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ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΆΠΟ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ 
15 ΕΥΡΏ 

ΜΕ ΤΆ 
ΜΕΤΆΦΟΡΙΚΆ

Μόνο για τους αναγνώστες της Free Sunday, 40% +++ έκπτωση γι'αυτό το Σαββατοκύριακο*

2 ΣΑΚΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ ΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΡΥΣ
1 ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΑΔΙ  

ΚΑΙ ΔΏΡΟ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΡΑΣΙΚΑΙ ΔΏΚΑΙ ΔΏΚΑΙ Δ ΡΟ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΡΑΣΙ
*Η προσφορά ισχύει μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων 210 34669963466996
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
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Γ. Σκάλκος 
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AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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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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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ
Από τους ρωµαϊκούς θριάµβους στις πολιτικές 
απογοητεύσεις
04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ευρωαναταράξεις από τους ελιγµούς Τσίπρα 
µε τη Novartis
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ 
«Στην Ελλάδα το σύστηµα έγινε κατά 70% 
κεφαλαιοποιητικό 
και µόλις κατά 30% διανεµητικό»
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Novartis: 
Κυβέρνηση υπό κατηγορία
09 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Σε δύο 
βάρκες ο Ερντογάν…

10 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Η αναπόφευκτη «φινλανδοποίηση»
11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί 
«ώρα µηδέν»
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Εργατικοί Έλληνες 
µε µισθό κάτω των 500 ευρώ
13 // TWITTER Ο φόβος και ο τρόµος των αστών
13 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Οι πόλεις 
ποτέ δεν πεθαίνουν
14 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΣΚΑΛΚΟΣ «Η 
δηµοσιογραφία προϋποθέτει γνώσεις, έχει όρια, 
κανόνες και δεοντολογία»
31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΑΣ 
«Συνεχώς πρέπει να έχουµε στόχους»
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κυβέρνηση

ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΡΩΜΑΪΚΌΥΣ ΘΡΙΑΜΒΌΥΣ 
ΣΤΙΣ ΠΌΛΙΤΙΚΈΣ ΑΠΌΓΌΗΤΈΥΣΈΙΣ

 ΧΡΗΣΤΌΣ ΜΑΤΗΣ

Η κυβέρνηση απομονώθηκε στη διεθνή 
διαχείριση των κρίσιμων θεμάτων στην 
οικονομία και στην εξωτερική πολιτική 
και βρίσκεται αντιμέτωπη με την 
αποσταθεροποίηση που η ίδια προκάλεσε 
με τους πρόχειρους και επικίνδυνους 
σχεδιασμούς της για ρωμαϊκούς θριάμβους 
και συντριβή των αντιπάλων της με αφορμή 
την υπόθεση Novartis. Μετά ήρθε και η 
συζήτηση στη Βουλή.

Τη βαλβίδα της αποσταθεροποίησης της χώρας με τις βα-
ριές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει απειλεί να ανοίξει 
η κυβερνητική προσπάθεια για την παραπομπή των πο-
λιτικών αντιπάλων στη Δικαιοσύνη με αφορμή την υπό-

θεση Novartis. Στις 5 Φεβρουαρίου, που εστάλη στη Βουλή η δικο-
γραφία, η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου είχε να αντιμετωπίσει ως μεί-
ζον πρόβλημα την ευρεία αμφισβήτηση της πολιτικής της επιλογής να 
λύσει το θέμα του ονόματος της ΠΓΔΜ. Τρεις εβδομάδες αργότερα, οι 
διπλωματικές και πολιτικές «σφαλιάρες» που δέχεται διαδέχονται η 
μία την άλλη με τόσο εξοντωτικό ρυθμό, που η υπόθεση Novartis, από 
«ζαριά» χαμηλού ρίσκου με υψηλές πολιτικές αποδόσεις, μετατρέπε-
ται σε βαρίδι από το οποίο ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδειξε στην ομι-
λία του στη Βουλή ότι προσπαθεί να απαλλαγεί. Διότι έχει πλέον όλα 
τα μέτωπα ανοιχτά –και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό– με μόνους 
συμμάχους τον Καμμένο, τον Μοσκοβισί και τη Χρυσή Αυγή.

Η Moody’s δεν έσωσε το ομόλογο
Η πρώτη ένδειξη της αλλαγής ατζέντας που επιχείρησε ο πρωθυπουρ-
γός στην ομιλία του, η οποία ξεκίνησε τα μεσάνυχτα στη Βουλή, ήταν η 
επίκληση της ανακοίνωσης του οίκου αξιολόγησης Moody’s, ο οποίος, 
όπως είπε ο κ. Τσίπρας, λίγο πριν είχε ανακοινώσει ότι αναβαθμίζει 
την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας κατά «δύο μονάδες». Προφα-
νώς ο πρωθυπουργός εννοούσε βαθμίδες, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. 
Το πιο σημαντικό ήταν ότι το συγκεκριμένο δελτίο εκδόθηκε στο Λον-
δίνο, δηλαδή η Moody’s δούλευε μέχρι τις 9.30 το βράδυ τοπική ώρα, 
για να ανακοινώσει την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης το αξιόχρεο της ελληνικής οικο-
νομίας ήταν Caa2, δηλαδή μία βαθμίδα κάτω από το Caa1, στο οποίο ο 
ίδιος οίκος είχε τοποθετήσει την Ελλάδα πριν από ακριβώς 3,5 χρόνια, 
στις 2 Αυγούστου 2014.

Βέβαια, ο ενθουσιασμός του κ. Τσίπρα για την αναβάθμιση σε Β3 
–μία βαθμίδα πάνω από τον Αύγουστο του 2014– χρειαζόταν μικρό κα-
λάθι. Την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, οι αποδόσεις του επταετούς ο-
μολόγου που είχε εκδώσει η κυβέρνηση πριν από δύο εβδομάδες υ-
ποχώρησαν μόλις στο 3,9% από 4,5%, δηλαδή ανέκτησαν περίπου το 
μισό έδαφος από αυτό που είχαν χάσει στις δύο εβδομάδες από τότε 
που εκδόθηκε.

Στις 9 Φεβρουαρίου, τέσσερις ημέρες μετά την αποστολή της δι-

κογραφίας της Novartis στη Βουλή, ο δανεισμός είχε γίνει με επιτό-
κιο 3,5%.

Πιέσεις για λύση στην Κύπρο πριν από τις εξορύξεις
Μία ημέρα μετά, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, και ενώ η κυβέρνηση 
βρισκόταν ακόμη στην ευφορία της συντριβής των αντιπάλων της, η 
πλατφόρμα Saipem 2000 της ιταλικής εταιρείας ΕΝΙ εμποδίστηκε 
από ένα πλοίο του Τουρκικού Ναυτικού, ενώ έπλεε για εργασίες στο 
Οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. Η Αθήνα αντέδρασε με υπηρεσιακή 
ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών δύο ημέρες αργότερα. Η Ι-
ταλία περιορίστηκε να πει ότι είναι σε επαφές με τις κυβερνήσεις σε 
Τουρκία και Κύπρο, η Γαλλία, χώρα από την οποία προέρχεται ο άλλος 
εταίρος της κοινοπραξίας, η TOTAL, δεν μίλησε. Οι άλλες τρεις χώρες 
της περιοχής (Ισραήλ, Αίγυπτος και Ιορδανία) με τις οποίες Ελλάδα 
και Κύπρος είχαν κάνει τριμερείς συνεργασίες, για να ενισχύουν τις 
ΑΟΖ, δεν πήραν θέση. Έντεκα ημέρες αργότερα, στις 21 Φεβρουαρίου, 
το Saipem έφυγε χωρίς να φτάσει στο Οικόπεδο 6. «Θα επιστρέψουμε, 
περιμένοντας να βρεθεί μια λύση από τη διεθνή διπλωματία» δήλωσε 
ο διευθύνων σύμβουλος της ENI, Ντεσκάλτσι.

Όσο κι αν την ίδια ώρα διαψευδόταν ότι η ΕΝΙ είχε πρόθεση να 
έχει επαφές με τους Τουρκοκυπρίους, δεν αποκλείεται η προσδοκία 
της πίεσης προς τους Τουρκοκυπρίους να δεχτούν λύση, έτσι ώστε να 
συμμετάσχουν στη διανομή του οφέλους από τα κοιτάσματα, να μετα-
φερθεί πλέον στην ελληνοκυπριακή πλευρά ως προϋπόθεση για τη 
γεώτρηση, καθώς η Άγκυρα επιμένει ότι «δεν θα επιτρέψουμε μονο-
μερή γεώτρηση στην Κύπρο».

Νηφαλιότητα… από μακριά στα Ίμια
Τρεις ημέρες αργότερα, επτά ημέρες μετά την αποστολή της δικο-
γραφίας στη Βουλή, ένα σκάφος του Τουρκικού Λιμενικού διεμβό-
λισε ένα σκάφος του Ελληνικής Ακτοφυλακής κοντά στα Ίμια και την 
επομένη, ενώ η κυβέρνηση αυτοραινόταν με τις δάφνες που η ίδια ε-
πιφύλασσε για τον εαυτό της για τη νηφαλιότητα στην αντίδραση –
δηλαδή την καμία αντίδραση–, η Άγκυρα διακήρυξε ότι τα Ίμια είναι 
δικό της έδαφος.

Η Αθήνα περιορίστηκε σε ανακοινώσεις της υπηρεσιακής ιεραρ-
χίας του υπουργείου Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο συμ-
βάν» και απαντώντας σε ό,τι αφορά την κυριαρχία στα Ίμια. Την επό-

μενη μέρα ο πρωθυπουργός πήγε στην Ακτοφυλακή, ο υπουργός Άμυ-
νας κάπου ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών απείλησε την Άγκυρα με 
κυρώσεις… αν το ξανακάνει.

Την ίδια στιγμή η Ουάσινγκτον, στην οποία η Αθήνα είχε εναποθέ-
σει τις ελπίδες της για διεθνή προστασία, όπως και το ΝΑΤΟ, απέφευ-
γαν να πάρουν θέση, καλώντας τις δύο χώρες να «τα βρουν».

Προφανώς, προετοιμάζοντας τη «Novartis», η κυβέρνηση δεν είχε 
πάρει στα σοβαρά την προειδοποίηση του Αμερικανού πρέσβη, μία ε-
βδομάδα νωρίτερα, για το ενδεχόμενο «ατυχήματος» στο Αιγαίο.

Μόνοι erga omnes
Η δύσκολη διεθνής θέση της χώρας κατέστη ακόμη πιο σαφής κατά 
τη συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς στον 
Alpha στις 15 Φεβρουαρίου, στην οποία είπε ότι η λύση στο θέμα του ο-
νόματος κινείται στο πλαίσιο που επιθυμούν τα Σκόπια. «Το όνομα θα 
είναι λατινικό, θα είναι στα αγγλικά ας πούμε, και μετά, εν δυνάμει, να 
μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες. Αυτό νομίζω ότι θα είναι εκείνο που 
θα επιθυμούσαν στα Σκόπια» είπε ο κ. Κοτζιάς, ο οποίος αμέσως μετά 
διευκρίνισε ότι η δική του επιθυμία «είναι πιο σύνθετη»: «Θα ήθελα να 
είναι ένα όνομα που ήδη, ηχητικά, και όπως το βλέπει κανείς, θα αντι-
λαμβάνεται ότι είναι κάποια άλλη Μακεδονία, γεωγραφική οντότητα, 
όχι ιστορική κληρονομιά από την ελληνική Μακεδονία», επιθυμία που, 
όπως συνάγεται από τη συνέντευξη, απέχει από το πλαίσιο της λύσης, 
αλλά και από τις προσδοκίες της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 21 Φεβρουαρίου, κατέστη προφα-
νές πόσο δύσκολη θα είναι και η επιβολή του ονόματος «έναντι όλων», 
όταν η καγκελάριος Μέρκελ καλωσόρισε στο Βερολίνο τον «Μακε-
δόνα πρωθυπουργό», ενώ στις 22 Φεβρουαρίου ο επίτροπος για τη δι-
εύρυνση Γιοχάνες Χαν προανήγγειλε ότι το καλοκαίρι θα απευθυνθεί 
πρόσκληση προς την ΠΓΔΜ για ενταξιακές διαπραγματεύσεις, χωρίς α-
ναφορά σε λύση στο όνομα.

Μοναξιά στο Eurogroup
Λίγες ημέρες αργότερα, την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, και ενώ 
η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να ορίσει τη συζήτηση για την Προκαταρ-
κτική στη Βουλή, το Eurogroup αιφνιδίασε την κυβέρνηση μεταθέτο-
ντας την εκταμίευση της δόσης για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολό-
γησης μετά τα μέσα Μαρτίου. Μάλιστα έθεσε ως προϋποθέσεις για την 
εκταμίευση τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών και την έκδοση της από-
φασης του ΣτΕ για το Ελληνικό.

Οι εταίροι, οι οποίοι γνωρίζουν ότι τα περιθώρια ευελιξίας της Αθή-
νας είναι ελάχιστα, δεν έδειξαν διατεθειμένοι να διευκολύνουν τον ρω-
μαϊκό θρίαμβο που σχεδίαζε ο κ. Τσίπρας με τη Novartis και δεν έδειξαν 
να έχουν εμπιστοσύνη στις διαβεβαιώσεις Τσακαλώτου, τις οποίες άλ-
λωστε έχουν πάρει άπειρες φορές. Ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι 
η λήξη του προγράμματος περνά από την πλήρη εφαρμογή του μνημο-
νίου και πρότεινε στην ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει η ίδια προλη-
πτική πιστωτική γραμμή, στην απόρριψη της οποίας έχει μείνει μόνη. 
Μόνη και με μόνη φωνή στήριξης τον επίτροπο Μοσκοβισί, η αξιοπι-
στία του οποίου για την Ελλάδα είναι περιορισμένη, καθώς δεν έχει υ-
πάρξει δήλωση στην οποία να μην τα βλέπει όλα καλά!
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η 
πολιτική, δικαστική διαχείριση του 
σκανδάλου της Novartis από το σύ-
στημα Μαξίμου και τις παραφυά-
δες του προκαλεί πλήγμα στη διεκ-
δίκηση της κανονικότητας σε ό,τι 
αφορά την εθνική οικονομία και 
προκαλεί καραμπόλα εξελίξεων στις 

πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανεβαίνει ο λογαριασμός
Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανίσει μια θε-
τική εικόνα για την πορεία της οικονομίας, παρακολουθώντας 
από κοντά τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες καταλήγω στο συμπέρα-
σμα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και θα γίνουν δυσκολότερα 
για τους περισσότερους συμπολίτες μας.

Η πρώτη αντίδραση στην υπόθεση της Novartis ήρθε από 
τον πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Ντράγκι, ο οποίος υπογράμμισε κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Eurogroup ότι η 
συμπεριφορά των ομολόγων που εξέδωσε πρόσφατα το ελλη-
νικό Δημόσιο στις διεθνείς αγορές δημιουργεί προβληματισμό 
για το μέλλον και πως η κυβέρνηση θα πρέπει να οργανώσει 
και να γενικεύσει την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηρι-
ασμών για να υπάρξει έξοδος του ελληνικού τραπεζικού συστή-
ματος από την κρίση που προκλήθηκε το 2015 και να βοηθηθεί 
στη συνέχεια η πραγματική οικονομία.

Ο κ. Ντράγκι επανέλαβε γνωστές θέσεις του, αλλά με μια 
αυστηρότητα η οποία μπορεί να οφείλεται στην αντίθεσή 
του στη στοχοποίηση των Ελλήνων κεντρικών τραπε-
ζιτών με τους οποίους συνεργάζεται. Παλαιότερα στο 
στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κ. Παπαδήμος, πρώην 
πρωθυπουργός, διοικητής της ΕΚΤ και αντιπρόεδρος 
της ΕΚΤ, ο οποίος λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του 
από τρομοκρατική ενέργεια, ενώ από το 2015 στοχο-
ποιείται συστηματικά ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος κ. Στουρνάρας, στον οποίο αποδίδονται 
ευθύνες, μαζί με τον κ. Ντράγκι, για το τραπεζικό α-
διέξοδο που προκάλεσαν οι Τσίπρας-Βαρουφάκης.

Ουσιαστικά ο πρόεδρος της ΕΚΤ στέλνει μήνυμα 
στην κυβέρνηση, όπως άλλωστε και ο διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας, καθώς και ο κε-
ντροαριστερός πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός 
Οικονομικών της Πορτογαλίας κ. Σεντένο, ότι η κατά-
σταση στην ελληνική οικονομία δεν είναι τόσο καλή για 
να βγει το ελληνικό Δημόσιο στις αγορές χωρίς προληπτική 
γραμμή στήριξης.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν χρειάζεται πιστωτική 
γραμμή στήριξης, γιατί με βάση το νέο αφήγημα θα έχουμε κα-
θαρή έξοδο στις αγορές που θα οδηγήσει στην απαλλαγή των 
Ελλήνων από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και τη λιτότητα. Η 
κυβερνητική επικοινωνία, προπαγάνδα δεν έχει σχέση με την 
πραγματικότητα, γιατί είναι άλλο η έξοδος των πιστωτών από 
το δανειακό πρόγραμμα και άλλο η έξοδος των πολιτών από τη 
λιτότητα, η οποία με βάση τις υπογραφές που έχει βάλει ο κ. 
Τσίπρας θα συνεχιστεί με νέα μέτρα τουλάχιστον μέχρι τα τέλη 
του 2020. Επιπλέον, από το λεγόμενο μαξιλάρι των 18-20 δισ. 
που θα στηρίξει την έξοδο του ελληνικού Δημοσίου στις αγο-
ρές, περίπου τα μισά χρήματα προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), από τα υπόλοιπα του τρίτου 
δανειακού προγράμματος. Είναι, λοιπόν, προφανής η εξάρτηση 
από τους πιστωτές και τους όρους που θέτουν, σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, για τη στήριξη της ελ-
ληνικής οικονομίας.

Διαφορετικός Τσακαλώτος
Η κυβέρνηση πολώνει την κατάσταση στο εσωτερικό αλλά τα 
δίνει όλα στις Βρυξέλλες για να διατηρήσει μια εικόνα ομα-
λής εξέλιξης προς την κανονικότητα. Χαρακτηριστική από την 
άποψη αυτή η ανταλλαγή απόψεων του υπουργού Οικονομι-
κών κ. Τσακαλώτου με τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών 
και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

ΕΥΡΩΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΕΛΙΓΜΌΥΣ 

ΤΣΙΠΡΑ
ΜΕ ΤΗ NOVARTIS

  ΤΌΥ ΕΥΡΩΒΌΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΌΥ ΚΥΡΤΣΌΥ

Μεγαλώνει το κόστος 
της προσαρμογής, 
αλυσιδωτή αντίδραση 
στις πολιτικές ομάδες.

Οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις κατά 
Αβραμόπουλου αποσκοπούν στην 
παραίτησή του από τη θέση του 
επιτρόπου και στην αντικατάστασή του 
από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε περίπτωση που ο κ. Βενιζέλος 
κινηθεί κατά της κυβέρνησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, Τσίπρας και 
ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν σε εξαιρετικά 
δύσκολη θέση.

