεφτόδεντρο σαν τον Γεώργιο Α. Παπανδρέου και την 
παρέα του, που πρακτικά μηδένισε το Πρόγραμμα Δημοσίων Ε-
πενδύσεων (ΠΔΕ).

Ο κ. Τσίπρας και η παρέα του, για να σκηνοθετήσει εύπεπτα 
οικονομικά μεγέθη για την τρόικα και τους θεσμούς, καλό είναι 
να του πει κανένας που ξέρει γράμματα ότι όταν μηδενίζεις το 
ΠΔΕ, ουσιαστικά ποντάρεις στην πιθανότητα η ρουλέτα να μη 
φέρει ποτέ ζερό. Δηλαδή ούτε πλημμύρες, ούτε καύσωνες, ούτε 
χιονοπτώσεις…

Όταν κουρεύουμε τους προϋπολογισμούς των δήμων και 
των περιφερειών, όταν στερούμε τον πληθυσμό από την προ-
στασία απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, για την οποία (προστα-
σία) πληρώνει με φόρους…

Όταν κατασκευάζουμε αυτοκινητοδρόμους πάνω σε στρατι-
ωτικού τύπου αναχώματα ύψους 3 και 5 μέτρων χωρίς να αφή-

νουμε περάσματα για τις νεροποντές επειδή έτσι βολεύει τους 
κατά καιρούς εθνικούς εργολάβους…

Όταν εγκαταλείπουμε τις υποδομές ασυντήρητες και τα βα-
σικά έργα υποδομής χωρίς βελτιώσεις, μεγεθύνοντας ασύμμε-
τρα τις συνέπειες από τις φυσικές καταστροφές…

Όταν βγάζουμε τρεις αλλεπάλληλους νόμους για τη νομιμο-
ποίηση αυθαίρετων κτιρίων (που είναι άλλο πράγμα από τα κτί-
ρια με αυθαίρετες κατασκευές) χωρίς να γνωρίζουμε ποια είναι 
τα δάση και ποια είναι τα ρέματα, διότι ούτε δασολόγιο έχουμε 
ούτε ρεματολόγιο…

Τότε πρέπει ο υπεύθυνα ενημερωμένος πολίτης να θυμάται 
και να υπενθυμίζει στους πολιτικούς που ζητούν την ψήφο του 
ότι οι πλημμύρες έχουν περίοδο επιστροφής και ότι δεν πρόκει-
ται για ακραία αλλά για περιοδικά καιρικά φαινόμενα που κάθε 
δέκα με είκοσι χρόνια επανεμφανίζονται.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχανικός, υ-
πεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.

Εφημερίδα «Έθνος», την επομένη της καταστροφής, 23/11/1934 
(η φωτογραφία από το blog του Πάνου Σαββόπουλου).
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Δ
ιευκρινίσεις σχετικά με το κόστος της 
αναβάθμισης του στόλου των F-16 της 
Πολεμικής Αεροπορίας δίνει μέσω 
της FS ο αναπληρωτής υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας. 

Παράλληλα, υπογραμμίζει τον ρόλο των Ενόπλων 
Δυνάμεων στην αντιμετώπιση των καταστροφών 
που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα πλημμυρικά 
φαινόμενα στη Σύμη και στην Αττική.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για το ζήτημα 
της αναβάθμισης του στόλου των F-16. Υπάρ-
χει «κάτι σάπιο», όπως υποστήριξε η κ. Μπακο-
γιάννη;
Όσον αφορά αυτά που είπε η κ. Μπακογιάννη, έχει 
προσκληθεί και έχει προκληθεί να εξηγήσει τη δή-
λωσή της. Δεν το έχει κάνει. Για μας, το κεντρικό 
μας ζήτημα είναι η ενδυνάμωση της θωράκισης 
της χώρας και η ενδυνάμωση της Πολεμικής Αε-
ροπορίας. Αντίστοιχα, θα υπάρχει ενδυνάμωση και 
του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού. 
Το θέμα της αναβάθμισης των μαχητικών F-16 δεν 
είναι τωρινό. Είναι αίτημα της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας, το οποίο εμείς το προωθήσαμε και θα το κά-
νουμε πραγματικότητα.

Μιλώντας για το σχέδιο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
είπε ότι το κόστος της αναβάθμισης θα είναι 2,4 
δισ. δολάρια, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι 
δεν θα ξεπεράσει τα 1,1 δισ. ευρώ. Γιατί αυτή η 
διαφορά;
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε, κατά κύριο λόγο, 
στη συνολική αναβάθμιση των F-16 σε Viper, στο 
σύνολο των 123 αεροσκαφών, ενώ εμείς μιλάμε 
κυρίως για την αναβάθμιση των 85 αεροσκαφών 
F-16. Δεν είναι τεχνικό θέμα, γιατί όσον αφορά το 
τι είδους αναβαθμίσεις θέλουμε, το έχουμε ορίσει 
πολύ συγκεκριμένα. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι το 
οικονομικό σκέλος και το χρονοδιάγραμμα της πα-
ράδοσης, ώστε τα πρώτα αναβαθμισμένα να τα έ-
χουμε το ταχύτερο δυνατό, αν είναι δυνατόν και μέσα 
στο 2019, αλλά και σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
έχουμε και τα άλλα. Πρόκειται για αναβάθμιση 85 
μαχητικών F-16 σε Viper, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι δεν θα αναβαθμίσουμε και τον υπόλοιπο στόλο 
των F-16, ενώ θα συντηρήσουμε και τα Mirage. Κι-
νούμαστε στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του 
ρόλου που απαιτεί η διασφάλιση των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Επιλογή μας είναι η 
ειρήνη, αλλά αυτή κατοχυρώνεται με τη διατήρηση 
και την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Το κόστος αναβάθμισης των 
F-16 έχει υπολογιστεί εντός των διαθέσιμων του 
προϋπολογισμού των εξοπλιστικών προγραμμάτων, 
ενώ έχει προϋπολογιστεί παράλληλη αναβάθμιση 
και συντήρηση και των άλλων οπλικών συστημά-
των που διαθέτουμε, αλλά και στοχευμένες αγορές.

Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε τι συμβαίνει με 
την πώληση στρατιωτικού υλικού στη Σαουδική 
Αραβία. Γιατί σας κατηγορεί η αντιπολίτευση;
Στην ουσία πρόκειται για μια επικοινωνιακή ιστορία 
εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία 
έχει πολλαπλούς στόχους. Ο ένας είναι να κρύψει 
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε μια ελίτ στην 
Ελλάδα, να θυμίσω τα Paradise Papers, όπως και 
άλλες λίστες, αλλά και ταυτόχρονα να χτυπήσει, ορ-
μώμενη, όχι για πρώτη φορά, από μια εμμονική δια-
δικασία και λογική, τον Πάνο Καμμένο. Να ξεκαθα-
ρίσουμε το εξής: απ’ ό,τι έχει βγει ως τώρα, η ιστο-

Η ΝΔ θα αναγκαστεί να 
τοποθετηθεί εντός της Βουλής 
και για το κοινωνικό μέρισμα 
του 2017 και για το κοινωνικό 
μέρισμα του 2018, γιατί οι 
εκλογές θα γίνουν το 2019.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Δημήτρης Βίτσας, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας

ρία έχει ξεκινήσει από μια υποτιθέμενη αναφορά, 
η οποία ποτέ δεν έχει υποβληθεί στα Γενικά Επιτε-
λεία, ενός ταξίαρχου. Αυτό είναι το ένα και βασικό 
ζήτημα. Το δεύτερο, πράγμα εμφανές, είναι ότι από 
την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου ούτε μεσάζο-
ντες ούτε αντιπρόσωποι υπήρχαν. Πάντοτε υπάρ-
χει η ΓΔΑΕΕ και το ΥΠΕΘΑ, όπου διά του υπουργού 
έχει δώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μπροστά στη συνεχιζόμενη προκλητικότητα της 
Τουρκίας, ποια είναι η θέση του ελληνικού υ-
πουργείου Άμυνας;
Δεν είναι κάτι καινούργιο. Εμείς θεωρούμε ότι τα 
υπαρκτά ζητήματα πρέπει να συζητιούνται, να γί-
νονται αντικείμενο της διπλωματίας, ενώ αυτά που 
είναι ανύπαρκτα δεν πρέπει καν να συζητιούνται. Έ-
χουμε ξεκαθαρίσει ότι όσον αφορά τα κυριαρχικά 
μας δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από διεθνείς 
συνθήκες, που άλλωστε ήρθαν να επικυρώσουν 
όσα ο ελληνικός λαός κατέκτησε σε όλη τη διάρ-
κεια της πορείας δημιουργίας του ελληνικού κρά-
τους, εμείς δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. 
Για εμάς «γκρίζες ζώνες» δεν υπάρχουν και δεν 
πρόκειται να μπούμε σε καμία διαδικασία νομιμο-
ποίησης της όποιας αμφισβήτησης.

Για να αλλάξουμε θεματολογία, ο πρωθυπουρ-
γός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα διανείμει 
για δεύτερη χρονιά το λεγόμενο «κοινωνικό μέ-
ρισμα», ωστόσο η αντιπολίτευση κατηγορεί την 
κυβέρνηση ότι ουσιαστικά παίρνει πέντε και 
δίνει πίσω ένα. Το σχόλιό σας;
Η μνημονιακή περίοδος αδίκησε σχεδόν το σύνολο 
του ελληνικού λαού, κατά κύριο λόγο τους εργαζό-
μενους, τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και 
τη μεσαία τάξη. Δημιούργησε εκατοντάδες χιλιάδες 
ανέργους, κατέστρεψε δομές του κοινωνικού κρά-
τους. Στην πορεία εξόδου σε πρώτη φάση διορθώ-
νουμε και προφυλάσσουμε αυτούς που έχουν υ-
ποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Αυτή είναι η τακτική 

πως το μοναδικό που την ενδιαφέρει είναι πώς θα 
καταφέρει όχι απλώς να έρθει στην εξουσία αλλά 
να ανατρέψει την κυβέρνηση και τη συνολική νέα 
ελπίδα που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό εφευρίσκο-
νται και μια σειρά άλλα πράγματα και κατασκευά-
ζονται επικοινωνιακές καταστάσεις που όμως κα-
ταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι.

Θα ήθελα ένα σχόλιό σας για τις εκλογικές διαδι-
κασίες στην κεντροαριστερά. Θεωρείτε ότι δημι-
ουργείται τρίτος πόλος;
Δεν αποτελεί επιλογή μας η παρέμβαση σε όσα συ-
ντελούνται σε αυτόν τον χώρο, αλλά δεν μπορούμε 
να μη σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε και ακούμε. 
Είναι διαδικασίες εσωτερικές μιας παράταξης η οποία 
δεν έχει ακόμα μορφοποιηθεί και μέλλει να δούμε 
τι μορφή θα πάρει τελικά. Ωστόσο, βλέπουμε από 
τώρα αυτές οι διαδικασίες να προβάλλονται στη βάση 
της λογικής που εκπέμπει κατά κύριο λόγο η ΝΔ, 
η οποία λέει ότι η ψηφοφορία αποτέλεσε ένα αντι-
κυβερνητικό δημοψήφισμα. Αυτοί έχουν να απο-
φασίσουν για τον χαρακτήρα και την πολιτική ταυ-
τότητα του πολιτικού τους σχήματος, πέρα από τις 
οποιεσδήποτε άλλου είδους στρεβλώσεις και οργα-
νωτικές αυτοκυρώσεις, όπως το γεγονός ότι πας να 
ψηφίσεις για αρχηγό ενώ μπορεί να είσαι και μέλος 
άλλου κόμματος. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θέ-
λουμε σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο Ελλά-
δας να συναντηθούν τα δύο μεγάλα ιστορικά ρεύ-
ματα της προόδου, δηλαδή της ριζοσπαστικής αρι-
στεράς και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας. Το 
αν θα γίνει αυτό είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί 
να την προκαθορίσει μία μόνο πλευρά.

Γίναμε μάρτυρες μιας νέας φυσικής καταστρο-
φής. Ποιος είναι ο ρόλος των Ενόπλων Δυνά-
μεων;
Κινητοποιηθήκαμε άμεσα διαθέτοντας μηχανήματα, 
προσωπικό, ανοίγοντας χώρους φιλοξενίας, βάλαμε 
σε ετοιμότητα τις μονάδες σε όλη τη χώρα, δώσαμε 
έκτακτες άδειες στο προσωπικό που έχει άμεση 
σχέση με την περιοχή κ.λπ. Το προηγούμενο διά-
στημα κινητοποιήθηκαν στη Σύμη, στη Σαμοθράκη 
και αλλού. Επίσης, είναι καθοριστική η συμβολή 
τους στην επιτυχή διαχείριση από τη χώρα μας της 
προσφυγικής κρίσης. Η κοινωνική αποστολή των 
Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της συνολικής αποστολής τους, που είναι η διασφά-
λιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Οι Ένο-
πλες Δυνάμεις αποτελούν έναν οργανισμό, τμήμα 
του κρατικού μηχανισμού, που διαθέτει τα μέσα και 
το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μπορεί να παρεμ-
βαίνει σε έκτακτες καταστάσεις.

«Για εμάς γκρίζες ζώνες
δεν υπάρχουν»

της κυβέρνησης. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία η ΝΔ 
εξαντλεί μια αντιπολιτευτική τακτική μιζέριας, κά-
νοντας πως ξεχνάει πως αυτή ήταν ένας από τους 
δύο κύριους πρωταγωνιστές, οι οποίοι οδήγησαν 
σε αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε η άλλη επι-
λογή του ελληνικού λαού, της εξόδου από αυτή την 
κατάσταση, της σταθεροποίησης της χώρας, ώστε 
να μπει σε τροχιά ανάπτυξης και να εφαρμοστεί ένα 
νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα παρέχει σι-
γουριά. Αυτοί, λοιπόν, που παίρνανε μέτρα που ο-
δήγησαν στον καταποντισμό των λαϊκών εισοδη-
μάτων, στη διάλυση της λεγόμενης μεσαίας τάξης, 
αυτοί που έφεραν την ανεργία στα πρόθυρα του 
30%, αυτοί που δεν επιστρέψανε ποτέ και τίποτε, α-
νάμεσά τους οικονομικά συμφέροντα και πολιτικές 
οικογένειες που κέρδισαν μέσω της κρίσης, έρχο-
νται τώρα και κατηγορούν εμάς, αυτούς που βγά-
ζουν τη χώρα από την κρίση και συγχρόνως κα-
ταφέρνουν να στηρίζουν τους πιο αδύναμους. Δεν 
παραλείπουμε σε αυτή την προσπάθεια το κομμάτι 
αυτό του ελληνικού λαού που είναι τα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία αυτό το χρονικό διά-
στημα έχουν διασφαλιστεί με ενέργειες του υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Αυτό γίνεται με ποικίλους τρόπους αλλά και μέσα 
από το κοινωνικό μέρισμα για τα πιο χαμηλόμισθα 
στελέχη και συγχρόνως εξετάζουμε με το υπουργείο 
Οικονομικών να λύσουμε και άλλα ζητήματα, όπως 
είναι η πλήρης υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ.

Η ΝΔ υποστηρίζει ότι η χορήγηση του κοινωνι-
κού μερίσματος σηματοδοτεί και αντίστροφη μέ-
τρηση για τις εκλογές, ακόμα και εντός του 2018. 
Τι απαντάτε;
Η ΝΔ θα αναγκαστεί να τοποθετηθεί εντός της Βου-
λής και για το κοινωνικό μέρισμα του 2017 και για το 
κοινωνικό μέρισμα του 2018, γιατί οι εκλογές θα γί-
νουν το 2019, και επειδή αυτό όλο και περισσότερο 
τη φοβίζει, οδηγείται σε αντιφάσεις και σε αστεία 
επιχειρήματα. Και βεβαίως, είναι φανερό παντού, 
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Οι πλημμύρες στη Δυτική Αττική ανέδειξαν με τραγικό 
τρόπο την κυβερνητική προχειρότητα. Η κυβέρνηση 
και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχουν τη μεγαλύ-
τερη ευθύνη για τα ανθρώπινα θύματα και τις μεγά-

λες υλικές καταστροφές. Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, η περιφε-
ρειάρχης κ. Δούρου και άλλα ανώτατα στελέχη του μηχανισμού 
εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύονται για μία ακόμη φορά καλοί 
στα λόγια αλλά απαράδεκτα ελλιπείς σε ό,τι αφορά την πολιτική 
που ασκούν.

Ανύπαρκτες οι δημόσιες επενδύσεις
Η κυβέρνηση Τσίπρα ακολούθησε το κακό παράδειγμα προη-
γούμενων κυβερνήσεων και συνέχισε τη μείωση του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων. Θεώρησε ότι είναι καλύτερο να δι-
αχειριστεί τους πόρους του Δημοσίου για να χρηματοδοτήσει ε-
παρκώς την ανάπτυξη του κομματικού κράτους του ΣΥΡΙΖΑ και 
την καλοπέραση των στελεχών του παρά να δεσμεύσει σημαντι-
κούς πόρους για τη βελτίωση της βασικής υποδομής.

Το εντυπωσιακό είναι ότι στην προσπάθειά του να επιτύχει το 
λεγόμενο υπερπλεόνασμα και να κάνει μικροπολιτικούς ελιγμούς 
ενόψει πολιτικών εξελίξεων, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι 
βασικοί συνεργάτες του μείωσαν τις δημόσιες επενδύσεις περισ-
σότερο από τον αρχικό προγραμματισμό.

Τεράστιες ευθύνες έχει και η περιφερειάρχης Αττικής κ. Δού-
ρου, η οποία είχε κάνει σημαία της τα αντιπλημμυρικά έργα σε 
περιοχές με πολλά προβλήματα, όπως η Μάνδρα, όταν διεκδι-
κούσε την εκλογική νίκη στην Περιφέρεια Αττικής. Στη συνέχεια 
περιορίστηκε σε κάποιες μελέτες και τώρα στην αναζήτηση των υ-
πευθύνων, ενώ είναι φανερό ότι είναι ένας από αυτούς.

Η προσπάθεια ορισμένων κυβερνητικών στελεχών να απο-
δώσουν τις συνέπειες των πλημμυρών στο φαινόμενο του θερμο-
κηπίου και στα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή 
στον πλανήτη ελάχιστους πείθει, γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί 
μια πολιτική εχθρική προς το περιβάλλον. Στη διάρκεια των τε-
λευταίων μηνών και υπό την πίεση των αρνητικών για τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ δημοσκοπήσεων, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας έχει κάνει 
τα πάντα για να επιβραβεύσει τις πρακτικές που συνηθίζει να κα-
ταγγέλλει. Με αλλεπάλληλα νομοσχέδια που εγκρίθηκαν από τη 
Βουλή διευκολύνεται η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων με ολο-
ένα μικρότερη οικονομική επιβάρυνση. Νομιμοποιείται επίσης 
η καταπάτηση από ιδιώτες εκτάσεων του Δημοσίου, ακόμη και 
δασικών. Επομένως η ίδια η κυβέρνηση δημιουργεί κίνητρα για 
συμπεριφορές που οδηγούν στην οικιστική υποβάθμιση και στη 
συστηματική καταστροφή του περιβάλλοντος.

Αυτά που συνέβησαν στη Δυτική Αττική αποτελούν σε μεγα-
λύτερη κλίμακα και με απώλεια τόσων ανθρώπων τη συνέχεια της 
κυβερνητικής προχειρότητας και ιδιοτέλειας που οδήγησαν στη 
σημαντική θαλάσσια ρύπανση ύστερα από τη βύθιση του πετρε-
λαιοφόρου «Αγία Ζώνη ΙΙ». Η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε το 
μεγάλης κλίμακας λαθρεμπόριο πετρελαίου, δεν φρόντισε την α-
σφάλεια της ναυσιπλοΐας, δεν επέβαλε νηογνώμονες με διεθνή 
αξιοπιστία για την αξιολόγηση των μικρών πετρελαιοφόρων, δεν 
πήρε σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Και σε 
αυτή την περίπτωση υπήρχαν διάφοροι «θεωρητικοί» του χάους, 
οι οποίοι προσπάθησαν να μας πείσουν ότι το ναυάγιο του «Αγία 
Ζώνη ΙΙ» και η ρύπανση που προκάλεσε είχαν σχέση με την ε-
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΔΙΆΛΥΣΗ  
ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Από το ανύπαρκτο οικονομικό success story  
στην καταστροφή στη Δυτική Αττική.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το πετρέλαιο και όχι με 
τα λάθη και τις παραλείψεις των αρμόδιων διοικητικών παραγό-
ντων και των πολιτικών προϊσταμένων τους. Στην πορεία προς 
την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε στο οικολογικό κίνημα και αξι-
οποίησε προς όφελός του την ευαισθησία ενός σημαντικού τμή-
ματος του εκλογικού σώματος για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Στη συνέχεια τακτοποίησε σε διάφορες θέσεις αρκετούς 
εκπροσώπους των οικολόγων και ακολούθησε πολιτική που δεν 
συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην απο-
τροπή της κλιματικής αλλαγής.

Γενική υποβάθμιση
Είναι τόσο χαμηλή η ποιότητα του κυβερνητικού έργου ώστε πα-
ρατηρείται ταυτόχρονη υποβάθμιση σε διάφορους τομείς μεγά-
λου ενδιαφέροντος.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας έχει καταφέρει να μετατρέψει 
την Ελλάδα σε χώρα εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών 
ενώ συγκεντρώνει την κριτική διαφόρων ξένων παραγόντων και 
οργανισμών που θεωρούν ότι το ελληνικό κράτος δεν συμπερι-
φέρεται σωστά στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Παρατη-
ρείται υπερβολική συγκέντρωση προσφύγων και μεταναστών σε 
νησιά του Αιγαίου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες 
κοινωνικές εντάσεις. Δεν φτάνει που η Ελλάδα έχει αναλάβει ένα 
φορτίο που θα έπρεπε κανονικά να μοιράζεται με άλλα κράτη-
μέλη της Ε.Ε. και επιβαρύνεται σε δημοσιονομικό επίπεδο, με τα 
περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια να κατευθύνονται στις ΜΚΟ, 
αλλά οι ίδιοι οι πρόσφυγες και μετανάστες καταγγέλλουν την πα-
ραμονή τους σε… ελληνικά Γκουαντάναμο. Πρόκειται για τον α-
πόλυτο διασυρμό της κυβέρνησης, ο οποίος επηρεάζει αρνητικά 
και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Στη διάρκεια της προετοιμασίας του εορτασμού της επετείου 
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είδαμε νέα φαινόμενα κυβερ-
νητικής και διοικητικής παρακμής, με εισαγόμενους αντιεξουσι-
αστές να προσπαθούν να επιβάλουν τον έλεγχό τους στο κτίριο 
του Πολυτεχνείου και εκπροσώπους των λεγόμενων συλλογικο-
τήτων να καταφέρνουν στη συνέχεια να πάρουν αυτοί τον έλεγχο. 
Είχαμε δηλαδή την αντιπαράθεση αντιεξουσιαστών που ανήκουν 
σε διαφορετικές τάσεις και τη μετατροπή του λεγόμενου περιθω-
ρίου σε ένα είδος κατεστημένου σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της 
ιστορικής μνήμης και των συμβόλων.

Περίεργα οικονομικά
Κατά την άποψή μου, η υποβάθμιση που προκαλεί η κυβέρνηση 
Τσίπρα σε διάφορους τομείς του δημόσιου βίου είναι σημαντι-
κότερη από την αποτυχία της στον οικονομικό τομέα. Η πολι-
τική αλλαγή και ο σχηματισμός, όπως όλα δείχνουν, κυβέρνησης 
με βασική δύναμη τη ΝΔ και πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη 
μπορούν να οδηγήσουν στη σταδιακή βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης, όμως η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και μιας 
καλώς εννοούμενης πειθαρχίας για να αντιμετωπιστούν τα συσ-
σωρευμένα προβλήματα είναι μια πολύ πιο σύνθετη υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές εξελίξεις, παρατηρείται ένα 
ακόμη κυβερνητικό παράδοξο, με τα καθαρά έσοδα του Δημο-
σίου να υστερούν κατά 2,5 δισ. ευρώ το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Ο-
κτωβρίου έναντι του στόχου που περιέχεται στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό και τις δημόσιες δαπάνες να υστερούν κατά 3 δισ. 
ευρώ. Με τα μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού να διαμορ-
φώνονται σε κατώτερα επίπεδα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί, ε-
νισχύεται η εντύπωση ότι η ισοπεδωτική φορολογική πολιτική 
που ακολουθείται δεν μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των κα-
θαρών φορολογικών εσόδων του Δημοσίου και πως δεν χρημα-
τοδοτούνται επαρκώς βασικές λειτουργίες του κράτους, από την 
παιδεία και την υγεία μέχρι την αντιπλημμυρική προστασία και 
τα έργα υποδομής. Αντί να φροντίσει το οικονομικό επιτελείο να 
κάνει τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, πανηγυρίζει για τη δι-
αμόρφωση ενός στατιστικού υπερπλεονάσματος, το οποίο με τον 
τρόπο που επιτυγχάνεται δημιουργεί ένα σωρό οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα. Η ανακοίνωση του λεγόμενου «κοινωνι-
κού μερίσματος» που θα δοθεί στη βάση του υποτιθέμενου υπερ-
πλεονάσματος ελάχιστους εντυπωσίασε στα πλαίσια της γενικής 
υποβάθμισης που συντελείται με ευθύνη της κυβέρνησης.

Η μείωση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, 
προκειμένου να επιτευχθεί 
υπερπλεόνασμα, είχε, στην 
περίπτωση της Δυτικής Αττικής, 
τραγικές συνέπειες. 
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Η διμερής συνεργασία Ουάσινγκτον-Μόσχας 
στη Μέση Ανατολή οριοθετεί τις κινήσεις 
και τις δυνατότητες του Ιράν, της Σαουδικής 
Αραβίας και της Τουρκίας και ταυτόχρονα 
είναι μια κόκκινη γραμμή αποτροπής μη 
αντιστρέψιμης επιδείνωσης των σχέσεων 
ΗΠΑ-Ρωσίας.