στις Βρυξέλλες, την περασμένη Δευτέρα.
Ο κ. Τσακαλώτος εμφάνισε την άρνηση της κυβέρνησης 

να ζητήσει προληπτική γραμμή πιστωτικής στήριξης σαν μια 
προσπάθεια να πειστούν οι αγορές για το μεταρρυθμιστικό δυ-
ναμικό της κυβέρνησης Τσίπρα. Η επιχειρηματολογία του, α-
νάλογη με εκείνη που ανέπτυξε στις αρχές του 2015 ο κ. Βα-
ρουφάκης για να «αποδείξει» ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται τη 
στήριξη του δεύτερου δανειακού προγράμματος, ακούγεται ι-
διαίτερα ευχάριστα από τα κυβερνητικά στελέχη και τους ευ-
ρωβουλευτές των πιστωτριών χωρών, εφόσον όλοι θέλουν να α-
παλλαγούν από την υποχρέωση να δανείζουν την Ελλάδα με 
προνομιακό επιτόκιο και να κατηγορούνται στις χώρες τους ότι 
βάζουν σε κίνδυνο τα χρήματα των δικών τους φορολογούμε-
νων πολιτών.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών υποβάθμισε την α-
ντιπαράθεση που είχε με τον κ. Ντράγκι στο Eurogroup και 
άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση δεν διεκδικεί δυ-
ναμικά την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Σε δική μου ερώτηση απά-
ντησε πως η κυβέρνηση δεν έχει θέσει θέμα αναβολής των δύ-
σκολων μέτρων που έχει υπογράψει ο κ. Τσίπρας, με σημαντι-
κότερο τη μείωση των παλαιών κύριων συντάξεων από 1ης Ι-
ανουαρίου 2019, ενώ υποστήριξε ότι οι όποιες απώλειες των 
θιγόμενων συμπολιτών μας θα καλυφθούν από δημοσιονομικά 
ισοδύναμα αντίμετρα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει το πρωτο-

γενές δημοσιονομικό πλεόνασμα να κινηθεί πολύ πάνω από 
τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ, αλλά από την απάντηση του 

υπουργού βγαίνει το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση εμ-
φανίζεται στις Βρυξέλλες υποσχόμενη πλήρη προσαρ-

μογή χωρίς εξαιρέσεις και, κυρίως, αναταράξεις.
Κατά την άποψη πολιτικών παρατηρητών, η ευρω-

παϊκή εικόνα του κ. Τσακαλώτου και τα επίμονα κε-
ντροαριστερά ανοίγματα, σε επίπεδο Βρυξελλών, του 
ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδημούλη μπο-
ρεί να έχουν σχέση με τη διεκδίκηση μιας θέσης 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που εξανα-
γκαστεί σε παραίτηση ο κ. Αβραμόπουλος λόγω της 
εμπλοκής του ονόματός του, με πρωτοβουλία της κυ-

βέρνησης, στο σκάνδαλο της Novartis. Από εκεί που ο 
κ. Τσίπρας προόριζε τον κ. Αβραμόπουλο για τη θέση 

του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά τον «άδειασε» την 
τελευταία στιγμή υπέρ του κ. Παυλόπουλου, φρόντισε 

να παραπεμφθεί στην προανακριτική επιτροπή με ρεκόρ 
ψήφων. Από βασικός υποψήφιος για την Προεδρία της Δημο-

κρατίας σε βασικό ύποπτο για χρηματισμό επειδή έχουν αλλά-
ξει οι προτεραιότητες του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
συρρικνωθεί εντυπωσιακά από έξι σε τρεις ευρωβουλευτές. Η 
κ. Σακοράφα και ο κ. Χρυσόγονος είναι πλέον ανεξάρτητοι ευ-
ρωβουλευτές, ενώ ο κ. Χουντής έχει προσχωρήσει στη Λαϊκή 
Ενότητα. Ειδικά σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο της Novartis, ο κ. 
Χρυσόγονος, με το κύρος του συνταγματολόγου, ανέδειξε τις 
κυβερνητικές μεθοδεύσεις που έχουν στόχο την παγίδευση 
πολιτικών αντιπάλων και όχι την κάθαρση του σκανδάλου της 
Novartis σε όφελος του δημόσιου συμφέροντος και των δημό-
σιων οικονομικών.

Το παράδοξο είναι ότι ο κ. Παπαδημούλης είχε «αγγίξει» 
τη θέση του Ευρωπαίου επιτρόπου για λίγα 24ωρα,όταν όλα έ-
δειχναν ότι ο κ. Τσίπρας θα προωθούσε τον κ. Αβραμόπουλο 
στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ τώρα εξελίσσο-
νται οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές και τα ίδια πολιτικά παι-
χνίδια σε βάρος του… κατηγορούμενου Αβραμόπουλου.

Η «βόμβα» Βενιζέλου
Το ασταθές ευρωπαϊκό οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει 
από μια ευρωπαϊκή «έκρηξη» του Ευάγγελου Βενιζέλου, εκ των 
βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση Novartis. Ο κ. Βενιζέ-
λος εντυπωσίασε με την ομιλία του στη Βουλή, γιατί ανέδειξε 
αυτό που χαρακτήρισε «την πιο μεγάλη και την πιο πρόχειρη 
σκευωρία της Μεταπολίτευσης» σε βάρος του και σε βάρος πο-
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λιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Ο κ. Βενιζέλος τεκμηρίωσε 
τη δημιουργία βαθέος κράτους στη Δικαιοσύνη και είπε χαρα-
κτηριστικά ότι με τη μέθοδο Τσίπρα ζωντάνεψε το φάντασμα 
του Κόλλια, ο οποίος εξελίχθηκε από κορυφαίος παράγοντας 
της Δικαιοσύνης και του κυκλώματος της τότε εξουσίας σε πρω-
θυπουργό της χούντας. Τόσο ο κ. Βενιζέλος όσο και ο κ. Σαμα-
ράς έκαναν πλήρη πολιτική, νομική ανάλυση των κυβερνητι-
κών παρεμβάσεων στη δήθεν κάθαρση της υπόθεσης του σκαν-
δάλου της Novartis. Η βασική διαφορά είναι ότι ο Βενιζέλος 
είναι πιο κοντά στο ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προσεγγί-
ζει το ζήτημα με κεντροαριστερή πολιτική λογική, ενώ ήταν ο 
βασικός υπερασπιστής του Ανδρέα Παπανδρέου στην υπόθεση 
του σκανδάλου Κοσκωτά. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώην ψηφο-
φόροι του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι μετέτρεψαν τον ΣΥΡΙΖΑ από ένα 
κόμμα του 4% στον νικητή των εκλογών του 2015 μπορούν να 
τον ακούσουν πιο εύκολα και να τον καταλάβουν.

Το ίδιο μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε περί-
πτωση που ο κ. Βενιζέλος προσφύγει, όπως ανέφερε στην ομι-
λία του στη Βουλή, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και απευθυνθεί 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στις ευρωπαϊκές πολιτικές ο-
μάδες. Σε αυτή τη φάση ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πο-
λιτικά ευάλωτοι για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, ο κ. Με-
λανσόν, ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας» και υποψήφιος στις 
προεδρικές γαλλικές εκλογές που υποστηρίχθηκε από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ζητεί την αποβολή του ΣΥΡΙΖΑ από το Κόμμα της Ευρω-
παϊκής Αριστεράς και την πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Α-
ριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή κατά την άποψή 
του η κυβέρνηση Τσίπρα εφαρμόζει μια αντιλαϊκή πολιτική και 
περιορίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αντισταθμίσει τους α-
ριστερούς ευρωπονοκεφάλους που έχει αποκτήσει με μια συ-
στηματική προσέγγιση προς την πολιτική ομάδα των Σοσιαλι-
στών και Δημοκρατών, δηλαδή την ευρωπαϊκή κεντροαριστερά. 
Προχωράει σε αυτή την προσέγγιση αξιοποιώντας την επιρροή 
που του δίνει ο έλεγχος της κυβέρνησης σε βάρος του Κινή-
ματος Αλλαγής, το οποίο είναι πλήρες μέλος της ομάδας των 
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σε περίπτωση όμως 
που αποφασίσει το Κίνημα Αλλαγής να χρησιμοποιήσει την ε-
πιχειρηματολογία που ανέπτυξε στην ελληνική Βουλή η κ. Γεν-
νηματά και ειδικά ο κ. Βενιζέλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε 
τα σοσιαλιστικά ανοίγματα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φτάσουν 
σε ένα απότομο τέλος. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές πρωταγωνι-
στούν στην καμπάνια κατά των σκληρών δεξιών κυβερνήσεων 
της Πολωνίας και της Ουγγαρίας με το σκεπτικό ότι παρεμβαί-
νουν συστηματικά στη Δικαιοσύνη και στήνουν το παιχνίδι σε 

βάρος των πολιτικών τους αντιπάλων. Με βάση την επιχειρη-
ματολογία που ανέπτυξαν η κ. Γεννηματά και ο κ. Βενιζέλος, 
αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση Τσίπρα σε βάρος ανώτατων 
στελεχών του Κινήματος Αλλαγής, μέλους της ευρωσοσιαλιστι-
κής ομάδας.

Τρίτον, η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία συμμετέχει διακρι-
τικά στην καταδίκη των κυβερνήσεων της Πολωνίας και της 
Ουγγαρίας για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, ενώ οι ευρω-
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σηκώσει το θέμα σε μια προ-
σπάθεια να πείσουν ότι η Δεξιά, σε όλες της τις παραλλαγές, 
περιφρονεί τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα, μπο-
ρεί πολύ εύκολα, στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην 
Ε.Ε., να βρεθεί, από κατήγορος, κατηγορούμενος, στο ίδιο ε-
πίπεδο με την Πολωνία.

Προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει δεί-
ξει μεγάλη ευαισθησία στο ζήτημα της Πολωνίας και της Ουγ-
γαρίας, δεν έχει πάρει θέση στο ζήτημα της πολιτικής, δικα-
στικής διαχείρισης του σκανδάλου της Novartis από το σύ-
στημα Μαξίμου. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Γιούνκερ δεν θέλει να εμπλακεί σε μια υπόθεση που έχει 
σχέση με τις απαράδεκτες πρακτικές μιας ελβετικής πολυε-
θνικής του φαρμάκου και προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο δημό-
σιο ταμείο. Πολύ σύντομα μπορεί να κληθεί να επιλέξει με-
ταξύ Αβραμόπουλου και κυβέρνησης και είναι πολύ πιθανό 
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εκτός από το διαχειριστικό 
σκάνδαλο της Novartis υπάρχει και ένα πολιτικό σκάνδαλο 
στη διαχείρισή του από την κυβέρνηση και τους συνεργαζό-
μενους με αυτήν δικαστικούς λειτουργούς που παραπέμπει 
σε πολωνικές καταστάσεις.

Η πολωνοποίηση της δημόσιας ζωής μέσω 
του σκανδάλου της Novartis ανεβάζει το 
οικονομικό κόστος της επιστροφής της 
Ελλάδας στην κανονικότητα.

Τελικά παρασύρθηκα από 
την εξαιρετικά επιτυχημένη 
στήλη της Free Sunday 
«Πες το μ’ ένα tweet» και α-

ποφάσισα να αξιοποιήσω και αυτή 
τη μέθοδο πολιτικής επικοινωνίας. 
Η μέθοδος αυτή κυριαρχεί διε-
θνώς, μετατράπηκε σε πραγματική 
τέχνη από τον Ομπάμα και σε πο-
λιτικό οδοστρωτήρα, με τα γνωστά 
αποτελέσματα, από τον Τραμπ.

Από την 1η Ιανουαρίου αυτοί 
που ενδιαφέρθηκαν για τα tweets 
που έγραψα πλησιάζουν αθροι-
στικά τα 2 εκατομμύρια, ενώ σε η-
μέρες με μεγάλα πολιτικά γεγονότα 
και μεγάλη πολιτική ένταση οι προ-
βολές των tweets μου κινούνται 
πάνω από τις 70.000 και σε περι-
πτώσεις ξεπερνούν τις 100.000. 
Χαρακτηριστικά tweets με τα οποία 
σχολίασα ή έκανα παρέμβαση στην 
υπόθεση της πολιτικής, δικαστι-
κής διαχείρισης της υπόθεσης 
Novartis είναι τα ακόλουθα:

Τα λέω 
και με ένα tweet
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Λ
άθη στους υπολογισμούς του 
ΔΝΤ σχετικά με το ασφαλι-
στικό σύστημα στην Ελλάδα, 
τόσο όσον αφορά την εμμονή 
του για περικοπές συντάξεων 
όσο και συνολικά για τη χρη-
ματοδότηση του συστήματος, 

επισημαίνει ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου 
Πανεπιστημίου Σάββας Ρομπόλης, ο οποίος 
σημειώνει ότι οι περικοπές στις συντάξεις που 
προγραμματίζονται για το 2019 θα έχουν δρα-
ματικές συνέπειες στο ύψος τους.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για την 
εμμονή του ΔΝΤ με το ζήτημα των συνταξι-
οδοτικών δαπανών στην Ελλάδα. Το Ταμείο 
εμμένει στη νέα μείωση των συντάξεων το 
2019. Γιατί, κατά την άποψή σας;
Σε τεχνικό επίπεδο, οφείλεται στο γεγονός ότι 
στην αναλογιστική μελέτη που έχει κάνει το ΔΝΤ 
από το 2010 έχουν εξετάσει ένα μόνο σενάριο, 
ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί έως 
το 2050 κατά μέσο όρο κατά 0,7% του ΑΕΠ. Με 
βάση αυτή την παραδοχή προκαλούνται μέσα 
στη μελέτη σοβαρά ελλείμματα για το σύστημα 
και σε μια περίοδο ύφεσης ή αναιμικής ανάπτυ-
ξης 0,7% δημιουργούνται συνθήκες παραγω-
γής ελλειμμάτων από το σύστημα. Εμείς θεω-
ρούμε ότι αυτό είναι και τεχνικό και επιστημο-
νικό λάθος, υπό την έννοια ότι οι ερευνητικοί 
οργανισμοί δεν μπορούν να μένουν μόνο σε 
μία παραδοχή αλλά πρέπει να κάνουν εναλλα-
κτικά σενάρια με τα οποία βλέπουν τις δυνα-
τότητες της οικονομίας και του ασφαλιστικού 
συστήματος να απορροφήσουν αυτά τα ελλείμ-
ματα. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε κάνει ένα 
σενάριο με ανάπτυξη 0,7% –του οποίου τα α-
ποτελέσματα συμπίπτουν με αυτά του ΔΝΤ–, 
αλλά εξετάσαμε σενάρια και με ανάπτυξη 1%, 
2% και 3% και μέσα από αυτή την προσέγγιση 
διαπιστώσαμε ότι αν η οικονομία αναπτυχθεί 
σε αυτή την περίοδο με ρυθμό 3%-3,5% και 
άνω, τότε η δημιουργία απασχόλησης, οι ε-
πενδύσεις, η αύξηση των εισοδημάτων, όλα 
οδηγούν σε αύξηση των εισφορών και των ε-
σόδων του ασφαλιστικού συστήματος κι έτσι 
τα ελλείμματα απορροφούνται.

Επομένως, εφόσον το ΔΝΤ μένει στη μία 
και μοναδική παραδοχή, βλέπει ότι έχει ελ-
λείμματα και είτε εξετάζοντας την προηγούμενη 
περίοδο της ύφεσης είτε την επόμενη μιας α-
ναιμικής ανάκαμψης προσπαθεί να τα καλύ-
ψει με περικοπές. Παράλληλα, θεωρώ ότι με 
τις περικοπές του 2019, οι οποίες θα έχουν ένα 
έσοδο της τάξης των 1,8 δισ. ευρώ, προσπα-
θεί να εξοικονομήσει και να συγκεντρώσει πό-
ρους –μια και δεν υπάρχει αποθεματικό κεφά-
λαιο στο σύστημα– για να χρηματοδοτήσει τις 
μαζικές συνταξιοδοτήσεις που θα έρθουν στη 
δεκαετία του 2020 και ιδιαίτερα μετά το 2024-
2025. Αλλά η παρατήρηση που κάνουμε είναι 
ότι ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, αν κανείς 
μείνει στη λογική του, αν γίνουν αυτές οι μει-
ώσεις, ο στόχος του 16% του ΑΕΠ για τη συ-
νταξιοδοτική δαπάνη κατά μέσο όρο έως το 
2050, η δαπάνη θα πάει στο 12,5%, δηλαδή θα 
υπολείπεται 3,5 ποσοστιαίες μονάδες από τον 
στόχο. Από την άλλη, αν δεν γίνουν οι μειώ-
σεις, η συνταξιοδοτική δαπάνη θα διαμορφωθεί 
στο 13,5% του ΑΕΠ, δηλαδή θα είναι και πάλι 

Αν δεν γίνουν οι μειώσεις, 
η συνταξιοδοτική δαπάνη 
θα διαμορφωθεί στο 13,5% 
του ΑΕΠ, δηλαδή θα είναι 
και πάλι μικρότερη από τον 
στόχο και, επιπλέον, τα 1,8 
δισ. που δεν θα περικοπούν 
από το εισόδημα των 
συνταξιούχων θα 
διοχετευτούν στην αγορά 
και στην κατανάλωση και 
θα έχουν συμβολή στην 
πολυπόθητη ανάκαμψη που 
επιδιώκουν οι δανειστές.

  ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Σάββας Ρομπόλης, ομότιμος καθηγητής 
του Παντείου Πανεπιστημίου

μικρότερη από τον στόχο και, επιπλέον, τα 1,8 
δισ. που δεν θα περικοπούν από το εισόδημα 
των συνταξιούχων θα διοχετευτούν στην αγορά 
και στην κατανάλωση και θα έχουν συμβολή 
στην πολυπόθητη ανάκαμψη που επιδιώκουν 
οι δανειστές.

Η Κριστίν Λαγκάρντ επιμένει ότι οι συντά-
ξεις στην Ελλάδα παραμένουν υψηλές σε 
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ισχύει 
κάτι τέτοιο;
Το ΔΝΤ κάνει ένα ακόμη λάθος στον υπολογι-
σμό του ελλείμματος από το 2010, καθώς θε-
ωρεί ότι το έλλειμμα αυτό ήταν 10% του ΑΕΠ, 
το οποίο καλύπτει ο προϋπολογισμός, ενώ σε 
άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, το καλύπτει με 
το 3% του ΑΕΠ και στη Γαλλία με 4% του ΑΕΠ. 

συστατικό στοιχείο της χρηματοδότησης του α-
σφαλιστικού συστήματος. Τώρα, όμως, με τον 
ασφαλιστικό νόμο του 2016 καταργείται η τρι-
μερής χρηματοδότηση και το κράτος θα καλύ-
πτει από το 2019 και μετά μόνο την εθνική σύ-
νταξη. Εμείς έχουμε υπολογίσει το ύψος της 
εθνικής σύνταξης κοντά στο 7% του ΑΕΠ, δη-
λαδή γύρω στα 12 δισ. τον χρόνο. Επομένως 
από το 2019 οι εισφορές θα καλύπτουν το α-
νταποδοτικό μέρος της σύνταξης και το κρά-
τος θα δίνει μόνο την εθνική σύνταξη. Επειδή 
η μείωση της συμμετοχής από την πλευρά του 
κράτους δεν φτάνει από την πλευρά των εσό-
δων, λόγω γήρανσης πληθυσμού, ανεργίας, 
μερικής απασχόλησης κ.λπ., προσπαθούν να 
καλύψουν αυτό το κενό με περικοπές. Αλλά, 
όπως έδειξαν οι 26 περικοπές συντάξεων από 
το 2010 έως σήμερα, δεν είναι ικανό και ανα-
γκαίο να καλύψει αυτή τη διαφορά.