Το Ριάντ δυσφορεί για την αμφισβήτηση της 
πρωτοκαθεδρίας του στην Αραβική Χερσόνησο 
από την Υεμένη και το Κατάρ μέχρι και το 
σουλτανάτο του Ομάν και βλέπει παντού το 
μακρύ χέρι της Τεχεράνης.

Κ αι τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους; Οι άν-
θρωποι αυτοί ήταν μια κάποια λύσις… Οι εξελίξεις 
στη Συρία και στο Ιράκ μετά την πτώση της Μο-
σούλης και της Ράκας καθιστούν δραματικά επί-

καιρους τους στίχους του Αλεξανδρινού ποιητή.
Η στρατιωτική ήττα των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κρά-

τους στο Ιράκ και στη Συρία, αντί να οδηγεί έστω σε μια πρό-
σκαιρη ή, καλύτερα, μεταβατική σταθεροποίηση στην ευρύ-
τερη Μέση Ανατολή, επαναφέρει στο προσκήνιο την κυρίαρχη 
περιφερειακή αντίθεση ανάμεσα στο Ιράν και τη Σαουδική Α-
ραβία.

Το μόνο παρήγορο σε μια χαώδη συγκυρία, στην οποία συ-
γκρούονται η Τεχεράνη και το Ριάντ δι’ αντιπροσώπων, με την 
Άγκυρα να προσπαθεί ελισσόμενη να περιορίσει τις ζημιές από 
την εμπλοκή της, είναι η επιβεβαίωση της συνεργασίας ΗΠΑ-
Ρωσίας στη Συρία, όπως δήλωσαν οι Τραμπ και Πούτιν μετά 
την πρόσφατη συνάντησή τους στο Βιετνάμ.

Σύγκρουση δι’ αντιπροσώπων
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ήταν άγνωστη η κα-
τάληξη του σίριαλ για την τύχη του πρωθυπουργού του Λιβά-
νου Χαρίρι. Σε κάθε περίπτωση, είτε κατέφυγε στο Ριάντ φο-
βούμενος την εξόντωσή του από την Τεχεράνη, είτε απήχθη 
και κρατείται όμηρος στη Σαουδική Αραβία, η πρόσκληση που 
του απηύθυνε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν να επισκεφθεί 
το Παρίσι είναι μια φόρμουλα που σώζει τα προσχήματα για 
όλες τις πλευρές.

Η σκιά μιας σύγκρουσης δι’ αντιπροσώπων στον Λίβανο, 
της Τεχεράνης και του Ριάντ, παραπέμπει στη σύγκρουση 
των δύο περιφερειακών δυνάμεων στην Υεμένη, αλλά και στη 
σκληρή απομόνωση που επέβαλαν η Σαουδική Αραβία και τα 

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

κράτη του Κόλπου στο Κατάρ: Το Ριάντ δυσφορεί για την αμ-
φισβήτηση της πρωτοκαθεδρίας του στην Αραβική Χερσόνησο 
από την Υεμένη και το Κατάρ μέχρι και το σουλτανάτο του 
Ομάν και βλέπει παντού το μακρύ χέρι της Τεχεράνης.

Έτσι μπορεί να ερμηνευτεί και η στοχοποίηση του Λιβάνου 
και της εκεί επιρροής του Ιράν μέσω της σιιτικής Χεζμπολά, 
που ελέγχει το νότιο τμήμα της χώρας: Αν το Ιράν μάς προκαλεί 
στην Αραβική Χερσόνησο, τότε εμείς θα απαντήσουμε αμφι-
σβητώντας την πρωτοκαθεδρία του στον Λίβανο και στη Συρία 
– έτσι φαίνεται να σκέφτεται ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκι-
πας Σαλμάν.

Διπλωματία του χάους
Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ προκαλούν σύγχυση και παρερ-
μηνείες των προθέσεών τους, μια κατάσταση πραγμάτων που 
πρόσφατα η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» αποκάλεσε «δι-
πλωματία του χάους».

Το 2013 οι Ομπάμα-Κέρι επέλεξαν την επίλυση της διαμά-
χης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, προφανώς στη λο-
γική ότι προείχε ο αγώνας κατά των τζιχαντιστών. Στην ίδια λο-
γική αποδέχτηκαν την εμπλοκή της Μόσχας στο πλευρό του 
καθεστώτος Άσαντ.

Ο Τραμπ άλλαξε γραμμή πλεύσης, καθώς θέλει να μειω-
θούν τα όποια κέρδη της Τεχεράνης από την ήττα των τζιχαντι-
στών και επενδύει στην αναβάθμιση των σχέσεων με τη Ρωσία, 
αλλά και στην ενίσχυση του ρόλου των Κούρδων.

Με άλλα λόγια, αν στη Συρία το δίλημμα ήταν «τζιχαντι-
στές ή Ιράν και οι σύμμαχοί του», η Ουάσινγκτον προτιμά το 
κύριο έρεισμα της Δαμασκού να είναι η Μόσχα και όχι η Τεχε-
ράνη, ενώ ήδη στην πράξη έχει ιδρυθεί ένα δεύτερο, ημιανε-
ξάρτητο μετά το Βόρειο Ιράκ, κουρδικό κράτος στη ΒΑ Συρία.

Μέσα στην παραπάνω παραζάλη η Τουρκία του Ερντογάν 
προσπαθεί να βρει ρόλο, να μπορέσει να έχει λόγο στο Κουρ-
δικό τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ, ώστε να μη χάσει τον έ-
λεγχο και την πρωτοβουλία κινήσεων στη ΝΑ Τουρκία, όπου 
πλειοψηφεί το κουρδικό στοιχείο.

Η Άγκυρα ελίσσεται προσεγγίζοντας άλλοτε τη Μόσχα και 
άλλοτε την Τεχεράνη, ενώ ταυτόχρονα αδυνατεί να συμφωνή-
σει με τις ΗΠΑ μια επιστροφή των διμερών σχέσεων στην κα-
νονικότητα.

Η ενίσχυση της επιρροής του Ιράν στον αραβικό κόσμο ο-
φείλεται κατά κύριο λόγο στη σύγκρουση των ΗΠΑ το 1991 
και το 2003 με το μπααθικό καθεστώς του Σαντάμ στο Ιράκ, το 
οποίο ήταν στον οκταετή πόλεμο με το Ιράν, την περίοδο 1980-
1988, ο κυματοθραύστης της επέκτασης της επιρροής της Τεχε-
ράνης προς Δυσμάς.

Άλλωστε η Βρετανία δημιούργησε το Ιράκ μετά το 1918 επί 
των ερειπίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ως ανάχωμα του 
προαιώνιου προς Δυσμάς επεκτατισμού της Περσίας. Μόνο 
που το Ιράκ, για να αναχαιτίσει το Ιράν, έπρεπε να κυβερνάται 
από σουνιτικό καθεστώς μειοψηφίας, μια γεωπολιτική σκληρή 
πραγματικότητα που κατέστρεψαν οι ΗΠΑ το 2003.

Δίχτυ ασφαλείας
Παρά την απειλητική ρητορική που υιοθετούν το Ιράν και η 
Τεχεράνη, παρά το απρόβλεπτο των κινήσεων του Ερντογάν, 
αλλά και προσωπικές στρατηγικές, όπως η απόφαση του Μπαρ-
ζανί για την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Βορείου Ιράκ, η 
διμερής συνεργασία Ουάσινγκτον-Μόσχας λειτουργεί ως δίχτυ 
ασφαλείας.

ΗΠΑ και Ρωσία έχουν έναν κοινό παρονομαστή ζωτικών 
συμφερόντων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και μετά την απο-
φασιστική ήττα των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους τη δι-
ασφάλιση μιας περιφερειακής σταθεροποίησης υπό τον έλεγχό 
τους, ώστε να μην παρασυρθούν σε εμπλοκές και συγκρούσεις 
που θα εξυπηρετούν τις φιλοδοξίες της μιας ή της άλλης περι-
φερειακής δύναμης.

Η συνεργασία Ρωσίας-ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή έμεινε στο 
απυρόβλητο της σύγκρουσης στην Ουκρανία το 2014 και, απ’ 
ό,τι φαίνεται, δεν θα απειληθεί από την εν εξελίξει έρευνα για 
την εμπλοκή ή όχι του Κρεμλίνου υπέρ του Τραμπ στην προε-
κλογική εκστρατεία του 2016.

Η διμερής συνεργασία Ουάσινγκτον-Μόσχας στη Μέση Α-
νατολή οριοθετεί τις κινήσεις και τις δυνατότητες του Ιράν, της 
Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας και ταυτόχρονα είναι μια 
κόκκινη γραμμή αποτροπής μη αντιστρέψιμης επιδείνωσης 
των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.

ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΣΤΗΝ ΈΡΗΜΟ…
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συνέντευξη

Δ
ριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τον 
τρόπο με τον οποίο «παρήγαγε» το φε-
τινό «κοινωνικό μέρισμα» ασκεί ο κα-
θηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά και σύμβουλος 

Μακροοικονομίας του προέδρου της ΝΔ Θεόδωρος 
Πελαγίδης. Παράλληλα, ασκεί κριτική και στους ε-
ταίρους της Ελλάδας, τόσο για τη συμφωνία τους 
στην υπερφορολόγηση όσο και για «αθέμιτο αντα-
γωνισμό» έναντι της χώρας.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για το «κοι-
νωνικό μέρισμα» που η κυβέρνηση ετοιμάζεται 
να παράσχει. Προέρχεται από την υπεραπόδοση 
των μέτρων, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, ή 
από την υπερφορολόγηση, όπως εκτιμά η αντι-
πολίτευση;
Επιτρέψτε μου, αρχικά, να αναφερθώ σε κάτι που 
είπε ο κ. Τσακαλώτος στην αρμόδια επιτροπή της 
Βουλής την Τετάρτη. Αναφερόμενος προφανώς σε 
σχετικό άρθρο μου στην κυριακάτικη «Καθημε-
ρινή», ανέφερε υποτιμητικά ότι ο σύμβουλος Μα-
κροοικονομίας του κ. Μητσοτάκη υποστήριξε ότι 
οι χαμηλοί μισθοί διώχνουν τις επενδύσεις και ότι 
αυτό είναι τόσο λάθος, που το ξέρουν ακόμη και 
οι πρωτοετείς φοιτητές.

Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που ο αγα-
πητός Ευκλείδης χάνει την ψυχραιμία του και πα-
ραφέρεται, αλλά, επειδή τον γνωρίζω προσωπικά, 
τον συγχωρώ. Άλλωστε, είναι σε πολύ δυσχερή 
θέση στο να συμβιβάσει την πολιτική αυτή με τις 
ιδέες και την ιδεολογία του. Αντιλαμβάνεται πά-
ντως ότι με αυτά που λέει είναι σαν να στηρίζει 
την ιδέα ότι… οι χαμηλοί μισθοί είναι απαραίτητοι 
για τις επενδύσεις.

Αλλά να πω μια κουβέντα για την ουσία. «Αν 
η μείωση των ονομαστικών μισθών οδηγεί εις την 
πρόβλεψη ή μάλιστα τη βεβαιότητα μιας περαιτέρω 
μειώσεως των (μελλοντικών) ημερομισθίων,… 
αυτό θα μειώσει την οριακή απόδοση του κεφα-
λαίου και θα προκαλέσει αναβολή και της επενδύ-
σεως και της καταναλώσεως». J.M. Keynes, Γε-
νική Θεωρία, κεφ. 19, ΙΙ, 4.

Ακριβώς αυτό έγραψα, ότι οι χαμηλοί ονομα-
στικοί μισθοί και κυρίως η αρνητική προοπτική κά-
ποιας αύξησής τους στο προβλεπτό μέλλον επη-
ρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις. Γι’ αυτό έχει τόσο 
μεγάλη σημασία σήμερα να σταματήσει η φορολο-
γική και ασφαλιστική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης, η 
οποία αναμένεται να ενταθεί με την προβλεπόμενη 
νέα μείωση των συντάξεων και των μισθών μέσω 
της μείωσης του αφορολόγητου. Προφανώς και τα 
γνωρίζει αυτά ο αγαπητός κ. υπουργός, είναι πράγ-
ματι μέσα στην ύλη πρωτοετών φοιτητών.

Επιπροσθέτως, είναι κοινή η εκτίμηση ότι μεγάλοι 
όμιλοι επιχειρήσεων και πολυεθνικές εγκαταλείπουν 
τη χώρα ή μεταφέρουν τα κεντρικά τους γραφεία μα-
κριά από την Ελλάδα, σε χώρες της ευρύτερης πε-
ριοχής πιο δυναμικές. Κι αυτό γιατί εδώ έχει καταρ-
ρεύσει ο εγχώριος τζίρος τους και δεν προβλέπουν 
κάτι καλύτερο για το μέλλον. Αυτό πάντως που έχει 
σημασία είναι να δει κανείς το πώς θα αντιδράσει ο 
εξωτερικός τομέας σε μια μελλοντική ανάκαμψη των 
μισθών. Η ελπίδα είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις θα βοη-
θήσουν ώστε η εγχώρια παραγωγή να μπορέσει να 
ανταποκριθεί ώστε η αναμενόμενη αυξημένη ζήτηση 
εισαγομένων να αντισταθμιστεί, έστω μερικώς, από 
την αύξηση των εξαγωγών.

 Τώρα, όσον αφορά τη γνώμη μου για το λεγό-
μενο υπερπλεόνασμα, πιστεύω ότι η κυβέρνηση 

Ο ζήλος της 
υπερφορολόγησης είναι  
μια ιδεολογική διαστροφή,  
αλλά πρωτίστως μια λάθος, 
στην ουσία, προ-κυκλική 
πολιτική που ωθεί στην 
αεργία –αφού πια δεν αξίζει 
να δουλέψεις με τόσο χαμηλό 
μισθό– και περιορίζει  
το διαθέσιμο εισόδημα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Θεόδωρος Πελαγίδης, καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, σύμβουλος Μακροοικονομίας 

του προέδρου της ΝΔ

χρεοκοπεί με αυτόν τον τρόπο τη χώρα, χρεοκο-
πεί τη μεσαία τάξη σε όλες τις εκδοχές της, πλει-
στηριάζει στη συνέχεια την περιουσία της και μετά 
κάνει αυτό που κάνει με τον γνωστό παλαιοκομ-
ματικό τρόπο.

Το μέρισμα προέρχεται από το πρωτογενές πλε-
όνασμα, το οποίο η κυβέρνηση είναι μνημονιακά 
δεσμευμένη να παρουσιάζει κάθε χρόνο. Θεω-
ρείτε ότι το ύψος του πλεονάσματος που έχει 
συμφωνηθεί με τους δανειστές είναι βιώσιμο;
Ένα δομικό πλεόνασμα προερχόμενο από την ανά-
πτυξη είναι εφικτό. Ένα πλεόνασμα υπερφορολό-
γησης είναι καταστροφικό για την ανάπτυξη. Είναι 
δύο διαφορετικά πράγματα. Ο ζήλος της υπερφο-
ρολόγησης είναι μια ιδεολογική διαστροφή, αλλά 
πρωτίστως μια λάθος, στην ουσία, προ-κυκλική 
πολιτική που ωθεί στην αεργία –αφού πια δεν α-
ξίζει να δουλέψεις με τόσο χαμηλό μισθό– και πε-
ριορίζει το διαθέσιμο εισόδημα. 

Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι το καλοκαίρι 
του 2018 τελειώνει το μνημόνιο και η επιτρο-
πεία για την Ελλάδα. Τον πιστεύετε;
Οι υπογραφές που έχει βάλει εκτείνονται μέχρι το 
2022 και μέσω του υπερταμείου σχεδόν εις το δι-

ηνεκές. Αλλά αφήστε τι λέει ο καθένας μας. Το ζή-
τημα είναι τι πιστεύει και τι θα πει ο λαός. Το οποίο 
προκύπτει από την ευημερία της ζωής του. Ο λο-
γαριασμός θα γίνει στο τέλος.

Διάφοροι ξένοι οίκοι και φορείς εκτιμούν ότι 
η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημάδια α-
νάκαμψης. Πρόκειται για πραγματική ή «λογι-
στική» ανάκαμψη;
Μάλιστα. Ενώ όλοι τρέχουν με υψηλά ποσοστά, 
που αντικατοπτρίζουν δε και την αύξηση στα ει-
σοδήματα –θυμάμαι τώρα τη Ρουμανία που τρέ-
χει με 5% φέτος–, εμείς έχουμε 1% με το ζόρι και 
με την κατακρήμνιση των μισθών. Αυτό, δε, παρ’ 
ότι νέα δανεικά εισέρχονται στη χώρα και προ-
σθέτουν στο ΑΕΠ. Αλλά ας μην είμαστε μίζεροι. Η 
χώρα έχει δυνατότητες, απλώς οι άνθρωποι αυτοί 
έχουν άλλη ατζέντα.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της ΝΔ υπο-
στηρίζει ότι μια δική του κυβέρνηση θα ήταν λι-
γότερο επιθετική φορολογικά προς τους πολί-
τες. Δεδομένων των δεσμεύσεων της χώρας για 
πλεονάσματα και δημοσιονομική πειθαρχία, τι 
βαθμοί ελευθερίας υπάρχουν για άλλη πολιτική;
Είναι αλήθεια ότι σε κάποιον βαθμό η επόμενη πε-
ρίοδος έχει υπονομευτεί. Όμως αυτή η κατάσταση, 
να έχουν οι διπλανές χώρες φορολογικούς και α-
σφαλιστικούς συντελεστές ασύγκριτα χαμηλότε-
ρους, είναι αθέμιτος ανταγωνισμός και πρέπει να 
τελειώνει χθες. Πρέπει να αφήσουμε τους Έλλη-
νες και τις Ελληνίδες να δουλέψουν. Η κατάσταση 
αυτή δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί αυτό να μην το 
καταλαβαίνουν οι εταίροι μας. Δεν ζητούμε καμία 
προνομιακή μεταχείριση, ζητούμε τον χώρο να α-
ποδείξουμε ότι τα ίδια και περισσότερα πλεονά-
σματα μπορούμε να έχουμε με την ανάπτυξη. Μια 
ανάπτυξη που θα έρθει με πλήρη απλοποίηση όλων 
των διαδικασιών παραγωγής, επενδύσεων, εξαγω-
γών. Πλήρη. Δεν μπορεί το κράτος και μια χούφτα 
κρατικοδίαιτων ιδεοληπτικών μέσα στο κράτος να 
κρατούν σε ομηρία κάθε μικρό επιχειρηματία στη 
χώρα. Το κράτος δεν είναι συνέταιρος στην παρα-
γωγή, είναι, πρέπει να είναι, ο «διευκολυντής» της.

Όσον αφορά το ζήτημα των επενδύσεων, τι 
κάνει λάθος η κυβέρνηση και τι θα διορθώσει 
ο κ. Μητσοτάκης αν αναλάβει τη διακυβέρνηση 
της χώρας;
Ο κ. Τσακαλώτος είναι εναντίον των ιδιωτικοποι-
ήσεων. Αυτά είναι γνωστά. Ακόμη, η κυβέρνηση 
δείχνει με τη συμπεριφορά της γενικότερα σαν να 
θέλει οπωσδήποτε να είναι συνέταιρος σε κάθε ε-
πένδυση. Αυτά δεν γίνονται στον 21ο αιώνα.

Μέσω αρθρογραφίας σας, έχετε ασκήσει κρι-
τική και στους δανειστές όσον αφορά την πολι-
τική που ακολούθησαν στην Ελλάδα. Ποια είναι 
τα βασικά σημεία διαφωνίας σας;
Γιατί συμφώνησαν στην υπερφορολόγηση; Αυτό 
είναι σίγουρα μια απορία. Ακόμη χειρότερα, γιατί 
συμφώνησαν σε αυτές τις παράλογες ασφαλιστι-
κές εισφορές; Γιατί δεν έβαλαν κάποιο ανώτατο 
όριο ποσοστιαίο στα ποσά αυτά; Είναι δυνατόν να 
πληρώνει κανείς σε φόρους και εισφορές ακόμη 
και το σύνολο του ποσού που εισπράττει; Αν έχουν 
παρατήσει την κατάσταση, να μας το πουν. Γιατί 
αυτή η ιστορία δεν οδηγεί παρά μόνο στη χρεο-
κοπία των ιδιωτών και σε τραγικά χαμηλούς μι-
σθούς. Ανάπτυξη έτσι δεν έρχεται.

«Η κυβέρνηση χρεοκοπεί  
τη μεσαία τάξη σε όλες  

τις εκδοχές της»
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Τ
ην ικανοποίησή του από τη συμ-
μετοχή των πολιτών στην εκλο-
γική διαδικασία για την ανά-
δειξη του προέδρου του νέου 
φορέα της κεντροαριστεράς ε-
ξέφρασε ο βουλευτής της ΔΗΣΥ 
Λεωνίδας Γρηγοράκος, τονίζο-

ντας παράλληλα ότι «η αναγέννηση της δημο-
κρατικής παράταξης είναι ζωτική ανάγκη για 
τη χώρα και την κοινωνία».

Κατ’ αρχάς θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιό σας 
για τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικα-
σίας για την ανάδειξη του προέδρου του νέου 
φορέα της κεντροαριστεράς…
Η ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαίωσε ότι το 
εγχείρημα για τη δημιουργία του νέου φορέα της 
κεντροαριστεράς βρίσκεται σε αρμονία με την α-
ναζήτηση νέας πολιτικής έκφρασης. Οι 210.000 πο-
λίτες που ψήφισαν για την ανάδειξη της ηγεσίας 
του έδειξαν ότι προσβλέπουν στην αναγέννηση 
της προοδευτικής παράταξης. Η υποχώρησή της 
φαίνεται να αποτελεί παρένθεση. Η επικράτηση 
του εθνολαϊκισμού αποδεικνύεται επισφαλής. Η 
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μπήκε σε έναν δρόμο 
χωρίς επιστροφή. Δεν θα αποφύγει την πλήρη α-
παξίωση και τη βύθισή της, όσα φιλοδωρήματα κι 
αν δώσει στους οικονομικά ασθενέστερους συ-
μπολίτες μας. Την επιστροφή της κεντροαριστε-
ράς δεν την ανακόπτει ούτε ο λαϊκισμός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ούτε ο συντηρητισμός της ΝΔ.

Ποια είναι τα μηνύματα που «έστειλε» η κάλπη 
στον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας 
και προς ποιες κατευθύνσεις;
Το μήνυμα ήταν καθαρό, ηχηρό, θα έλεγα, επιτα-
κτικό: Η αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης 
είναι ζωτική ανάγκη για τη χώρα και την κοινω-
νία. Ο κατακερματισμός και η πολυδιάσπασή της 
αντιστρατεύονται την πρόοδο του τόπου. Οι πολί-
τες που προσήλθαν στην κάλπη επέδειξαν πολι-
τική ωριμότητα, προτάσσοντας το εμείς έναντι του 
εγώ. Το μήνυμα αυτό οφείλουν να το λάβουν σο-
βαρά υπόψη τους πρωτίστως εκείνοι που διεκδί-
κησαν και διεκδικούν την ηγεσία του νέου φορέα.

Περιμένατε ότι η συμμετοχή θα έφτανε σε 
τόσο υψηλά επίπεδα; Αν ναι, γιατί;
Στην επαφή μου με τον κόσμο εισπράττω την α-
παίτησή του να αλλάξουμε ρότα, αλλά και να ξε-
περάσουμε τις προσωπικές αντιθέσεις και φιλο-
δοξίες. Ως εκ τούτου, δεν με ξάφνιασε η μεγάλη 
ανταπόκρισή του στο κάλεσμα για μια νέα πορεία.

Ποια θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι τα χαρα-
κτηριστικά του νέου φορέα;
Το βασικό χαρακτηριστικό του πρέπει να είναι οι 
νέες ιδέες και προσεγγίσεις, καθώς και οι απαντή-
σεις στα σημερινά μεγάλα προβλήματα του τόπου 
και της οικονομίας. Η παλινδρόμηση σε δοκιμα-
σμένες και ατελέσφορες πολιτικές το μόνο που 
μας προσφέρει είναι η ανακύκλωση των αδιεξό-
δων, κρατώντας την προοδευτική παράταξη στο 
περιθώριο των εξελίξεων. Κατά τη γνώμη μου, 
η προοπτική της είναι συνυφασμένη με την ανά-
ληψη ευθυνών από τη νέα γενιά. Αυτό είναι το 
αίτημα και η επιθυμία της πλειονότητας των πο-
λιτών που προσδοκούν αλλαγή και ανανέωση.

Όσον αφορά τα κόμματα που συμμετείχαν στην 

Η δημιουργία νέου, ισχυρού 
και πολυδύναμου πόλου που 
θα αμφισβητήσει εμπράκτως 
τον σημερινό μικρό και 
εύθραυστο δικομματισμό εκ 
των πραγμάτων δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για την 
ανατροπή των υπαρχόντων 
συσχετισμών.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Λεωνίδας Γρηγοράκος, βουλευτής Λακωνίας  
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

εκλογική διαδικασία, πιστεύετε ότι θα πρέπει 
να ενσωματωθούν στο νέο σχήμα, όταν αυτό 
οριστικοποιηθεί;
Το κάθε κόμμα θα πάρει τις αποφάσεις του. Ω-
στόσο, το βέβαιο είναι ότι τα νέα δεδομένα που 
δημιουργούνται στον χώρο της δημοκρατικής πα-
ράταξης θα καθορίσουν και τις τελικές τους επι-
λογές. Άλλωστε τα κόμματα δεν είναι μουσεία.