Ωστόσο, οι δανειστές επιμένουν στη μείωση 
των συντάξεων το 2019. Τι πιστεύετε ότι θα 
συμβεί;
Αν προχωρήσουν οι μειώσεις, πρέπει να ξέ-
ρουμε ότι η μέση σύνταξη, που σήμερα είναι 
722 ευρώ, θα πέσει στα 480 ευρώ και αν ε-
φαρμοστεί το 2020 και η μείωση του αφορο-
λόγητου, οπότε θα μπουν οι χαμηλές συντά-
ξεις στη φορολόγηση, τότε η μέση καθαρή σύ-
νταξη στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στα 450 
ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι θα 
είναι πολύ δύσκολη η επιβίωση αυτής της κα-
τηγορίας των ανθρώπων και πρέπει να λά-
βουμε υπόψη ότι, βάσει επίσημων στοιχείων, 
το 48% του πληθυσμού, δηλαδή 5,1 εκατομ-
μύρια άτομα, ζει κάτω από το όριο της φτώ-
χειας, που είναι 282 ευρώ τον μήνα. Και από 

«Στην Ελλάδα το σύστημα έγινε 
κατά 70% κεφαλαιοποιητικό 

και μόλις κατά 30% διανεμητικό»

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ΔΝΤ υποστήριζε 
ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχει το σύστημα 
έλλειμμα 10% του ΑΕΠ και να το καλύπτει ο κρα-
τικός προϋπολογισμός. Ωστόσο, το ασφαλιστικό 
σύστημα χρηματοδοτούνταν στην Ελλάδα έως 
το 2010 από τους εργαζόμενους, τους εργοδό-
τες και από την τριμερή χρηματοδότηση. Η δι-
αφορά είναι ότι η κάλυψη που έδινε το κράτος 
–αφ’ ης στιγμής τα έσοδα προέρχονταν από τις 
εισφορές των εργαζομένων και των εργοδο-
τών και από την τριμερή χρηματοδότηση και υ-
πήρχε διαφορά με τις δαπάνες– δεν ήταν 10% 
αλλά 5,5% του ΑΕΠ, οπότε η διαφορά από π.χ. 
τη Γερμανία ήταν μόλις 2,5 εκατοστιαίες μο-
νάδες. Αυτό το έκαναν επειδή θεωρούσαν την 
τριμερή χρηματοδότηση ως κάλυψη του ελ-
λείμματος, ενώ αυτή είχε αποφασιστεί ότι ήταν 
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αυτό το 48% υπάρχουν 1,5 εκατοµµύρια άτοµα που ζουν σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας, δηλαδή κάτω από 182 ευρώ τον 
µήνα. Αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη η πολιτεία, αλλά και οι 
δανειστές, µε τους οποίους πρέπει να γίνει διαπραγµάτευση, 
καθώς, εκτός από την οικονοµική, πρέπει να κοιτάµε και την 
κοινωνική κανονικότητα.

Είναι αναγνωρισµένο ότι το ασφαλιστικό σύστηµα στην 
Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, βρίσκεται σε 
κρίση, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσµού. Υπάρ-
χει τρόπος να χρηµατοδοτηθεί το σύστηµα;
Ο µόνος τρόπος είναι η αύξηση της απασχόλησης και της ε-
πενδυτικής δραστηριότητας. Βέβαια, στην Ευρώπη από τη 
δεκαετία του 1990 και µετά έγιναν παρεµβάσεις σε όλα τα α-
σφαλιστικά συστήµατα, αλλά περιορίστηκαν στις λεγόµενες 
παραµετρικές αλλαγές: αύξηση των ορίων ηλικίας, αύξηση 
των εισφορών κ.λπ. Οι αναλογιστικές µελέτες της περιόδου 
εκείνης έδειχναν ότι η ισορροπία του συστήµατος διατηρού-
νταν εφόσον η συνταξιοδοτική περίοδος ήταν 15 χρόνια, δη-
λαδή οι εισφορές για εργασιακό βίο 35 ετών κάλυπταν σύ-
νταξη 15 ετών. Όµως από την πλευρά των εσόδων παρουσι-
άστηκαν τα προβλήµατα της ύφεσης και των αλλαγών στην 
εργασία και από την άλλη αυξήθηκε το προσδόκιµο ζωής των 
ανθρώπων. Έτσι, η ισορροπία διαταράχθηκε και τα ελλείµµατα 
καλύπτονταν από τους κρατικούς προϋπολογισµούς. Όµως, 
επειδή το προσδόκιµο ζωής αυξάνεται συνέχεια, φαίνεται ότι 
το σύστηµα έχει ανάγκη από περισσότερες δαπάνες και λόγω 
της γήρανσης και λόγω της αύξησης του προσδόκιµου ζωής. 
Στην Ευρώπη µπήκαν στη διαδικασία των παραµετρικών αλ-
λαγών και σε περιορισµό του διανεµητικού συστήµατος υπέρ 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

του κεφαλαιοποιητικού. Αυτό που συµβαίνει πλέον είναι ότι τα 
ασφαλιστικά συστήµατα στη Γαλλία, στη Γερµανία, στο Βέλγιο 
κ.λπ. από 100% διανεµητικά έγιναν κατά 70% διανεµητικά και 
κατά 30% κεφαλαιοποιητικά. Με την παρέµβαση που έγινε στην 
Ελλάδα το 2016 διαπιστώσαµε από έρευνα που κάναµε ότι το 
σύστηµα έγινε κατά 70% κεφαλαιοποιητικό και µόλις κατά 30% 
διανεµητικό, καθώς η διανεµητικότητα του συστήµατος περιο-

Αν προχωρήσουν οι µειώσεις, πρέπει 
να ξέρουµε ότι η µέση σύνταξη, που 
σήµερα είναι 722 ευρώ, θα πέσει στα 
480 ευρώ και αν εφαρµοστεί το 2020 
και η µείωση του αφορολόγητου, 
οπότε θα µπουν οι χαµηλές συντάξεις 
στη φορολόγηση, τότε η µέση 
καθαρή σύνταξη στην Ελλάδα θα 
διαµορφωθεί στα 450 ευρώ.

ρίζεται στην εθνική σύνταξη και η κύρια σύνταξη, η επικου-
ρική και το εφάπαξ περνούν στη λογική «τόσα δίνεις, τόσα θα 
πάρεις». Όµως το πρόβληµα στα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα 
είναι ότι η βάση της βιωσιµότητάς τους είναι οι αποδόσεις των 
αποθεµατικών τους στα χρηµατιστήρια και στις κεφαλαιαγο-
ρές, οι οποίες είναι επισφαλείς, ιδίως για περιόδους 50 ετών. 
Στο διανεµητικό σύστηµα, από την άλλη, η βάση χρηµατοδότη-
σης είναι η απασχόληση. Στην Ευρώπη προχώρησαν σε αυτό 
το µεικτό σύστηµα, 70% διανεµητικό, που θα στηρίζεται στην 
απασχόληση και στην αύξηση της επενδυτικής δραστηριότη-
τας, και 30% κεφαλαιοποιητικό, που έχει και υψηλό κίνδυνο, 
ενώ εµείς κάναµε το αντίθετο, που σηµαίνει ότι τον κίνδυνο 
αν θα µπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις τον µεταφέρουµε 
στον ασφαλισµένο και στον συνταξιούχο. Γι’ αυτό και έχει αυ-
ξηθεί η ανασφάλεια για το ποσό της σύνταξης που θα πάρουν 
οι επόµενες γενιές, καθώς από έρευνα που έχουµε κάνει εί-
δαµε ότι από τις 100 µονάδες που εργαζόµενοι και εργοδότες 
δίνουν στο σύστηµα, ο εργαζόµενος µετά από 35 χρόνια ερ-
γασίας θα πάρει µόλις το 48%, ενώ στις προηγούµενες γενιές 
επέστρεφε το 70%. Γι’ αυτό και συχνά λέω ότι η παρέµβαση 
που έγινε στην Ελλάδα δεν µπορεί να θεωρηθεί κοινωνικο-
ασφαλιστική, αλλά φορολογική παρέµβαση, καθώς τα ασφα-
λιστικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από τέσσερις αρχές: της 
ισότητας, της αλληλεγγύης των γενεών, της επιχορήγησης 
και της ανταποδοτικότητας. Μετά την παρέµβαση που έγινε το 
2016, οι αρχές αυτές λείπουν και η µόνη αρχή είναι αυτή της 
επιχορήγησης. Γι’ αυτό και βλέπουµε και εκτεταµένη φοροδι-
αφυγή, ιδίως σε ελεύθερους επαγγελµατίες, καθώς δεν µπο-
ρεί καµία οικονοµία να λειτουργήσει µε επιβάρυνση 65% στο 
εισόδηµα µε φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές.
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ρεπορτάζ

Θα εξεταστεί αν πράγµατι υπήρξε 
µεθόδευση και συνεργασία στελεχών 
της ∆ικαιοσύνης και της παρούσας 
κυβέρνησης. Και για µεν τους 
πολιτικούς η σηµερινή κυβερνητική 
πλειοψηφία έχει τον πρώτο λόγο να 
απορρίψει την αίτηση δίωξης, αλλά 
δεν µπορεί να κάνει το ίδιο για τους 
δικαστικούς.

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

NOVARTIS: 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Από τη Βουλή το περιµέναµε και από αλλού µας 
ήρθε. Είχαµε σηµειώσει ήδη από τις 8/2/2018 και 
πριν γίνει γνωστό το περιεχόµενο της δικογραφίας 
πως το γεγονός ότι ο φάκελος έφτασε στη Βουλή 
µε τους µάρτυρες ήδη σε καθεστώς προστασίας 

σηµαίνει ότι η Εισαγγελία ∆ιαφθοράς ενήργησε εν γνώσει της έ-
ρευνα κατά µελών κυβέρνησης. Τούτο όµως σηµαίνει παράβαση 
του Συντάγµατος, το οποίο απαγορεύει κάθε έρευνα κατά υπουρ-
γού χωρίς άδεια της Βουλής.

Στις 9/2/2018 (σηµειώστε την ηµεροµηνία) πέντε δικαστές 
µέλη του ∆.Σ. της Ένωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων προχωρούν 
σε δηµόσια δήλωση στήριξης των εισαγγελέων ∆ιαφθοράς και ε-
γκαλούν το προεδρείο της Ένωσης για το ότι δεν προέβη και αυτή 
σε δηµόσια δήλωση στήριξης. Οι δικαστές αυτοί υπήρξαν οι πε-
ρισσότεροι υποψήφιοι µε τη συνδικαλιστική παράταξη της κ. Β. 
Θάνου, πρώην προέδρου της Ένωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων, 
πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου και νυν συµβούλου του πρω-
θυπουργού.

Η Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων προέβη τελικώς σε µια 
εντυπωσιακή δηµόσια δήλωση στις 12/2/2018, στην οποία µεταξύ 
άλλων αναφέρει: «Η Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων υπενθυ-
µίζει ακόµα µια φορά προς κάθε κατεύθυνση τον σεβασµό στην 
εκ του Συντάγµατος απορρέουσα διάκριση των εξουσιών, την ισο-
τιµία µεταξύ αυτών και ως εκ τούτου τον διακριτό ρόλο της δικα-
στικής εξουσίας». Επίσης: «Οι δικαστές και εισαγγελείς της χώρας 
οφείλουν να ενεργούν σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους 
του κράτους, περιφρουρώντας µε τις αποφάσεις τους και τις ενέρ-
γειές τους το κύρος και την ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης». Η υ-
πενθύµιση προς κάθε κατεύθυνση περιλαµβάνει και τη ∆ικαιο-
σύνη, ενώ αν από τη δεύτερη φράση είχε απαλειφθεί το «οφεί-
λουν να», η γενική πρόβλεψη (προτροπή;) θα ήταν κατάφαση.

Ενώ στις 21/2/2018 είναι προγραµµατισµένη συνεδρίαση της 
Ολοµέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτρο-
πής εις βάρος των δέκα, την παραµονή ο αντεισαγγελέας του Α-
ρείου Πάγου ανακοινώνει ότι οι τρεις προστατευόµενοι µάρ-
τυρες χαρακτηρίστηκαν µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος στις 
9/2/2018. Τυπικά φαίνεται να καλύπτει τους εισαγγελείς ∆ιαφθο-
ράς, στην πραγµατικότητα µάλλον τους αφήνει ακάλυπτους. Χα-
ρακτηρισµός µάρτυρα ως προστατευόµενου χωρίς έγκριση του α-
ντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προβλέπεται στις περιπτώσεις 
τροµοκρατίας και εγκληµατικών οργανώσεων µόνο.

Στο µεταξύ, στις 12/2/2018 η κυβερνητική πλειοψηφία δια-
µορφώνει το «κατηγορητήριο», το οποίο δεν είναι κατηγορητή-
ριο. ∆εν αναφέρει συγκεκριµένες πράξεις, δεν αναφέρει συγκε-

κριµένα ονόµατα και απλώς ζητεί να διερευνηθεί αν τα αδικήµατα 
έχουν παραγραφεί. ∆έχεται ωστόσο, έµµεσα, ότι τα αδικήµατα της 
απιστίας και δωροληψίας και του ξεπλύµατος έχουν παραγραφεί.

Μια αναδροµική µατιά
Αναδροµικά κοιτώντας, µεταξύ 9 και 12 Φεβρουαρίου παίχτηκαν 
όλα. Την ηµέρα της συζήτησης στην Ολοµέλεια ήταν ξεκάθαρο ότι 
οι µεν εισαγγελείς ∆ιαφθοράς δεν στηρίζονται ανεπιφύλακτα ούτε 
από το σωµατείο τους, µάλλον το αντίθετο, ούτε από την ιεραρ-
χία, οι δε βουλευτές που καλούνταν να ψηφίσουν έπρεπε να στη-
ριχτούν σε τρεις ανώνυµες και απολύτως αµφίβολης αξίας ως προς 
τον τρόπο που ελήφθησαν µαρτυρικές καταθέσεις. Και όλα αυτά 
µε βάση δηµόσιες ανακοινώσεις δικαστών.

Όπως και το «κατηγορητήριο» της κυβερνητικής πλειοψηφίας 
εξηγεί, αντί Προανακριτικής η Ολοµέλεια της Βουλής θα είχε τη 
δυνατότητα να διαπιστώσει µόνη της την παραγραφή (έτσι, όµως, 
πάει περίπατο το «µεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνι-
κού κράτους») ή να ζητήσει να κριθεί η βασιµότητα των κατηγο-
ριών από Τριµελές Συµβούλιο Εισαγγελέων (ένας αντεισαγγελέας 
Αρείου Πάγου και δύο Εφετών, όλοι µε κλήρωση). Στην τελευταία 
περίπτωση υπήρχε το ενδεχόµενο να διαπιστωθεί «αρµοδίως» το 
παράνοµο της έρευνας και να µη φτάσουµε καν στον έλεγχο των 
κατηγοριών. Η επιλογή της Προανακριτικής µε στόχο τη σύντοµη 
διαπίστωση της παραγραφής ή «την επιστροφή του φακέλου στη 
∆ικαιοσύνη» συνιστά τη µόνη οδό ώστε να µείνει όρθιο το «σκάν-
δαλο» και να περπατήσει λίγο ακόµη στον χρόνο.

Με αυτά τα δεδοµένα θα ήταν παράλογο οποιοσδήποτε σώ-
φρων βουλευτής της πλειοψηφίας να εµφανιστεί επιθετικός στη 
Βουλή κατά των υπόπτων. Ας µην ξεχνάµε ότι η καταδίκη µόνο 
µε ανώνυµες µαρτυρίες απαγορεύεται ρητά. Καθόλου τυχαία, λοι-
πόν, η συζήτηση κύλησε, από πλευράς πλειοψηφίας, µε αναφο-
ρές σε σκάνδαλο ιατρών και, αορίστως, σε πολιτική ευθύνη. Επι-
µελώς, άπαντες οι της πλειοψηφίας απέφυγαν να αναφερθούν σε 
συγκεκριµένες πράξεις, συγκεκριµένων υπουργών ή πρωθυπουρ-
γών, πολύ απλά για να µην ταυτιστούν µε αυτό που µοιάζει (αν 
δεν είναι) µεθόδευση και για να µην αντιµετωπίσουν αύριο και οι 
ίδιοι συνέπειες.

Κατηγορούµενοι και κατήγοροι
Οι «κατηγορούµενοι» εµφανίστηκαν επιθετικοί και σύσσωµοι ζη-
τούν πλήρη διερεύνηση, µε άνοιγµα λογαριασµών και εξέταση µαρ-
τύρων. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να το ζητεί η «κατηγορούσα» κυ-
βερνητική πλειοψηφία. Αλλά πώς; Με τους υπουργούς της κυβέρ-
νησης να διατυπώνουν δηµοσίως ότι είχαν άτυπη ενηµέρωση και 

προφανείς παρατυπίες στους χειρισµούς της Εισαγγελίας ∆ιαφθο-
ράς, αξιοπιστία δεν θεµελιώνεται.

Λέγεται ότι το ταχύ κλείσιµο των εργασιών της Προανακριτι-
κής θα αφήσει λάσπη να αιωρείται. Το άρθρο 86 του Συντάγµατος 
προβλέπει ότι αν για οποιονδήποτε λόγο, στον οποίο περιλαµβάνε-
ται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη 
κατά µέλους της κυβέρνησης, η Βουλή µπορεί µε αίτηση του κα-
τηγορουµένου να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία µπορούν 
να µετάσχουν και δικαστικοί για τον έλεγχο της κατηγορίας. Με 
τα µέχρι στιγµής δεδοµένα ο έλεγχος της κατηγορίας δεν µπορεί 
παρά να αφορά το πώς ελήφθησαν οι καταθέσεις των προστατευό-
µενων µαρτύρων και το πώς τους αποδόθηκε αυτή η ιδιότητα. Κά-
ποιο άλλο στοιχείο στο «κατηγορητήριο» της κυβερνητικής πλειο-
ψηφίας δεν µνηµονεύεται. Θα ψάξει στ’ αλήθεια η Προανακριτική 
να βρει άλλα στοιχεία;

Επιπροσθέτως, όλες οι µηνύσεις που υποβλήθηκαν, ιδίως όµως 
αυτή του κ. Σαµαρά, θα ξαναφέρουν στο επίκεντρο της εξέτασης 
την ουσία της υπόθεσης, ακόµη και µετά τη διαπίστωση της παρα-
γραφής. Αν οι µάρτυρες αποδειχθούν ψεύτες, οι πολιτικοί θα είναι 
αθώοι. Αν αποδειχθεί το αντίθετο, οι πολιτικοί θα είναι ένοχοι. Και 
στις δύο εκδοχές όµως θα εξεταστεί αν πράγµατι υπήρξε µεθό-
δευση και συνεργασία στελεχών της ∆ικαιοσύνης και της παρούσας 
κυβέρνησης. Και για µεν τους πολιτικούς η σηµερινή κυβερνητική 
πλειοψηφία έχει τον πρώτο λόγο να απορρίψει την αίτηση δίωξης, 
αλλά δεν µπορεί να κάνει το ίδιο για τους δικαστικούς.