Θεωρείτε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα του 
πρώτου γύρου θέτει κάποιες βάσεις για μετε-
κλογικές συνεργασίες και, αν ναι, υπό ποιες 
προϋποθέσεις;
Το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου θα έχει τη δική 
του αξία και σημασία. Το ποιος θα αναλάβει την η-
γεσία του νέου φορέα δεν προδικάζει και τη φορά 
των μετεκλογικών πραγμάτων. Για μας, για τη δη-
μοκρατική παράταξη, το μείζον πολιτικό ζήτημα είναι 
να μπει η χώρα σε τροχιά προοδευτικού προσανα-
τολισμού. Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο αποτελεί οι 
προοδευτικές δυνάμεις να έχουν την εμβέλεια και 
την ισχύ, προκειμένου να επιβάλουν τις δικές τους 
πολιτικές και κοινωνικές προτεραιότητες.

Πιστεύετε ότι η έναρξη των διαδικασιών για 
τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς θα επιτα-
χύνει και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα;
Η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης α-
ναμφίβολα θα έχει καταλυτικό ρόλο στις πολιτικές 
εξελίξεις. Η δημιουργία νέου, ισχυρού και πολυ-
δύναμου πόλου που θα αμφισβητήσει εμπράκτως 
τον σημερινό μικρό και εύθραυστο δικομματισμό 
εκ των πραγμάτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για την ανατροπή των υπαρχόντων συσχετισμών.

Η απώλεια των δεκαπέντε ψυχών που προκά-
λεσε η κακοκαιρία στην Αττική δεν δημιουρ-
γεί καίρια ερωτήματα ως προς τις ευθύνες της 
πολιτικής τάξης;
Η τραγωδία με τους δεκαπέντε συνανθρώπους 
μας συνιστά πρωτοφανές έγκλημα. Εκτός από τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα, υπάρχουν και άλλοι 
φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των καταστροφών. 
Η ανυπαρξία αντιπλημμυρικών έργων καθιστά 
την άφαντη μέχρι σήμερα περιφερειάρχη Αττικής 
Ρένα Δούρου υπόλογη. Οι θεατρικοί αντιπερισπα-
σμοί της να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευ-
θύνου είναι προκλητικοί και ανήθικοι. Ούτε την 
ενοχή της συγκαλύπτουν. Ούτε την πρωτοφανή 
ανικανότητά της. Για άλλη μια φορά η κυρία αυτή 
αυτογελοιοποιείται, προσπαθώντας να αποσείσει 
τις τραγικές ευθύνες της. 

Η κυρία, που την ημέρα της εκλογής της διέ-
ταξε μπροστά στις κάμερες τους περιφερειακούς 
της συμβούλους να καθίσουν ένα βήμα πίσω της, 
ανέλαβε να διαχειριστεί τα μεγάλα προβλήματα 
της Αττικής. Έτσι, το καλοκαίρι στις πυρκαγιές έ-
βγαινε με το αντίστοιχο μέικ απ. Στη συνέχεια, με 
την πετρελαιοκηλίδα του Σαρωνικού, κρύφτηκε. 
Τώρα, με την τραγωδία στη Δυτική Αττική, διαλα-
λεί με απύθμενο θράσος ότι θα κάνει μηνύσεις. 
Σε ποιον; Στον εαυτό της; Ο πρωθυπουργός της 
χώρας και επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσί-
πρας οφείλει να καταλάβει έστω και τώρα ότι τα 
μεγάλα προβλήματα της Αττικής δεν μπορεί να τα 
αφήνει στα χέρια μιας παντελώς ανίκανης κυρίας 
που παίζει με τα κουβαδάκια της.

«Η δημοκρατική παράταξη  
είναι πάντα παρούσα  

και ισχυρή»

Η κ. Γεννηματά έχει δηλώσει πως το ΠΑΣΟΚ 
θα συνεχίσει να υπάρχει. Με ποια μορφή;
Όπως και προηγουμένως ανέφερα, τα κόμματα 
θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις με τα αρμό-
δια όργανά τους. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι οι μηχανι-
σμοί της Χαριλάου Τρικούπη. Ούτε οι εκπρόσωποί 
τους στην περιφέρεια. Όσοι το αντιμετωπίζουν με 
αυτή την οπτική δεν έχουν καταλάβει το ουσιώ-
δες: Η δημοκρατική παράταξη, όποιες κι αν ήταν 
οι κομματικές της εκφράσεις, δεν είναι μόνο δι-
αχρονική. Είναι πάντα παρούσα και ισχυρή, προ-
χωρώντας κάθε φορά στις αναγκαίες προσαρμο-
γές που απαιτεί η συγκεκριμένη εποχή.

Πώς μεταφράζετε το γεγονός ότι οι δύο πρώ-
τοι υποψήφιοι της προηγούμενης Κυριακής 
προέρχονται από τα «σπλάχνα» του Κινήμα-
τος;
Μην ξεχνάτε ότι η μεγάλη δεξαμενή των εκλο-
γέων της Κυριακής προέρχεται από τον κοινωνικό 
χώρο που το ΠΑΣΟΚ εξέφραζε επί πολλά χρόνια. 
Άλλωστε το πλήθος των άξιων και ικανών στε-
λεχών του δεν το αμφισβητεί κανείς.
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«Κερδισµένοι» βγαίνουν όσοι καταναλωτές προ-
µηθεύτηκαν φέτος πετρέλαιο θέρµανσης στην 
έναρξη της περιόδου διακίνησής του. Όσοι δεν 
προνόησαν θα κληθούν να το πληρώσουν ακρι-

βότερα, καθώς από τις αρχές Νοεµβρίου η τιµή του λίτρου αυ-
ξήθηκε από τα 92 στα 97,5 λεπτά του ευρώ.

Με το σταγονόµετρο οι παραγγελίες
Τόσο η αυξηµένη τιµή του πετρελαίου όσο και η µείωση στο επί-
δοµα θέρµανσης έχουν ως αποτέλεσµα µέχρι σήµερα η αγορά πε-
τρελαίου να κινείται σε χαµηλά επίπεδα για την εποχή. Εν τω µε-
ταξύ, την ώρα που η µέση τιµή µέσα σε µία εβδοµάδα αυξήθηκε 
κατά 2 λεπτά το λίτρο, οι απαιτήσεις των δανειστών βάζουν νέο 
«ψαλίδι» στο επίδοµα θέρµανσης.

Συγκεκριµένα, από 210 εκατ. ευρώ που ήταν το 2014, πέρσι µει-
ώθηκε στο µισό και πληροφορίες αναφέρουν ότι φέτος θα επέλ-
θει και νέος υποδιπλασιασµός του. Παράλληλα, πέρα από τη µεί-
ωση του χορηγούµενου επιδόµατος, θα µειωθεί και ο αριθµός των 
δικαιούχων µε τη θέσπιση πιο αυστηρών εισοδηµατικών και περι-
ουσιακών κριτηρίων. Η πρώτη δόση του επιδόµατος αναµένεται να 
χορηγηθεί τον Ιανουάριο του 2018, ενώ 18 βουλευτές της Ν∆ µε ε-
ρώτησή τους προς τον υπουργό Οικονοµικών ζήτησαν από την κυ-
βέρνηση να ξεκαθαρίσει την πολιτική της σχετικά µε το επίδοµα 
στο πετρέλαιο θέρµανσης και να τους ενηµερώσει επακριβώς πόση 
θα είναι η αναπροσαρµογή του για τον χειµώνα του 2017-2018.

Οµοσπονδία Βενζινοπωλών: Να διορθωθεί η αδικία
Σε επιστολή της προς τον υπουργό Οικονοµικών η Οµοσπονδία 
Βενζινοπωλών τονίζει ότι «οι ανακοινώσεις για τη διανοµή κοινω-
νικού µερίσµατος δίνουν µια ευκαιρία στην κυβέρνηση να διορθώ-
σει µια σκληρή αδικία που έγινε σε βάρος ευπαθών οµάδων πλη-
θυσµού και φτωχών νοικοκυριών, η οποία αφορά στην περικοπή 
κατά 50% της επιδότησης του πετρελαίου θέρµανσης για την πε-
ρίοδο 2017-2018». Η Οµοσπονδία σηµειώνει ακόµα ότι είναι επιτα-

κτική η ανάγκη αλλαγής της πολιτικής επιδότησης της θέρµανσης, 
καθώς είναι «εµφανής η αδυναµία σε πολλά νοικοκυριά να εξασφα-
λίσουν θέρµανση».

Άλλωστε, όπως αναφέρεται, «µια τέτοια αλλαγή θα έχει άµε-
σες ευεργετικές επιπτώσεις στην προστασία της υγείας του πληθυ-
σµού και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα οι πολίτες 
σε ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές θα ωφεληθούν πολλαπλά 
λόγω των βαρύτατων καιρικών φαινοµένων που είναι αναγκασµένοι 
να αντιµετωπίσουν. Η αναπλήρωση τη επιδότησης του πετρελαίου 
θέρµανσης είναι µια πλήρως ανταποδοτική και απολύτως ελεγχό-
µενη παροχή ως προς την κοινωνική της διάσταση. Σε κάθε περί-
πτωση, η αναπλήρωση της περικοπής των κονδυλίων δεν θα ξεπερά-
σει το 5% του πλεονάσµατος που πηγαίνει για κοινωνικό µέρισµα».

Την ανιούσα έχουν πάρει οι διεθνείς τιµές
Την ίδια στιγµή η απόφαση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών να 
µειώσουν την ηµερήσια παραγωγή του «µαύρου χρυσού» οδηγεί 
σε αύξηση της τιµής του βαρελιού, πράγµα που επιβαρύνει ακόµα 
περισσότερο τους καταναλωτές. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία 
του ΟΠΕΚ, το 92% των χωρών-µελών του έχει συµµορφωθεί µε 
την απόφαση του περασµένου Ιουλίου για µείωση της παραγωγής, 
ώστε να υπάρξουν ανοδικές τάσεις στις τιµές, οι οποίες τα τελευ-
ταία χρόνια είχαν σχεδόν κατακρηµνιστεί.

Παράλληλα και η Ρωσία ακολουθεί την ίδια τακτική και κατά 
τα φαινόµενα η µειωµένη παραγωγή θα συνεχιστεί και το 2018, 
κάτι που αναµένεται να οριστικοποιηθεί στα τέλη Νοεµβρίου. 
Πλέον η τιµή του αργού πετρελαίου διαµορφώνεται λίγο πάνω από 
τα 55 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς αγορές, ενώ το brent κινείται 
γύρω στα 62 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιµούν ότι αν το καρτέλ των πετρελαιοπα-
ραγωγών χωρών επιδιώξει η τιµή του πετρελαίου να διαµορφωθεί 
κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι, τότε θα αυξηθεί και η παραγωγή 
σχιστολιθικών υδρογονανθράκων και η κατάσταση θα επανέλθει 
στην πρότερη ισορροπία.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

«ΚΑΙΕΙ» Η ΤΙΜΗ 
ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Συµβουλές από το 
Κέντρο Προστασίας 
Καταναλωτών

Τ ον περασµένο µήνα το Κέντρο Προστασίας Κα-
ταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) εξέδωσε έντεκα συµβου-
λές προς τους καταναλωτές για τη διαδικασία 

παραλαβής πετρελαίου θέρµανσης. Μεταξύ άλλων, 
τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραλαµβάνουν πε-
τρέλαιο άτοµα τα οποία δεν γνωρίζουν τη διαδικα-
σία µε την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό 
θα είναι κατά τη διάρκεια της παραλαβής να παρευ-
ρίσκονται περισσότερα του ενός άτοµα. Επίσης, δεν 
πρέπει να εµπιστευόµαστε τον µετρητή του βυτιοφό-
ρου ή τον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης της στάθµης 
της δεξαµενής µας, αλλά να χρησιµοποιούµε το δικό 
µας µέτρο. Επιπλέον, το Κέντρο συµβουλεύει η πα-
ραλαβή του πετρελαίου να µη γίνεται βιαστικά, χωρίς 
να τηρούνται όλες οι διαδικασίες και τα µέτρα ασφά-
λειας, και ο καταναλωτής να µη δέχεται να πληρώσει 
αν η απόδειξη ή το τιµολόγιο παραλαβής-πληρωµής 
δεν έχει συµπληρωµένα όλα τα απαιτούµενα από τον 
νόµο στοιχεία.

Το ΚΕΠΚΑ συµβουλεύει οι καταναλωτές να κά-
νουν πρώτα έρευνα αγοράς αξιοποιώντας το Παρα-
τηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.fuelprices.gr/ και τις αναγρα-
φόµενες τιµές στα πρατήρια της περιοχής τους. 

Σύµφωνα µε το Κέντρο, ο καταναλωτής πρέπει να 
ξέρει να υπολογίζει µε ακρίβεια πόσα λίτρα πετρε-
λαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δε-
ξαµενής, ενώ πρέπει να µετράει παρουσία του βυτι-
οφορέα το ύψος του πετρελαίου που έχει η δεξαµενή 
και πριν αρχίσει η παράδοση και µόλις αυτή τελειώ-
σει. Η µέτρηση γίνεται εύκολα µε µια ευθύγραµµη 
βέργα και ένα µέτρο.

Η µέτρηση της ανύψωσης της στάθµης του πετρε-
λαίου µέσα στη δεξαµενή πρέπει να γίνεται αφού κα-
τασταλάξει ο αφρός (πρέπει να παρέλθουν 5-6 λεπτά).

Είναι αναγκαίο να πραγµατοποιείται τουλάχιστον 
µία φορά τον χρόνο συντήρηση-ρύθµιση του συστή-
µατος της κεντρικής θέρµανσης. Η συντήρηση απο-
τελεί προϋπόθεση για λιγότερη κατανάλωση πετρε-
λαίου και εποµένως για εξοικονόµηση χρηµάτων.

Όπως σηµειώνει το ΚΕΠΚΑ, καλή θέρµανση ση-
µαίνει να αισθανόµαστε άνετα. Η υπερβολική ζέστη 
είναι πολυδάπανη και ανθυγιεινή. Η ρύθµιση της 
θερµοκρασίας των χώρων µιας κατοικίας πρέπει να 
δείχνει για το µπάνιο 22°C, για το καθιστικό 19-20°C 
και για τα υπνοδωµάτια 18°C.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

Πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Στις 14 Νοεμβρίου πας στη Θράκη λίγες 
ώρες αφότου έχεις ανακοινώσει το κοινωνικό μέρισμα. Το πλήθος γεμάτο 
ενθουσιασμό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε το Αθηναϊκό-
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε ραίνουν με λουλούδια, παππούδες 
καταφέρνουν να ξαναπερπατήσουν για να σε χαιρετήσουν, χαμός. 

Και εμείς, ως γνωστόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλουμε στη 
μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. 

Το συμπέρασμα είναι πως…

Το άλλο που κάνουμε καλά είναι να προβλέπουμε τα προβλήματα. Από 
τις 16 Δεκεμβρίου του 2016 είχε πει ο υπουργός τι πρέπει να γίνει.

Το κακό είναι ότι μείναμε στη διάγνωση του προβλήματος και δεν 
περάσαμε στη λύση του και εκτός από τους κόπους μιας ζωής χάθηκαν 
και 16 ζωές.

Από τη στιγμή που το κράτος και η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση 
δεν ενήργησαν προληπτικά, εκείνο που έμενε ήταν να αναζητήσουν τις 
ευθύνες μετά την τραγωδία, με την περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου 
να καταθέτει σχετική μηνυτήρια αναφορά.

Για να τα λέμε όλα, πάντως, ήδη από τις 7 Δεκεμβρίου του 2014 
η περιφερειάρχης είχε παραδεχτεί πως σε ανάλογες τραγωδίες η 
περιφερειακή αρχή φέρει ευθύνη.

Πόσο μάλλον όταν έχει προηγηθεί αυτό:

Δύο μέρες, μία «καταστροφική καταιγίδα» και 16 νεκρούς αργότερα 
αναγκάζεσαι να πας στη Μάνδρα Αττικής, αφού πρώτα έχουν πάει όλοι οι 
υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

Επειδή δεν προλάβαινε, προφανώς, όχι για κανέναν άλλο λόγο, δέκα 
λεπτά είχε στη διάθεσή του, έπρεπε να πάρει το πρωθυπουργικό 
αεροσκάφος από την Ελευσίνα για να πάει στη Σουηδία. Και όλοι 
γνωρίζουμε πόσο αυστηρά είναι τα χρονοδιαγράμματα με τα 
πρωθυπουργικά αεροσκάφη.
Αποκλείεται να ήταν άλλος ο λόγος, άλλωστε δεν έφταιγε σε κάτι, ούτε οι 
κυβερνήσεις και η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση που, παρ’ ότι 
γνώριζαν το πρόβλημα και τον κίνδυνο, δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για να τον 
αποσοβήσουν, ούτε φυσικά η πολεοδομία που ενέκρινε τις άδειες και οι 
πολίτες που μπάζωσαν τα ρέματα για να χτίσουν. Ο υπαίτιος της τραγωδίας 
ήταν προφανής για ένα έμπειρο μάτι.
 

Σήμερα ίσως να παραβαίνω μια υπόσχεση που είχα 
δώσει, στον εαυτό μου, πριν από 10 χρόνια: να μην 
ξαναρθρογραφήσω σε εφημερίδα που τυπώνεται σε 

χαρτί χωρίς να έχει σχέδιο για την επιβίωσή της στην ψηφι-
ακή εποχή.

Επηρεασμένος από τον Philip Meyer που με μια δρα-
ματοποιημένη ανάλυση στο βιβλίο του «The Vanishing 
Newspaper» εκτιμούσε ότι το 2043 «ο τελευταίος ξεζουμι-
σμένος αναγνώστης τσαλακώνει και πετά το τελευταίο φύλλο 
της τελευταίας εφημερίδας», θεωρούσα και συνεχίζω να πι-
στεύω πως οι εφημερίδες ως χάρτινο ενημερωτικό προϊόν 
έχουν ήδη μπει σε φθίνουσα πορεία. Το επιβεβαιώνουν και 
οι πιο πρόσφατες μελέτες, τοποθετώντας τη χρονική στιγμή 
του τέλους των εφημερίδων, στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 2020. Το σημα-
τοδοτεί η εντεινόμενη κρίση εμπιστοσύνης στα «παραδοσι-
ακά» μέσα ενημέρωσης, που κατευθύνει εκατομμύρια ανα-
γνώστες –ιδιαίτερα στην Ελλάδα– στις ενημερωτικές ιστο-
σελίδες κάθε είδους (good news ή fake news…), αλλά και στο 
Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι όμως το internet η αιτία του προαναγγελθέντος θα-
νάτου ή, αντίθετα, η απομάκρυνση των περισσότερων εφη-
μερίδων από τα βασικά στοιχεία της καλής δημοσιογραφίας 
που τις κατάντησε προϊόν του lifestyle, του infotainment και 
του εύκολου εντυπωσιασμού;

Και πολύ περισσότερο η απομάκρυνση από τον ανεξάρ-
τητο ελεγκτικό, ερευνητικό και αποκαλυπτικό ρόλο που α-
ναμένεται να χαρακτηρίζει την «Τέταρτη Εξουσία».

Υπάρχει λύση; Ναι, για όσους αντιλαμβάνονται πως στον 
αχανή κυβερνοχώρο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία η επώ-
νυμη άποψη, η έγκυρη ενημέρωση και η εμπεριστατωμένη 
σύνοψη.

Ναι, γι’ αυτούς που κατανοούν ότι οι σημερινοί νέοι δεν 
ενδιαφέρονται να διαβάσουν εφημερίδες, δεν αγοράζουν 
CD, ούτε χρησιμοποιούν τους έντυπους οδηγούς και κατά-
λογους. Πως βρίσκουν ό,τι ζητούν στο διαδίκτυο γρήγορα 
και κυρίως δωρεάν. Και πως, ακόμη, αποφεύγουν να πλη-
ρώσουν οτιδήποτε για ψυχαγωγία ή ενημέρωση εκτός από 
τα εισιτήρια συναυλιών και κινηματογραφικών ταινιών. Πως 
νιώθουν απέχθεια απέναντι στα κλασικά διαφημιστικά μη-
νύματα, τα οποία θεωρούν ενοχλητικά και ανώφελα.

Νομίζω ότι η εφημερίδα που φιλοξενεί το άρθρο μου 
σήμερα έχει τέτοια χαρακτηριστικά:)

*Ο Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης είναι διευθυντής στον 
Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος.

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

ΤΟ INTERNET 
ΣΚΟΤΏΝΕΙ
ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ;

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΏΤΣΗ-ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ*
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Ο Γιώργος Κύρτσος και το ΕΛΚ
με τους πολίτες της Πετρούπολης
Περισσότερα από 300 άτομα έδωσαν το «παρών» την περασμένη Κυριακή, οπότε και πραγματοποιήθηκε 
ομιλία-συνεστίαση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Γιώργου Κύρτσου στο μεζεδοπωλείο Καντάρι στην Πετρούπολη.

Η 
εκδήλωση οργανώθηκε με μεγάλη επι-
τυχία από τη Δημοτική Τοπική Οργά-
νωση της Νέας Δημοκρατίας στην Πε-
τρούπολη και τον πρόεδρό της κ. Κων-
σταντίνο Χριστόπουλο. Πάνω από 300 
κάτοικοι της Πετρούπολης τίμησαν 

με την παρουσία τους την ομιλία του κ. Κύρτσου, τον γνώ-
ρισαν από κοντά και συνομίλησαν μαζί του για όσα τους α-
πασχολούν. Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
ο πρώην βουλευτής της ΝΔ κ. Θεόδωρος Σκρέκας, ο πρόε-
δρος του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Β΄ Λαϊκής Α-
θηνών Δημήτρης Μουλιάτος, μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου, μέλη της Δημ. Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και απλοί 
πολίτες που ήθελαν να παρακολουθήσουν όσα είχε να πει ο 
ευρωβουλευτής.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με τίτλο «Η Ελλάδα 
στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον: Προβλήματα και ευκαιρίες 
για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους» ο κ. Κύρ-
τσος αναφέρθηκε αρχικά στα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει η χώρα μας όσον αφορά την οικονομία και την κοινωνία 
και πόσο πίσω έχει μείνει η Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε σε προτεινόμενες λύσεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των πολι-
τών, τονίζοντας πως «η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι πρώτη προ-
τεραιότητα, γιατί στην Ελλάδα εξακολουθούμε να έχουμε 
ποσοστό ιδιοκατοίκησης γύρω στο 75%, ενώ σε άλλες, πιο 
αναπτυγμένες χώρες, όπως η Γερμανία, το ποσοστό ιδιοκα-
τοίκησης είναι κάτω από 50%. Αυτό σημαίνει ότι τρεις στις 

τέσσερις οικογένειες μένουν στο σπίτι τους. Αυτό είναι μια 
μεγάλη κοινωνική κατάκτηση για την πατρίδα μας και πρέ-
πει η κατοικία της οικογένειας να συμβολίζει την κοινωνική 
της εξασφάλιση μέσα από τις αποταμιεύσεις δεκαετιών και 
να μην είναι ασήκωτο φορολογικό φορτίο σχετικά μικρής ε-
μπορικής αξίας».

Το δεύτερο μέτρο που πρότεινε ο κ. Κύρτσος είναι να 
μπει φρένο στη μείωση των συντάξεων, τονίζοντας πως «η η-
γεσία της ΝΔ δίνει μάχη με τον χρόνο προκειμένου να επι-
ταχυνθούν οι πολιτικές εξελίξεις και να μπορέσει η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη να διαπραγματευτεί έγκαιρα τη ματαίωση 
των σκληρών μέτρων του 2019 και του 2020 ή έστω τον με-
τριασμό τους».

Ακόμα, ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στη λεγόμενη 
γενιά των 360 ευρώ, επισημαίνοντας πως είναι βασική προ-
τεραιότητα της ΝΔ η ματαίωση της δημιουργίας μιας νέας 
τάξης εργαζομένων με μισθό κάτι λιγότερο από 400 ευρώ 
τον μήνα μεικτά.

Επιπλέον, μία ακόμη προτεραιότητα της ΝΔ είναι η κοι-
νωνική κάλυψη των μακροπρόθεσμα άνεργων συμπολιτών 
μας και, όπως ανέφερε ο κ. Κύρτσος, «ο πρόεδρος της ΝΔ κ. 
Μητσοτάκης πρότεινε τη διάθεση του λεγόμενου υπερπλεο-
νάσματος και για την κάλυψη των βασικών αναγκών των μα-
κροχρόνια ανέργων, οι οποίοι είναι οικονομικά και κοινω-
νικά ακάλυπτοι παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για διπλασιασμό της χρονικής διάρκειας καταβολής 
του επιδόματος ανεργίας».

Ο κ. Κύρτσος αναφέρθηκε επίσης σε μία από τις «σημα-
ντικότερες συνέπειες της κρίσης της οικονομίας, που είναι 

η εκ νέου δημιουργία μεταναστευτικού ρεύματος». Ο ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε πως «υπολογίζονται σε 
450.000 έως 500.000 οι Έλληνες νεομετανάστες, οι περισ-
σότεροι καλά εκπαιδευμένοι και δυναμικοί νέοι, οι οποίοι έ-
φυγαν από την Ελλάδα για να αναζητήσουν καλύτερη επαγ-
γελματική και οικονομική προοπτική σε διάφορες χώρες». Ο 
κ. Κύρτσος τόνισε πως η ΝΔ «στέκεται δυναμικά στο πλευρό 
των Ελλήνων νεομεταναστών με συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες. Θα δώσει έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, ειδικά 
στον χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας, για να σταμα-
τήσει το λεγόμενο brain drain και να επιστρέψουν στην πα-
τρίδα πολλοί από τους καλά μορφωμένους και δυναμικούς 
νέους μας, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην αναπτυξι-
ακή απογείωση της οικονομίας».

Αναγκαία είναι και η μείωση των φορολογικών βαρών, 
όπως τόνισε ο κ. Κύρτσος, προκειμένου να λειτουργήσουν 
καλύτερα οι επιχειρήσεις και να αυξηθεί το διαθέσιμο εισό-
δημα των εργαζομένων, ενώ η γενικότερη επιστροφή της ε-
μπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι επίσης 
αναγκαία, προκειμένου να ξεκινήσει η ανάπτυξη της οικο-
νομίας.