Στις 15/2/2018 σε κοινή τους ανακοίνωση ο κ. πρόεδρος και η 
κ. εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σηµειώνουν: «Η δε θεσµοθετη-
µένη από την έννοµη τάξη µας λειτουργική ανεξαρτησία της ∆ικαι-
οσύνης είναι αποτρεπτική κάθε είδους παρεµβάσεων στο έργο των 
δικαστικών λειτουργών. Όµως ο δηµόσιος λόγος, µε τον οποίο γίνε-
ται προσωπική στοχοποίηση λειτουργών της ∆ικαιοσύνης, δεν βοη-
θάει, αλλά βλάπτει τη διατήρηση του κλίµατος νηφαλιότητας που α-
παιτείται. Άλλωστε η νοµιµότητα των αποφάσεων και των ενεργειών 
των λειτουργών της ∆ικαιοσύνης υπόκειται σε έλεγχο κατά τον θε-
σµικά προβλεπόµενο τρόπο». Όλα τα ενδεχόµενα ανοιχτά, λοιπόν!

Και κάπως έτσι η κυβέρνηση βρέθηκε (στρατηγικά) σε θέση 
κυνηγηµένου.

Για την ιστορία: Σκάνδαλο φαρµακευτικής δαπάνης δεν υπάρ-
χει ακόµη. Υπάρχουν βάσιµες υποψίες. Σκάνδαλο θα υπάρξει όταν 
τεκµηριωθεί η εµπλοκή προσώπων ή έστω τεκµηριωθεί ο παράνο-
µος ή παράτυπος τρόπος προώθησης των προϊόντων. Προϋποτίθε-
ται σοβαρή Επιτροπή Ανταγωνισµού, σοβαρή Υπηρεσία Επιθεωρη-
τών Υγείας, ισχυρή οικονοµική αστυνοµία και µια άλλη δοµή και 
οργάνωση της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης. Ένα άλλο ελληνικό κράτος. 
Έως τότε, µπορεί ο καθένας µας να λέει ό,τι θέλει, επί δικαίους και 
αδίκους.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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κόσµος

Τ
ην επόµενη µέρα στη Συρία θα διαµορφώσει 
κατά κύριο λόγο η Μόσχα, µε τον πιστό της 
σύµµαχο Άσαντ να ελέγχει το µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας µε εξαίρεση τη ΒΑ περιοχή, 
που είναι υπό τον έλεγχο των Κούρδων µε τη 
στήριξη των ΗΠΑ. Ζητούµενο παραµένει αν 

θα υπάρχουν θύλακες ελεγχόµενοι από την κουρδική πολιτο-
φυλακή YPG και στα δυτικά του ποταµού Ευφράτη.

Οι διπλωµατικές εξελίξεις των τελευταίων δέκα ηµερών ε-
πιβεβαιώνουν τις παραπάνω διαπιστώσεις. Το ταξίδι του συµ-
βούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Μακµάστερ και στη συ-
νέχεια του υπουργού Εξωτερικών Τίλερσον στην Άγκυρα είχε 
ως αποτέλεσµα την αναβολή για λίγες εβδοµάδες της προέ-
λασης των τουρκικών δυνάµεων από την περιοχή του Αφρίν 
προς το Μαντζίµπ, εκεί όπου σταθµεύουν ειδικές δυνάµεις του 
στρατού των ΗΠΑ.

Τετραγωνισµός του κύκλου
Η αναβολή για βραχύ χρονικό ορίζοντα της πορείας προς µετω-
πική σύγκρουση Ουάσινγκτον-Άγκυρας στη Συρία δεν σηµαί-
νει ότι είναι εφικτή µια συµβιβαστική λύση, καθώς οι εξελίξεις 
τρέχουν και στη διµερή διελκυστίνδα ΗΠΑ-Τουρκίας παρεµ-
βάλλονται η Μόσχα, η Τεχεράνη και η ∆αµασκός.

Λίγο µετά την επίσκεψη Τίλερσον στην τουρκική πρωτεύ-
ουσα ανακοινώθηκε η σύγκληση της τριµερούς συνάντησης 
κορυφής Ερντογάν, Πούτιν και Ρουχανί στην Κωνσταντινού-
πολη στα µέσα Απριλίου, µέσα δηλαδή στον ίδιο χρονικό ορί-
ζοντα στον οποίο θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί και η νέα συ-
νάντηση Τίλερσον-Τσαβούσογλου.

Το πιο σηµαντικό όµως γεγονός καταγράφηκε στο πεδίο 
της µάχης στη Β∆ Συρία. Το Κρεµλίνο, αφού έδωσε πράσινο 
φως στην Άγκυρα αποσύροντας τις δυνάµεις του από το Αφρίν, 
άναψε πράσινο φως στη ∆αµασκό να αποστείλει δυνάµεις της 
στην ίδια περιοχή, ανταποκρινόµενη στην έκκληση των Κούρ-
δων για βοήθεια του καθεστώτος Άσαντ ώστε να τεθεί υπό έ-

λεγχο η τουρκική εισβολή.
Οι παραπάνω εξελίξεις µε επίκεντρο το Αφρίν είχαν µέχρι 

στιγµής ως αποτέλεσµα δυνάµεις της κουρδικής YPG αλλά και 
δυνάµεις της συριακής αντιπολίτευσης που στηρίζονται από 
την Τουρκία να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους στην περιοχή Ι-
ντλίµπ, αλλά και κοντά στο Χαλέπι, για να κατευθυνθούν στο 
Αφρίν. Τις θέσεις τους καλύπτουν οι δυνάµεις του Άσαντ και 
η φιλοϊρανική συµµαχία (Φρουροί της Επανάστασης, σιιτική 
πολιτοφυλακή του Ιράκ και Χεζµπολά από τον Νότιο Λίβανο). 
Μια εξέλιξη που προσλαµβάνεται ως στρατηγική απειλή από το 
Ισραήλ, που κρατά ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µε τη Μόσχα.

Η ταυτόχρονη αξιόπιστη στήριξη των Κούρδων στη Συρία 
και διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκίας στα νότια σύνορά 
της είναι για τις ΗΠΑ µια πρόκληση που µοιάζει µε προσπά-
θεια τετραγωνισµού του κύκλου: Αν η Ουάσινγκτον πιέσει τους 
Κούρδους να αποσυρθούν ανατολικά του Ευφράτη, τότε η ηγε-
σία της YPG θα επαναλάβει σε ευρύτερη κλίµακα αυτό που έ-
πραξε στο Αφρίν, θα καλέσει δηλαδή τις δυνάµεις του Άσαντ να 
προωθηθούν προς την τουρκοσυριακή µεθόριο.

Ανατροπή συµµαχιών
Μέχρι στιγµής ο Ερντογάν µε την ταυτόχρονη εµπλοκή των 
τουρκικών δυνάµεων στο Ιντλίµπ απέναντι στη ∆αµασκό και 
την Τεχεράνη και στο Αφρίν απέναντι στους Κούρδους και τις 
ΗΠΑ µπορούσε να συντηρεί την εντύπωση ή µάλλον καλύ-
τερα την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία είναι ένας τρίτος παρά-
γων στη Συρία που µπορεί να παρεµβάλλεται ανάµεσα σε ΗΠΑ 
και Ρωσία και να προωθεί τη δική της εθνική ατζέντα.

Η πραγµατικότητα είναι εντελώς διαφορετική, µε την Ά-
γκυρα να το γνωρίζει πολύ καλά: Ο µόνος τρόπος διασφάλισης 
του ότι η Β∆ Συρία δεν θα γίνει ορµητήριο κουρδικής ένοπλης 
δραστηριότητας στη ΝΑ Τουρκία δεν είναι άλλος από την κυρι-
αρχία του Άσαντ και της φιλοϊρανικής συµµαχίας στις περιοχές 
που ελέγχουν οι Κούρδοι.

Με άλλα λόγια, το πιο ουσιαστικό χαρτί πίεσης του Ερντο-

γάν προς τις ΗΠΑ είναι η δυναµική πλήρους εναρµόνισης των 
θέσεών του για την επόµενη µέρα στη Συρία µε τις στοχεύσεις 
της Μόσχας και της Τεχεράνης.

Τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα, γιατί πολύ απλά ο Ερντογάν 
δεν µπορεί να εξακολουθήσει να πατά σε δύο βάρκες: Η επό-
µενη συνάντηση Τίλερσον-Τσαβούσογλου θα πρέπει να κα-
ταγράψει ουσιαστική υποχώρηση της αµερικανικής πλευράς, 
αρχής γενοµένης από το Μαντζίµπ, ή η Άγκυρα θα πάψει να δι-
αφοροποιείται από τη Μόσχα και την Τεχεράνη και θα αναγνω-
ρίσει τον Άσαντ ως τη νόµιµη κυβέρνηση της Συρίας.

Με άλλα λόγια, το Κουρδικό ως στρατηγικής βαρύτητας α-
πειλή εντός και εκτός συνόρων υποχρεώνει τον Ερντογάν να 
περάσει από τους τακτικούς ελιγµούς σε ανατροπή συµµαχιών, 
αλλά και στον τερµατισµό της στήριξης στο πεδίο της µάχης 
στη Συρία σουνιτικών οργανώσεων.

Η παρακαταθήκη του Κεµάλ
Έτη φωτός µοιάζουν να µας χωρίζουν από το φθινόπωρο του 
2011, όταν ο Ερντογάν, που ήδη είχε δροµολογήσει διάλογο µε 
τον Οτζαλάν και διαµορφώσει σχέσεις στενής συνεργασίας µε 
την κουρδική οντότητα στο Βόρειο Ιράκ, αποφάσιζε να εµπλα-
κεί στην εµφύλια σύγκρουση στη Συρία για να ανατρέψει το α-
λαουιτικό (σιιτικό) καθεστώς Άσαντ και να το αντικαταστήσει 
µε µια σουνιτική κυβέρνηση, µια ανατροπή που θα καθιστούσε 
τη Συρία προτεκτοράτο της Άγκυρας.

Σήµερα όσο ποτέ άλλοτε έχει αξία η παρακαταθήκη του 
Κεµάλ «Ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κόσµο», δηλαδή η απο-
φυγή εµπλοκής σε περιφερειακές συγκρούσεις ορίζει σε καθο-
ριστικό βαθµό την εσωτερική σταθερότητα, εδαφική ακεραιό-
τητα και ενότητα της Τουρκίας.

Μια παρακαταθήκη που διαµόρφωσε ο Κεµάλ µετά την α-
ποτυχηµένη προσπάθεια που διεξήγαγε µέχρι και το 1926 να 
προσαρτήσει το κουρδικό Βόρειο Ιράκ που τότε, µε την ονο-
µασία επαρχία της Μοσούλης, ανήκε στο υπό βρετανική διοί-
κηση Ιράκ.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕ ∆ΥΟ ΒΑΡΚΕΣ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ…
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Συμβαίνει αργά, αλλά σταθερά. Τόσο αργά ώστε να περ-
νάει απαρατήρητη από τις καθημερινές συζητήσεις 
αλλά και τόσο δυνατά ώστε να βαραίνει τις σελίδες της 
Ιστορίας. Η έννοια της φινλανδοποίησης αναφέρεται 

στην επιλογή μιας μικρής χώρας να επιδιώκει μία εξωτερική πολι-
τική η οποία δεν συγκρούεται με τους στρατηγικούς σκοπούς του 
μεγάλου και δυνατότερου γείτονά της. Ο σκοπός είναι η διατήρηση 
της ανεξαρτησίας και κάποιας αξιοπρέπειας του μικρού εταίρου με 
αντάλλαγμα τη σιωπηρή παραδοχή ότι η δυνατή χώρα θα ρυθμίζει 
τις διμερείς ισορροπίες ανάλογα με τις φιλοδοξίες της.

Η ειρηνική εικόνα που έχουμε για τη Φινλανδία δεν αποτελεί 
κάποια παράδοση αυτού του κράτους αλλά αποτέλεσμα συνειδητής 
πολιτικής η οποία ακολουθήθηκε μετά από δεκαετίες ηρωικής ένο-
πλης αντίστασης στον ρωσικό επεκτατισμό. Μετά την ήττα του τε-
λευταίου μεγάλου συμμάχου της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, της 
Γερμανίας, η Φινλανδία αναγκάστηκε, ελλείψει άλλης βοήθειας και 
αντιμέτωπη με μια εχθρική υπερδύναμη, να μηδενίσει τις φιλοδο-
ξίες της και να τεθεί σε μια κατάσταση αυτοευνουχισμού και ειρη-
νοποίησης μπροστά στο περιστασιακό bullying του ανατολικού της 
γείτονα.

Παραλληλισμοί
Η επιλογή αυτή δεν ήταν εύκολη και αποτελούσε ουσιαστικά μια 
λύση επιβίωσης. Οι παραλληλισμοί με την Ελλάδα των τελευταίων 
δεκαετιών είναι αναπόφευκτοι. Παρατηρείται εμφανώς μια υποχώ-
ρηση της ελληνικής αποφασιστικότητας για μια εθνική πολιτική η 
οποία έχει καταλήξει πρακτικά να απορροφάει την περιρρέουσα ε-
πιθετικότητα αντιπαραθέτοντας την απατηλή νιρβάνα της συμμετο-
χής στην ευρωπαϊκή οικογένεια και σε δεύτερο επίπεδο στην Ατ-
λαντική Συμμαχία.

Εξαιρουμένων αντιλήψεων με έντονες τάσεις αρνησιπατρίας, 
δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι αυτή ακριβώς η αποφασι-
στικότητα, το πείσμα, το όραμα και η οργάνωση κατέστησαν στο πα-
ρελθόν την Ελλάδα μία από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις στην Α-
νατολική Μεσόγειο, κυρίως λόγω γεωγραφίας και στρατιωτικής δύ-
ναμης. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει κυριαρχήσει, ωστόσο, μια πιο 
διατακτική, σχεδόν ηττοπαθής στάση, η οποία προκύπτει ίσως σε 

έναν βαθμό από μια σειρά στρατηγικών αποτυχιών οι οποίες μας 
έχουν οδηγήσει να υμνούμε περισσότερο τις «ηρωικές αντιστά-
σεις» στη Μικρά Ασία, τον Β΄ Παγκόσμιο, τον Εμφύλιο, την Κύπρο. 
Ο ηρωισμός των πεσόντων δεν αλλάζει το γεγονός ότι η εμπειρία 
αυτή οδήγησε την ελληνική εξωτερική πολιτική σε ρόλο αμιγώς α-
μυντικό και επιφυλακτικό, με ελάχιστες κινήσεις πρωτοβουλίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τελευταία διπλωματική επιτυχία θε-
ωρείται η είσοδος της Κύπρου στην Ε.Ε., η οποία θα εξασφάλιζε 
την εδαφική ακεραιότητα της Μεγαλονήσου. Η απάντηση της Ελ-
λάδας στις τουρκικές κινήσεις διακατέχεται από μια όλο και πιο υ-
ποχωρητική στάση. Η εικόνα των τουρκικών πλοίων να εμβολίζουν 
ελληνικά και να κάνουν γύρους γύρω από τα Ίμια, τη στιγμή που 
η στρατιωτική ηγεσία ρίπτει στεφάνια στη θάλασσα από απόσταση 
ασφαλείας για να μην προκαλέσει, δεν είναι σίγουρα αντάξια του 
τρόμου που έσπερνε ο ελληνικός στόλος μέχρι τα Δαρδανέλια πριν 
από έναν αιώνα. Η εμφάνιση και μόνο της πολιτικής και πολιτεια-
κής ηγεσίας κατά την επίσκεψη Ερντογάν προκαλεί θλίψη και προ-
βληματισμό.

Η άλλη πλευρά
Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η άλλη μεριά βλέπει τα γεγονότα μέσα 
από τη δική της πραγματικότητα, αλλά είναι δύσκολο να θεωρή-
σει ακόμη και ένας αντικειμενικός παρατηρητής ότι σε αυτή την 
υπόθεση οι επιθετικές ενέργειες των δύο πλευρών είναι ίσες και 
όμοιες. Τα τουρκικά μέσα παρουσιάζουν την εικόνα ελληνικών 
μαχητικών τα οποία διακόπτουν τουρκικές ασκήσεις, καθώς και αλ-
ληγορικές αναφορές στις τουρκικές βραχονησίδες. Από την οπτική 
ενός εθνικόφρονα Τούρκου η εικόνα του ελληνικού Αιγαίου να πνί-
γει την τουρκική χερσόνησο δεν είναι τίποτε άλλο από την ταπει-
νωτική συνθηκολόγηση της Τουρκίας μετά τους Βαλκανικούς. Η 
ανάμνηση του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή είναι τόσο ανύ-
παρκτη όσο οι τέσσερις αιώνες παρουσίας των Οθωμανών στα ελ-
ληνικά εδάφη.

Οι Τούρκοι ηγέτες γνωρίζουν ότι η βασική αιτία για τη φινλαν-
δοποίηση της Ελλάδας δεν είναι άλλη από την αδίστακτη δημο-
γραφική και οικονομική υπεροχή της Τουρκίας, η οποία φαίνεται 
πλέον ξεκάθαρα στη στρατιωτική υπεροπλία. Ο τουρκικός στρατός 

είναι πιο έμπειρος σε αληθινές συνθήκες μάχης, ενώ οι παραγγε-
λίες τελευταίας τεχνολογίας αεροσκαφών και πυραύλων αναχαίτι-
σης είναι αδύνατο να φέρουν την απάντηση μιας ανάλογης ελλη-
νικής κίνησης. Η τουρκική οικονομία είναι τουλάχιστον τέσσερις 
φορές μεγαλύτερη της ελληνικής, με πολύ πιο ζωηρή βιομηχανία 
και τομέα υπηρεσιών. Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι επίσης σημα-
ντικά μεγαλύτερες, παρά τη συναλλαγματική αστάθεια και τις πλη-
θωριστικές πιέσεις οι οποίες προκαλούνται από τις κατά καιρούς 
«επιθέσεις» των αγορών στη λίρα. Το τουρκικό χρηματιστήριο την 
ίδια στιγμή θεωρείται το πιο αναπτυγμένο στη Μέση Ανατολή.

Η ολιγαρχία που χτίζει ο Ερντογάν έχει προκαλέσει έντονα αρ-
νητικά συναισθήματα στη Δύση, αλλά έχει τονώσει την αυτοπεποί-
θηση και το ηθικό των γειτόνων σε έναν βαθμό που στην Ελλάδα 
καμία ζωντανή μνήμη δεν αναγνωρίζει. Η συστηματική διαφωνία 
σε κάθε ζήτημα με τις ΗΠΑ, η προσέγγιση με τη Ρωσία, η υπερο-
πτική στάση κατά τις επισκέψεις σε ευρωπαϊκά εδάφη, καθώς και 
η εκμετάλλευση του μεταναστευτικού, αναδεικνύουν την Τουρκία 
σε παγκόσμια και όχι απλώς περιφερειακή δύναμη. Με τον νεα-
νικό πληθυσμό της και τις ευοίωνες οικονομικές προοπτικές είναι 
πιθανό να θεωρηθεί και επίσημα μέλος της πιο διευρυμένης ομά-
δας των BRICS, μαζί με το Μεξικό και την Ινδονησία. Η Ελλάδα, 
στον αντίποδα, προσπαθεί με τις γερασμένες υποδομές και την ξε-
κληρισμένη από τη μετανάστευση κοινωνία να κρατήσει μια σχε-
τική ισορροπία δυνάμεων. Είναι η πρώτη φόρα εδώ και αιώνες που 
η Τουρκία προηγείται του ελληνισμού στον ιστορικό χρόνο και 
στην πολιτισμική ανάπτυξη υπό την έννοια της προόδου και του ο-
ράματος.