Οι πολίτες της Πετρούπολης παρακολούθησαν προσε-
κτικά όσα ανέφερε ο ευρωβουλευτής, υπέβαλαν ερωτήματα 
και εξέφρασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
καθημερινότητά τους. Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ έδωσε σε 
όλους τους προσκεκλημένους από ένα αντίτυπο του τελευ-
ταίου βιβλίου του με τίτλο «Η διπλή κρίση Ελλάδας και Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης 2015-2017» και ανανέωσε το ραντεβού 
του μελλοντικά με τους πολίτες της Πετρούπολης.



αφιέρωμα
ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
& ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Καταιγίδα και στην υγεία
Α κόμα δεν άρχισαν τα κρύα και ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του. Με φονικές πλημμύρες που αναδεικνύουν ξανά την κατάσταση (μη) ετοιμότητας της πολιτείας 

απέναντι σε ολοένα αυξανόμενες ανάγκες. Ανάγκες στη δημόσια υγεία, στην πρόνοια, στην πολιτική προστασία. Ανάγκες που, σαν τα προβλήματα υγείας, δια-
χωρίζονται σε οξέα περιστατικά και σε χρόνια ζητήματα, με τα τελευταία να κακοφορμίζουν σαν τις αφρόντιστες πληγές. Από τη μια πλευρά ένα κράτος ξεχαρ-

βαλωμένο που δεν μπορεί, που νομοθετεί αλλά δεν εφαρμόζει τους νόμους, που εκπονεί εθνικά σχέδια δράσης για τις χρόνιες παθήσεις-μάστιγες και δεν υλοποιεί τις 
απαιτούμενες δράσεις. Και από την άλλη οι πολίτες που υποφέρουν – πόσο μάλλον αν είναι άτομα τα οποία πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Τα ανοιχτά μέτωπα αμέ-
τρητα και οι μάχες που πρέπει να κερδηθούν ατέλειωτες. Έχουμε τα νοσοκομεία του 1980 και χρειαζόμαστε τα νοσοκομεία του 2020, έχουμε ιατροκεντρικό σύστημα 
υγείας που πρέπει να γίνει ασθενοκεντρικό, έχουμε επιτροπές που αποφασίζουν για τους ασθενείς ερήμην τους και δεν έχουμε προληπτικά προγράμματα υγείας για 
τις σύγχρονες «επιδημίες», όπως είναι ο διαβήτης, που μετρά παγκοσμίως 400 εκατομμύρια ασθενείς, με έναν στους δύο να μη γνωρίζει καν ότι είναι διαβητικός. Και 
μέσα σε όλα αυτά έχουμε και χειμάρρους λάσπης που παρασύρουν ανθρώπους και οχήματα και πνίγουν ολόκληρες περιοχές, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς. Έχουμε 
ακόμα και τον καιρό αντίπαλο. Και θα ’ρθουν τα κρύα και τα χιόνια και για μία ακόμη χρονιά τα εξοντωμένα από τους φόρους νοικοκυριά θα αναγκαστούν να ζεσταθούν 
με ξυλόσομπες και μαγκάλια, γεγονός που ευθύνεται για τη σοβαρή αναπνευστική επιδείνωση της υγείας των πολιτών και τον αυξημένο κίνδυνο θανάτου για όσους ήδη 
πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όπως φανερώνει η νέα έρευνα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Και φυσικά έχουμε και τους ογκολο-
γικούς ασθενείς, με την εντεινόμενη ανησυχία τους για το αν θα έχουν όλοι ανεμπόδιστη πρόσβαση στα φάρμακα. Για όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα η Free Sunday α-
ναζητά απαντήσεις από τους καθ’ ύλην αρμόδιους. Θέτει τα ερωτήματα, κάνει τα ρεπορτάζ και δεσμεύεται να σας κρατά ενημερωμένους, βρέξει-χιονίσει.
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Η πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπον-
δίας Καρκίνου Καίτη Αποστολίδου 
μιλά στην Αλεξία Σβώλου για τους 
φόβους, τις ανάγκες και τα δικαι-

ώματα των ογκολογικών ασθενών.

Φοβάστε το ενδεχόμενο να γενικευτεί το φαι-
νόμενο της απόσυρσης φαρμάκων από τη θε-
τική λίστα (των αποζημιούμενων θεραπειών);
Να γενικευτούν ίσως είναι υπερβολικό, αλλά το 
ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν κι άλλες αντιδρά-
σεις είναι αναμενόμενο, δεδομένων των δηλώ-
σεων που έχουν γίνει από τις εταιρείες και τους 
επαγγελματικούς φορείς τους.

Πέρα από τα εμπόδια στην πρόσβαση των φαρ-
μάκων που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά, 
τι μέλλει γενέσθαι με τις νέες καινοτόμες θε-
ραπείες που πρόκειται να έρθουν από δω κι 
εμπρός; Κινδυνεύει να γίνει η είσοδός τους 
στην Ελλάδα απαγορευτική και να έχουμε α-
σθενείς δύο ταχυτήτων στην Ευρώπη;
Το πολύ υψηλό κόστος των νέων ογκολογικών 
φαρμάκων έχει προβληματίσει τους επικεφαλής 
των συστημάτων υγείας σε πολλές χώρες-μέλη 
της Ε.Ε., αλλά και τους ασθενείς, οι οποίοι είτε 
καλούνται να καταβάλουν συμμετοχή, ενώ προ-
ηγουμένως τα φάρμακα αυτά είχαν μηδενική 
συμμετοχή, είτε να καταβάλουν αυξημένη συμ-

Η EΛΛΟΚ συστήνεται στο κοινό

«Δικαίωμα των ασθενών  
η καθολική πρόσβαση  
στην ογκολογική περίθαλψη»

Καίτη Αποστολίδου, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου

μετοχή. Η κυβέρνηση στις αρχές του καλοκαι-
ριού με τον ν. 4472/2017 έθεσε τους νέους κα-
νόνες για την έγκριση και αποζημίωση των νέων 
φαρμάκων και τους συμπλήρωσε με την καθιέ-
ρωση της έκπτωσης 25% στην τιμή παραγωγού 
σε όλα τα νέα φάρμακα. Τα μέτρα αυτά είναι κα-
θαρά δημοσιονομικού χαρακτήρα, χωρίς να λαμβά-
νουν υπόψη ιατρικά κριτήρια. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι όλα τα νέα φάρμακα και όλες οι νέες ενδείξεις 
πρέπει να εγκρίνονται αδιακρίτως αν προσφέρουν 
ουσιαστικό κλινικό όφελος στους ασθενείς, αλλά 
ότι οι γιατροί και οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους μια ευρεία γκάμα φαρμάκων για 
τη βέλτιστη θεραπεία. Τα κριτήρια που θέτει ο ν. 
4472/2017 είτε θα καταστήσουν αδύνατη είτε θα 
καθυστερήσουν πολύ την είσοδο των νέων φαρ-
μάκων, μέχρις ότου συμπέσουν χρονικά τα τιθέ-
μενα κριτήρια. Ας σημειωθεί ότι η κάθε χώρα-μέ-
λος από τις οριζόμενες στον ν. 4472/2017 έχει δικά 
της κριτήρια και ρυθμούς εργασίας όσον αφορά 
την αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας, την έγκριση 
και την αποζημίωση, από τα οποία θα εξαρτηθεί 
η πληρότητα του φακέλου που θα υποβάλει μια 
φαρμακευτική εταιρεία για έγκριση νέου φαρμά-
κου στη χώρα μας.

Ποιες ενέργειες κάνουν οι σύλλογοι ασθε-
νών για την προώθηση της συμμετοχής των 
ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που 
επηρεάζουν άμεσα και την πρόσβαση στη θε-
ραπεία, και πώς διαμορφώνεται το τοπίο για 
τους ανασφάλιστους ογκολογικούς ασθενείς;
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) 
παρακολουθεί τα θέματα πολιτικών για τον καρ-
κίνο και την υγεία και έχουμε ήδη κάνει παρεμ-
βάσεις για την εκπροσώπηση της ΕΛΛΟΚ στο 
ΚΕΣΥ, στην Επιτροπή Ογκολογίας, στην Επι-
τροπή Σπανίων Παθήσεων και σε άλλες επιτρο-
πές και φορείς, αλλά μέχρι στιγμής, παρά τις 
υποσχέσεις, δεν έχουμε καμία υλοποίηση. Η 
συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων 
για τις πολιτικές υγείας είναι ειλημμένη από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήδη έχει 
τεθεί σε εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια με 
εκπροσώπηση των ασθενών σε επιτροπές εμπει-
ρογνωμόνων, όπως η Επιτροπή Εμπειρογνωμό-
νων για τον Έλεγχο του Καρκίνου, η Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων για τις Σπάνιες Παθήσεις, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων κ.λπ. Επι-
θυμούμε να μεταφέρουμε τις καλές πρακτικές 
ενδυνάμωσης, εμψύχωσης και συμμετοχής των 
εκπροσώπων των ασθενών που ήδη λειτουργούν 
με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην 
Ελλάδα και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την 
έναρξη παρόμοιων δράσεων.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), που ήδη λειτουργούσε άτυπα ως ΔΕΔΙΔΙΚΑ από το 2011, νομιμοποιήθηκε το 2016 
ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 28 συλλό-
γους ασθενών με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον εκπρόσωπο των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο.
Ο σκοπός της ΕΛΛΟΚ, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η συνένωση των δυνάμεων όλων των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο, 

εθελοντών και φίλων για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών 
της οικογένειάς τους και για την καθολική πρόσβαση στην ογκολογική και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο (www.ellok.org).
Μπορείτε να βρείτε από 26/06/2017 δελτίο Τύπου της ΕΛΛΟΚ με θέμα «Ο νέος νόμος 4472/2017 και η έγκριση και αποζημίωση των νέων 
αντινεοπλασματικών φαρμάκων» στον ιστότοπο της ΕΛΛΟΚ (https://ellok.org/deltio_typou_nomos44722017/).
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Οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων 
ημερών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση 
των ασθενών στα ογκολογικά φάρ-
μακα έχουν δημιουργήσει ντόρο στα 
μίντια και έχουν επαναφέρει στο 

προσκήνιο τον φόβο πως οδεύουμε σε μια εποχή 
που οι έχοντες θα παίρνουν τις ακριβές εξατομικευ-
μένες θεραπείες, ενώ οι μη έχοντες θα αρκούνται 
στα φθηνά παλιάς κοπής φάρμακα. Το πρόβλημα 
αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, αφορά την παγκόσμια 
κοινότητα και επ’ αυτού παίρνει θέση η Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία μέσω του προέδρου της Ευ-
άγγελου Φιλόπουλου, ο οποίος τονίζει ότι πρέπει 
να βρεθεί λύση, να προστατευτούν πάνω απ’ όλα η 
αξιοπρέπεια και η ζωή του ασθενή και να δεχτούν 
να βάλουν νερό στο κρασί τους οι φαρμακευτικές 
εταιρείες, ώστε να συγκρατηθούν οι πολύ υψηλές 
τιμές των λεγόμενων καινοτόμων φαρμάκων.

Όπως εξηγεί ο κ. Φιλόπουλος στην αποκλει-
στική του παρέμβαση στην FS: «Το φάρμακο δεν 
είναι ένα απλό καταναλωτικό προϊόν, όπως είναι π.χ. 
ένα αποσμητικό. Είναι ένα παρασκεύασμα ζωτικής 
σημασίας για την υγεία του πολίτη. Επομένως η α-
νάδειξη από τους εκπροσώπους των φαρμακευτι-
κών εταιρειών της εμπορικής πολιτικής ως του κυ-
ρίαρχου στοιχείου για το αν πρέπει να λάβει ένας 
ασθενής το φάρμακό του ή όχι δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτό από κανέναν, αλλά ούτε τιμά αυτούς που 
το προβάλλουν. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν 

Η Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία παίρνει θέση για τον 
κίνδυνο απόσυρσης φαρμάκων

είναι αποκομμένες από την κοινωνία (εξάλλου με 
ποικίλους τρόπους προσπαθούν να προβάλλουν το 
κοινωνικό πρόσωπό τους). Οφείλουν, επομένως, να 
συνεργάζονται με την πολιτεία, τους ασφαλιστι-
κούς φορείς και τους επαγγελματίες υγείας και να 
αποδεικνύουν στην πράξη το ενδιαφέρον τους για 
τους ασθενείς και όχι να αντιδικούν και να ενερ-
γούν εις βάρος τους. Η αξία και το μέρισμα της με-
τοχής είναι μία από τις προτεραιότητές τους, εκείνο 
όμως που πρέπει να προέχει πάνω απ’ όλα είναι η 
συμβολή τους στην προστασία της υγείας των πο-
λιτών και αυτό γίνεται μόνο με το προϊόν που πα-
ράγουν. Αξίζει να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας 
ότι το προς απόσυρση φάρμακο χορηγείται σε ένα 
ποσοστό ασθενών από αυτούς που πάσχουν από 
προχωρημένη μορφή μελανώματος. Το 2016 η ει-
δική επιτροπή του αγγλικού ΕΣΥ δεν ενέκρινε τη 
χρηματοδότησή του, καθώς εκτίμησε ότι τα απο-
τελέσματά του (παράταση κατά 4,2 μήνες της επι-
βίωσης) ήταν δυσανάλογα μικρά σε σχέση με την 
υψηλή τιμή που καθόρισε η παραγωγός εταιρεία».

Και ο κ. Φιλόπουλος συνεχίζει: «Εδώ και πολύ 
καιρό η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία έχει επι-
σημάνει ότι στην ογκολογία δημιουργούνται προ-
βλήματα από το τεράστιο κόστος των ονομαζόμενων 
καινοτόμων φαρμάκων, που ουσιαστικά είναι τα νέα 
βελτιωμένα φάρμακα. Τα προβλήματα από τις αδι-
καιολόγητες υψηλές τιμές φαρμάκων θα είναι δύ-
σκολο έως αδύνατο να αντιμετωπιστούν από τα α-

σφαλιστικά ταμεία, τους κρατικούς προϋπολογισμούς 
και την τσέπη των ασθενών, ιδιαίτερα σε χώρες με 
οικονομική δυσπραγία, όπως είναι η Ελλάδα, κα-
θιστώντας έτσι άμεσα ορατό τον κίνδυνο του δια-
χωρισμού των ασθενών σε πλούσιους και φτωχούς, 
με τους μεν πρώτους να έχουν πρόσβαση σε θερα-
πείες και τους δεύτερους όχι. Κατάσταση που μας 
γυρνά σε εποχές βαρβαρότητας, μη ανεκτές πλέον 
από κανέναν».

Το θέμα της φαρμακευτικής, αλλά και γενικό-
τερα της ιατρικής δαπάνης είναι εθνικό θέμα, υπο-
γραμμίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας. Και προσθέτει: «Ως εκ τούτου, δεν 
θα πρέπει να αποτελεί πεδίο αποκλειστικότητας 
της εκάστοτε κυβέρνησης. Ο υπουργός Υγείας ο-
φείλει να καλέσει τους εκπροσώπους των κομμά-
των και να χαράξουν μαζί μια κοινή μακροπρόθε-
σμη εθνική στρατηγική για το πώς θα αντιμετωπί-
σουν το καινοφανές πρόβλημα των υψηλών τιμών 
των “καινοτόμων” φαρμάκων και γενικότερα των 
ιατρικών τεχνολογιών. Στην εποχή μας δεν υπάρ-
χουν σούπερ ήρωες ή κόμματα που λύνουν μόνα 
τους τα προβλήματα, αλλά συντεταγμένα κράτη που 
με συλλογικές διαδικασίες, υπηρεσίες και μηχανι-
σμούς ορθολογικά καθορίζουν και υλοποιούν καλά 
στοχευμένες και προσαρμοσμένες στο περιβάλλον 
τους πολιτικές που εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυ-
νατό τους πολίτες τους. Λόγω δε του μικρού μεγέ-
θους της χώρας μας είναι απαραίτητη η ανεύρεση 
διεθνών συμμαχιών και διακρατικών συνεργασιών, 
καθώς η αντιμετώπιση της εντυπωσιακής υπερτι-
μολόγησης των νέων σκευασμάτων απασχολεί την 
παγκόσμια και όχι μόνο την ελληνική κοινότητα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις πρώτες ενέργειες 
του προέδρου των ΗΠΑ κ. Τραμπ ήταν να καλέσει 
τις φαρμακευτικές εταιρείες και να τους επιστήσει 
την προσοχή να είναι πιο προσεκτικές στην τιμο-
λόγηση των προϊόντων τους. Επίσης, είναι απαραί-
τητο να υπάρξουν “ειδικές διαπραγματεύσεις και 
συναλλαγές” από έμπιστους αξιωματούχους του 
ΕΟΠΥΥ. Επιπρόσθετα, η προβαλλόμενη από την 
κυβέρνηση αιτιολογία ότι η αναδρομική φορολό-
γηση των νέων φαρμάκων ήταν κάτι με το οποίο 
συμφώνησαν οι θεσμοί δεν αποτελεί σοβαρό αντί-
λογο στην πρακτική της ROCHE, αφού αυτό αφορά 
το ελληνικό κράτους και τους θεσμούς και όχι την 
εταιρεία, που δεν συμμετέχει σε κανένα μνημόνιο. 
Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα σταθερό πλαί-
σιο λειτουργίας για να μπορούν να προγραμματί-
ζουν τις δράσεις τους. Και αυτό ισχύει –όπως ανα-
φέρθηκε προηγουμένως– και για τις φαρμακευτικές 
εταιρείες, που όσο κι αν δεν είναι κοινές επιχειρή-
σεις, δεν παύουν να έχουν ανάγκη από σταθερό ε-
πιχειρηματικό περιβάλλον».

Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας καταλήγει: «Ευχόμαστε να λυθεί το πρό-
βλημα προς όφελος των ασθενών, ώστε να μη θιχτεί, 
πάνω απ’ όλα, η αξιοπρέπεια του Έλληνα ασθενή. 
Η δωρεάν διάθεση του φαρμάκου για όσους ήδη 
το λαμβάνουν δεν είναι πράξη ευαισθησίας της ε-
ταιρείας, αλλά προσανατολίζει σε πρακτικές επαι-
τείας που κανείς δεν είναι πρόθυμος να ασκήσει. 
Το να προτρέπεις να απλώσει το χέρι του ο αδύνα-
μος ασθενής για λίγους μήνες ζωής προσβάλλει βά-
ναυσα όλους τους Έλληνες, ακόμα και αυτούς που 
βρίσκονται στην τελευταία φάση της ζωής τους. Συ-
μπερασματικά, αν υπάρχει καλή θέληση, όλα μπο-
ρούν να επιλυθούν. Στη συνέχιση μιας τέτοιας σύ-
γκρουσης δεν θα χάσουν μόνο κάποιοι ασθενείς. 
Θα χάσουν όλοι όσοι εμπλέκονται».

«Το πρόβλημα των 
ακριβών καινοτόμων 
φαρμάκων δεν είναι 
μόνο ελληνικό. Λόγω 
του μικρού μεγέθους 
της χώρας μας είναι 
απαραίτητη η ανεύρεση 
διεθνών συμμαχιών για 
την αντιμετώπισή του». 
Ευάγγελος Φιλόπουλος, 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα του Δια-
βήτη αφιερώνεται στις γυναίκες, που 
αποτελούν και το υψηλότερο ποσο-
στό των διαβητικών ατόμων στην πα-

τρίδα μας (54% έναντι 45% των ανδρών). Όπως επι-
σημαίνει ο καθηγητής Παθολογίας Γεώργιος Δημη-
τριάδης, πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής 
Εταιρείας (ΕΔΕ) και διευθυντής της Β΄ Προπαιδευ-
τικής Παθολογικής Κλινικής και του Διαβητολογι-
κού Κέντρου στο νοσοκομείο «Αττικόν», περισσό-
τεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 
έχουν διαβήτη και ποσοστό 30%-40% αυτών δεν το 
γνωρίζει. Μία στις δέκα γυναίκες διεθνώς και στην 
Ελλάδα ζει με διαβήτη και προσπαθεί να τον αντι-

Ο διαβήτης τύπου 2 συμβαδίζει με την παχυσαρκία, στην οποία οι 
ενήλικοι Έλληνες και τα ελληνόπουλα καταγράφουν θλιβερή ευ-
ρωπαϊκή πρωτιά, και πρόσφατες έρευνες ενοχοποιούν την καθι-
στική ψυχαγωγία μπροστά σε τηλεόραση, υπολογιστή και tablet 

για την αλματώδη αύξηση του αριθμού των ασθενών. Την ίδια ώρα, όπως ε-
ξηγεί ο παθολόγος-διαβητολόγος Σταύρος Παππάς, αντιπρόεδρος της Ελλη-
νικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ), νέα δεδομένα φανερώνουν πως στις 
γυναίκες η αύξηση του διαβήτη σε ποσοστό 14% οφείλεται στην έλλειψη κα-
θημερινής σωματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, δεν χρειάζονται ριζικές αλ-
λαγές για να προστατευτούμε από αυτή τη σύγχρονη επιδημία. Ακόμα και οι 
δουλειές του σπιτιού προστατεύουν σε ποσοστό 12% από τον διαβήτη, ενώ 
ακόμα μεγαλύτερο είναι το όφελος (34%) από την καθημερινή δραστηριότητα 
και την απώλεια βάρους. «Χάστε το 5%-10% των περιττών κιλών και μειώνετε 
τον κίνδυνο για διαβήτη κατά 58%-60%» τονίζει ο κ. Παππάς. Και προσθέτει 
πως είναι ανάγκη να συσταθεί άμεσα εθνικό σχέδιο δράσης που θα αποβλέ-
πει τόσο στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς όσο και 
στην πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη και της ΕΔΕ. Πονοκέ-
φαλος για τους ειδικούς εξελίσσεται η ραγδαία αύξηση του διαβήτη στους η-
λικιωμένους, με πρόσφατα στοιχεία να δημιουργούν έντονη ανησυχία στους 
επιστημονικούς κύκλους. Όπως εξηγεί ο αν. καθηγητής Παθολογίας Κωνστα-
ντίνος Μακρυλάκης, από την Α΄ Παθολογική Κλινική και το Διαβητολογικό 
Κέντρο του νοσοκομείου «Λαϊκό», στις ηλικίες άνω των 75 ετών ένας στους 
τρεις Έλληνες έχει διαβήτη.

Ενημερωτική εκδήλωση στην Αττική
Τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ διοργανώνουν την Κυριακή 19 Νοεμ-
βρίου στις 10 π.μ. ημερίδα με θέμα «Γυναίκες και Σακχαρώδης Διαβήτης», 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τον 
σακχαρώδη διαβήτη στην εφηβεία, στην κύηση, μετά την εφηβεία και πριν 
από την εμμηνόπαυση. Παράλληλα, θα συζητηθούν μερικά «καυτά» θέματα 
για τις διαβητικές γυναίκες, όπως η αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου 

Μία στις δέκα 
γυναίκες
στην Ελλάδα 
έχει διαβήτη

«Φάρμακο» για την πρόληψη  
του διαβήτη η απώλεια  
του περιττού βάρους

μετωπίσει, ενώ το 50% των διαβητικών την ώρα της 
διάγνωσης έχει πλέον αναπτύξει και καρδιοπάθεια, 
που αποτελεί την πιο επικίνδυνη επιπλοκή της νόσου. 
Στην πατρίδα μας νοσούν από διαβήτη περισσότε-
ροι από 1 εκατομμύριο Έλληνες, αλλά, όπως επιση-
μαίνουν οι ειδικοί, το 70% των περιστατικών μπορεί 
να προληφθεί με την υιοθέτηση υγιεινής διατροφής, 
καθημερινής άσκησης και τακτικής μέτρησης του 
σακχάρου. Στις γυναίκες οι επιπτώσεις της παγκό-
σμιας μάστιγας του διαβήτη είναι σοβαρές, καθώς 
δύο στις πέντε διαβητικές είναι σε αναπαραγωγική 
ηλικία, οπότε επηρεάζονται και η κύηση και η υγεία 
του εμβρύου. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοι-
χεία, μία στις επτά γεννήσεις επηρεάζεται από τον 

διαβήτη κύησης, ενώ στην Ε.Ε. ο διαβήτης εξελίσ-
σεται σε τέταρτη αιτία θανάτου. Στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με πρόσφατα στοιχεία, ο διαβήτης ενοχοποι-
είται για 6.500 θανάτους ετησίως.

Από την πλευρά του, ο παθολόγος Ανδρέας Με-
λιδώνης, συντονιστής - διευθυντής της Α΄ Παθολογι-
κής Κλινικής - Διαβητολογικού Κέντρου στο νοσο-
κομείο «Τζάνειο» του Πειραιά και γενικός γραμμα-
τέας της ΕΔΕ, επισημαίνει ότι ο διαβήτης αποτελεί 
την πρώτη αιτία τύφλωσης των ενηλίκων, νεφρικής 
ανεπάρκειας τελικού σταδίου, μη τραυματικού ακρω-
τηριασμού, εμφράγματος του μυοκαρδίου και αγγει-
ακού εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ συνδέεται άμεσα 
και με την καρδιαγγειακή νόσο, με τους ασθενείς με 
διαβήτη να παρουσιάζουν τον ίδιο κίνδυνο θνησιμό-
τητας με τους μη διαβητικούς που είναι μεγαλύτεροι 
κατά 15 χρόνια. «Στην Ευρώπη η δημόσια δαπάνη 
για τη φροντίδα του ασθενή με διαβήτη προσεγγί-
ζει το 12% ετησίως του συνολικού κόστους υγείας. Ο 
ρυθμισμένος ασθενής με διαβήτη χωρίς επιπλοκές 
και συννοσηρότητες στοιχίζει περίπου 1.000 ευρώ 
ετησίως, ενώ ο αρρύθμιστος έχει κατά 50% επιπλέον 
κόστος και ο αρρύθμιστος ασθενής με διαβήτη με ε-
πιπλοκές και συννοσηρότητες προσεγγίζει το κόστος 
των 7.500 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τα δεδομένα 
της μελέτης Hercules» καταλήγει ο κ. Μελιδώνης.