Αδυναμία
Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να κρύβεται κάτω από την ευ-
ρωπαϊκή της κουβέρτα, αναπαράγοντας την ψευδαίσθηση της α-
σφάλειας, αν θέλει να αποφύγει τη νομοτελειακή της παρακμή. Η 
οποιαδήποτε σύρραξη είναι απίθανη και σε κάθε περίπτωση θα 
περιοριζόταν σε ένα σύντομο επεισόδιο, αφού δεν υπάρχει η δυ-
νατότητα μακροσκελούς πολέμου από καμία πλευρά. Η Ελλάδα, 
ωστόσο, είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ισχυρές δυνάμεις για λό-
γους διπλωματικού κυρίως πρεστίζ. Αυτό υπό κανονικές συνθήκες 
απαιτεί ισχυρό, μικρό έστω, επαγγελματικό στρατό, σοβαρή αμυ-
ντική βιομηχανία και σημαντικούς εξοπλισμούς. Δυστυχώς, η οι-
κονομική αδυναμία, αλλά και η διεύρυνση του χάσματος των δυ-
νατοτήτων των δύο χωρών, καθιστά όλο και πιο δύσκολη αυτή την 
αποστολή, την οποία ο αδυσώπητος ρεαλισμός θα καταστήσει μα-
θηματικά μάταιη στο εγγύς μέλλον. Οι Έλληνες πάντα θα μπορούν 
να αναφέρονται στην ψυχή του έθνους και στις κατά φαντασίαν α-
δυναμίες της Τουρκίας, αυτό ωστόσο δεν μπορεί να αποτελέσει σο-
βαρή βάση εθνικής πολιτικής.

Η επιλογή της φινλανδοποίησης εφαρμόζεται ήδη ουσιαστικά 
με τις ήπιες αντιδράσεις στις προκλήσεις και την αποφυγή κινή-
σεων οι οποίες εξάπτουν (εξαιρουμένων πολιτικών λαθών). Την 
ίδια στιγμή που η Τουρκία αδελφοποιείται με τη FYROM και την 
Αλβανία και σαμποτάρει λύση στο Κυπριακό, η Ελλάδα δεν λαμβά-
νει θέση σε σχέση με τις εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της γεί-
τονος και στο Κουρδικό, υιοθετώντας τις γραμμές χωρών οι οποίες 
είναι πρακτικά αδιάφορες. Οι σύμμαχοι της Ελλάδας είναι πολύ 
διστακτικοί σε υποστήριξη η οποία θα αναστάτωνε την τουρκική 
πλευρά, αφού δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τη μελ-
λοντική μίνι υπερδύναμη. Η Ελλάδα κρύβει την αδυναμία της να α-
ναλάβει πρωτοβουλία πίσω από το πρόσχημα της εναρμόνισης με 
την επίσημη γραμμή της Ένωσης γύρω από την είσοδο της Τουρ-
κίας στην Ε.Ε., ένα σενάριο το οποίο πλέον θεωρείται αδιανόητο. 
Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η αδυναμία γίνεται 
αντιληπτή και χωρίς να περιμένει κανείς αυτοκαταστροφικούς λε-
ονταρισμούς διαφαίνεται η ανάγκη για ένα νέο όραμα σε σχέση με 
την εξέλιξη του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Η προβολή 
της Ελλάδας ως φάρου σταθερότητας και δημοκρατίας στην περι-
οχή δεν επαρκεί πλέον και σίγουρα δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμ-
φέροντα με τον ίδιο τρόπο που αυτό έγινε τις τελευταίες δεκαετίες.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηματοοικονομικός αναλυ-
τής στο Λονδίνο. E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr. Twitter: FanisVar. 
Linkedin: Fanis Vartzopoulos.

Η ΑΝΑΠΌΦΕΥΚΤΗ 
«ΦΙΝΛΑΝΔΌΠΌΙΗΣΗ»

  ΤΌΥ ΦΑΝΗ ΒΑΡΤΖΌΠΌΥΛΌΥ*



Τον Μάρτιο έχουν προγραµµατιστεί 639 
ηλεκτρονικές εκποιήσεις ακινήτων.

Η 
µετάπτωση στο καθεστώς των ηλεκτρονι-
κών πλειστηριασµών γίνεται πλέον µε γρή-
γορους ρυθµούς και από την Τετάρτη δεν 
διεξάγονται πια στα ειρηνοδικεία, αλλά 
µόνο ηλεκτρονικά µε επισπεύδουσες τρά-
πεζες και ιδιώτες, ενώ το ίδιο θα συµβεί και 

για χρέη προς την εφορία και τα ταµεία από την 1η Μαΐου.
Οι τράπεζες, αλλά και οι ιδιώτες, πιστεύουν ότι εφόσον ξε-

κινήσει να κινείται κανονικά το σύστηµα, πολλοί οφειλέτες θα 
σπεύσουν θα ρυθµίσουν το χρέος τους, καθώς, αν έχουν τη δυνα-
τότητα, δεν θέλουν να χάσουν το ακίνητό τους.

Υπενθυµίζεται ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί είναι 
ένα από τα δύο προαπαιτούµενα που εκκρεµούν, αλλά και η βα-
σική αιτία για να παγώσει µέχρι τα µέσα Μαρτίου η δόση των 
5,7 δισ. ευρώ.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί παραµένουν το µεγάλο α-
γκάθι για την κυβέρνηση και µάλιστα άναψαν φωτιές στη συνε-
δρίαση του Eurogroup, µε τον επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντρά-
γκι να επιρρίπτει ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για την κα-
θυστέρηση.

Ξεκίνησε η διαδικασία
Ήδη την πρώτη ηµέρα αναµενόταν να βγουν στο ηλεκτρονικό 
σφυρί 70 ακίνητα, ενώ µέχρι την Τρίτη είχαν καταχωριστεί στην 
πλατφόρµα 1.784 πλειστηριασµοί. Μόνο για την ερχόµενη Τε-
τάρτη έχουν προγραµµατιστεί 260 ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί. 
Τον Μάρτιο έχουν προγραµµατιστεί 639 ηλεκτρονικές εκποιή-
σεις ακινήτων. Οι πλειστηριασµοί αυτοί αφορούν ακίνητα, αγρο-
τεµάχια, βιοµηχανικά κτίσµατα, γραφεία, µέχρι εργοστάσια, µε 
τους επισπεύδοντες να είναι τόσο τράπεζες όσο και ιδιώτες.

Η νέα πραγµατικότητα για τους οφειλέτες έρχεται µε 1.000 
πλειστηριασµούς µηνιαίως. Τουλάχιστον 7.000 ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασµοί θα πρέπει να έχουν γίνει από τις τράπεζες µέχρι 
τον Σεπτέµβριο, ενώ τουλάχιστον 6.000 ακόµα θα πρέπει να ακο-
λουθήσουν στο διάστηµα Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου 2018.

Το «χρονοδιάγραµµα» που έχουν θέσει οι δανειστές στις 
τράπεζες µε την Έκθεση Συµµόρφωσης της Κοµισιόν προβλέπει 
40.000 πλειστηριασµούς ετησίως τα επόµενα τρία χρόνια. Από 
την αποτελεσµατική έκβαση των πλειστηριασµών θα κριθεί αν οι 
τράπεζες προσεγγίσουν τον στόχο που έχει τεθεί από την ΕΚΤ 
για τουλάχιστον 3.000 πράξεις έως τον προσεχή Απρίλιο.

Συνολικά πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι είναι µόλις 130, 
ενώ εσχάτως άρχισαν να πιστοποιούνται συµβολαιογράφοι της ε-
παρχίας. Το πρόβληµα µε την επαρχία αντιµετωπίστηκε µεν, µε 
την παροχή δυνατότητας µεταφοράς του ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασµού σε συµβολαιογράφο της πρωτεύουσας, αλλά για να συµ-
βεί αυτό απαιτείται να βεβαιωθεί προηγουµένως ότι δεν υπάρχει 
τοπικός πιστοποιηµένος συµβολαιογράφος.

Τα πράγµατα είναι καλύτερα σε Αθήνα και Πειραιά, όχι όµως 
σε τέτοιον βαθµό που να διαφοροποιείται η συνολική εικόνα.

Παράλληλα, στον χορό από την Πρωτοµαγιά θα µπει και 
η εφορία, που ετοιµάζεται να προχωρήσει σε 17.000 ηλεκτρο-
νικούς πλειστηριασµούς ακινήτων και κινητών περιουσιακών 
στοιχείων οφειλετών και κοιτάζει άλλους 73.000 φορολογου-
µένους οφειλέτες. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχει-
ρήσεις που χρωστούν φόρους, τέλη και φοροπρόστιµα πάνω 
από 50.000 ευρώ ο καθένας.

Όσοι έχουν περιουσιακά στοιχεία, κατοικίες, χωράφια, αυτο-
κίνητα, σκάφη, εάν δεν φροντίσουν να εξοφλήσουν ή να ρυθµί-
σουν σε δόσεις τα χρέη τους, θα τα δουν να βγαίνουν στο «σφυρί», 
καθώς αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί και για χρέη στο 
∆ηµόσιο.

Την ίδια στιγµή η Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλά-
δας (ΕΕΚΕ) προχώρησε στη δηµιουργία επιστηµονικών οµάδων 
εργασίας, προκειµένου να παρέχουν ενηµέρωση προς τους πολί-
τες σχετικά µε τους πλειστηριασµούς ακινήτων.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΕΚΕ σηµειώνει ότι «πολλοί δανειολή-
πτες δεν γνωρίζουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων τους έ-
ναντι της επιβολής κατάσχεσης, γι’ αυτό έχει δηµιουργήσει επι-
στηµονικές οµάδες εργασίας, αποτελούµενες από νοµικούς και 
οικονοµολόγους, οι οποίοι παρέχουν ενηµέρωση και συµβου-
λευτική στους οφειλέτες.

»Για τους πλειστηριασµούς που έχουν ήδη οριστεί να 
πραγµατοποιηθούν µε φυσικό τρόπο οποτεδήποτε µετά τις 
21/02/2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του 
πλειστηριασµού, αυτοί διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, από 
τις 14:00 έως τις 18:00, εφόσον δεν αλλάζει η ηµεροµηνία διενέρ-
γειας και ο υπάλληλος του πλειστηριασµού (συµβολαιογράφος).

»Ο πλειστηριασµός διενεργείται κατόπιν ανάρτησης αναγγε-
λίας από τον συµβολαιογράφο στο ηλεκτρονικό σύστηµα δέκα 
(10) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας.

»Εφόσον αλλάζει η ηµεροµηνία διενέργειας ή ο υπάλληλος 

του πλειστηριασµού (συµβολαιογράφος), ο επισπεύδων δανει-
στής (π.χ. η τράπεζα) είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει τη 
µεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειάς τους στον ο-
φειλέτη µε επίδοση προς αυτόν νέου αποσπάσµατος κατασχετή-
ριας έκθεσης, το αργότερο δέκα ή είκοσι εργάσιµες ηµέρες (ε-
ξαρτάται αν πρόκειται για κατάσχεση κινητών ή ακίνητων περι-
ουσιακών στοιχείων) πριν από την ορισθείσα αρχικά ηµεροµηνία 
διενέργειας του φυσικού πλειστηριασµού».

Η µετάπτωση όλων των πλειστηριασµών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα αναµένεται να γίνει σταδιακά τους προσεχείς µήνες 
και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των συµβολαιογράφων µέχρι τον 
Ιούνιο πάνω από 5.000 πλειστηριασµοί θα έχουν αναγγελθεί για 
να διενεργηθούν ηλεκτρονικά.

Το στοκ των ακινήτων που εκκρεµούν να πλειστηριαστούν 
εντός του 2018 εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα 10.000 και δεν είναι 
τυχαίο ότι αυτόν τον στόχο έχουν θέσει και οι τράπεζες µετά τις 
πιέσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού (SSM).

Κρίσιµο θέµα για τους θεσµούς είναι να υπάρχει κανονική 
ροή πλειστηριασµών κάθε µήνα σε όλες τις περιφέρειες, έτσι 
ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η κανονικότητα πανελλαδικά.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε εµπλοκής κατά τη διενέρ-
γεια των πλειστηριασµών στις τοπικές περιφέρειες, ο νόµος δίνει 
τη δυνατότητα στους επισπεύδοντες τον πλειστηριασµό, δηλαδή 
στις τράπεζες ή στους ιδιώτες, να επιλέξουν όχι µόνο συµβολαι-
ογράφο που ανήκει στον συµβολαιογραφικό σύλλογο του τόπου 
εκτέλεσης αλλά και συµβολαιογράφο που ανήκει σε σύλλογο της 
Αθήνας. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται να περιοριστούν ή να 
αποτραπούν φαινόµενα αναστολής των πλειστηριασµών εξαιτίας 
τοπικιστικών συµφερόντων ή συµπεριφορών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 
«ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ»

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ
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Πρωταθλητισμό στο ωράριο κάνουν οι Έλλη-
νες, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή 
των χωρών της Ευρώπης με τις περισσότερες 
ώρες εργασίας. Πρόσφατη έρευνα του Οργανι-
σμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) αποδεικνύει ότι οι Έλληνες όχι μόνο δεν είναι «τεμπέλη-
δες» αλλά καταγράφουν ρεκόρ στις εργατοώρες. Την ίδια ώρα έ-
ρευνα στην Περιφέρεια Αττικής έδειξε ότι το 57% των εργαζομένων 
προσλαμβάνεται με μερική απασχόληση.

Προβάδισμα για τους Έλληνες
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο μέσος Έλληνας δουλεύει 
2.035 ώρες τον χρόνο, περίπου 70 ώρες περισσότερο σε σχέση με 
το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν οι Γερμανοί εργάζονται μόλις 
1.363 ώρες. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την κατα-
γραφή της εργασίας σε 35 μέλη του ΟΟΣΑ από τον δυτικό κόσμο, 
δηλαδή από τα πιο προηγμένα σε οικονομικούς όρους κράτη.

Πάντως, οι αριθμοί κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικοί είναι, αφού 
στην Ελλάδα το 11% της εργασίας είναι μερικής απασχόλησης. Ω-
στόσο, τα σκήπτρα στο συγκεκριμένο εργασιακό καθεστώς κρατά η 
Ολλανδία με 37,7% και ακολουθεί η Ελβετία με 27%.

Όσο για τους αυτοαπασχολούμενους, στην Ελλάδα ανέρχονται 
στο 34,1% της συνολικής εργασιακής απασχόλησης, με τη χώρα μας 
να είναι στη δεύτερη θέση, πίσω από την Κολομβία, όπου η αυτοα-
πασχόληση φτάνει στο 51,3%.

Πρώτη σε παραγωγή η Γερμανία
Από την ίδια έρευνα προκύπτει ακόμη ότι η Γερμανία είναι πρώτη 
σε παραγωγή, με τους εργαζόμενούς της να δουλεύουν 1.680 ώρες 
το έτος, ξεπερνώντας τους Βρετανούς κατά 27%. Όσον αφορά τα υ-
πόλοιπα κράτη, Γάλλοι, Ολλανδοί και Δανοί εργάζονται λιγότερες 
από 1.500 ώρες τον χρόνο ετησίως. Μάλιστα οι τελευταίοι έχουν 
παγκοσμίως τις καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Η πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ δεν είναι η μοναδική που κατα-
δεικνύει ότι οι Έλληνες δουλεύουν σκληρά. Τον περασμένο Δεκέμ-
βριο έρευνα που διεξήχθη για την εργατικότητα των Ευρωπαίων 
κατέταξε τους Έλληνες στην πρώτη θέση με 39 ώρες εργασίας την 
εβδομάδα. Ακολουθούσαν οι Ρώσοι με 38 ώρες, οι Ιρλανδοί και οι 
Ισλανδοί με 36 ώρες και οι Πορτογάλοι με 35. Τις τελευταίες θέσεις 

καταλάμβαναν οι Γάλλοι με 28 ώρες την εβδομάδα, οι Νορβηγοί με 
27 ώρες και τελευταίοι οι Γερμανοί με 26 ώρες εργασίας.

Ένας στους τέσσερις με μερική απασχόληση
Εν τω μεταξύ, από την έρευνα της εταιρείας Μarc Α.Ε. με τίτλο 
«Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής» 
για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με το Ερ-
γατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), προκύπτει ότι το 57% των 
προσληφθέντων του τελευταίου χρόνου εργάζεται με καθεστώς με-
ρικής απασχόλησης. Από αυτή τη μορφή εργασίας πλήττονται πε-
ρισσότερο οι γυναίκες σε ποσοστό 41% και οι νέοι ηλικίας 18-34 
ετών σε ποσοστό 41,5%.

Αυξητική τάση σημειώνει και η ετεροαπασχόληση. Ειδικότερα, 
ένας στους τρεις εργαζόμενους (32%) αναφέρει πως το αντικείμενο 
της εργασίας του δεν ανταποκρίνεται στην ειδίκευση ή στο αντι-
κείμενο των σπουδών του. Το ποσοστό αυτό καταγράφεται εντονό-
τερο στις γυναίκες (38%) και στους νέους κάτω των 35 ετών (41%).

Εργασία χωρίς ασφάλιση
Η ισχυρή τάση απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων καταδει-
κνύεται και από την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι το 1/4 όσων προσλήφθηκαν την τελευταία τριετία 
στερείται πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης. Το 82,7% των εργαζο-
μένων δήλωσε ότι έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Το 10,3% ανέ-
φερε πως ασφαλίζεται αλλά για λιγότερες ώρες, ενώ αυτασφάλιση 
δήλωσε το 0,8%.

Επιπλέον, ένας στους τέσσερις εργαζόμενους κάτω των 35 ετών 
(25,3%) δεν έχει πλήρη ασφάλιση. Ποσοστό 16% αναφέρει πως έχει 
ασφαλιστεί για λιγότερες ώρες και το 9,3% εργάζεται ανασφάλιστο.

Όσον αφορά τις ώρες εργασίας, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος υ-
πολογίζεται στις 38 ώρες την εβδομάδα, ενώ το 43% των εργαζομέ-
νων ανέφερε πως έχει αναγκαστεί να εργαστεί και Κυριακές.

Μισθός κάτω από 500 ευρώ
Με μισθό κατώτερο των 500 ευρώ αμείβεται ένας στους πέντε 
εργαζόμενους, ενώ ο μέσος όρος των καθαρών μηνιαίων αποδο-
χών ανέρχεται στα 806 ευρώ. Γυναίκες, νέοι κάτω των 35 ετών 
και όσοι προσλήφθηκαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες είναι 
οι μεγάλοι χαμένοι σε ποσοστά 27,8%, 31,5% και 42,1% αντιστοί-

«Ο Έλληνας δουλεύει περισσότερο 
από κάθε Ευρωπαίο». ΟΟΣΑ

«Επτά στους δέκα με μερική 
απασχόληση». Περιφέρεια Αττικής

χως, γεγονός που καταδεικνύει τη σαφή και συνεχή τάση μείω-
σης των αποδοχών.