«Η καθιστική 
διασκέδαση μπροστά 
σε οθόνες και η 
έλλειψη σωματικής 
δραστηριότητας 
ευθύνονται για την 
έκρηξη του διαβήτη».   
Σταύρος Παππάς, 
παθολόγος-
διαβητολόγος, 
αντιπρόεδρος  
της ΕΔΕ

«Έως και 10 χρόνια 
λιγότερο ζουν όσοι έχουν 
διαβήτη, με τον κίνδυνο για 
καρδιαγγειακό επεισόδιο 
να υπερδιπλασιάζεται στους 
αρρύθμιστους διαβητικούς 
ασθενείς».   
Γεώργιος Δημητριάδης, 
πρόεδρος της ΕΔΕ

στην εμμηνόπαυση και η επίπτωση του διαβήτη στην οστεοπόρωση στην 
ώριμη γυναίκα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνε-
δριάσεων «Ν. Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ, ενώ η συμμετοχή είναι ανοιχτή 
για το κοινό χωρίς κόστος συμμετοχής. Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας είναι «Γυναίκες και Σακχαρώδης Διαβήτης: Το δικαίωμα των γυναι-
κών σε ένα μέλλον με υγεία».
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Σύγχρονη «μάστιγα» των αναπτυγμέ-
νων κοινωνιών αποτελεί ο σακχαρώ-
δης διαβήτης, καθώς ο αριθμός των 
ασθενών παρουσιάζει αλματώδη αύ-
ξηση με βάση τα δεδομένα του Πα-

γκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στη χώρα μας περισ-
σότεροι από ένα εκατομμύριο συμπατριώτες μας υ-
φίστανται τις δυσμενείς συνέπειες του διαβήτη και 
των επιπλοκών του. Χαρακτηρίζεται ως «ύπουλη 
νόσος», καθώς ο διαβήτης τύπου 2 –που είναι και 
ο συχνότερος– για πολλά χρόνια δεν παρουσιάζει 
συμπτώματα και για τον λόγο αυτόν διαλανθάνει 
της προσοχής των ασθενών, οι οποίοι συχνά υποε-
κτιμούν τη σοβαρότητά του. 

Μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 
πλημμελής ρύθμιση του διαβήτη μπορεί να οδη-
γήσει σε σοβαρές επιπλοκές από τους οφθαλμούς, 
τους νεφρούς, την καρδιά, τα πόδια, το κεντρικό 
και περιφερικό νευρικό σύστημα, επιβαρύνοντας 
σημαντικά τη γενική κατάσταση υγείας αλλά και 
την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ο σακχαρώδης 
διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος η οποία εκφράζει 
την αδυναμία του οργανισμού να διαχειριστεί την 
προσλαμβανόμενη ή την ενδογενώς παραγόμενη 
γλυκόζη, καθώς η ποσότητα ή/και η λειτουργικό-
τητα της παραγόμενης από το πάγκρεας ινσουλίνης 
είναι ανεπαρκής. Ο πιο συχνός τύπος διαβήτη είναι 
ο διαβήτης τύπου 2, ο οποίος αντιπροσωπεύει περί 
το 95% των συνολικών περιπτώσεων διαβήτη. Χα-

Η αντιμετώπιση του διαβήτη 
περνά στην ψηφιακή εποχή!
Του δρα Ιωάννη Ντούπη, παθολόγου, διαβητολόγου, διδάκτορα της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του 
Διαβητολογικού Τμήματος του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου

ρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο 
αίμα λόγω σχετικής ανεπάρκειας της ενδογενούς 
παραγωγής ινσουλίνης, συνοδευόμενα κατά κανόνα 
από δυσλειτουργία της ινσουλίνης, φαινόμενο γνω-
στό ως «αντίσταση στην ινσουλίνη». Η ανεπάρκεια 
της έκκρισης ινσουλίνης αφορά μια προοδευτική 
διαδικασία η οποία διαρκεί πολλά χρόνια και χαρα-
κτηρίζεται από τη γονιδιακά προκαθορισμένη στα-
διακή έκπτωση της ινσουλινοεκκριτικής ικανότητας 
του παγκρέατος. Από την άλλη πλευρά, το φαινό-
μενο που χαρακτηρίζεται ως «αντίσταση στην ινσου-
λίνη» αφορά λειτουργική αδυναμία της ινσουλίνης 
η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παχυσαρ-
κία και στην ελαττωμένη σωματική δραστηριότητα.

Ρύθμιση του σακχάρου
Η αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 
2 περιλαμβάνει την κατά το δυνατόν τροποποίηση 
του τρόπου ζωής, με στόχο την επίτευξη ιδανικού 
σωματικού βάρους, αλλά και την αύξηση της σωμα-
τικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με ένα εξα-
τομικευμένο σχήμα αντιδιαβητικής αγωγής. Η α-
ντιδιαβητική αγωγή δύναται να συμπεριλαμβάνει 
από του στόματος αντιδιαβητικά δισκία ή ακόμα 
και ενέσιμη αγωγή με GLP1 αγωνιστές ή/και ιν-
σουλίνη μετά από εξατομίκευση του θεραπευτι-
κού σχήματος ώστε αυτό να ταιριάζει απόλυτα στο 
προφίλ, τον τρόπο ζωής αλλά και τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε ασθενούς, με στόχο την ασφάλεια από υ-

πογλυκαιμίες, ταυτόχρονα με τη στενή γλυκαιμική 
ρύθμιση. Ακρογωνιαίος λίθος της πρόληψης των ε-
πιπλοκών του διαβήτη είναι η σωστή ρύθμιση του 
σακχάρου, ο τακτικός έλεγχος των οργάνων στόχου 
του διαβήτη αλλά και η σχολαστική ρύθμιση των 
υπόλοιπων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγει-
ακά νοσήματα, όπως η υπέρταση, η υπερλιπιδαι-
μία, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, η παχυ-
σαρκία και το κάπνισμα.

e-Εργαλείο, σύμμαχος των ασθενών
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αλλά και της εκπαί-
δευσης των ασθενών, συμβαδίζοντας με το ψηφιακό 
κλίμα των ημερών μας, αναπτύχθηκε μια ψηφι-
ακή εφαρμογή για «έξυπνα» κινητά ή tablets με 
την ονομασία «Κατappολεμώ τον Διαβήτη!» υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εται-
ρείας και την υποστήριξη της ελληνικής φαρμα-
κευτικής εταιρείας ELPEN, με στόχο να αποτε-
λέσει ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης σε σημαντικά 
θέματα που αφορούν την καθημερινότητα με τον 
διαβήτη, προφέροντας απαντήσεις στα συχνό-
τερα ερωτήματα των ασθενών με απλό, αλλά α-
ξιόπιστο και τεκμηριωμένο τρόπο, από υψηλού 
επιστημονικού επιπέδου συγγραφείς. Οι κατη-
γορίες θεμάτων που μπορούν να εξερευνήσουν 
οι χρήστες στην ψηφιακή εφαρμογή είναι οκτώ 
και σχετίζονται με τις πολύπλευρες και πιο ση-
μαντικές συνιστώσες του σακχαρώδους διαβήτη. 
Κάθε κατηγορία είναι εμπνευσμένη από το κάθε 
γράμμα της λέξης «Διαβήτης», περιλαμβάνοντας: 
Διατροφή, Ιατρική παρέμβαση, Αποφυγή επιπλο-
κών, Βοήθεια/Υποστήριξη πάσχοντος, Ημερήσιο 
αυτοέλεγχο & φροντίδα, Τροποποίηση των πα-
ραγόντων κινδύνου, Ημερήσια άσκηση και Στό-
χους ρύθμισης. Ευελπιστούμε ότι ο σύγχρονος 
αυτός τρόπος επιμόρφωσης, με τη χρήση της τε-
χνολογίας των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων, θα 
αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στη διαχεί-
ριση της καθημερινότητας των ατόμων με σακ-
χαρώδη διαβήτη τύπου 2, στοχεύοντας στην α-
ποφυγή των επιπλοκών και στη συντήρηση μιας 
καλής ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο της 
ενημέρωσης και της 
εκπαίδευσης των 
ασθενών, συμβαδίζοντας 
με το ψηφιακό κλίμα 
των ημερών μας, 
αναπτύχθηκε μια 
ψηφιακή εφαρμογή 
για «έξυπνα» κινητά ή 
tablets με την ονομασία 
«Κατappολεμώ τον 
Διαβήτη!».
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Όταν εμβολιαζόμαστε, 
προστατεύουμε τον 
εαυτό μας και τους 
άλλους γύρω μας, καθώς 
η υψηλή εμβολιαστική 
κάλυψη βοηθά να 
δημιουργηθεί ανοσιακό 
τείχος που περιβάλλει 
την κοινωνία.

Σ
τον αγώνα κατά των λοιμωδών 
νοσημάτων τα εμβόλια αποτε-
λούν τον μεγαλύτερο σύμμαχο 
της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υ-
γείας, ο εμβολιασμός αποτελεί 

μία από τις πιο επιτυχημένες, αλλά και οικονομικά 
επωφελείς παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, καθώς προ-
λαμβάνει έως και 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως 
σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και προφυλάσσει 
ακόμα περισσότερους ανθρώπους από νοσήματα ή 
ισόβια αναπηρία. Υπολογίζεται ότι χάρη στα εμβό-
λια που προστατεύουν από 30 λοιμώδη νοσήματα, 
ετησίως αποφεύγονται σοβαρές αναπηρίες σε πε-
ρισσότερα από 750.000 παιδιά. Στον αναπτυγμένο 
κόσμο πλέον η εφαρμογή των εμβολιασμών θεω-
ρείται βασική προτεραιότητα για τη διαφύλαξη της 
δημόσιας υγείας. Εντούτοις, η μαζική ανοσοποίηση 
μέσω των εμβολιασμών τις τελευταίες δεκαετίες και 
η επακόλουθη κατακόρυφη μείωση των κρουσμάτων 
σοβαρών μολυσματικών ασθενειών έχουν οδηγήσει 
πολλούς να πιστεύουν, εσφαλμένα, ότι οι ασθένειες 
αυτές έχουν πάψει να είναι απειλητικές, καθότι δεν 
γίνονται αντιληπτές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. 
Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι όταν τα προγράμ-
ματα εμβολιασμού διακόπτονται, οι ασθένειες επι-
στρέφουν. Άρα δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, γιατί 
τα ξεχασμένα –και όχι μόνο– νοσήματα καραδοκούν.

Επανεμφάνιση επιδημιών
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι παρόλο που ασθέ-
νειες οι οποίες πλέον προλαμβάνονται με εμβολιασμό 
απαντώνται σπάνια, οι μολυσματικοί παράγοντες που 
τις προκαλούν συνεχίζουν να κυκλοφορούν σε κά-

Ασπίδα στις σοβαρές λοιμώξεις 
ο εμβολιασμός

ποια μέρη του κόσμου. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο αυτοί οι παράγοντες μπορούν να διασχίσουν 
τα γεωγραφικά σύνορα και να προσβάλουν μη ανο-
σοποιημένους/ευπαθείς πληθυσμούς. Επίσης, ενώ η 
καλύτερη υγιεινή, το πλύσιμο των χεριών και το κα-
θαρό νερό βοηθούν στην προστασία των ανθρώπων 
από τα λοιμώδη νοσήματα, πολλές λοιμώξεις μπο-
ρούν να εξαπλωθούν ανεξαρτήτως των μέτρων υγι-
εινής που τηρούμε. Στη Δυτική Ευρώπη, για παρά-
δειγμα, μετά το 2005 σημειώθηκαν επιδημίες ιλαράς 
στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γαλλία, στη 
Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ελβετία και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μη εμβολιασμένους πλη-
θυσμούς οι οποίοι έως τότε προφυλάσσονταν από το 
τείχος ανοσίας που προστατεύει την κοινωνία, όταν 
η εμβολιαστική κάλυψη διατηρείται σε υψηλά επί-
πεδα. Το ανοσιακό τείχος της κοινωνίας προσφέρει τη 
λεγόμενη «προστασία αγέλης», δηλαδή την έμμεση 
προστασία μη ανοσοποιημένων ατόμων, που αποδί-
δεται στη διαβίωσή τους με ανοσοποιημένα άτομα 
στο στενό περιβάλλον τους, ώστε να μην μπορεί να 
κυκλοφορήσει και να μεταδοθεί ο μολυσματικός πα-
ράγοντας. Όταν όμως μειώνεται η εμβολιαστική κά-
λυψη, διαρρηγνύεται το ανοσιακό τείχος και πολλα-
πλασιάζονται τα κρούσματα ξεχασμένων λοιμώξεων. 
Το 2013, για παράδειγμα, τα κρούσματα ιλαράς στην 
Ευρώπη ανήλθαν σε 31.685, καταγράφοντας αύξηση 
348% σε σύγκριση με το 2007.Η επανεμφάνιση, λοι-
πόν, των επιδημιών στην ευρωπαϊκή ήπειρο υπογραμ-
μίζει την ευθύνη που φέρουν τα κράτη-μέλη να ελέγ-
ξουν τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολια-
σμό και μάλιστα σε όλο το ηλικιακό φάσμα, καθώς ο 
κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων είναι υ-
παρκτός σε άτομα όλων των ηλικιών.

Εμβολιασμός (και) των ενηλίκων
Ο εμβολιασμός δεν αφορά μόνο τα βρέφη και τα παι-
διά, όμως αυτή την αλήθεια μεγάλο μέρος του κοι-
νού, δυστυχώς, δεν τη γνωρίζει. Ο εμβολιασμός των 
ενηλίκων είναι επίσης σημαντικός, καθώς το ανοσο-
ποιητικό σύστημα προϊόντος του χρόνου εξασθενεί 
και ο οργανισμός καθίσταται περισσότερο ευάλωτος 
στις λοιμώξεις. Ωστόσο, παρά τη συμβολή που ο εμ-
βολιασμός ενηλίκων θα μπορούσε να έχει στην προ-
αγωγή της υγιούς γήρανσης, δεν έχει επαρκώς αξιο-
ποιηθεί ως στρατηγική δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πνευμονιοκοκ-
κική νόσος αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας 
και θνησιμότητας, με θύματα κυρίως μικρά παιδιά και 
ηλικιωμένους. Η προφύλαξη από την πνευμονιοκοκ-
κική λοίμωξη είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τη 
διασφάλιση της υγείας των παιδιών και των ενηλίκων 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με μια παλιότερη ε-
κτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μέχρι 
και 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι (μικρά παιδιά και ενή-
λικες) πεθαίνουν εξαιτίας του πνευμονιόκοκκου. Οι 
σοβαρότερες μορφές της πνευμονιοκοκκικής νόσου 
περιλαμβάνουν τη μηνιγγίτιδα, τη βακτηριαιμία και 
την πνευμονία. Επίσης, στα παιδιά οι λοιμώξεις από 
τα βακτήρια του πνευμονιόκοκκου μπορούν να προ-
καλέσουν μια νόσο που εκδηλώνεται με έντονο πόνο 
στο αυτί και είναι γνωστή ως οξεία μέση ωτίτιδα. Τα 
συμπτώματα της πνευμονιοκοκκικής νόσου εξαρτώ-
νται από το μέρος του σώματος που έχει μολυνθεί. 
Μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, δύσπνοια, 
πόνο στο στήθος, δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση 
και αποπροσανατολισμό, ευαισθησία στο φως, πόνο 
στις αρθρώσεις, ρίγη, πόνο στο αυτί, αϋπνία και ευ-
ερεθιστότητα. Σε σοβαρές περιπτώσεις η πνευμονι-
οκοκκική νόσος μπορεί να προκαλέσει απώλεια της 
ακοής, εγκεφαλική βλάβη, ακόμη και θάνατο. Πέραν 
του παράγοντα ηλικία, επιπρόσθετοι συντελεστές 
που επαυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης από πνευμο-
νιόκοκκο είναι ο διαβήτης, το άσθμα, η χρόνια απο-
φρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), τα χρόνια καρ-
διακά νοσήματα, η ανοσοκαταστολή λόγω νοσήμα-
τος ή θεραπείας, ενώ το κάπνισμα και ο αλκοολισμός 
επίσης επιτείνουν τον κίνδυνο.

Πνευμονιοκοκκική νόσος
Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό προ-
ληπτικό μέτρο για την προφύλαξη των ατόμων από 
τις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις. Στην Ελλάδα κυ-
κλοφορούν συζευγμένα και πολυσακχαριδικά εμβό-
λια. Σύμφωνα με το πρόσφατα ανακοινωμένο από το 
υπουργείο Υγείας Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
για Παιδιά και Εφήβους (2017), για όλα τα παιδιά με 
την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας 
συστήνονται 4 δόσεις συζευγμένου εμβολίου κατά του 
πνευμονιόκοκκου (PCV) στις ηλικίες 2, 4, 6 και 12-15 
μηνών. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρόσφατα ανακοι-
νωμένο από το υπουργείο Υγείας Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών για Ενήλικες (2017), για όλους τους ε-
νήλικες με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη 
ανοσίας συστήνεται 1 δόση συζευγμένου 13-δύναμου 
εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου (PCV13) στην 
ηλικία των 65 ετών και άνω και 1 δόση πολυσακχα-
ριδικού 23-δύναμου εμβολίου κατά του πνευμονιό-
κοκκου (PPSV23) στην ηλικία των 65 ετών και άνω. 
Δόσεις των παραπάνω εμβολίων συστήνονται και σε 
άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου 
για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις. Συνεπώς 
δύο είναι οι βασικοί λόγοι για να εμβολιαστούμε, α-
φενός για να προστατέψουμε τον εαυτό μας και αφε-
τέρου για να προστατέψουμε τους γύρω μας.
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ΠροΣfEEρουµε 
στην υγεία, 
αµβλύνουµε 
τις ανισότητες
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κάλυψη αναγκών φαρµακευτικής θεραπείας των περί-
που 160 ηλικιωµένων που φιλοξενούνται στο ίδρυµα. 
Η δωρεά, η οποία παραδόθηκε µέσω του δικτύου δι-
ανοµής της Pfizer Hellas, περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, 
φαρµακευτικά σκευάσµατα για την υπέρταση, την υ-
περχοληστερολαιµία και τη νόσο Alzheimer. Στην 
κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουµε» συµµετέ-
χουν εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ και συγκεκριµένα οι 
AbbVie, Angelini, Bayer, Galenica, Genesis Pharma, 
Help, LEO, Merck, Novartis, Pharmaserve Lilly, Pfizer, 
Sanofi, Servier και Vianex. Επίσης, συµµετέχουν ο 
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολο-
γικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) και η Apivita.

Επί του πιεστηρίου
Με αφορµή τις τελευταίες εξελίξεις στα φάρµακα, οι 
επικεφαλής του ΣΦΕΕ επισηµαίνουν πως ο Σύνδε-
σµος των Φαρµακοβιοµηχάνων παραµένει προσηλω-
µένος στη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών 
στην Ελλάδα σε καινοτόµα φάρµακα µε προστιθέµενη 
θεραπευτική αξία, καθώς και στη διασφάλιση της βι-
ωσιµότητας των εταιρειών-µελών του και του δικαιώ-
µατός τους να λειτουργούν σε ένα προβλέψιµο επιχει-
ρηµατικό περιβάλλον. Και προσθέτουν: «Πολιτεία και 
φαρµακευτικός κλάδος θα πρέπει να βρίσκονται στην 
ίδια πλευρά µε πραγµατική διάθεση κατανόησης και 
συνεργασίας, ώστε να διατηρηθεί και σήµερα και στο 
µέλλον το δικαίωµα όλων των ασθενών στην Ελλάδα 
να έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες θεραπείες που η 
επιστηµονική πρόοδος τους προσφέρει».

Πολυβραβευµένο είναι πλέον το κοινωνικό 
πρόγραµµα «προΣfΕΕρουµε», που υλοποιεί 
ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρή-

σεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) σε στρατηγική συνέργεια µε 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, µετά και τη νέα διά-
κριση που κέρδισε στην τελετή απονοµής βραβείων 
επιχειρηµατικής αριστείας Salus Index 2017. Η πρω-
τοβουλία «προΣfΕΕρουµε» έλαβε τιµητική διάκριση 
για τη συνεισφορά της στην αντιµετώπιση των κοι-
νωνικών ανισοτήτων και στην άµβλυνση των οξυµέ-
νων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ευάλωτες κοι-
νωνικά οµάδες. Ο ΣΦΕΕ ένωσε τις δυνάµεις του µε 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε ένα κοινό όραµα, 
µε στόχο την αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισο-
τήτων µέσω της προσφοράς, αλλά και της εκπαίδευ-
σης. Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει τις ανάγκες σε 
φαρµακευτικά σκευάσµατα, υγειονοµικά υλικά, είδη 
πρώτης ανάγκης και σχολικά σε παιδιά, αλλά και σε 
άλλες ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες, που φιλοξενού-

νται σε δοµές και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας σε α-
κριτικές και αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας. 
Το «προΣfΕΕρουµε» ξεκίνησε από τη Ρόδο, πριν από 
έναν χρόνο, στη συνέχεια βρέθηκε στη Φλώρινα, στα 
Ιωάννινα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη, ενώ 
πρόσφατα επισκέφθηκε και το Καστελόριζο. Παράλ-
ληλα, ωφελήθηκαν το Άσυλο Ανιάτων, το Κοινωνικό 
Φαρµακείο ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη, το Γηροκοµείο 
Ζωσιµάδων Ιωαννίνων και η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας 
Ξάνθης. Μέχρι τώρα έχουν εξυπηρετηθεί 10 δοµές 
που φιλοξενούν πάνω από 250 παιδιά και περίπου 680 
ασθενείς / ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες (ΑµεΑ, ηλι-
κιωµένοι, χρόνια πάσχοντες), ενώ έχουν χορηγηθεί 
πάνω από 55.000 συσκευασίες (φαρµακευτικού υλι-
κού, αναλώσιµων, ειδών πρώτης ανάγκης). Στο πλαίσιο 
της κοινωνικής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουµε» του 
ΣΦΕΕ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η Pfizer 
Hellas πραγµατοποίησε πρόσφατα δωρεά φαρµάκων 
στο Γηροκοµείο Ζωσιµάδων Ιωαννίνων, µε στόχο την 
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Στις διαδρομές του 
Μαραθωνίου έτρεξαν 
51.000 άτομα, εκ των 
οποίων 6.500 ήταν 
παιδιά. Ανάμεσά τους 
και η πολυπληθής 
ομάδα AbbVie Running 
Team με 86 δρομείς που 
«έγραψαν» χιλιόμετρα 
για να ενισχύσουν την 
οργάνωση «Μέριμνα».

Εδώ και 22 χρόνια 
η «Μέριμνα» έχει 
στηρίξει 50.000 παιδιά 
και οικογένειες, έχει 
επιμορφώσει 4.000 
εκπαιδευτικούς και 400 
επαγγελματίες υγείας 
και έχει υλοποιήσει 
παρεμβάσεις σε 
κοινότητες που βίωσαν 
τραυματικά γεγονότα.

Σ
τον 35ο Κλασικό 
Μαραθώνιο, με 
τη συμμετοχή-
ρεκόρ των 51.000 
δρομέων, η ακού-
ραστη Running 

Team της βιοφαρμακευτικής ε-
ταιρείας AbbVie έδωσε δυναμικό 
«παρών» με 86 δρομείς κάθε ηλι-
κίας που έτρεξαν για καλό σκοπό. 
Εργαζόμενοι της AbbVie, δημοσι-
ογράφοι και φίλοι έτρεξαν τα 5 και 
τα 10 χιλιόμετρα, ενώ τις εντυπώ-
σεις και το πιο θερμό χειροκρότημα 
κέρδισαν οι 16 δρομείς που έτρεξαν 
φέτος τα 42 χιλιόμετρα της κλασι-
κής διαδρομής για να προσφέρουν 
στους συνανθρώπους τους, καθώς 
η AbbVie Running Team αντιστοι-
χεί κάθε χιλιόμετρο που διανύει 
σε κοινωνική προσφορά σε φορείς 
και οργανισμούς που το έχουν ανά-
γκη. Φέτος τα χρήματα που συγκε-
ντρώθηκαν από τον Κλασικό Μα-
ραθώνιο θα δοθούν στην αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία «Μέριμνα», 
που ως κύριο σκοπό έχει τη φρο-
ντίδα παιδιών και εφήβων που βιώ-

νουν τη σοβαρή αρρώστια ή τον θά-
νατο αγαπημένου τους προσώπου, 
καθώς και την παράλληλη στήριξη 
της οικογένειάς τους ή όσων παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη ζωή τους. Πα-
ράλληλα, η «Μέριμνα» προσφέρει 
επιμορφωτικά προγράμματα για ε-
παγγελματίες υγείας και εκπαιδευ-
τικούς, ώστε να είναι σε θέση να 
στηρίζουν παιδιά, οικογένειες και 
σχολικές κοινότητες, όταν βιώνουν 
σημαντικές απώλειες. Η AbbVie 
Running Team επέλεξε να σταθεί 
φέτος στο πλευρό της «Μέριμνας» 
για να υποστηρίξει τα δύο Συμβου-
λευτικά Κέντρα Στήριξης στο Πέν-
θος, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να 
ενισχύσει την ιατρονοσηλευτική 
φροντίδα και ψυχοκοινωνική στή-
ριξη μέσω της Υπηρεσίας Παιδια-
τρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας 
στο Σπίτι και να ευαισθητοποιήσει 
την κοινωνία όσον αφορά τις κατα-
λυτικές επιπτώσεις που έχουν η σο-
βαρή αρρώστια και ο θάνατος στη 
ζωή των παιδιών. Η Άντζελα Βερ-
ναδάκη, Director Market Access 
& External Affairs, δήλωσε σχε-

τικά με τη φετινή συμμετοχή της 
AbbVie Running Team στον Κλα-
σικό Μαραθώνιο της Αθήνας και 
την προσφορά της στη «Μέριμνα»: 
«Η Running Team είναι μέρος του 
DNA της AbbVie. Είναι εσωτερική 
γιορτή για μας. Είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι που η συμμετοχή στην 
ομάδα γίνεται όλο και πιο μαζική. 
Ογδόντα έξι άτομα, συνάδελφοι και 
καλοί φίλοι συνδύασαν σήμερα τον 
αθλητισμό με την προσφορά. Ακόμα 
μεγαλύτερη είναι η χαρά μας να ε-
νισχύσουμε αυτή τη φορά τη ΜΚΟ 
“Μέριμνα”, έναν φορέα που φρο-
ντίζει νέους ανθρώπους που έχασαν 
αγαπημένα τους πρόσωπα ή βιώ-
νουν οι ίδιοι μια σοβαρή ασθένεια. 
Ο φετινός Μαραθώνιος ήταν διπλά 

ξεχωριστός για την AbbVie, επειδή 
για πρώτη φορά έτρεξαν μαζί μας 
συνάδελφοι από το εξωτερικό. H 
συμμετοχή της ανώτατης ηγεσίας 
της AbbVie Europe τιμά την προ-
σπάθειά μας και αναδεικνύει το γε-
γονός πως ο Κλασικός Μαραθώνιος 
της Αθήνας μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών 
από το εξωτερικό σε εταιρικό και α-
τομικό επίπεδο, ενισχύοντας την α-
ναγνωρισιμότητα της Αθήνας σε όλο 
τον κόσμο, προσφέροντας παράλ-
ληλα σημαντικές ανάσες στην οικο-
νομία της πόλης». Πιστοί στο δρο-
μικό κίνημα, οι δρομείς της AbbVie 
Running Team ανανέωσαν ήδη το 
ραντεβού τους για τον 35ο Αγώνα 
Δρόμου Υγείας στις 26 Νοεμβρίου.