Σχετικά με την καταβολή της μισθοδοσίας, τέσσερις στους 
δέκα αναφέρουν προβλήματα. Μόνο το 57% των εργαζομένων δη-
λώνει πως λαμβάνει τον μισθό του χωρίς καθυστέρηση, το 33% συ-
νήθως με καθυστέρηση και το 9,3% των εργαζομένων αναφέρει πως 
η καταβολή του μισθού καθυστερεί πάντα.

Άνεργοι με μειωμένες απαιτήσεις
Σε καθεστώς ανεργίας για περισσότερο από δύο χρόνια δήλωσαν 
ότι παραμένουν έξι στους δέκα συμμετέχοντες στην έρευνα, ενώ το 
σχετικό επίδομα λαμβάνει ο ένας στους δέκα. Η αναζήτηση εργα-
σίας για έναν στους πέντε γίνεται μέσω του ΟΑΕΔ (20,9%), ενώ έξι 
στους δέκα αναζητούν μια οποιαδήποτε εργασία. Πάντως, είναι αξι-
οσημείωτο πως όσο αυξάνεται ο χρόνος ανεργίας, αλλά και η ηλικι-
ακή κατηγορία των ανέργων, τόσο αυξάνεται και το ποσοστό όσων 
αναζητούν μια οποιαδήποτε εργασία με μειωμένες απαιτήσεις.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμ-
βρίου του περασμένου έτους και τον εξεταζόμενο πληθυσμό απο-
τέλεσαν οι μισθωτοί εργαζόμενοι, απασχολούμενοι στον ιδιωτικό 
και ευρύτερο δημόσιο τομέα, και άνεργοι 18-65 ετών, στην περιοχή 
της Αττικής. Το μέγεθος δείγματος ανήλθε σε 1.501 άτομα, εκ των 
οποίων 1.001 ήταν εργαζόμενοι και 500 άνεργοι.

ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ

  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει, ο ρωμαϊκός θρίαμβος και 
οι δέκα κάλπες είχαν στηθεί, ο φόβος και ο τρόμος των 
αστών, ο αγέρωχος τιμωρός Πολάκης ήταν έτοιμος για όλα.

  ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΤΕ 
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ

Οι πόλεις είναι οι μονάδες του 
σύγχρονου πολιτισμού και, πα-
ράλληλα με την αστικοποίηση 
των πληθυσμών, εδώ και δύο αι-

ώνες επεκτείνονται με εκθετικούς ρυθμούς. 
Τόσο, που μετά το 2050 ο πλέον δραστικός πα-
ράγοντας που θα επηρεάζει τα του πλανήτη θα 
είναι οι πόλεις.

Σκεφτείτε τούτο: Στις αρχές του 1900 
μόλις ένας στους έξι Έλληνες ζούσε σε πόλη. 
Πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο (1940) το ποσοστό 
διπλασιάστηκε και ένας στους τρεις ζούσε σε 
πόλη. Το 1970 ήδη οι κάτοικοι πόλεων ήταν 
ένας στους δύο, ενώ σήμερα έξι με επτά στους 
δέκα Έλληνες (ποσοστό που αγγίζει το 60%) 
κατοικούν και δραστηριοποιούνται μέσα σε 
ευμεγέθη αστικά συγκροτήματα. Πρόκειται 
για μια ραγδαία μετατόπιση, ένα ανθρώπινο 
τσουνάμι που βρήκε απροετοίμαστη όχι μόνο 
την ελληνική πολιτεία αλλά και όλο τον κόσμο.

Οι πόλεις, αφημένες στην τύχη τους, α-
ποδεικνύονται αυτοκτονικές και αυτοκατα-
στρέφονται, συμπαρασύροντας το περιαστικό 
περιβάλλον, προκαλώντας περιττές σπατά-
λες ενέργειας, παραγωγή ρύπων και αλυσιδω-
τές περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Και, φυσικά, 
σοβαρές συνέπειες στην υγεία και στην οικο-
νομία. Όμως αυτή η εντυπωσιακή τάση συ-
γκέντρωσης σε πόλεις, που εύλογα θα επηρε-
άσει κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη, ενώ εκ 
πρώτης όψεως φαίνεται σαν πρόβλημα, στην 
πραγματικότητα δεν είναι το πρόβλημα αλλά η 
λύση στα προβλήματα του ανθρώπου.

Οι πόλεις, χωρικά, είναι οι κύριοι μαγνή-
τες έλξης της δημιουργικότητας, της επιχει-
ρηματικότητας, της καινοτομίας και τελικά 
του πλούτου. Το ερώτημα είναι τι είδους πό-
λεις θέλουμε και με ποιον τρόπο μπορούμε να 
τις αποκτήσουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι πρέ-
πει να κάνουμε, διότι αν αφήσουμε τα πράγ-
ματα όπως πάνε να φτάσουν στο προορισμό 
τους, οι περισσότερες πόλεις θα μετατραπούν 
σε σκουπιδότοπους ανθρώπων. Αυτό το δυσά-
ρεστο ενδεχόμενο από μόνο του εγκυμονεί μια 
αισιόδοξη προοπτική.

Το ευχάριστο είναι ότι ήδη γνωρίζουμε 
πως οι πόλεις δεν πεθαίνουν. Ακόμα κι αν ρί-

ξουμε ατομική βόμβα σε μια πόλη, έπειτα από 30 
χρόνια θα έχει επουλώσει τις πληγές της και θα 
έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό. Άρα οι πόλεις 
διαθέτουν μια ιδιότητα των δικτύων, την ιδιότητα 
του scaling. Επεκτείνονται ευέλικτα και εξελίσ-
σονται κλιμακούμενες με τρόπο προβλέψιμο.

Αυτή η δυνατότητα για scaling που πε-
ριγράφεται σε μελέτες μεγάλων ερευνητι-
κών κέντρων δείχνει ότι οι πόλεις, όπως και 
οι βιολογικοί οργανισμοί, για να διπλασιάσουν 
το μέγεθός τους δεν χρειάζονται άλλη τόση ε-
νέργεια (ή χρήμα) αλλά μόλις το 75% του αρχι-
κού ποσού. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο το μέγε-
θός της, τόσο μικρότερο το κόστος για να μεγα-
λώσει κι άλλο.

Οι πόλεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 
μετουσίωση των ανθρώπινων δικτύων και 
δομών επί του εδάφους. Αυτό που συμβαί-
νει στις πόλεις, και ήδη το γνωρίζουμε από δι-
αίσθηση, είναι ότι από τη στιγμή που εγκαινι-
άσεις λ.χ. έναν αστικό σιδηρόδρομο, ο διπλα-
σιασμός της επιρροής του (π.χ. του μήκους 
γραμμής, η αύξηση της ταχύτητας κ.λπ.) δεν α-
παιτεί αντιστοίχως το διπλάσιο κόστος, παρά 
μόλις το 75% αυτού. Και το εκπληκτικό είναι 
ότι οι θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία αυξά-
νονται με ρυθμό γοργότερο του επενδεδυμέ-
νου κεφαλαίου, για την ακρίβεια κατά 15% πα-
ραπάνω από την κλίμακα – που σημαίνει ότι 
το επίπεδο ζωής κλιμακώνεται γοργότερα από 
την επένδυση που το προκάλεσε.

Όλες οι πόλεις μεγαλώνουν παράλογα 
και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. 
Μια πόλη δεν μπορεί να καταστραφεί ακόμα κι 
αν πλειστηριάσουν όλα της τα ακίνητα. Καμία 
αρνητική εξέλιξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 
και το επίπεδο ζωής θα ταπεινωθεί στον ίδιο 
βαθμό. Απλώς εδώ στην Ελλάδα συνδράμουν 
και άλλοι καταθλιπτικοί παράγοντες που κά-
νουν την επιστροφή στην αισιοδοξία να φαίνε-
ται όλο και πιο ανέφικτη. Στο χέρι μας είναι το 
αν θα συνεχιστεί αυτή η εμμονή στην τσαπα-
τσουλιά, στην αρπαχτή και στην αυθαιρεσία.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτι-
κός μηχανικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία 
Publicspace.gr.

To σκίτσο προέρχεται από τον γνωστό «ζωγράφο με την 
τεχνοτροπία του σοσιαλιστικού ρεαλισμού», όπως μας 
ενημερώνει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ο οποίος 
«μετά την περυσινή αφίσα με Παππά-Καμμένο χτύπησε 
ξανά φέτος με εμένα (έχω λιώσει στο γέλιο)».
Το μικρό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διαδικασία 
ήταν πως οι «μιζαδόροι λύκοι» κάθε άλλο παρά λούφα-
ξαν έντρομοι, ήταν άκρως επιθετικοί στην υπεράσπιση 
του εαυτού τους και εκείνοι που φάνηκε να λουφάζουν 
ήταν οι εισηγητές και αρμόδιοι υπουργοί της κοινοβου-
λευτικής πλειοψηφίας, οι οποίοι, με την εξαίρεση του 
ατρόμητου Φόβου και Τρόμου των Αστών, περιορίστη-
καν σε γενικόλογες αναφορές, σαν να έκαναν αγγαρεία, 
σαν να μην ήθελαν να συνδεθούν με τα τεκταινόμενα.

Το αποκορύφωμα ήταν η ομιλία του πρωθυπουργού, ο 
οποίος προσγείωσε το θέμα από το μεγαλύτερο σκάνδα-
λο όλων των εποχών, τις ποινικές ευθύνες και την ενοχή 
μέχρι αποδείξεως του εναντίου των κατηγορουμένων 
στην αναζήτηση πολιτικών ευθυνών.

Δεν ήταν στροφή, ήταν kolotoumba. Αλλά, εντάξει, το 
είχε ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός από το ξεκίνημα, δεν 
θα μιλούσε νομικά.

Η δε βασική απάντησή του στις κατηγορίες που εξαπέ-
λυσαν οι κατηγορούμενοι στους κατηγόρους ήταν κάτι 
σε στιλ «δεν δικαιούστε να μιλάτε, επειδή είσαστε οι 
σαμαροβενιζέλοι γερμανοτσολιάδες». 

Μια απάντηση που θα μπορούσε να σταθεί ειπωμένη από 
τον ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν ακόμη αντιπολίτευση, όχι τώρα, που 
επίσης έχει κατεδαφίσει δικαιώματα, έχει κόψει συντά-
ξεις, μειώσει κοινωνικές δαπάνες, πετσοκόψει μισθούς 
και από την άλλη νέμεται την εξουσία και τα προνόμιά της. 
Κατά τα άλλα, δύο ήταν οι μεγάλες στιγμές της διαδικα-
σίας. Η πρώτη έδωσε μια εικόνα που έμεινε στη μνήμη, 
εκείνη του Παναγιώτη Πικραμμένου να υπερασπίζεται 
συγκινημένος τον εαυτό του και την ίδια ώρα ο Παύλος 
Πολάκης να χασκογελάει. Εικόνα που δεν αλλάζει, 
ακόμη κι αν το γέλιο του Πολάκη απευθυνόταν στους 
βουλευτές της ΝΔ, όπως προσπάθησε να δικαιολογηθεί.

Η άλλη μεγάλη στιγμή ήταν η παρουσία Βενιζέλου, όποια 
άποψη κι αν έχει ο καθένας γι’ αυτόν, η οποία ήταν ισο-
πεδωτική, ένα βασισμένο σε στέρεα επιχειρηματολογία 
σφυροκόπημα στη συγκυβέρνηση και στις προφανείς 
μεθοδεύσεις της στην υπόθεση, από την πρώτη μέχρι την 
τελευταία λέξη.

Η γενική εικόνα, πάντως, από τη συνεδρίαση της Βουλής 
ήταν πως σε επίπεδο εντυπώσεων πρόκειται για την 
πρώτη μεγάλη κοινοβουλευτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ όσο 
είναι κυβέρνηση. Και το επίπεδο των εντυπώσεων 
δεν είναι λίγο, άλλωστε η όλη υπόθεση μέχρι στιγμής 
έχει να κάνει με τη δημιουργία εντυπώσεων για τους 
κατηγορούμενους. Η κυβέρνηση είχε ένα πολύ ισχυρό 
χαρτί στα χέρια της, το σκάνδαλο της Novartis, το έπαιξε 
πρόωρα και βιαστικά λόγω των συλλαλητηρίων για το 
Μακεδονικό και σε μεγάλο βαθμό το έκαψε. Μένει να 
αποδειχθεί αν θα καεί και η ίδια.
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συνέντευξη

Το στοίχημα που πρέπει 
να κερδίσει η δημόσια 
συχνότητα είναι το αντίστοιχο 
που κατάφεραν τα δημόσια 
μέσα της Εσπερίας: 
την απόλυτη πολιτική 
χειραφέτηση από την εκάστοτε 
διακυβέρνηση.

  ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Γιάννης Σκάλκος, δημοσιογράφος 
στη δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ)

«Η δημοσιογραφία προϋποθέτει 
γνώσεις, έχει όρια, κανόνες 

και δεοντολογία»

Τ
ον παρακολουθούμε τα πρωινά 
του Σαββατοκύριακου από τη δη-
μόσια τηλεόραση. Ο δημοσιογρά-
φος Γιάννης Σκάλκος παρουσιάζει 
με την Ευρυδίκη Χάντζιου την τρί-
ωρη ενημερωτική εκπομπή «Μαζί 

το Σαββατοκύριακο». Ο κ. Σκάλκος μίλησε στη 
Free Sunday για τις απαιτήσεις που έχει μια 
πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, την επαναλειτουρ-
γία της ΕΡΤ και την κατάσταση, όπως έχει δια-
μορφωθεί σήμερα, στα media.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για την 
επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Πώς κρίνετε ότι 
βαίνει μέχρι στιγμής το εγχείρημα;
Απ’ όλες τις οικοσκευές, η τηλεόραση εκπέμπει 
δουλειά και μόχθο εργαζομένων σε πραγμα-
τικό χρόνο. Ακόμη και στην επανάληψη προ-
γράμματος. Η ΕΡΤ, αλλά και κάθε ραδιοτηλεο-
πτικός δημοσιογραφικός οργανισμός, δεν είναι 
σαν τον φούρνο της κουζίνας. Όταν κλείνεις τον 
διακόπτη ξαφνικά και, το χειρότερο, τραβάς τα 
καλώδια των πομπών για να πέσει μαύρο στον 
τηλεοπτικό δέκτη, έχεις προκαλέσει καταστρο-
φικό ντόμινο. Με ένα πάτημα του κουμπιού, έτσι 
απλά, δεν το ξαναβάζεις σε λειτουργία. Από μια 
άλλη οπτική γωνία, δείτε τον πολύμηνο αγώνα 
των συναδέλφων στο MEGA. Με επαγγελματι-
σμό και αυταπάρνηση να διατηρήσουν το κα-
νάλι ανοιχτό, επειδή αν κλείσει, δεν ξαναεκπέ-
μπει εύκολα. Όσο για το εγχείρημα της επανα-
λειτουργίας της ΕΡΤ, πρωτίστως οι τηλεθεατές 
που καταβάλουν το ανταποδοτικό τέλος αξιολο-
γούν και κρίνουν. Προσωπικά, πιστεύω ότι μετά 
την πρώτη φάση της επαναλειτουργίας, που κύ-
λησε ομαλά, από το περασμένο καλοκαίρι μπή-
καμε δυνατά στην επόμενη φάση, της ανάπτυξης 
όλων των δομών, όπως, για παράδειγμα, της υ-
βριδικής, και η ΕΡΤ θα εντυπωσιάσει.

Τα Σαββατοκύριακα έχετε αναλάβει την ευ-
θύνη της πρωινής ενημέρωσης μαζί με την 
Ευρυδίκη Χάντζιου. Θα μας πείτε λίγα λόγια 
γι’ αυτή τη συνεργασία;
Η πρωινή ενημέρωση το Σαββατοκύριακο έχει 
ιδιαίτερες απαιτήσεις. Να είναι στιβαρή και ταυ-
τόχρονα εκλαϊκευμένη. Κατατοπιστική και χρή-
σιμη για τα προβλήματα της καθημερινότητας, 
χωρίς όμως να ψυχοπλακώνει τον τηλεθεατή 
πρωί πρωί. Στην εκπομπή μας, «Μαζί το Σαβ-
βατοκύριακο», η δημοσιογραφική ομάδα προ-
χώρησε σε γερή μεταγραφή από τις ειδήσεις. 
Η Ευρυδίκη δεν χρειάζεται συστάσεις και δεν 
χρειάστηκε η ίδια χρόνο συμμετοχής για να συ-
μπράξει. Έχουμε εξαιρετική χημεία στο επιτε-
λείο του «Μαζί το ΣΚ». Από την παραγωγή της 
εκπομπής μέχρι τον μάχιμο σκηνοθέτη μας. Η 
εκπομπή άλλωστε μιλάει από μόνη της…

Πού πιστεύετε ότι υπερέχει η δημόσια ραδι-
οτηλεόραση έναντι των ιδιωτικών ΜΜΕ και 
πού υστερεί;
Επειδή άνοιξα την επαγγελματική μου διαδρομή 
σε κραταιό ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό και 
συνέχισα στα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια, έχω την 
πεποίθηση ότι ΕΡΤ και ιδιωτικά ΜΜΕ διακρίνο-
νται σε διαφορετικά πεδία. Η δημόσια ραδιοτη-
λεόραση υπηρετεί τον πολιτικό πλουραλισμό και 
οι ειδήσεις ή οι εκπομπές που μεταδίδει δεν 
στοχεύουν το λεγόμενο «δυναμικό κοινό» των 

μετρήσεων τηλεθέασης. Επιπροσθέτως, έχει 
παιδευτικό ρόλο, για παράδειγμα στο πεδίο των 
γραμμάτων, των τεχνών, γενικότερα του πολι-
τισμού. Το στοίχημα όμως που πρέπει να κερ-
δίσει η δημόσια συχνότητα είναι το αντίστοιχο 
που κατάφεραν τα δημόσια μέσα της Εσπερίας: 
την απόλυτη πολιτική χειραφέτηση από την ε-
κάστοτε διακυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την απο-
λυταρχική απόφαση του 2013 για μαύρο. Έχουν 
γίνει ήδη βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, γι’ 
αυτό και αισιοδοξώ.

Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στον 
τρόπο ενημέρωσης του κόσμου;
Βρισκόμαστε στην απαρχή τεκτονικών αλλα-
γών στην ενημέρωση. Η πληροφορία διαχέ-
εται μέσω των κοινωνικών δικτύων με εντυ-
πωσιακή ταχύτητα. Είμαστε άραγε έτοιμοι να 
αφομοιώσουμε τις νέες ειδήσεις; Είναι οι πλη-
ροφορίες ειδήσεις ή fake news; Με ποια δεο-
ντολογική βάση και ποιος τις υπηρετεί; Να συ-

νεχίσω ή θα κουράσω τους αναγνώστες μας με 
τα ερωτήματα που ανακύπτουν;

Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο σας ρεπορτάζ;
Βεβαίως! Ήταν μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Συ-
νήθως οι ειδήσεις δεν είναι ευχάριστες. Πρέπει 
ο δημοσιογράφος να είναι οικογενειακά καλλι-
εργημένος και πηγαία αισιόδοξο άτομο για να α-
ντεπεξέλθει. Νεόκοπος συντάκτης βούτηξα στο 
σχολείο του ελεύθερου ρεπορτάζ ανάμεσα σε 
σπουδαίους συναδέλφους στις αρχές του ’90. 
Επιτρέψτε μου μια βασική λεπτομέρεια: χωρίς 
κινητά τηλέφωνα τότε.

Οι δημοσιογράφοι, στο πλαίσιο της δουλειάς, 
έχουμε τουλάχιστον μια «ατυχή» στιγμή. Θα 
θέλατε να μας διηγηθείτε μια δική σας;
Εκτός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού αέρα, όχι μία 
αλλά πληθώρα ατυχών στιγμών. Ιδίως όταν κυ-
νηγάς την είδηση ή επιχειρείς να τη διασταυρώ-
σεις. Στον αέρα, λοιπόν! Πολύ πίσω στον χρόνο, 

είχα μια αποκλειστική πληροφορία για την επι-
κείμενη σύλληψη ενός ατόμου, υπόπτου μιας 
πολύκροτης υπόθεσης της εποχής. Τη στιγμή 
που φτάνω, αντιλαμβάνομαι την άφιξη συναδέλ-
φου που είχε κι εκείνος την ίδια πληροφορία, 
άρα διαζευγμένοι και οι δυο με τη μοναδική α-
ποκλειστικότητα. Περιμένοντας να φτάσουν ει-
σαγγελείς και αστυνομία, βγάλαμε λογοπαίγνιο 
με το επίθετο του πρωταγωνιστή της υπόθεσης. 
Μόλις ξεκινά η επιχείρηση σύλληψης του φε-
ρόμενου ως δράστη, βγαίνω στον αέρα και από 
την ένταση της στιγμής μού ξεφεύγει και απο-
καλώ τον άνθρωπο με το επίθετο «Κρυφτού-
λης». Από το λογοπαίγνιο.

Ως δημοσιογράφος, πώς κρίνετε την κατά-
σταση, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, στα 
media;
Ανακατατάξεις ελέω αδειών έχουμε στο τηλεο-
πτικό πεδίο. Η κατάσταση στα έντυπα εξακολου-
θεί να είναι δύσκολη και στους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς χειρότερη. Συνάδελφοι απλήρωτοι επί 
μήνες ή μακροχρόνια άνεργοι. Αρκετοί με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών υποαπασχολούνται ή εργά-
ζονται με 390 ευρώ. Λοιπόν; Media ή medieval;

Πολλοί εκφράζουν την άποψη ότι η παρα-
δοσιακή δημοσιογραφία αντικαθίσταται στα-
διακά από τη δημοσιογραφία των πολιτών. 
Ποια είναι η άποψή σας;
Το επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι ανοι-
χτό. Ίσως από τα ελάχιστα επαγγέλματα όπου οι 
δανειστές δεν είχαν απαίτηση. Πόσο πια να το 
ανοίξεις; Η δημοσιογραφία προϋποθέτει γνώ-
σεις, έχει όρια, κανόνες και δεοντολογία. Δη-
λαδή η λεγόμενη «δημοσιογραφία των πολι-
τών» συμπυκνώνεται στο λαϊκίστικο πλαίσιο, 
δημοσιογραφία από τους πολίτες, για τους πο-
λίτες, με τους πολίτες;

Τηλεόραση: ενημέρωση, ψυχαγωγία ή 
infotainment;
Λίγο τηλεόραση, περισσότερο διάβασμα. Κυκλο-
φορούν σπουδαίοι συγγραφείς ανάμεσά μας. 
Διάβασε τουλάχιστον την εφημερίδα που κρα-
τάς! Λιγότερη ώρα απέναντι από την τηλεόραση, 
περισσότερη ώρα με τους αγαπημένους μας. Α-
πόσταση από το κινητό, πιο κοντά στα παιδιά μας. 
Άσε το tablet να φορτιστεί και κουνήσου από τη 
θέση σου! Κάνει καλό στην υγεία!
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SKODA KAROQ 1.0 TSI
ΜΟΝΤΕ ΡΝΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

CITROEN C4 CACTUS
ΦΟΥΛ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣΦΟΥΛ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
KIA CEED 
CITROEN BERLINGO 
MERCEDES A-CLASS 

∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ
KIA STONIC 1.4
MITSUBISHI ASX 1.6 
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4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
6. Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ 
MERCEDES A-CLASS 
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ, 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ 
HIGH TECH, ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟ 
MBUX, ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
INFOTAINMENT
8. ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΚΡΟ SUV ΤΗΣ 
SKODA, ΤΟ KAROQ, ΕΧΕΙ 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 
∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΤΟΥ ΤΩΝ 1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ 115 ΙΠΠΩΝ
10. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΣ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ 
CITROEN C4 CACTUS ΠΟΥ 
ΦΙΛΟ∆ΟΞΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ 
ΠΗΧΗ ΨΗΛΑ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
12. ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
MITSUBISHI ASX ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΛΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 
SUV ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
14. TO KIA STONIC ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΤΕΡΝΟ, ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 
∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΩΝ 1.400 
ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 100 
ΙΠΠΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
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CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΩΡΑ!

Όπως κάθε χρονιά εδώ και 11 έτη έτσι και φέτος η Cigarette 
θα παρουσιάσει στο Μαϊάµι ένα σκάφος της εµπνευσµένο 
από ένα µοντέλο της AMG. Αυτή τη φορά το αυτοκίνητο εί-

ναι το hyper car Mercedes-AMG Project One, οπότε λογικά το 
Cigarette Racing 515 Project One είναι ένα hyper boat. Με εντυ-
πωσιακή εµφάνιση, µε µήκος 51 ποδιών (15,5 µέτρα), µε πολυτε-
λή διάκοσµο και µε βάρος µόλις 2.200 κιλών χάρη στην εκτετα-

µένη χρήση ανθρακονηµάτων, το Cigarette Racing 515 Project 
One κινείται από δύο V8 της Mercury Racing µε συνολική ισχύ 
2.700 ίππων. Αν όµως οι δεξαµενές γεµίσουν µε αγωνιστική αµό-
λυβδη βενζίνη και ο καπετάνιος ενεργοποιήσει το Power Key η 
απόδοση τους ανεβαίνει συνολικά στους 3.100 ίππους, που επι-
τρέπουν στο hyper boat της Cigarette να αναπτύξει ταχύτητα µέ-
χρι και 225 χλµ./ ώρα! 
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Το νέο Kia Ceed θα είναι διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα
H κορεατική εταιρία έδωσε στην δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του νέου Ceed, το οποίο βασίζεται 

σε μια νέα πλατφόρμα και εφοδιάζεται με αναβαθμισμένους κινητήρες. 

Νέο Dacia Duster από 13.670€

Η νέα γενιά μετονομάζεται σε Ceed (αντί για Cee’d) 
και όπως η προηγούμενη σχεδιάστηκε και θα πα-
ράγεται στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Σλοβα-
κία. Εδώ βλέπετε την πεντάθυρη έκδοση -τέλη 

του χρόνου αναμένεται και η station- η οποία σχεδιαστικά 
μας παραπέμπει στο Stonic και σε ορισμένα σημεία στο 
Stinger. Το ταμπλό με την οθόνη αφής που ξεχωρίζει ως 
ανεξάρτητο στοιχείο υιοθετεί το στιλ του εξίσου ελκυστικού 
Stonic. Στις πιο βασικές εκδόσεις το μέγεθος της touch-
screen είναι 5 ή 7 ίντσες, ενώ στις top εκδόσεις εξοπλισμού 
υπάρχει μία μεγαλύτερη 8άρα, JBL ηχοσύστημα, ασύρματη 
φόρτιση smartphone κ.α. Πλήρες είναι το σύνολο των συ-
στημάτων υποβοήθησης του οδηγού (μεταξύ των οποίων 

Συγκεκριμένα, οι τιμές πώλησης ξεκινούν από τις 13.670€ για την βασική ατμοσφαιρική 
έκδοση βενζίνης  στα 1.600 κ.εκ. με 115 ίππους. Η αναβαθμισμένη ντίζελ έκδοση 1.5 dCi 
με τα 110 άλογα ξεκινά από την δελεαστική τιμή των 15.080€. Οι τιμές για την πιο προσιτή 
4x4 έκδοση βενζίνης ξεκινούν από τις 15.500€ και για την 4x4 πετρελαίου από τις 17.450€. 

Η turbo έκδοση στα 1.200 κ.εκ. αναμένεται αρχές καλοκαιριού. Περισσότερα για το νέο Dacia 
Duster θα έχουμε να πούμε στην αναλυτική μας δοκιμή στο επόμενο τεύχος.

περιλαμβάνονται τα Lane Keeping Assist, Active Cruise 
Control κ.α.), ενώ το νέο Ceed θα διαθέτει και τεχνολογία 
αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Επίσης, η Kia κάνει λόγο 
για μεγαλύτερη ευρυχωρία τονίζοντας πως το πορτμπαγκάζ 
φτάνει τα 395 λίτρα (+15 σε σχέση με το απερχόμενο μοντέ-
λο). Το νέο Ceed βασίζεται σε μία εξίσου νέα πλατφόρμα με 
την ονομασία «K2» και με τους Κορεάτες να κάνουν λόγο 
για ένα hatch με οδηγοκεντρικό χαρακτήρα και με πολύ α-
νώτερα δυναμικά χαρακτηριστικά. Στα οποία θα συμβάλλει 
ως ένα βαθμό και η παραμετροποίηση σασί μέσω του Drive 
Select και δύο επιλογές (Normal και Sport).

Στην γκάμα των κινητήρων μία νέα turbo έκδοση στα 
1.400 κ.εκ. αντικαθιστά την ατμοσφαιρική έκδοση 1.6 με την 

ισχύ να φτάνει τα 140 άλογα. Στην βάση θα βρίσκεται ένας 
ατμοσφαιρικός 1,4 λίτρων με 100 άλογα, ενώ ενδιάμεσα υ-
πάρχει η τρικύλινδρη 1.0 T-GDi με 120 άλογα. Νέος είναι ο 
πετρελαιοκινητήρας 1.6 CRDi με 115 και 136 ίππους διαθέτο-
ντας αναβαθμισμένο καταλυτικό σύστημα και την εκπομπή 
CO2 να βρίσκεται στα 110 γρ./χλμ. Ο νέος diesel υπερκαλύ-
πτει τις προδιαγραφές ρύπων Euro 6d TEMP. Όλες οι εκδό-
σεις εφοδιάζονται με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο, όμως 
στην περίπτωση του τούρμπο 1.4 και του νέου diesel 1.6 
μπορεί να υπάρξει και επτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη. Όπως σε όλα τα Kia, έτσι και για το Ceed θα ι-
σχύει η εργοστασιακή εγγύηση για 8 χρόνια ή 150.000 χιλιό-
μετρα.

Με τιμές πώλησης που κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με 
εκείνες του απερχόμενου μοντέλου, το νέο Dacia Duster 
κάνει… ποδαρικό στην ελληνική αγορά.
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To νέο Citroen Berlingo έχει και επταθέσια έκδοση

Για πρώτη φορά στα 91 της χρόνια η Volvo θα λανσάρει μία έκδοση 
μοντέλου με κινητήρα κάτω από τέσσερις κυλίνδρους. Συγκεκρι-
μένα, η σουηδική εταιρία έδωσε περισσότερα στοιχεία για το νέο 
της μοτέρ που διαθέτει την ίδια αρχιτεκτονική με τα δίλιτρα βενζί-

νης και πετρελαίου. Ο νέος 3-κύλινδρος των 1.500 κ.εκ. και των 156 ίππων 
θα τοποθετηθεί και σε άλλα Volvo (στα επερχόμενα V40 και S60/V60), ενώ 
θα δούμε και ηλεκτροϋβριδικές εκδόσεις του. Στην Ελλάδα η έκδοση T3 
του Volvo XC40 κοστίζει από 30.713€ και αρχικά θα συνδυάζεται μόνο με 
μηχανικό εξάρι κιβώτιο (το 2019 και με αυτόματο 8άρι).

Η Volvo ανακοίνωσε και μία νέα δίλιτρη T4 έκδοση βενζίνης με 190 ίπ-
πους. Όσο για μία downsizing ντίζελ, τελικά δεν θα υπάρξει και το XC40 θα 
συνεχίσει με τους δίλιτρους. Μάλιστα ο D3 των 150 ίππων θα έχει δύο νέα 
πακέτα εξοπλισμού: το βασικό «Momentum» και το πιο σπορ «R-Design», 
το οποίο θα έχει μεγάλους τροχούς (έως και 21 ίντσες), πρόσθετα πλαστικά 
και λεπτομέρειες χρωμίου καθώς και κάποια νέα χρώματα αποκλειστικά 
για την συγκεκριμένη έκδοση. Αξιοσημείωτο είναι πως μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας θα λανσαριστεί και μία καθαρά ηλεκτροκίνητη EV έκδοση για το 
XC40.

Η Volvo υποδέχεται για πρώτη φορά ένα τρικύλινδρο μοτέρ
Το νέο XC40 είναι η πρώτη 3-κύλινδρη έκδοση της μάρκας και θα ξεκινήσει να διατίθεται προς τα τέλη 
Μαρτίου στην ελληνική αγορά μαζί με τους δίλιτρους κινητήρες. 

Το Citroen Berlingo είναι ένα από τα πιο πετυχημένα 
εμπορικά μοντέλα της μάρκας και έχει καθιερωθεί 
στην αγορά για την πρακτικότητα και την σχέση αξί-
ας/τιμής. Η νέα γενιά βασίζεται στην ολοκαίνουργια 

πλατφόρμα EMP2 και για πρώτη φορά διαθέτει και μία έκδο-
ση με μεγαλύτερο μεταξόνιο, καθώς από τα μέσα της χρο-
νιάς θα πωλείται στις εκδόσεις αμαξώματος M (πενταθέσια 
με μήκος 4,4 μέτρα) και XL (με μήκος 4,75 μέτρα και 7-θέσια 
διάταξη).

Ο χώρος αποσκευών -σημαντικό στοιχείο για ένα αυτο-
κίνητο με το χαρακτήρα του Berlingo- έχει αυξηθεί στην πε-
ρίπτωση της M κατά 100 λίτρα, φτάνοντας συνολικά τα 775, 

ενώ το μέγιστο μήκος φόρτωσης είναι 2,70 και 3,05 μέτρα 
αντίστοιχα. Το ελκυστικό αμάξωμα με το νέο μοτίβο της 
Citroen διαθέτει δύο συρόμενες πίσω πόρτες με ηλεκτρικά 
παράθυρα, καθώς και ξεχωριστά πίσω καθίσματα που σύμ-
φωνα με τη Citroen μπορούν να αφαιρεθούν πολύ εύκολα 
χάρη στο σύστημα Magic Flat.

Για το εσωτερικό υπάρχουν τρεις εκδόσεις, οι Standard, 
Metropolitan Grey και Wild Green. Από κει και πέρα υπάρ-
χουν συνολικά 28 θέσεις για μικροαντικείμενα με συνολικό 
όγκο 186(!) λίτρων, καθώς και στοιχεία όπως η νέα πολύ-
λειτουργική οροφή Modutop ή η δυνατότητα ανοίγματος του 
πίσω παρμπρίζ που αυξάνουν περαιτέρω την πρακτικότητα. 

Παράλληλα, διαθέσιμα είναι συνολικά 19 συστήματα υποβο-
ήθησης -μεταξύ αυτών Grip Control και Head Up Display- 
και συστήματα infotainment, με το κορυφαίο να περιλαμβά-
νε ι  οθόνη 8 ,0 ’ ’ ,  πλοήγηση κα ι  ασύρματη  φόρτ ιση 
smartphone.

Αρχικά, το νέο Citroen Berlingo θα είναι διαθέσιμο στις 
εκδόσεις 1.2 PureTech με 110 και 130 ίππους. Εδώ η ισχυ-
ρότερη έκδοση θα συνδυάζεται και με το αυτόματο κιβώτιο 
ΕΑΤ8 (με 8 σχέσεις), το οποίο το συναντάμε και στην έκδοση 
1.5 BlueHDi. Πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο diesel με 130 
ίππους, ενώ θα υπάρχουν και δύο μικρότερες εκδοχές (με 
75 και 110 ίππους, με αποκλειστικά μηχανικό 6άρι κιβώτιο).

Στο σαλόνι της Γενεύης θα κάνει πρεμιέρα το νέο Berlingo το οποίο θα διαθέτει επιβατικές εκδόσεις με έως 
7 θέσεις και αργότερα τις δεδομένες επαγγελματικές.
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Η καινούργια εκδοχή της A-Class επιβεβαίωσε τη φηµο-
λογία που την ακολουθούσε πολύ πριν από την επίση-
µη πρεµιέρα της, που έγινε στις αρχές του µήνα στο 
Άµστερνταµ. Και αυτό γιατί είναι συνολικά αναβαθµι-

σµένη, αρχής γενοµένης από την εµφάνισή της.
Αυτή έχει σαφώς πιο καθαρές γραµµές, είναι πιο σύγχρονη 

και νεανική και ακόµα πιο premium. Σε αυτό συµβάλλει και η 
νέα, πιο κοµψή διαµόρφωση του εµπρός της µέρους µε την πιο 
εµφατική µάσκα, σε συνδυασµό βέβαια και µε την αύξηση των 
εξωτερικών της διαστάσεων.

Το µεγαλύτερο µέγεθός της γίνεται αντιληπτό µε την πρώτη 
µατιά, µια και έχει αυξηθεί κατά 12 ολόκληρα εκατοστά, φτάνο-
ντας συνολικά τα 4,42 µέτρα. Η τιµή αυτή την τοποθετεί στο άνω 
όριο της µικρής-µεσαίας κατηγορίας, γεγονός που µαζί µε την 
αύξηση του µεταξονίου κατά 30 χιλιοστά έχει βελτιώσει αισθητά 
τους χώρους στο εσωτερικό, τόσο για τους επιβάτες όσο και για 
τις αποσκευές (πορτµπαγκάζ από 370 λίτρα).

Η µεγαλύτερη άνεση συνδυάζεται και µε έναν νέο εσωτερικό 
διάκοσµο, στον οποίο κυριαρχεί ο νέος και ελεύθερος πίνακας 
οργάνων, που είναι στάνταρ ψηφιακός και αποτελείται από δύο 
διαδοχικές οθόνες, µε µέγεθος από 7 έως 10,25 ίντσες, που δη-
µιουργούν µια ενιαία επιφάνεια σε ένα πλαίσιο µε στάνταρ διά-
σταση. Τη σύγχρονη εικόνα ολοκληρώνουν οι ακόµα πιο τονι-
σµένοι στρογγυλοί αεραγωγοί. 