Για τη «Μέριμνα» έτρεξε  
στον Μαραθώνιο  
η ΑbbVie Running Team

Κ ανένας γονιός δεν πρέπει να χάνει το 
παιδί του. Όμως όταν συμβαίνει αυτό 
που είναι κόντρα στους φυσικούς νό-
μους, από κάπου πρέπει να πιαστείς για 

να μην πέσεις. Πρέπει να μείνεις όρθιος. Να είσαι 
εκεί να παίξεις με το άρρωστο παιδί σου, να του κρα-
τήσεις το χέρι, να του πεις καληνύχτα. Κάθε χρόνο 
η οργάνωση «Μέριμνα» με τα δύο Συμβουλευτικά 
Κέντρα Στήριξης στο Πένθος, σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, που διαθέτει και την Υπηρεσία Παιδιατρικής 
Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι για τις οικο-
γένειες της Αττικής κρατά όρθιες 550 οικογένειες, 
που αξιοποιούν τις ψυχολογικές υπηρεσίες στήρι-
ξης στο πένθος. Επίσης, στηρίζει 130 σχολεία, που 
δέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις 
απώλειας, και γίνεται βράχος για να ακουμπήσουν 
και φάρος για να ενημερωθούν 270 γονείς, εκπαι-
δευτικοί και ψυχολόγοι, που στηρίζονται μέσω της 
τηλεφωνικής γραμμής στήριξης. Εδώ και 22 χρό-
νια που λειτουργεί, η «Μέριμνα» έχει προσφέρει 
υπηρεσίες σε 50.000 παιδιά και οικογένειες, έχει 
διοργανώσει 6 πανελλήνια συνέδρια, 350 ημερίδες 
και σεμινάρια και περισσότερες από 1.000 ομιλίες. 
Επίσης, έχει επιμορφώσει 4.000 εκπαιδευτικούς 

και 400 επαγγελματίες υγείας και έχει υλοποιήσει 
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε σχολικές και ευ-
ρύτερες κοινότητες μετά από καταστροφικά ή τραυ-
ματικά γεγονότα. Το σημαντικότερο έργο της «Μέ-
ριμνας» είναι η προσφορά δωρεάν ανακουφιστικής 
φροντίδας στο σπίτι σε οικογένειες παιδιών και ε-
φήβων που κατοικούν στην Αττική, σε συνεργασία 

με όλα τα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία. Η ανα-
κουφιστική φροντίδα περιλαμβάνει την ιατρονοση-
λευτική φροντίδα σε παιδιά, εφήβους και νέους που 
πάσχουν από μια απειλητική για τη ζωή τους ασθέ-
νεια ή κατάσταση υγείας εξαιτίας της οποίας μπο-
ρεί να πεθάνουν και την ψυχοκοινωνική φροντίδα 
τόσο των ίδιων των άρρωστων παιδιών και εφήβων 
όσο και των μελών της οικογένειας και όσων έχουν 
μια σημαντική θέση στη ζωή τους (π.χ. συμμαθητές, 
δάσκαλοι). Ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι ση-
μαίνει διατήρηση των φυσιολογικής ζωής για τους 
μικρούς ασθενείς. Τα παιδιά θέλουν να ζήσουν σαν 
παιδιά και να «φύγουν» έχοντας γύρω τους τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα, στο οικείο περιβάλλον του 
σπιτιού τους και όχι σε ένα απρόσωπο δωμάτιο νο-
σοκομείου. Ο Παναγιώτης διαγνώστηκε με όγκο ε-
γκεφάλου σε ηλικία 6 ετών. Παρά τις αλλεπάλληλες 
θεραπείες, σήμερα ο όγκος του μοιάζει με τη «λερ-
ναία ύδρα». Όπως λέει ο ίδιος, «φαίνεται πως ο όγκος 
με αγαπάει πολύ και δεν θέλει να φύγει». Αναφερό-
μενοι στις υπηρεσίες της «Μέριμνας», οι γονείς του 
λένε: «Ξαφνικά έχουμε και νοσηλεύτρια και γιατρό 
και ψυχολόγο και, το βασικότερο, ανθρώπους. Πή-
ραμε απάντηση στις προσευχές μας».

«Μέριμνα» για παιδιά  με σοβαρές ασθένειες
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Οκτώ στα δέκα άτοµα 
που έχουν προσβληθεί 
από τον ιό της ηπατίτιδας 
C και πέντε στα δέκα 
άτοµα που έχουν 
προσβληθεί από τον ιό 
της ηπατίτιδας Β δεν 
γνωρίζουν ότι νοσούν.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται πως το 23% των 
οροθετικών ατόµων, το 50% των ατόµων µε 
ηπατίτιδα Β και το 80% των ασθενών µε η-

πατίτιδα C δεν γνωρίζουν ότι έχουν εκτεθεί στους 
ιούς, προκειµένου να λάβουν ιατρική φροντίδα και 
την κατάλληλη θεραπεία. Η τακτική εξέταση µπορεί 
να µειώσει σηµαντικά το ποσοστό καθυστερηµένων 
διαγνώσεων και να προλάβει την επιδείνωση της υ-
γείας των ατόµων. Πρόκειται για µια πολύ απλή δι-
αδικασία που χρησιµοποιεί µία σταγόνα αίµα από 
το δάχτυλο και δίνει αξιόπιστο αποτέλεσµα σε ένα 
µόλις λεπτό. Ωστόσο, ένα µεγάλο ποσοστό του πλη-
θυσµού δεν γνωρίζει τη σηµασία της εξέτασης και 
πού µπορεί να την κάνει. Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 
Εξέτασης για τον HIV και τις ηπατίτιδες Β και C, 
που πραγµατοποιείται έως την Παρασκευή 24 Νο-
εµβρίου 2017, αποτελεί µια ευκαιρία προαγωγής της 
πρόληψης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Ο Σύλ-
λογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας», ο 
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και 
τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint» 
θα παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων για 
HIV και ηπατίτιδες Β και C. Τα «Checkpoint» στην 

∆ωρεάν εξετάσεις για τις 
ηπατίτιδες Β και C και τον ιό HIV

Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα παραµείνουν ανοι-
χτά για το κοινό όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας, 
από τις 12:00 έως τις 20:00, ενώ οι κινητές µονάδες 
εξέτασης των συλλόγων θα βρίσκονται κάθε µέρα 
σε διαφορετικές περιοχές των δύο πόλεων. Το πρό-
γραµµα των δωρεάν εξετάσεων έχει ως εξής: Για την 
Αθήνα τα «Checkpoint» θα βρίσκονται το Σάββατο 18 
Νοεµβρίου στον σταθµό µετρό Κεραµεικού (18:00-
3:00), την Κυριακή 19 Νοεµβρίου στην πλατεία Μο-
ναστηρακίου (11:00-19:00), τη ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου 
στην πλατεία Οµονοίας (10:00-18:00), την Τρίτη 21 
Νοεµβρίου στην πλατεία Συντάγµατος - οδός Όθω-
νος (10:00-19:00), την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου στην 
πλατεία Μπουρναζίου στο Περιστέρι (12:00-22:00), 
την Πέµπτη 23 Νοεµβρίου στην πλατεία Οµονοίας 
(11:00-19:00) και την Παρασκευή 24 Νοεµβρίου στον 
σταθµό µετρό Κεραµεικού (18:00-3:00). Στη Θεσσα-
λονίκη θα βρίσκονται το Σάββατο 18 Νοεµβρίου στη 
Νέα Παραλία (11:00-15:00, κοντά στο άγαλµα του Μ. 
Αλεξάνδρου), στο Splash Sauna (19:00-23:00), στο 
Cine Λαϊκόν (19:00-23:00) και στο Enola Club (01:00-
04:00). Την Κυριακή 19 Νοεµβρίου στον πεζόδροµο 
Αγίας Σοφίας (11:00-16:00), στον Λευκό Πύργο (11:00-

16:00) και στην πλατεία Ναυαρίνου (17:00-22:00). 
Τη ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήµιο Θεσσαλονίκης (10:00-15:00, πλατεία Χη-
µείου) και στο Ελευθέριο-Κορδελιό (17:00-20:00). 
Την Τρίτη 21 Νοεµβρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλονίκης (10:00-15:00, πίσω από τη Φι-
λοσοφική Σχολή), κοντά στην είσοδο του Πολυτε-
χνείου (10:00-15:00) και στην Τούµπα (18:00-22:00, 
στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελλη-
νισµού). Την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου στο Πανεπι-
στήµιο Μακεδονίας (10:00-15:00) και στον ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης στα ∆ηµοτικά Ιατρεία (Μοναστηρίου 
53-55). Την Πέµπτη 23 Νοεµβρίου στο ΑΤΕΙ Θεσ-
σαλονίκης (10:00-15:00) και στο Άγαλµα Βενιζέλου 
(10:00-15:00). Την Παρασκευή 24 Νοεµβρίου στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, στον 
εξωτερικό χώρο της βιβλιοθήκης (11:00-15:00) και 
στην πλατεία Εύοσµου (18:00-22:00).
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Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα νέας 
μελέτης, που πραγματοποιήθηκε με 
τη συμμετοχή Ελλήνων ασθενών, για 
την καταλυτική επίδραση της χρό-
νιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας 

(ΧΑΠ) στην υγεία. Η διαπίστωση πως το 7% των 
Ελλήνων ασθενών που μπαίνει στο νοσοκομείο 
με κρίση ΧΑΠ πεθαίνει εντός 3 μηνών εξαιτίας 
της πολύ κακής αναπνευστικής του κατάστασης 
από το τσιγάρο και τη χρήση ξυλόσομπας δικαιώ-
νει πλήρως την προειδοποίηση των πνευμονολό-
γων ότι η παρόξυνση (κρίση) της ΧΑΠ είναι πιο 
φονική και από το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Συ-
γκεκριμένα, η ΧΑΠ είναι η πέμπτη αιτία θανάτου 
παγκοσμίως και θα ανέβει στην τρίτη θέση έως το 
2020.Ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους 
από 3 εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη μας 

Ο παγκρεατικός καρκίνος παραμένει από 
τους πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμους και 
ενώ είναι ο έβδομος πιο συχνός καρκίνος 
στην Ευρώπη, αποτελεί το τέταρτο αίτιο 

θανάτου από νεοπλασματικό νόσημα. Πανευρωπαϊκά 
κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 62.000 νέες πε-
ριπτώσεις, ενώ οι ασθενείς έχουν το χαμηλότερο πο-
σοστό επιβίωσης απ’ όλους τους καρκινοπαθείς, με 
μόλις το 2% να φτάνει την πενταετή επιβίωση, κυρίως 
επειδή η νόσος εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο, 
όταν ήδη έχει κάνει μεταστάσεις. Όπως εξηγεί ο δρ. 
Χρήστος Δερβένης, χειρουργός, πρόεδρος της Ελλη-
νικής Εταιρείας Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων 
και διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας 
- Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων 
του Θεραπευτηρίου Metropolitan, ο παγκρεατικός 
καρκίνος δεν δίνει ειδικά συμπτώματα και γι’ αυτό 
θεωρείται ιδιαίτερα ύπουλος. Ο ειδικός εξηγεί ότι 
πρέπει να προβληματιστούμε αν υποφέρουμε από 
πόνους ψηλά στην πλάτη χωρίς να υπάρχει μυοσκε-
λετική βλάβη, παρατηρούμε απώλεια βάρους χωρίς 
να κάνουμε δίαιτα και εμφανίσουμε συνοδευτικά και 
κατάθλιψη, καθώς όλα αυτά αποτελούν προειδοποι-
ητικό καμπανάκι κινδύνου για ενδεχόμενο παγκρε-
ατικό καρκίνο. Ο κ. Δερβένης προσθέτει ότι ακόμα 
και η χειρουργική αφαίρεση του όγκου είναι δύσκολη 
λόγω της φυσιολογίας του παγκρέατος και παλιά πολ-

λοί ασθενείς χάνονταν στο χειρουργείο: «Έχουμε κα-
ταφέρει πλέον να πραγματοποιούμε ένα ομολογου-
μένως δύσκολο χειρουργείο με μεγάλη ασφάλεια και 
καλύτερη μετεγχειρητική εξέλιξη για τους ασθενείς. 
Η πρώιμη διάγνωση αποτελεί τον πιο κρίσιμο πα-
ράγοντα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
του καρκίνου του παγκρέατος και την καλύτερη έκ-
βασή του. Πολύ σημαντικό είναι επίσης ο ασθενής να 
υποστηρίζεται από έμπειρη διεπιστημονική ομάδα, 
που περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες πέραν του χει-
ρουργού και του ογκολόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, υ-
πάρχει ανάγκη για δημιουργία κέντρων αριστείας για 
την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενών».

Από την πλευρά του, ο παθολόγος-ογκολόγος Ιω-
άννης Μπουκοβίνας, πρόεδρος της Εταιρείας Ογκο-
λόγων Παθολόγων Ελλάδας, επισημαίνει πως το 10% 
των ασθενών ανταποκρίνεται στα νέα ανοσοθεραπευ-
τικά ή στοχευμένα φάρμακα και έχει καλύτερη πρό-
γνωση. Για λόγους που δεν γνωρίζουμε –ενδεχομέ-
νως επειδή ξεκινάμε να πίνουμε αλκοόλ από μικρή 
ηλικία–, ο παγκρεατικός καρκίνος εμφανίζεται σε ο-
λοένα και νεότερες ηλικίες – μάλιστα, από μελέτη 
ελληνικών στοιχείων, το 10% των περιστατικών είναι 
κάτω των 45 ετών.

Όπως προσθέτει η πρόεδρος της Ελληνικής Ο-
μοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) Καίτη Αποστολίδου, 
σε εξέλιξη είναι η δημιουργία Μητρώου Ασθενών για 

τον παγκρεατικό καρκίνο. «Το μητρώο έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί και είναι κρίσιμης σημασίας για την ε-
πιστημονική κοινότητα, καθώς θα μας βοηθήσει να 
συλλέξουμε αξιόπιστα δεδομένα για τη νόσο και την 
εφαρμογή των διάφορων θεραπευτικών μεθόδων» 
τονίζει η πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ. Μέλος της ΕΛΛΟΚ 
είναι και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - 
Φίλων - Ιατρών ΚΕΦΙ που πρόσφατα βραβεύτηκε σε 
διεθνές επίπεδο για μια καινοτόμο δράση του για τον 
καρκίνο του παγκρέατος. Όπως εξηγεί η Ελισσάβετ 
Ψιλοπούλου, το ΚΕΦΙ συμμετείχε στον διαγωνισμό 
ImpactPANC Awards 2017 της διεθνούς φαρμακευ-
τικής εταιρείας Celgene, με αντικείμενο την ανάδειξη 
φορέων που υποστηρίζουν ασθενείς και το οικείο πε-
ριβάλλον τους και τη χρηματοδότησή τους για την υ-
λοποίηση καινοτόμων δράσεων ευαισθητοποίησης 
για τον παγκρεατικό καρκίνο. Ο ελληνικός σύλλο-
γος αναδείχθηκε μεταξύ των πέντε νικητών απ’ όλο 
τον κόσμο, καταθέτοντας πρόταση για τη δημιουρ-
γία μιας εύχρηστης διαδικτυακής εφαρμογής. Τώρα 
στα άμεσα σχέδια του συλλόγου είναι η δημιουργία 
της εφαρμογής PANcare με πληροφορίες για τη νόσο 
και διαδραστικές υπηρεσίες ώστε οι ασθενείς και οι 
οικογένειές τους να μπορούν να απευθύνουν ερωτή-
ματα και να λαμβάνουν υποστήριξη και διαρκή ενημέ-
ρωση για όλες τις δράσεις που αφορούν τον παγκρεα-
τικό καρκίνο, πάντα με την υποστήριξη της Celgene.

Φονικές
οι παροξύνσεις 
της ΧΑΠ

Ανεκτίμητη η έγκαιρη διάγνωση 
για τον ύπουλο καρκίνο  
του παγκρέατος

και εκτιμάται ότι προκαλεί παγκοσμίως περισσό-
τερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθή-
κες αναπηρίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
την κατέταξε ως μία από τις πέντε πιο επικίνδυ-
νες αρρώστιες της επόμενης χιλιετίας, ενώ το συ-
νολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την 
όλη αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο (εν-
δεικτικά, στις ΗΠΑ ξοδεύονται σε φάρμακα 30 
δισ. δολάρια ετησίως). Τεράστιο όμως είναι και το 
έμμεσο κόστος από τη χαμένη παραγωγικότητα, 
καθώς το 40% των ασθενών αναγκάζεται να πάρει 
πρόωρη σύνταξη.

Στην Ελλάδα λόγω της υψηλής διάδοσης του 
καπνίσματος η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. 
Εκτιμάται ότι οι ασθενείς ξεπερνούν τους 600.000 
ανθρώπους, ενώ το 56%, δηλαδή 300.000 αυτών, δεν 
γνωρίζει ότι πάσχει. Επιπλέον, οι μισοί πάσχοντες 

συνεχίζουν να καπνίζουν. Ένας στους πέντε ασθε-
νείς παρουσιάζει παροξύνσεις (κρίσεις) που απαι-
τούν νοσηλεία και όσο συχνότερες οι νοσηλείες, 
τόσο ταχύτερη η εξέλιξη της νόσου. Οι άνδρες, με 
ποσοστό ασθενών 11,6%, πάσχουν 2,5 φορές πε-
ρισσότερο από τις γυναίκες (4,8%). Το κάπνισμα, 
ενεργητικό και παθητικό, αποτελεί τον κυριότερο 
παράγοντα κινδύνου για ΧΑΠ. Τώρα τελευταία, 
όμως, με την οικονομική κρίση, η χρήση τζακιών, 
σομπών κ.λπ. επιδεινώνει το πρόβλημα, ιδίως στα 
αστικά κέντρα. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, 
πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην προσπάθεια) χα-
ρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή 
επιδείνωση. Οι πάσχοντες τα θεωρούν εσφαλμένα 
φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος και δεν κα-
ταφεύγουν στον πνευμονολόγο για να εξεταστούν. 
Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά 
συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύ-
κολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, 
αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχω-
ρημένη της μορφή. Σε αυτήν ο ασθενής δεν μπο-
ρεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να 
κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδά-
σεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τι πρέπει να κά-
νουμε: Ετήσια σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση δι-
αγνωστική της ΧΑΠ) από την ηλικία των 40 ετών 
(οι καπνιστές να ξεκινούν νωρίτερα) και όσοι κα-
πνίζουν να καταφύγουν στα ιατρεία βοήθειας δι-
ακοπής καπνίσματος. Οι πάσχοντες που δεν το 
γνωρίζουν διατρέχουν κίνδυνο εκδήλωσης σοβα-
ρού εμφράγματος ή και εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Το 10% των ασθενών 
ανταποκρίνεται στα νέα 
ανοσοθεραπευτικά ή 
στοχευμένα φάρμακα. 
Για την καλύτερη 
δυνατή πρόγνωση, 
οι ασθενείς πρέπει 
να αντιμετωπίζονται 
σε εξειδικευμένα 
κέντρα». Ιωάννης 
Μπουκοβίνας, 
παθολόγος-
ογκολόγος, πρόεδρος 
της Εταιρείας 
Ογκολόγων 
Παθολόγων Ελλάδας

Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας 
κατατάσσει τη ΧΑΠ 
ως μία από τις πέντε 
πιο σοβαρές αρρώστιες. 
Το 7% των Ελλήνων 
ασθενών που μπαίνει 
στο νοσοκομείο με 
κρίση ΧΑΠ πεθαίνει 
εντός 3 μηνών!
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Στο ΙΑΣΩ General και στο ΙΑΣΩ Παίδων η πρό-
ληψη του διαβήτη γίνεται πράξη μέσα από μο-
ναδικές προσφορές για ιατρικές εξετάσεις και 

την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο-μάστιγα 
του αιώνα μας. Η πρόληψη είναι απαραίτητη, αφού 
ο διαβήτης μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να 
μην εμφανίζει σημαντικά συμπτώματα. Αφορά όλους 
άνω των 45 ετών και κυρίως όσους έχουν οικογενει-
ακή προδιάθεση, γυναίκες με ιστορικό διαβήτη κύ-

Προσφορά εξετάσεων για τον διαβήτη σε παιδιά και ενήλικες

ησης, παχύσαρκους, καπνιστές και υπερτασικούς ο-
ποιασδήποτε ηλικίας. Σε όσους έχουν διαγνωσμένο 
διαβήτη συνιστάται τακτική παρακολούθηση για τη 
σωστή ρύθμιση της νόσου και την αποφυγή των επι-
κίνδυνων για την υγεία επιπλοκών. Το ΙΑΣΩ General 
προσφέρει στους ενήλικες δωρεάν κλινική εξέταση ή 
δωρεάν εξέταση για διαβητικό πόδι από την ιατρική 
ομάδα του Διαβητολογικού Κέντρου. Η προσφορά 
ισχύει για όσους καλέσουν στο τηλ. 210 6502662  

ΒΙΤΑΜΙΝΟΎΧΟΣ ΣΎΜΜΑΧΟΣ  
ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας 
Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 
κάθε Νοέμβρη υπογραμμίζει 

την αναγκαιότητα για ενίσχυση του μη-
τρικού θηλασμού, ο οποίος αποτελεί 
ιδανική τροφή για τα βρέφη, με ευερ-
γετικές προεκτάσεις στην οικογένεια, 
στην κοινωνία, στην οικονομία και στην 
υγεία. Τα πλεονεκτήματα για την υγεία 
των παιδιών είναι αναντικατάστατα. Το 
μητρικό γάλα είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για τον άνθρωπο και καλύπτει απόλυ-
τα τις διατροφικές του ανάγκες. Είναι 
εύπεπτο, πλούσιο σε αντισώματα και 
άλλους παράγοντες που προστατεύουν 
από σοβαρές λοιμώξεις. Επιπρόσθετα, 
τα παιδιά που θηλάζουν έχουν μικρό-
τερη πιθανότητα ανάπτυξης αλλεργιών, 
καρκίνου, σακχαρώδους διαβήτη, πα-
χυσαρκίας, φλεγμονωδών νοσημάτων 
εντέρου, τερηδόνας και προστατεύονται 
ενάντια στο σύνδρομο αιφνίδιου βρε-
φικού θανάτου. Κατά την περίοδο της 
γαλουχίας οι διαιτητικές ανάγκες της 
μητέρας είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Για 
τον λόγο αυτόν είναι αναγκαίο να δίνε-
ται ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα της 
διατροφής αλλά και στη λήψη σε καθη-
μερινή βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
θηλασμού, πολυβιταμινούχων συμπλη-

ρωμάτων διατροφής. Συμπληρώματα τα 
οποία θα περιλαμβάνουν τα κατάλληλα 
θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες που 
κρίνονται αναγκαίες σε ημερήσια βάση 
με στόχο τη δημιουργία ικανών αποθε-
μάτων θρεπτικών ουσιών για την παρα-
γωγή πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά 
μητρικού γάλακτος. Μελέτες φανερώ-
νουν ότι η χαμηλή πρόσληψη από τη 
μητέρα βιταμινών και ιχνοστοιχείων 
κατά τη διάρκεια του θηλασμού είναι δυ-
νατό να οδηγήσει σε ανεπάρκεια βιταμι-
νών Α, Β1, Β6, C, D και Ε, βιοτίνης, φυλ-
λικού οξέος και ιωδίου στο μωρό της. 
Κλινικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι 
τα εξειδικευμένα πολυβιταμινούχα συ-
μπληρώματα, όπως το Iofolen Lactancia 
(μη συνταγογραφούμενο συμπλήρωμα) 
της ITF Hellas, μπορούν να διασφαλί-
σουν την παραγωγή μητρικού γάλακτος 
υψηλής ποιότητας και να ανταποκριθούν 
στις αυξημένες διατροφικές απαιτήσεις 
της μητέρας. Επιπλέον, η χορήγηση κατά 
τον θηλασμό ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, 
όπως αυτά που περιέχονται, μεταξύ των 
άλλων, στο Iofolen Lactancia, έχει ευ-
νοϊκές επιδράσεις στην ανάπτυξη των 
νοητικών λειτουργιών του παιδιού και 
μειώνει και τη συχνότητα της επιλόχειας 
κατάθλιψης.

(08:00-15:00) για να προγραμματίσουν τα ραντεβού 
τους έως και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017. Ση-
μειώνεται ότι αφορά συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πέρα όμως από τον διαβήτη των ενηλίκων, υπάρ-
χει και ο παιδικός-νεανικός διαβήτης που διαγιγνώ-
σκεται σε περισσότερα από 200 παιδιά σε όλον τον 
κόσμο ημερησίως. Στην πατρίδα μας 120 ελληνόπουλα 
διαγιγνώσκονται με νεανικό (τύπου 1) διαβήτη κάθε 
χρόνο, και αν και δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου 
των περιπτώσεων διαβήτη παγκοσμίως, η ασθένεια 
παρουσιάζει αύξηση της συχνότητάς της τα τελευταία 
30 χρόνια. Για την έγκαιρη διάγνωση και καλύτερη 
ρύθμιση της ασθένειας το ΙΑΣΩ Παίδων προσφέρει 
για τα παιδιά επίσκεψη σε παιδίατρο - παιδο-ενδο-
κρινολόγο και σε διατροφολόγο στο Ενδοκρινολο-
γικό - Παιδικού Διαβήτη Τμήμα του ΙΑΣΩ Παίδων 
στη συμβολική τιμή των €50. Το Ενδοκρινολογικό - 
Παιδικού Διαβήτη Τμήμα του ΙΑΣΩ Παίδων προ-
σφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης 
του σακχαρώδους διαβήτη. Βοηθάει τους μικρούς 
ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενο διαβήτη να προ-
σαρμοστούν στις αλλαγές που επιφέρει ο διαβήτης 
στη ζωή της οικογένειας, να πετύχουν τους στόχους 
της θεραπείας και να πραγματοποιήσουν όλες τις ε-
ξετάσεις για τη συστηματική τους παρακολούθηση. 
Η προσφορά ισχύει για όσους επικοινωνήσουν στα 
τηλ. 210 6383070-2 από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου έως 
την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και προγραμματί-
σουν το ραντεβού τους.
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Η ημερίδα «Unspoken 
Voices: Οι ανάγκες των 
γυναικών προσφύγων 
στην Ευρώπη» 
διοργανώθηκε με 
την ευκαιρία της 
ολοκλήρωσης του 1ου 
χρόνου εφαρμογής του 
προγράμματος «Μητέρα 
& Παιδί», το οποίο 
υλοποιείται στην Ελλάδα 
από τους Γιατρούς 
του Κόσμου με την 
υποστήριξη του «MSD 
for Mothers».

Κάθε μέρα κάπου στον κόσμο 800 
γυναίκες πεθαίνουν από επιπλοκές 
στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό. Το 
60% των θανάτων αυτών καταγρά-
φεται σε ευάλωτους πληθυσμούς, 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, στα κύματα των προ-
σφύγων και των μεταναστών, και αυτές οι γυναίκες 
που ανυπομονούν να γίνουν μητέρες συχνά δεν 
προλαβαίνουν να φτάσουν στο νοσοκομείο για να 
γεννήσουν. Κι όμως, όλες οι χαμένες ζωές θα μπο-
ρούσαν να σωθούν αν οι γυναίκες των ευάλωτων 
πληθυσμών είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 
Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του δεκαετούς προ-
γράμματος «MSD for Mothers», που αντικατοπτρί-
ζει την παγκόσμια δέσμευση της φαρμακευτικής 
εταιρείας ΜSD στην τιτάνια προσπάθεια να μειω-
θούν η μητρική και η βρεφική θνησιμότητα και να 
γίνουν η εγκυμοσύνη και ο τοκετός μια ασφαλής 
και ευτυχισμένη εμπειρία για κάθε γυναίκα, έτσι α-
κριβώς όπως θα έπρεπε να είναι το θαύμα της ζωής. 
Η MSD Ελλάδας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
«MSD for Mothers», στηρίζει το πρόγραμμα «Μη-
τέρα & Παιδί», το οποίο υλοποιείται στη χώρα μας 
από τους Γιατρούς του Κόσμου.

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου χρόνου εφαρμο-
γής του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί» διοργα-
νώθηκε στην Ελλάδα η ημερίδα με τίτλο «Unspoken 
Voices: Οι ανάγκες υγείας των γυναικών προσφύ-
γων στην Ευρώπη». Η διευθύντρια του προγράμ-
ματος «MSD for Mothers», Dr Mary Ann Etiebet, 
μιλώντας στην ημερίδα επισήμανε: «Από το 2011 
που ξεκίνησε η υλοποίηση του παγκόσμιου προ-
γράμματος “MSD for Mothers”, έχουν ωφεληθεί 
περισσότερες από 6 εκατομμύρια γυναίκες σε πε-

Καμία γυναίκα να μην πεθαίνει 
δίνοντας ζωή

ρισσότερες από 30 χώρες. Στο πρόγραμμα συμ-
μετέχουν περισσότεροι από 75 εταίροι από τον ι-
διωτικό και δημόσιο φορέα και έχουν ενισχυθεί 
περισσότερες από 2.650 τοπικές δομές, προκειμέ-
νου να προσφέρουν υψηλής ποιότητας φροντίδα υ-
γείας, ενώ περισσότεροι από 10.800 επαγγελματίες 
υγείας έχουν εκπαιδευτεί για τον ίδιο σκοπό. Δεν 
είναι όμως μόνο η μεγάλη πληθυσμιακή κάλυψη 
που δίνει στο πρόγραμμα “MSD for Mothers” ξε-
χωριστό ειδικό βάρος. Η μοναδικότητά του έγκει-
ται στην πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, καθώς 
η δράση καλύπτει “κενά” στην περίθαλψη και αμ-
βλύνει ανισότητες ανάμεσα σε διαφορετικές πλη-
θυσμιακές ομάδες, εκεί όπου κάθε ωφελούμενη 
κουβαλά τη δική της –ανείπωτη μέχρι τότε– ιστο-
ρία. Το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να προσπερά-
σουμε για να προσεγγίσουμε αυτές τις γυναίκες 
είναι η δυσκολία στην επικοινωνία, καθώς μιλάμε 
κυρίως για πρόσφυγες και μετανάστριες που βρί-
σκονται μακριά από τον τόπο τους. Δεν μιλούν τη 
γλώσσα, δεν έχουν πάει σε γιατρό, μπορεί να είναι 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, νιώθουν ντροπή, 
φόβο, ανασφάλεια. Για να τις προσεγγίσουμε πρέ-
πει πρώτα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους».

Η ισότιμη πρόσβαση σε γυναικολογική φρο-
ντίδα για τη μητέρα και σε παιδιατρική φροντίδα 
για το βρέφος αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα όλων 
των γυναικών. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμά 
τους να ενημερωθούν για την αντισύλληψη, όπως 
εξηγεί η Caroline Hickson, περιφερειακή διευθύ-
ντρια της Διεθνούς Ένωσης Οικογενειακού Προ-
γραμματισμού (International Planned Parenthood 
Federation – IPPF). Η κ. Hickson συνεχίζει λέγο-
ντας: «Τα αυτονόητα γυναικεία δικαιώματα κατα-

στρατηγούνται, ειδικά σε περιοχές του πλανήτη 
με πατριαρχικές κοινωνίες, όπου οι γυναίκες δεν 
αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη. Ένας από τους 
στόχους του προγράμματος “MSD for Mothers” 
είναι να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει κάθε γυ-
ναίκα για την ασφαλή αντισύλληψη και τον οικο-
γενειακό προγραμματισμό, ώστε να την ενδυναμώ-
σει και να την καταστήσει δυνατό κρίκο στην αλυ-
σίδα της μετάδοσης αυτής της γνώσης στην τοπική 
της κοινωνία».

Εστιάζοντας στην Ευρώπη, που χαρακτηρίζεται 
από μετακινούμενους πληθυσμούς μεταναστών και 
διαφορετικά συστήματα υγείας μεταξύ των κρατών, 
τα χάσματα που δημιουργούνται για τους πολίτες σε 
ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας έχουν βαρύ τίμημα για τις μητέ-
ρες και τα παιδιά τους. Το παράδειγμα της Ελλάδας, 
όπου το πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί» υλοποιεί-
ται από τους Γιατρούς του Κόσμου, είναι ενδεικτικό 
της τεράστιας ανάγκης που υπάρχει για τη διασφά-
λιση της υγείας στην εγκυμοσύνη και στον τοκετό. 
Όπως εξηγεί ο δρ. Νικήτας Κανάκης, πρόεδρος των 
Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος: «Κατ’ αρχάς το πρό-
γραμμα αποτελεί εξαιρετικό πιλοτικό παράδειγμα 
άψογης συνεργασίας του ιδιωτικού φορέα, μιας μη 
κυβερνητικής οργάνωσης, και του κρατικού φορέα. 
Ξεκινήσαμε το 2016 με στόχο να προσφέρουμε γυ-
ναικολογική φροντίδα σε 8.400 γυναίκες και ήδη 
στον 1ο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος ο α-
ριθμός των ωφελούμενων γυναικών έχει υπερτρι-
πλασιαστεί. Η δράση “Μητέρα & Παιδί” έχει προ-
σφέρει μέχρι σήμερα γυναικολογική φροντίδα σε 
28.572 γυναίκες και παιδιατρική παρακολούθηση 
σε 4.814 νεογνά. Η προστασία της υγείας των γυ-
ναικών που θα φέρουν στον κόσμο το παιδί τους α-
παιτείται και για ανθρωπιστικούς και για οικονομι-
κούς λόγους. Με μια παρέμβαση καθαρά προληπτι-
κού χαρακτήρα και κόστους αμελητέου, μόλις 12,25 
ευρώ ανά ωφελούμενη γυναίκα, αποφεύγονται α-
ναίτιοι θάνατοι, αναίτιες επιπλοκές που απαιτούν 
νοσηλείες και χειρουργικές επεμβάσεις και αναί-
τιες γεννήσεις παιδιών με αναπηρία».

Για την Agata Jakoncic, διευθύνουσα σύμβουλο 
της MSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, η επιτυχία 
του προγράμματος «MSD for Mothers» αντικατο-
πτρίζεται στο ευτυχισμένο χαμόγελο όλων των γυ-
ναικών που είδε πρόσφατα στο πλαίσιο υλοποίη-
σης του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί». «Αν και 
είναι λυπηρό να μαθαίνεις ότι γυναίκες έφταναν 
στη γέννα χωρίς να έχουν κάνει επισκεφτεί γυναι-
κολόγο και με μηδαμινές εξετάσεις, ωστόσο ήταν 
ιδιαίτερα ευχάριστο να μαθαίνεις ότι εν μέσω τόσο 
δύσκολων συνθηκών διαβίωσης οι γυναίκες μένουν 
έγκυες και γεννούν παιδιά. Πρέπει να δουλέψουμε 
εντατικά ώστε η πρόσβαση στην υγεία, ένα ζήτημα 
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, να εφαρμό-
ζεται ισότιμα και δίκαια σε όλους. Γι’ αυτόν τον λόγο 
αναπτύξαμε τις συστάσεις πολιτικής για την υγεία 
των προσφύγων προς τις ευρωπαϊκές και εθνικές 
κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., ώστε 
να έχουμε μια ενιαία πολιτική στην υγεία και να 
δώσουμε προτεραιότητα στη διασφάλιση της εγκυ-
μοσύνης και του τοκετού. Αρκεί να αναλογιστούμε 
πως η γυναίκα που πεθαίνει κάπου στον κόσμο θα 
μπορούσε να είναι η μητέρα μας» λέει η κ. Jakoncic.

Το πρόγραμμα «MSD for Mothers» χρηματο-
δοτείται με 500 εκατ. δολάρια και η δράση «Μη-
τέρα & Παιδί», που συνεχίζεται για 2η χρονιά στην 
Ελλάδα, υλοποιείται με επένδυση της MSD ύψους 
750.000 δολαρίων.
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Η 
παιδική κακοποίηση απο-
τελεί τη χειρότερη µορφή 
βίας, γιατί στρέφεται ενά-
ντια σε ανυπεράσπιστα 
παιδιά, και τα ελάχιστα 
περιστατικά που καταγ-

γέλλονται δεν µπορούν να εκληφθούν ως αντι-
προσωπευτικά στατιστικά στοιχεία. Όπως ανα-
φέρει ο πρόεδρος του Χαµόγελου του Παιδιού 
Κώστας Γιαννόπουλος, τα περισσότερα περιστα-
τικά κακοποίησης και ειδικότερα εκείνα της σε-
ξουαλικής κακοποίησης κρύβονται κάτω από το 
χαλί – και τώρα µε την οικονοµική κρίση, που 
κάθε οικογένεια έχει τα δικά της προβλήµατα, 
σπανίως οι άνθρωποι νοιάζονται για το δράµα 
που µπορεί να εξελίσσεται στο γειτονικό σπίτι. 
Σύµφωνα, πάντως, µε τα διαθέσιµα στοιχεία του 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, δύο στους δέκα 
λιλιπούτειους έχουν υποστεί εµπειρία σεξουα-
λικής βίας στη διάρκεια της ζωής τους, µε έναν 
στους δέκα να έχει εµπειρία σεξουαλικής βίας 
τους τελευταίους 12 µήνες. Το «τέρας» της βίας 
εξυφαίνει τα δίχτυα του και στο 85% των περι-
πτώσεων ο θύτης είναι κάποιο πρόσωπο που 
το θύµα γνωρίζει και εµπιστεύεται.

Για την πρόληψη και την αντιµετώπιση αυτού 
του νοσηρού –παγκόσµιου– φαινοµένου ο ορ-
γανισµός-φύλακας άγγελος των παιδιών ξεκινά 
πανελλαδική εκστρατεία µε τίτλο «Μένει µυ-
στικό». «Ανοίγουµε τον φάκελο “Σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών” µαζί µε όλους τους αρ-
µόδιους εµπλεκόµενους φορείς ανά την Ελ-
λάδα, µε στόχο τη λήψη άµεσων µέτρων για 
την πρόληψη και αντιµετώπιση της σεξουα-
λικής βίας µε θύµατα παιδιά. Αναζητούµε το 
ιδανικό, αλλά όλοι µαζί υπηρετούµε το εφι-
κτό» τονίζει ο πρόεδρος του «Χαµόγελου». 
Και µας καλεί να επισκεφτούµε όλοι το πόρταλ 

Εκστρατεία πρόληψης της σεξουαλικής 
κακοποίησης των παιδιών

«Τα περισσότερα περιστατικά 
κακοποίησης δεν καταγγέλλονται 
ποτέ. Όσα φτάνουν στο “Χαµόγελο” 
και στην αστυνοµία αποτελούν µόνο 
την κορυφή του παγόβουνου». 
Κώστας Γιαννόπουλος, 
πρόεδρος του Χαµόγελου 
του Παιδιού

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr

www.meneimystiko.gr και να συµµετάσχουµε 
µε την ψήφο µας στο ψήφισµα, ενδυναµώ-
νοντας την εκστρατεία, η οποία θα διαρκέ-
σει µέχρι τις 11 ∆εκεµβρίου. Η πανελλαδική 
πρωτοβουλία «Μένει µυστικό» τελεί υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Προ-
κόπη Παυλόπουλου και υποστηρίζεται από 
την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Ελλάδα. Ας αναλάβουµε δράση όλοι 
µαζί, ώστε καµία άλλη ιστορία παιδικής σε-
ξουαλικής κακοποίησης να µη µείνει µυστική.
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Κρύο, βροχή, αέρας, ιώσεις. Το πα-
ραδοσιακό σκηνικό του χειµώνα 
–εµπλουτισµένο, δυστυχώς, µε 
ακραία καιρικά φαινόµενα που 
τις περασµένες µέρες οδήγησαν 

στη δηµιουργία φονικών πληµµυρών– δοκιµάζει 
τις αντοχές του ανοσοποιητικού µας συστήµα-
τος, µε τα κρυολογήµατα, τη γρίπη και τις άλλες 
λοιµώξεις να απειλούν να µας κρεβατώσουν. Αν 
στην εξίσωση βάλουµε και τις αµέτρητες υπο-
χρεώσεις που έχουµε στο σπίτι και στο γραφείο, 
την πρόχειρη διατροφή, µε σνακ που µασουλάµε 
στο πόδι για να τα προλάβουµε όλα, και τον λίγο 
ύπνο, γιατί πού να βρεθεί χρόνος για επαρκή ξε-
κούραση, τότε εύκολα συνειδητοποιούµε πόσο 
µπορεί να καταβληθεί το ανοσοποιητικό µας σύ-
στηµα και να αφήσει ανοχύρωτο τον οργανισµό 
µας στους εισβολείς. Το πόσο εύκολα ή δύσκολα 

Μία από τις θετικές συνέπειες 
της πρόσφατης επιδηµικής 
έξαρσης της ιλαράς είναι ότι 
µειώθηκε ο σκεπτικισµός α-
πέναντι στον προληπτικό εµ-

βολιασµό για την εποχική γρίπη και η εµβολι-
αστική κάλυψη καταγράφει άνοδο τόσο στους 
πολίτες όσο και στους επαγγελµατίες υγείας. Ο 
εµβολιασµός των επαγγελµατιών υγείας αποτε-
λεί ακρογωνιαίο λίθο στη δηµιουργία του ανο-
σιακού τείχους που περιβάλλει την κοινωνία, 
αφενός γιατί έρχονται πιο συχνά σε επαφή µε 
µολυσµατικούς παράγοντες και αφετέρου γιατί 
οφείλουν να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγµα. 
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Φαρµακευτικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης ∆ιονύσης Ευγενίδης, 
φέτος, εκτός από το κλασικό τριδύναµο αντιγρι-
πικό εµβόλιο, περιλαµβάνονται και καινούργια, 
πιο εξελιγµένα τετραδύναµα εµβόλια που καλύ-

πτουν περισσότερα στελέχη του ιού της γρίπης. 
Το τριδύναµο και τα τετραδύναµα εµβόλια έχουν 
ένδειξη για ενήλικες και για παιδιά ηλικίας άνω 
των 3 ετών, ενώ για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 
3 ετών ένδειξη έχει µόνο το τριδύναµο εµβόλιο 
από το οποίο χορηγείται η µισή δόση. «Ο αντι-
γριπικός εµβολιασµός είναι σε εξέλιξη. Οι πο-
λίτες –κυρίως όσοι ανήκουν στις ευπαθείς οµά-
δες του πληθυσµού- δεν πρέπει να ξεχάσουν να 
κάνουν το εµβόλιο, το οποίο χρειάζεται περίπου 
15 µέρες για να δράσει και να δηµιουργήσει α-
ντισώµατα στον ανθρώπινο οργανισµό» τονίζει 
ο κ. Ευγενίδης.

Στη φαρέτρα για τη θωράκιση του οργανι-
σµού προστέθηκε πρόσφατα άλλο ένα εµβόλιο, 
το οποίο ενδείκνυται για τον ευπαθή πληθυσµό 
των µεσηλίκων και των ηλικιωµένων, δηλαδή για 
τους ανθρώπους που στην πλειονότητά τους πά-
σχουν από ένα ή περισσότερα χρόνια νοσήµατα. 

Πρόκειται για το εµβόλιο του έρπητα ζωστήρα 
που προστατεύει από την επώδυνη οµώνυµη νόσο 
και την ακόµα πιο επώδυνη επιπλοκή της, τη µε-
θερπητική νευραλγία. Η µεθερπητική νευραλγία 
είναι ένας ανυπόφορος χρόνιος πόνος –τέσσερις 
στους δέκα ασθενείς αναφέρουν ότι είναι µεγαλύ-
τερος από αυτόν της χρόνιας κεφαλαλγίας– που 
έχει καταλυτική επίδραση στη ζωή των πασχό-
ντων. Το εµβόλιο έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα 
εθνικών εµβολιασµών και χορηγείται δωρεάν σε 
όλους τους ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και άνω. 
Και γιατί το χρειάζονται όλοι οι µεσήλικες; Ε-
πειδή έχουν έρθει σε επαφή µε τον ιό της ανε-
µοβλογιάς (σε ποσοστό άνω του 95%), συνεπώς 
κινδυνεύουν να εµφανίσουν έρπητα ζωστήρα αν 
«πέσουν» οι άµυνες του ανοσοποιητικού τους συ-
στήµατος, οπότε ο κοιµισµένος µέσα στο σώµα 
τους ιός της ανεµοβλογιάς θα ξυπνήσει µε τη 
µορφή του ιού του έρπητα ζωστήρα.

Πιο γερό 
ανοσοποιητικό 
µε τη 
δύναµη του 
µουρουνέλαιου

Εµβολιάσου για τη γρίπη 
και τον έρπητα ζωστήρα

αρρωσταίνουµε εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
το πόση επάρκεια έχουµε σε µικροθρεπτικά στοι-
χεία, σαν τις βιταµίνες, τα αντιοξειδωτικά, τα ω-3 
λιπαρά οξέα, που διαδραµατίζουν πολύπλοκους 
ρόλους στον οργανισµό και ενισχύουν τους φυ-
σικούς αµυντικούς µηχανισµούς µε τους οποί-
ους µας προίκισε η φύση.

Νέες έρευνες φωτίζουν τη δράση της βιταµί-
νης D πέραν των γνωστών της ευεργετικών ιδιο-
τήτων στην ενδυνάµωση της σκελετικής υγείας 
και την καθιστούν κεντρικό ρυθµιστή του ανο-
σοποιητικού συστήµατος και ισχυρό αντικαρ-
κινικό συστατικό. Επίσης, η επάρκεια σε βιτα-
µίνη D προστατεύει από αυτοάνοσα νοσήµατα 
ιδιοπαθούς αιτιολογίας σαν την πολλαπλή σκλή-
ρυνση. Θεωρητικά τη βιταµίνη D που χρειαζό-
µαστε τη συνθέτει το δέρµα από την προβιτα-
µίνη της, µε την επίδραση του ηλιακού φωτός. 

Τον χειµώνα, όµως, που η ηλιοφάνεια περιορί-
ζεται και οι µέρες µικραίνουν πολύ, η έκθεσή 
µας στο φως του ήλιου ελαττώνεται δραστικά, 
µε συνέπεια να έχουµε έλλειψη βιταµίνης D. 
Το κενό αυτό µπορεί να το καλύψει το µουρου-
νέλαιο –ως διατροφικό συµπλήρωµα για παιδιά, 
ενήλικες και ηλικιωµένους–, το οποίο περιέχει 
βιταµίνη D3 σε συνδυασµό µε τα ω-3 λιπαρά 
οξέα της µουρούνας, που συµβάλλουν στην προ-
στασία των κυτταρικών µεµβρανών, διαφυλάσ-
σουν την καρδιαγγειακή υγεία, δυναµώνουν τη 
µνήµη και διατηρούν ελαστικό το δέρµα. Αν το 
ψάρι δεν αποτελεί µέρος του καθηµερινού σας 
µενού, συµπληρώστε ιδανικά το διαιτολόγιό σας 
µε µουρουνέλαιο σε υγρή µορφή ή σε πρακτι-
κές κάψουλες ή σε ζελεδάκια για τους λιλιπού-
τειους και ενδυναµώστε το ανοσοποιητικό σας 
σύστηµα από µέσα.

Πρόσφατες έρευνες 
αποδίδουν στη βιταµίνη 
D, που περιέχεται και 
στο µουρουνέλαιο, 
τον ρόλο του 
κεντρικού ρυθµιστή 
του ανοσοποιητικού 
συστήµατος.
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To network with Greece’s opinion leaders and decision makers 
and gain strategic insight to policies that will guide growth  
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A lively two-day conference with
Debates – Keynote Addresses – Presentations – Constructive 
Discussions – Exchange of Information & Views – Proposals Sub-
mission – Networking

with:

Ministers, Deputy Ministers, Secretary Generals, Members of 
Parliament, Banks Governors, Academics, Finance Experts, Fund 

Managers, Analysts, CEOs, General Managers, Journalists, Con-
sultants, Opinion Leaders 

Conference speakers and delegates from Greece and abroad 
shall present and discuss trends and concerns, explore opportu-
nities and successful strategies for Greece to kick start employ-
ment, embrace effective policies, and continue with meaningful 
reforms that open the door to investment. 

Key Topics
Micro & Macro Economic Forecasts, Reshaping Economic Poli-
cies, New Business Dynamics, SMEs and Growth & Jobs, Digital 
Disruption & New Business Opportunities, Effective Corporate 
Governance, The Role of Investments in Development, New 
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Ως συνήθως, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυµπιακός µπή-
καν µε οπαδικό ενθουσιασµό στη νέα χρονιά επειδή 
οι πρόεδροι έκαναν «µεταγραφάρες». Η πραγµατι-
κότητα βέβαια είναι πως σε σχέση µε τους βασικούς 

ανταγωνιστές τους, δηλαδή όσους φιλοδοξούν να βρεθούν στο 
φάιναλ φορ, οπισθοχώρησαν σε επίπεδο ατοµικής και συνολικής 
ποιότητας του ρόστερ.

Όπως επίσης συνηθίζεται, τον αρχικό ενθουσιασµό διαδέ-
χτηκαν η απογοήτευση και η ισοπεδωτική κριτική. Για τον Ο-
λυµπιακό επειδή έχασε στο ΣΕΦ το ντέρµπι πρωταθλήµατος µε 
τον Παναθηναϊκό, στη συνέχεια ισορρόπησε χάρη στο πολύ καλό 
ξεκίνηµα στην Ευρωλίγκα, για να ακολουθήσει νέα ισοπέδωση 
µετά τις ήττες από την Μπαρτσελόνα και, κυρίως, τη δεύτερη 
ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, αυτή τη φορά για την Ευ-
ρωλίγκα. Για τον Παναθηναϊκό ο λόγος της ισοπεδωτικής κριτι-
κής είχε να κάνει µε την κάκιστη εκτός έδρας παρουσία του στην 
Ευρωλίγκα (σε Βαρκελώνη και Μόσχα), επειδή έµοιαζε µε ευ-
θεία συνέχεια της περσινής σεζόν και γενικότερα των τελευταίων 

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
«Παρέλαση» και 
απαντήσεις «αιωνίων» 
στην Κωνσταντινούπολη

ετών, άρα θεωρητικά προσδιόριζε και ανάλογη πορεία στην Ευ-
ρωλίγκα, ήτοι για µία ακόµη χρονιά εκτός φάιναλ φορ. Κοινή συ-
νισταµένη επίσης για τους δύο «αιωνίους» αντιπάλους η έντονη 
αµφισβήτηση των νέων παικτών και «φυσικά» των δύο προπονη-
τών, που… δεν κάνουν.

Για τον Ολυµπιακό η συσσωρευµένη πίεση εκτονώθηκε σε 
ένα παιχνίδι, µέσω… έκρηξης. Όχι σε όποιο κι όποιο παιχνίδι, 
αλλά κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρµπαχτσε µέσα 
στο σπίτι της, εκεί όπου πριν από λίγους µήνες έχασε εύκολα στον 
τελικό της Ευρωλίγκας. Ήταν σαφές πως οι παίκτες του Ολυµπι-
ακού, όπως και ο Σφαιρόπουλος, ήταν πεισµωµένοι για απαντή-
σεις και ο τρόπος µε τον οποίο τις έδωσαν ήταν εκκωφαντικός. Η 
απόδοσή τους στο δεύτερο ηµίχρονο και µέχρι το τελευταίο δί-
λεπτο της κανονικής περιόδου ήταν σεµιναριακού επιπέδου, οι 
«ερυθρόλευκοι» έµοιαζαν να είναι παντού και έκαναν τα πάντα 
σωστά. Ακόµη περισσότερο, το επανέλαβαν στην παράταση παρά 
την ψυχρολουσία της αποτυχίας τους να κερδίσουν στον κανο-
νικό χρόνο του αγώνα µετά από τέτοια απόδοση. Ανατροπή στην 
ανατροπή εις διπλούν και ο Ολυµπιακός έπεισε και τον πιο δύ-
σπιστο από τους οπαδούς του για το πόσο ψηλό είναι το ταβάνι 
της φετινής οµάδας. Και δεν έχει επιστρέψει καν ο Σπανούλης.

Οι απαντήσεις του Παναθηναϊκού δόθηκαν σε µεγαλύτερη 
διάρκεια και µε κλιµακούµενη ένταση. Αρχικά νίκησαν την πρω-
ταθλήτρια Ευρώπης Φενέρµπαχτσε στο ΟΑΚΑ µε µπάζερ µπί-
τερ του Παππά. Στη συνέχεια πέρασαν (και πάλι) από το ΣΕΦ. 
Την περασµένη Τρίτη διέλυσαν, πιάνοντας τροµερή απόδοση, τη 
µέχρι πρότινος (σχεδόν, καθώς υπήρξε και το ΣΕΦ) ασταµάτητη 
Χίµκι στο ΟΑΚΑ. Ανάλογα επιτεύγµατα βέβαια είχαν να επιδεί-
ξουν και πέρυσι, έλειπε κάτι ακόµη για να πειστούν οι δύσπιστοι 
ότι φέτος υπάρχουν βάσιµες ελπίδες να είναι η χρονιά της επι-
στροφής στο φάιναλ φορ, για πρώτη φορά από το τέλος της επο-

χής Οµπράντοβιτς. Αυτό το κάτι ήταν η νίκη επί της φορµαρισµέ-
νης Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Παναθη-
ναϊκός καθοδηγούµενος από έναν απίστευτο Καλάθη πέρασε µε 
82-81, επίσης µε ανατροπή στην ανατροπή των Τούρκων, δίνο-
ντας έτσι ακόµη µεγαλύτερη αξία στη νίκη του.

Τόσο ο Ολυµπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός δεν κινήθη-
καν στο µεταγραφικό παζάρι τόσο εντυπωσιακά όσο οι αντίπα-
λοί τους. Καταφέρνουν όµως να βρουν λύσεις εκ των έσω. Ο Πα-
πανικολάου πάει για χρονιά-ορόσηµο στην καριέρα του. Ο Καλά-
θης κάνει απίστευτα πράγµατα. Πέρα από τη γεµάτη στατιστική 
του, δείχνει στο καλύτερο πνευµατικά στάδιο της µέχρι τώρα κα-
ριέρας του. Παίρνει τις σωστές αποφάσεις κάθε στιγµή του παι-
χνιδιού, κουµαντάρει ιδανικά τον ρυθµό της οµάδας του και του 
παιχνιδιού, έχει αποβάλει το άγχος του τρίποντου που συχνά 
πυκνά του αφήνουν οι αντίπαλες άµυνες. Και ακριβώς επειδή δεν 
νιώθει αναγκασµένος να πάρει το τρίποντο για να αποδείξει ότι 
κακώς τον αφήνουν να σουτάρει, έχουν αρχίσει και να µετανιώ-
νουν την επιλογή τους να τον αφήνουν. Στην Κωνσταντινούπολη 
πέτυχε τους 13 από τους τελευταίους 15 πόντους της οµάδας του. 
Πάνω απ’ όλα, όµως, οι δύο οµάδες φέρουν ξεκάθαρη πάνω τους 
τη σφραγίδα των προπονητών τους. Του Σφαιρόπουλου και του 
Πασκουάλ, που… δεν κάνουν. Έχουν ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού 
και αγωνιστική φιλοσοφία, ξεκάθαρους ρόλους, δεν είναι δογµα-
τικοί όταν µια επιλογή αποδεικνύεται λάθος (π.χ. ο παραγκωνι-
σµός του Αντετοκούνµπο για τον Πασκουάλ), έχουν αρχίσει και 
παίρνουν ό,τι µπορούν να δώσουν και οι νεοφερµένοι, οι οποίοι 
στο ξεκίνηµα έδειχναν εκτός κλίµατος αλλά πλέον κάνουν, κατά 
περίπτωση, τη διαφορά.

Ο δρόµος είναι µακρύς ακόµη, αλλά Παναθηναϊκός και Ολυ-
µπιακός βαδίζουν στο σωστό µονοπάτι. Ακόµα κι αν οι ανταγωνι-
στές τους διαθέτουν υπεροπλία.

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
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Ο ΛΕΩΝΊΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ  
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Ο Λεωνίδας Μπαλάφας σαλπίζει την έναρξη των εμ-
φανίσεών του στον Σταυρό του Νότου Plus στις 23 
του Νοέμβρη και μας προσκαλεί παρέα με το νέο, 
κατά το ήμισυ, μουσικό του σύνολο και παρεάκι 
φίνο σε ένα πρόγραμμα –με τις απρογραμμάτιστες 
στιγμές του– παντρειάς και συνύπαρξης της νηνε-
μίας και του μαΐστρου, της φύσης και του τσιμέντου, 
του χορού και της τάβλας. Με λαϊκό ταμπεραμέ-
ντο θα παρουσιάσει τραγούδια από τον επερχόμενο 
δίσκο του, με τίτλο «Άνθρωπος Μονάχος», καθώς 
και τραγούδια από τους δίσκους «Ας ρίχνει και χα-
λάζι», «Aνηφοριά», «Aπηλιώτης», «Λίκνο», «Ανοι-
ξιάτικη Μέρα», «Ταξίδι για να σε βρω» και άλλα μο-
ναχικά και αδισκογράφητα. Από 23 Νοέμβρη κάθε 
Πέμπτη μέχρι και 4 Γενάρη.

ΟΊ FANS ΤΩΝ «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ» ΚΑΝΟΥΝ 
ΠΑΡΤΊ
Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου (μετά την επέτειο του Πολυτε-
χνείου που ο Σπύρος δεν έριξε τη Φώφη αλλά έριξε τη χούντα) 
οι μανιακοί fans της αγαπημένης μας ’90s σειράς «Οι Απαράδε-
κτοι» κάνουν πάρτι στο TIKI BAR Athens (Φαλήρου 15, Μα-
κρυγιάννη) με μουσική από ελληνικά και ξένα κομμάτια των 
’80s και των ’90s που πλαισίωσαν τα σκέρτσα και τις ατάκες των 
πρωταγωνιστών μας, της Δήμητρας (Παπαδοπούλου), του Σπύ-
ρου (Παπαδόπουλου), του Γιάννη (Μπέζου) και του αείμνη-
στου Βλάσση (Μπονάτσου). Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 
προβλέπουμε ότι θα ξανακάνουν εμφάνιση μερικοί από τους α-
γαπημένους μας ηθοποιούς που στελέχωναν τη σειρά –ο «αν-
θρωποδιώκτης» και «μίζερος» θυρωρός μας Βασίλης Χαλακατε-
βάκης, το «κουνούπι» ο Δημήτρης Φραγκιόγλου (γνωστός και 
ως Χλαπάτσας από «Της Ελλάδος τα παιδιά»), ο «τρελο-για-
τρός» μας Κώστας Ευριπιώτης και άλλοι–, για να ξεφαντώσουν 
μαζί μας ακούγοντας Λίτσα Διαμάντη (έγκλημα η Λίτσα Διαμά-
ντη!), The Cure, Sting, Bee Gees, Χαριτοδιπλωμένο και Duran-
Duran!

«ΛΑΜΠΡΑ ΠΑΡΑΣΊΤΑ» ΤΟΥ PHILIP RIDLEY
Η σουρεαλιστική, μαύρη κωμωδία «Λαμπρά Παράσιτα» 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνο-
θεσία Χάρη Αττώνη, στο Θέατρο Tempus Verum – Εν Α-
θήναις, από τις 18 Νοεμβρίου και για περιορισμένο α-
ριθμό παραστάσεων, από Τετάρτη έως και Κυριακή. Η 
Τζιλ και ο Όλλυ είναι ένα νεαρό ζευγάρι που ζει ευτυχι-
σμένο με το μωρό τους σε ένα υπέροχο σπίτι. Δεν ήταν 
όμως τα πράγματα πάντα έτσι, άνετα και λαμπερά. Ως 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας δεν είχαν κανένα μέλλον. 
Κάποια στιγμή όμως τους δόθηκε η ευκαιρία να ξεφύ-
γουν από την οικονομική εξαθλίωση και να αποκτήσουν 
το σπίτι των ονείρων τους. Και το παρόν τους τώρα είναι 
γοητευτικό και ανεξέλεγκτα σκληρό, γεμάτο προοπτι-
κές που μόνο πατώντας «επί πτωμάτων» θα τους αντα-
μείψουν. Ο πολυβραβευμένος σύγχρονος Άγγλος «παρα-
μυθάς» Philip Ridley είναι ένας από τους πρωτοπόρους 
και κορυφαίους συγγραφείς του «in-yer-face theatre» 
θεάτρου. Τα «Λαμπρά Παράσιτα», από τα πιο χαρακτηρι-
στικά δείγματα αυτής της γραφής, παίχτηκαν με μεγάλη 
επιτυχία για δύο χρόνια σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη.

«Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν» στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων 
«Λευτέρης Βογιατζής»

Μετά τη sold-out για δύο χρόνια επιτυχία «Το Κουκλόσπιτο» ο Γιώργος Σκεύας επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων διασκευάζοντας για το θέατρο και 
σκηνοθετώντας τη μεγαλύτερη κινηματογραφική επιτυχία του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ «O γάμος της Μαρίας Μπράουν». Στον ομώνυμο ρόλο η Λένα Παπαλη-
γούρα. Πρωταγωνιστούν: Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Νταλιάνης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Γιώργος Συμεωνίδης, Νίκος Γεωργάκης. Πρεμιέρα στις 18 Νοεμβρίου. 
Ο «Γάμος της Μαρίας Μπράουν» υπήρξε η μεγαλύτερη επιτυχία του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του γερμανικού κι-

νηματογράφου και θεάτρου. Η ταινία αποτελεί το πρώτο μέρος μιας τριλογίας με θέμα την ιστορία της Γερμανίας αμέσως μετά την ήττα του ναζισμού, κατά την 
περίοδο του «οικονομικού θαύματος».
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∆εν πιστεύω ότι ένας 
νέος καλλιτέχνης 
βοηθιέται ουσιαστικά 
στα talent shows. 
Ίσως σε κάποιες 
περιπτώσεις να 
αποκτά µια εφήµερη 
δηµοσιότητα. Το 
θέµα όµως είναι 
το µετά. Ωστόσο, 
δεν µπορώ να 
συµβουλέψω ένα 
παιδί να µην πάει. 
Αν πιστεύει ότι αυτό 
θα το βοηθήσει, ας 
πάει και η ιστορία θα 
δείξει.

INFO

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

Τις Τρίτες του Νοεµβρίου 
(21 & 28/11)
στη Μουσική Σκηνή 
Σφίγγα
Ακαδηµίας & Ζωοδ. 
Πηγής (είσοδος στον 
πεζόδροµο Κιάφας 13)
Τηλ. κρατήσεων: 211 
4096149, 6987 844845
Ώρα έναρξης: 21:30
Τιµή εισόδου: €12 µε 
µπίρα ή κρασί

Μετά τις sold-out εµφανίσεις της την περασµένη σεζόν µε 
τα «Θανατερά – Κηδεία µετά µουσικής» η Ελένη Καρα-
κάση επιστρέφει στη µουσική σκηνή Σφίγγα για όλες τις 

Τρίτες του Νοεµβρίου µε τη νέα µουσική παράσταση «Οι θάλασσες 
µέσα µας» και µας εξηγεί τι είναι η θάλασσα για τον άνθρωπο και τη 
µουσική.

Τι θα ακούσουµε στη Σφίγγα;
Θα ακούσετε τραγούδια στα οποία καθρεφτίζεται η θάλασσα σαν να 
είναι η ψυχή µας. Γι’ αυτό και ο τίτλος «Οι θάλασσες µέσα µας». Η 
ψυχή µας σαν µια θάλασσα, λοιπόν, άλλοτε ανταριάζει και άλλοτε γα-
ληνεύει. Τη µια στραφταλίζει στο φως και την άλλη παίρνει εκείνο το 
γκρίζο χρώµα της απέραντης µελαγχολίας. Τα τραγούδια που έχουµε 
διαλέξει χρησιµοποιούν τη θάλασσα ή στοιχεία της θάλασσας για να 
µιλήσουν γι’ αυτό που συµβαίνει µέσα µας, να ακουµπήσουν σε δια-
φορετικά συναισθήµατα και να µας ταξιδέψουν µε έναν διαφορετικό 
τρόπο. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο concept, που θα έχει και οπτικό ενδι-
αφέρον χάρη στα βίντεο που θα πλαισιώνουν τα τραγούδια.

Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα για τραγούδια µε τη θάλασσα στο επί-
κεντρό τους; Έχουµε συνηθίσει να τα λέµε «καλοκαιρινά» αυτά τα 
τραγούδια;
Υπάρχει µια στερεοτυπική αντίληψη που θέλει τα τραγούδια που α-
ναφέρονται στη θάλασσα να είναι µόνο παραδοσιακά, νησιώτικα 
ή τραγούδια της παρέας για το καλοκαίρι στην ακρογιαλιά. Πολλές 
φορές όµως η θάλασσα χρησιµοποιείται από τους στιχουργούς µετα-
φορικά, προκειµένου να αντικατοπτρίσει τα πιο βαθιά µας. «Το πέ-
λαγο είναι γλυκό, χάδι µαζί και δάκρυ…» γράφει ο Μάνος Χατζιδάκις 
στο «Το πέλαγο είναι βαθύ». Για «θάλασσες υποµονής» κάνει λόγο ο 
Άκος ∆ασκαλόπουλος στο «Κι αν τα µάτια σου». «Κοντά στα κύµατα 
θα χτίσω το παλάτι µου» µας λέει η Λίνα Νικολακοπούλου στο «Πά-
τωµα». «Έχω µια θάλασσα σµαράγδια» αναφέρει ο Νίκος Γκάτσος στο 
«Έλα σε µένα». Αυτή η διαπίστωση γέννησε τη συγκεκριµένη ιδέα. 
Και υπό αυτή την έννοια η παράστασή µας δεν έχει καλοκαιρινή αύρα. 
Χωράει όλες τις εποχές. Και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και τον 
χειµώνα και την άνοιξη. Και µαζί χωράει και όλα τα συναισθήµατα: τη 
χαρά, τη θλίψη, τον θυµό, τον φόβο, την αγάπη.

Η θάλασσα συχνά παροµοιάζεται µε τη γυναίκα. Λέγεται πως η θά-
λασσα είναι όπως η γυναίκα, απρόβλεπτη και επικίνδυνη. Θάλασσα 
και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν. Ποια είναι η γνώµη σας;
Εγώ, πάντως, ξέρω και αρκετούς άνδρες που είναι απρόβλεπτοι και ε-
πικίνδυνοι (γέλια). Πέρα από δεισιδαιµονίες, νοµίζω ότι η θάλασσα, 
µέσα από το πρίσµα που εµείς επιλέγουµε να τη δούµε στη µουσική 
µας παράσταση, µας αφορά όλους. Ανεξαρτήτως φύλου ή φυλής. Α-
κουµπά και µοιάζει στον κάθε άνθρωπο. Βέβαια καθένας µας κουβα-
λάει µέσα του τη δική του θάλασσα, γι’ αυτό και κάνουµε λόγο για 
«θάλασσες µέσα µας» και όχι για µία «θάλασσα».

Στο δελτίο Τύπου διαβάζω: «Στο πρώτο µέρος της µουσικής αυτής 

Ελένη Καρακάση

«∆εν θεωρώ
τον εαυτό µου 

αυθεντικά λαϊκή 
τραγουδίστρια»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

παράστασης η Ελένη, παρέα µε τους τέσσερις µουσικούς της 
και τον ∆ηµήτρη Χαλιώτη στα κείµενα και την καλλιτεχνική ε-
πιµέλεια, µας συστήνει –πότε µε χιουµοριστική και πότε µε µε-
λαγχολική διάθεση– τα βασικά στάδια αυτογνωσίας της θάλασ-
σας µέσα µας, προκειµένου να µη ναυαγούµε σε αυτήν τόσο 
συχνά». Πείτε µας περισσότερα…
Στις µουσικές παραστάσεις που δηµιουργούµε µαζί µε τον ∆ηµή-
τρη Χαλιώτη υπάρχει πάντα ένα σενάριο, µία βασική δοµή που 
συνδέει τα τραγούδια. Στο πρώτο µέρος, λοιπόν, της φετινής µας 
παράστασης το σενάριο αυτό θέλει έναν άνθρωπο, που θα µπο-
ρούσε να είναι ο καθένας µας, να τολµάει να κάνει βουτιά στις θά-
λασσες µέσα του. Να φωτίσει τα σκοτάδια της ψυχής του και να 
ανακαλύψει την αλήθεια του. Στην αρχή δεν είναι σε θέση να α-
ναγνωρίσει καν την ύπαρξη µιας ολόκληρης θάλασσας µέσα του. 
Τη θάλασσα την αναγνωρίζει µόνο στους γύρω του. Όταν στρέψει 
το βλέµµα του και στη δική του θάλασσα, θα ξεκινήσει ένα ταξίδι 
που έχει διάφορα στάδια. Θα νιώσει απέραντη µοναξιά χαµένος 
µεσοπέλαγα, θα συναντήσει νησιά και θα ακουµπήσει πάνω τους 
όλες του τις ελπίδες, θα ναυαγήσει και θα ανακαλύψει τον βυθό 
του, θα τρυπώσει σε λιµάνια που θα γίνουν γι’ αυτόν οι πιο µεγά-
λες αγκαλιές, θα αράξει σε φωτεινές ακρογιαλιές. Πρόκειται για 
ένα ολόκληρο ταξίδι αυτογνωσίας που θα γίνει µέσα από τραγού-
δια που έχουµε αγαπήσει.

Τι είναι πιο δύσκολο: ένα νέο τραγούδι ή η διασκευή ενός τρα-
γουδιού που ήδη έχει την πορεία και την αξία του;
Το να δηµιουργήσεις κάτι όµορφο απαιτεί πάντα γνώση και 
σκληρή δουλειά. ∆εν µπορώ να πω µε βεβαιότητα τι είναι πιο 
δύσκολο, αλλά σίγουρα στην ελληνική µουσική σήµερα το πρό-
βληµα δεν εντοπίζεται στις διασκευές αλλά στα νέα καλά τραγού-
δια.

Υπάρχει τραγούδι που δεν θα τολµούσατε να ερµηνεύσετε ποτέ 
και γιατί;
∆εν θα απέκλεια τίποτα, αλλά εξαρτάται πάντα από το concept 
που καλούµαι να υπηρετήσω. Ένα πρόγραµµα, ας πούµε, αµιγώς 
λαϊκό ή µόνο µε αµανέδες δεν θα µπορούσα να το στηρίξω. Αλλά 
λαϊκά τραγούδια που συνυπάρχουν µε άλλα σε µουσικές παρα-
στάσεις φυσικά και έχω πει, αν και δεν θεωρώ τον εαυτό µου αυ-
θεντικά λαϊκή τραγουδίστρια.

Στα τηλεοπτικά talent shows εναποθέτουν τις ελπίδες τους ε-
κατοντάδες νέοι, ενώ στην κριτική επιτροπή βρίσκονται άν-
θρωποι επιτυχηµένοι στον χώρο τους. Πιστεύετε ότι βοηθιέται 
έτσι ένας νέος καλλιτέχνης;
∆εν πιστεύω ότι βοηθιέται ουσιαστικά. Ίσως σε κάποιες περιπτώ-
σεις να αποκτά µια εφήµερη δηµοσιότητα. Το θέµα όµως είναι 
το µετά. Ωστόσο, δεν µπορώ να συµβουλέψω ένα παιδί να µην 
πάει. Αν πιστεύει ότι αυτό θα το βοηθήσει, ας πάει και η ιστορία 
θα δείξει.
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Ο Μπραντ βρήκε την πριγκίπισσά του
Ενώ βρίσκεται στα γυρίσµατα του θρίλερ «Ad Astra», ο Μπραντ Πιτ, σύµ-
φωνα µε δηµοσιεύµατα, είναι ζευγάρι µε την πριγκίπισσα του Μονακό 
Σαρλότ Κασιράγκι εδώ και έναν µήνα. ∆ιάφορες πηγές αναφέρουν πως οι 
δυο τους βγαίνουν κρυφά όλον αυτόν τον καιρό. Γνωρίστηκαν µέσω ενός 
κοινού γνωστού και φροντίζουν να κρύβουν τη σχέση τους. Ωστόσο, εµ-
φανίστηκαν σε event του Los Angeles County Museum of Art. Τα δηµο-
σιεύµατα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από κανέναν εκπρόσωπο, του Πιτ ή της 
πρωτότοκης της Καρολίνας, ωστόσο, αν η είδηση είναι πραγµατική, µι-
λάµε για το νέο «it» ζευγάρι του Χόλιγουντ. Στο µεταξύ, όλοι σπεύδουν να 
καταδείξουν τις οµοιότητες της πριγκίπισσας –γαλανά µάτια και σαρκώδη 
χείλη– µε την πρώην Αντζελίνα.

H Barbie φοράει µαντίλα
Η εταιρεία Mattel έγραψε ιστορία, αφού κυκλοφόρησε την πρώτη της κούκλα που 
φοράει µαντίλα. Η κούκλα είναι η τελευταία προσθήκη στο ετήσιο πρόγραµµα του 
brand, «Shero», που έχει σκοπό να τιµήσει σηµαντικές γυναίκες. Το φετινό τιµώ-
µενο πρόσωπό είναι η ξιφοµάχος, Ιµπντιχάζ Μουχάµαντ, η πρώτη µουσουλµάνα 
Αµερικανίδα που διαγωνίστηκε στους Ολυµπιακούς Αγώνες φορώντας hijab (µα-
ντίλα). Η αθλήτρια πόζαρε µάλιστα µε τη µινιατούρα του εαυτού της στο Instagram. 
«Είµαστε πολύ ενθουσιασµένοι που τιµούµε την @IbtihajMuhammad µε µία µονα-
δική κούκλα #Barbie! Η Ibtihaj συνεχίζει να εµπνέει γυναίκες και κορίτσια παντού 
να σπάσουν τα όρια» έγραψε το brand στη λεζάντα. Η κούκλα της Μουχάµαντ θα 
είναι διαθέσιµη προς πώληση το 2018. Η Mattel πολεµάει τα στερεότυπα µε πολλές 
δράσεις, όπως οι νέες κούκλες µε τρεις διαφορετικούς σωµατότυπους µε σκοπό 
να αντικατοπτρίζουν πραγµατικές γυναίκες και κορίτσια, µε διαφορετικά χρώµατα 
δέρµατος, µατιών, χτενίσµατα και σχήµατα προσώπου.

Το ρατσιστικό παραλήρηµα 
του Καρλ Λάγκερφελντ
Ο Καρλ Λάγκερφελντ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σχολιάζοντας 
το Ολοκαύτωµα σε µια προσπάθεια να επιτεθεί στην καγκελάριο 
Άνγκελα Μέρκελ για το άνοιγµα των συνόρων της Γερµανίας 
στους µετανάστες, σύµφωνα µε τον «Guardian». «∆εν γίνεται 
κάποιοι –ακόµα κι αν τους χωρίζουν δεκαετίες– να σκοτώνουν 
εκατοµµύρια Εβραίους για να µπορείς εσύ να φέρνεις εκατοµµύρια 
από τους χειρότερους εχθρούς τους σε ένα µέρος» είπε ο 80χρονος 
σχεδιαστής του οίκου Chanel σε γαλλική εκποµπή. «Ξέρω κάποιον 
στη Γερµανία που πήρε υπό την προστασία του ένα µικρό παιδί από 
τη Συρία και µετά από τέσσερις µέρες είπε: “Το καλύτερο πράγµα 
που ανακάλυψε η Γερµανία ήταν το Ολοκαύτωµα”. Η Μέρκελ 
είχε ήδη εκατοµµύρια (µετανάστες) που είχαν ενσωµατωθεί και 
δούλευαν, δεν χρειαζόταν να πάρει άλλο ένα εκατοµµύριο για να 
βελτιώσει την εικόνα της σαν την κακιά µητριά µετά την κρίση 
στην Ελλάδα» συµπλήρωσε. Οι δηλώσεις του Λάγκερφελντ, που 
γεννήθηκε στο Αµβούργο τη χρονική περίοδο που ο Αδόλφος Χίτλερ 
αποκτούσε όλο και περισσότερη δύναµη, προκάλεσαν αντιδράσεις 
στα social media και δικαίως.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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