Η δεξιά οθόνη, που είναι αφής, αποτελεί βασικό στοιχείο του 
νέου συστήµατος infotainment της µάρκας. To MBUX, που είναι 
ό,τι πιο εξελιγµένο υπάρχει αυτή τη στιγµή, εµφανίζεται στην A-
Class για πρώτη φορά και διαθέτει τον κορυφαίο µέχρι στιγµής 
τρόπο επικοινωνίας, µε φωνητικές εντολές, καθώς και µε ψηφια-
κό οδηγό ονόµατι Mercedes.Παράλληλα, είναι διαθέσιµα όλα τα 
συστήµατα υποβοήθησης της S-Class – µεταξύ των οποίων και 
αυτό της ηµιαυτόνοµης οδήγησης µε ταχύτητες έως 130 χλµ./ώρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤHN ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Παράλληλα, οι µηχανικοί της Mercedes εστίασαν στην εξα-
σφάλιση ενός κορυφαίου επιπέδου άνεσης. Έτσι, υπάρχει α-
κόµα καλύτερη ηχοµόνωση, ενώ σε ό,τι αφορά την ανάρτηση 
υπάρχουν δύο διατάξεις για τον πίσω άξονα: ένας ηµιάκα-
µπτος για τις βασικές εκδόσεις και ένας πολλαπλών συνδέ-
σµων για τις πιο ισχυρές και τις τετρακίνητες, ο οποίος µπορεί 
να συνδυαστεί µε επιπλέον χρέωση και µε ηλεκτρονικά ελεγ-
χόµενα αµορτισέρ µε δύο προγράµµατα λειτουργίας.

Σηµαντικές είναι οι αλλαγές και στην γκάµα των κινητή-
ρων. Ο βασικός κινητήρας βενζίνης είναι πλέον ο ολοκαίνου-
ριος τετρακύλινδρος turbo των 1,33 λίτρων (η Mercedes τον 
αναφέρει και ως 1.4) που έχει εξελιχθεί σε συνεργασία µε τη 
Renault και αποδίδει σε πρώτη φάση 165 ίππους και 250 Nm. 
Συνδυάζεται στάνταρ µε χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και µε 
επιπλέον χρέωση µε το αυτόµατο διπλού συµπλέκτη 7G-
Tronic. Σε αυτή την περίπτωση διαθέτει και σύστηµα αποµό-
νωσης των δύο από τους συνολικά τέσσερις κυλίνδρους του.

Από την έναρξη των πωλήσεων, που προσδιορίζεται και 
στην Ελλάδα τον Μάιο, θα είναι διαθέσιµο και το σύνολο βενζί-
νης των 2.000 κυβικών και των 224 ίππων, καθώς και ο επί-
σης καινούργιος βασικός turbo diesel των 1.462 πλέον κυβι-
κών εκατοστών, ο οποίος αποδίδει 116 ίππους και 260 Nm. Το 
φθινόπωρο θα προστεθούν στην γκάµα οι diesel των 2.000 
κυβικών και των 150 και 190 ίππων των Α 200 d και Α 220 d 
αντίστοιχα –η τελευταία και ως 4MATIC–, η plug-in υβριδική Α 
220 e, καθώς και η AMG A35, µε κινητήρα 2.000 κυβικών, πα-
ράλληλο ηλεκτρικό κύκλωµα 48 Volt, ήπια υβριδική υποβοή-
θηση και απόδοση 300 ίππων.

Θα ακολουθήσει µε ίδια βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
αλλά απόδοση 408 ίππων η κορυφαία AMG 45 4MΑΤΙC, καθώς 
και η έκδοση των 115 ίππων του εισαγωγικού κινητήρα των 
1,33 λίτρων.

Η καινούργια µικρή Mercedes εγκαινιάζει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία 
της µάρκας, καθώς και το εξελιγµένο σύστηµα infotainment MBUX.

ΝΕΑ MERCEDES A-CLASS
Hightech και µε βάση τα 1.330 κυβικά



 

Active Safety Brake
Εντυπωσιακή Ευρυχωρία

Διαιρούµενο & Ανεξάρτητα
Συρόµενο Πίσω Κάθισµα

12 Συστήµατα Υποβοήθησης
Citroën Advanced Comfort®

90 Συνδυασµοί Εξατοµίκευσης
Έξυπνοι Aποθηκευτικοί Xώροι

Έως 520 L Αποθηκευτικοί Χώροι
Ασύρµατη Φόρτιση Smartphone

Ανοιγόµενη Πανοραµική Ηλιοροφή
Grip Control µε Hill Assist Descent

E U R O P E A N  A W A R D

www.citroen.gr
Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C3 AIRCROSS: από 4,0 έως 5,6 lt/100km και από 104 έως 126 gr/km.

ΑΠΟ

14.950€
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης

NEO CITROËN C3 AIRCROSS
NEXT GENERATION SUV



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 201808
∆ΟΚΙΜΗ

∆
εν ξέρω για εσάς, αλλά η αλήθεια είναι 
πως το Yeti µου άρεσε. Είχε µια άποψη 
που το ξεχώριζε από τα υπόλοιπα και 
πολύ καλά οδηγικά χαρακτηριστικά. Ε, 
το µοντέλο που το αντικαθιστά µου αρέ-
σει ακόµη περισσότερο, όντας ένα συ-
νολικά πιο ολοκληρωµένο αυτοκίνητο. 
Το Karoq (προφέρεται «Καρόκ» και 
προέρχεται από διάλεκτο µιας φυλής 

στην Αλάσκα) µπορεί να µην έχει κάτι το τολµηρό σχεδιαστικά, 
ωστόσο το αρµονικό του σύνολο σε κερδίζει, όσο και αυτούς 
που δεν αρέσκονται σε προχωρηµένα, αλλά καθαρά και απο-
δεκτά από την πλειονότητα σχήµατα.

Υιοθετώντας το µοτίβο του µεγαλύτερου Kodiaq τα πράγ-
µατα για τους σχεδιαστές ήταν λίγο πιο εύκολα στην περίπτω-
ση του Karoq – το οποίο δεν θυµίζει σε κανένα σηµείο το Yeti. 
Πέρα όµως από την τελείως διαφορετική σχεδιαστικά προσέγ-
γιση, το Karoq είναι ένα πιο άνετο και βολικό SUV. Το βασικό-
τερο είναι πως στο µήκος του έχουν προστεθεί 16 εκατοστά 
(συνολικό στα 4,382 µέτρα), όταν υπάρχουν +4,8 εκ. στο πλάτος 
και από το ύψος έχουν αφαιρεθεί 8,8 εκ.

Και σε συνδυασµό µε το επίσης µεγαλύτερο µεταξόνιο 

Με κεκτηµένη ταχύτητα η 
τσέχικη εταιρεία ρίχνει στην 
αγορά πολύ ενδιαφέροντα 
µοντέλα και µ ε εξαιρετικό 
value for money. Αυτή τη φορά 
ο λόγος για το ολοκληρωµένο 
από κάθε άποψη Karoq.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

(+5,2 εκ., συνολικό στα 2,63 µέτρα για τα 4x4, στα 2,64 για τα 
4x2) η Skoda τηρεί την υπόσχεσή της, όπως σε κάθε µοντέ-
λο: µεγαλύτεροι χώροι για τους επιβάτες και ειδικότερα για 
το πορτµπαγκάζ, που ξεκινά από 479 λίτρα και φτάνει στα 
588. Οι παραπάνω τιµές είναι ανάλογες µε τη θέση που έ-
χουν τα τρία πίσω συρόµενα, ανεξάρτητα, προσθαφαιρού-
µενα και προαιρετικά καθίσµατα Varioflex. Με τα κανονικά 
καθίσµατα η χωρητικότητα είναι στα 521 λίτρα και εκτοξεύ-
εται στα 1.630 όταν πέσουν οι πλάτες (των καθισµάτων).

Έχοντας ως βάση το Kodiaq, στο εσωτερικό υπάρχουν 
πολλές οµοιότητες. Το ταµπλό, χωρίς να έχει αποστασιο-
ποιηθεί από το στιλ της µάρκας, προτάσσει τη διαχρονικό-
τητα, την καλή εργονοµία και τη λειτουργικότητα. ∆εν ε-
ντυπωσιάζει, αλλά σε κερδίζει µε την ποιότητά του και την 
εύχρηστη στάνταρ οθόνης αφής 8" (στις top εκδόσεις είναι 
12,3", υπάρχει µέχρι και ασύρµατη φόρτιση) που προσφέ-
ρει πλήρη συνδεσιµότητα µε smartphone. Αξιοσηµείωτο 
είναι πως για πρώτη φορά σε µοντέλο της Skoda προ-
σφέρεται προαιρετικά ψηφιακός πίνακας οργάνων. Όλα 
αυτά συνδυάζονται µε προσοχή στην ποιότητα της κατα-
σκευής και των υλικών που έχουν χρησιµοποιηθεί, αλλά 
και µε τη διατήρηση βασικών στοιχείων της Skoda, όπως 

SKODA KAROQ 1.0 TSI
∆ίνει περισσότερα απ’ όσα ζητάει
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999 κ.εκ.

116 ίπποι / 5.000 σ.α.λ.

200 Nm / 2.000-3.500 σ.α.λ.

10,7 δλ.

186 χλµ./ώρα

7,0 λίτρα / 100 χλµ.

4,382x1,841x1,603 µέτρα

521-1.630 λίτρα

1.361 κιλά

116 γρ./χλµ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

SKODA KAROQ 1.0 TSI

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 19.900€
από

η άνεση των χώρων και στις δύο σειρές καθισµάτων και 
η πρακτικότητα – πολύ έξυπνες, µεταξύ άλλων, οι θήκες 
στην κεντρική κονσόλα που σου επιτρέπουν να ανοίξεις 
µπουκάλι µε ένα χέρι.

Γενικότερα το Karoq είναι ένα άνετο αυτοκίνητο για 
όλους τους επιβάτες, που απολαµβάνουν ξεκούραστες 
διαδροµές. Έχοντας ως βάση το γνωστό προσαρµόσιµο 
πλαίσιο MQB, η διάταξη της ανάρτησης µε ηµιάκαµπτο 
στις προσθιοκίνητες εκδόσεις (όπως αυτή της δοκιµής 
µας, οι 4x4 έχουν πολλαπλούς συνδέσµους) διασφαλίζει 
πολύ καλά επίπεδα άνεσης, βρίσκοντας τη χρυσή τοµή µε 
το κράτηµα. Στις στροφές το Kodiaq γέρνει όσο θα περί-
µενες, ενώ στην ευθεία εντυπωσιάζει η πολύ καλή ποιό-
τητα κύλισης, που παραπέµπει σε ακριβότερα SUV. Από 
την άλλη, το Karoq µε τα 17,2 εκ. απόστασης από το έδα-
φος (17,6 εκ. στα 4x4) δεν έχει καµία αντίρρηση για βόλτα 
στην ύπαιθρο, περνώντας µε άνεση από χωµατόδροµους 
µε µεγάλα νεροφαγώµατα (σαφώς µε το σωστό λαστιχάκι 
βελτιώνεται η πρόσφυση ακόµη και για το προσθιοκίνητο 
της δοκιµής µας). Το ηλεκτροµηχανικό τιµόνι έχει πολύ 
καλή ακρίβεια (παρά την κάπως ελαφριά αίσθηση που θα 
αρέσει στους περισσοτέρους), ο εξάρης επιλογέας κου-

µπώνει πρόθυµα και το πεντάλ των φρένων έχει καλή 
αίσθηση.

Το Karoq είναι ένα ακόµη µοντέλο του VW Group ό-
που ο γνωστός τρικύλινδρος χιλιάρης TSI κάνει µια χαρά 
τη δουλειά του. Αποδίδει 116 άλογα και 200 Nm ροπής 
και κινεί µε ευκολία το αµάξωµα των +1,36 τόνων, ενώ 
ακόµη και µε πλήρη φορτίο (επιβάτες και µπαγκάζια) δεν 
δείχνει να πτοείται και προσφέρει καλές ρεπρίζ για προ-
σπεράσεις. Όσο για τη χροιά του, θα την προσέξεις µόνο 
αν είσαι υποψιασµένος για την τρικύλινδρη διάταξή του.

Συµπερασµατικά, το Karoq αποτελεί µία πολύ καλή 
πρόταση που προσφέρεται σε πολύ καλή τιµή και µε πλή-
ρη εξοπλισµό. Επίσης, διαθέτει αρκετές µοδάτες τεχνολο-
γίες (π.χ. digital πίνακας, παραµετροποίηση σασί, off-road 
πρόγραµµα για τα τετρακίνητα, εξατοµικευµένο κλειδί 
κ.ά.) για όσους διαθέτουν κάτι το παραπάνω. Σχεδιαστικά 
µπορεί να µην ενθουσιάζει, αλλά, όπως κάθε Skoda, είναι 
ποιοτικό, καλοφτιαγµένο, ευρύχωρο, πρακτικό και τιµά µε 
το παραπάνω τη σχέση value for money. Ειδικά αν είστε 
οικογενειάρχης και αναζητάτε ένα ευρύχωρο SUV που θα 
χωρά όλους και όλα και δεν θέλετε να ξεφύγετε σε τιµή 
και µέγεθος, το Karoq είναι ίσως η σωστή επιλογή.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗN ΓΑΛΛΙΑ

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΤΟ ΝΕΟ CITROEN C4 CACTUS 
ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΗ

H Citroën θυμάται το παρελθόν της και τις αξίες που την έκαναν 
γνωστή, με το C4 Cactus να είναι το πρώτο δείγμα γραφής.
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Γ
εγονός είναι πως το αρχέτυπο C4 Cactus δεν εί-
ναι ένα αυτοκίνητο που γίνεται άμεσα αποδεκτό. 
Μπορεί αυτό να οφείλεται στα πολύ μεγάλα 
Airbumps, μπορεί και στους χρωματικούς συν-
δυασμούς που αυτά επιφέρουν, ωστόσο γεγονός 
είναι πως για την τελευταία εκδοχή του μοντέλου 

η γαλλική εταιρεία κινήθηκε πιο συμβατικά, πιο mainstream, 
αν προτιμάτε.

Όχι, δεν κατάργησε τα Airbumps και δεν είχε και λόγο να 
το κάνει, από τη στιγμή που αποτελούν ένα στοιχείο αναγνώρι-
σης. Απλώς εξορθολόγισε τη σχεδίασή τους, κάνοντάς τα πιο 
μικρά και τοποθετώντας τα στη βάση των θυρών. Ταυτόχρονα 
προσάρμοσε το εμπρός μέρος στα τελευταία σχεδιαστικά της 
δεδομένα ψηλώνοντάς το και κάνοντάς το πιο χαρακτηριστικό, 
ενώ τα συνολικά 9 χρώματα και τα 4 Colour Packs, όπως τα 
ονομάζει η Citroën, δίνουν συνολικά 31 συνδυασμούς και βέ-
βαια μεγάλες δυνατότητες προσωποποίησης.

Στο εσωτερικό οι αλλαγές έχουν να κάνουν κυρίως με τα 
καθίσματα, μια και κατά τα άλλα ο διάκοσμος και νεανικός είναι 
και σύγχρονος. Εδώ, λοιπόν, οι σχεδιαστές της γαλλικής εταιρεί-
ας επένδυσαν στα νέα καθίσματα, τα οποία ονόμασαν Advanced 
Comfort Seats, χρησιμοποίησαν αφρώδες υλικό νέου τύπου 
που κατανέμει καλύτερα το βάρος, ενώ αύξησαν και το πάχος 
κατά 15 χιλιοστά. Στην πράξη τα καθίσματα αυτά, που ξεχωρί-
ζουν και οπτικά, αποδεικνύονται ξεκούραστα, ακόμη και μετά 
από αρκετά χιλιόμετρα, ενώ κατορθώνουν να δημιουργήσουν το 
ευθύς εξαρχής επιθυμητό: την αίσθηση μεγαλύτερης άνεσης.

Κατά τα άλλα, οι χώροι δεν έχουν διαφοροποιηθεί σημα-
ντικά –το πορτμπαγκάζ έχει μεγαλώσει κατά 10 λίτρα φτάνο-
ντας τα 358 ως ελάχιστη τιμή και τα 1.170 λίτρα ως μέγιστη–, 
ενώ για χάρη της πρακτικότητας στην καθημερινή χρήση υ-
πάρχουν πολλές θέσεις για μικροαντικείμενα. Ακόμη και για 
μπουκάλια 1,5 λίτρων, τόσο στις εμπρός πόρτες όσο και στις 
πίσω, ενώ και πάλι χαρακτηριστικό όσο και πρακτικό είναι το 
μεγάλο ντουλαπάκι στο πάνω μέρος του ταμπλό. Πάντως, με 
την αναβάθμιση περιμέναμε τα πίσω παράθυρα να είναι πλέ-
ον κανονικά και όχι ανακλινόμενα.

Από και κει πέρα, χάριν της άνεσης οι μηχανικοί της 
Citroën χρησιμοποίησαν μια καινούργιας σχεδίασης ανάρτηση, 
η οποία μπορεί να μην είναι υδραυλική όπως στο παρελθόν, 
αλλά διαθέτει υδραυλικά στοιχεία, κάτι που διαφαίνεται και από 
την ονομασία της (Progressive Hydraulic Cushions – PHC).

Πρόκειται για υδραυλικά stops που όχι μόνο απορρο-
φούν τις έντονες ανωμαλίες των δρόμων αλλά δεν εμφανί-
ζουν και ανάδραση, με αποτέλεσμα πράγματι το επίπεδο άνε-
σης, ειδικά σε κακό οδόστρωμα που γίνεται και πιο άμεσα 
αντιληπτό, να είναι εμφανώς καλύτερο σε σχέση τόσο με τον 
προκάτοχό του όσο και με τον μέσο όρο της μικρής-μεσαίας 
κατηγορίας.

Παράλληλα, η ανάρτηση, όπως διαπιστώσαμε οδηγώντας 
το νέο Citroën στους δρόμους γύρω από τη Μασσαλία, ελέγχει 
καλά τις κινήσεις του αμαξώματος. Το C4 Cactus δεν μεταμορ-
φώθηκε βέβαια σε σπορ μοντέλο –άλλωστε δεν ήταν αυτός ο 
στόχος και η επιδίωξη–, αλλά είναι ένα ευχάριστο αυτοκίνητο 
που θα επιτρέψει να καλυφθούν με άνεση πολλά χιλιόμετρα.

Και με οικονομία, μια και η γκάμα των κινητήρων περι-
λαμβάνει σύνολα που έχουν ξεχωρίσει και στο παρελθόν 
στον συγκεκριμένο τομέα. Η βάση για τα σύνολα βενζίνης 
είναι ο ατμοσφαιρικός τρικύλινδρος PureTech των 1.200 κυ-
βικών και των 92 ίππων, ενώ από κει και πάνω υπάρχουν 
δύο turbo εκδοχές του με 110 και 130 ίππους. Η πρώτη μπο-
ρεί να συνδυαστεί και με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ 
συνολικά οι εντυπώσεις από τον πιο ισχυρό είναι θετικές, μια 
και αποδεικνύεται ελαστικός από χαμηλά και δεν πιέζεται σε 
όλη την κλίμακα των στροφών.

Εδώ ρόλο παίζει το ότι το νέο C4 Cactus, παρόλο που έ-
βαλε κάποια κιλά σε σχέση με τον προκάτοχό του, είναι με 
βάρος λίγο πάνω από τα 1.100 κιλά από τους πιο light εκπρο-
σώπους της κατηγορίας. Το τελευταίο διευκολύνει το έργο 
και των κινητήρων πετρελαίου, που είναι ο 1.600 BlueHDI σε 
εκδόσεις των 100 και 120 ίππων, με την κορυφαία να είναι 
στην πορεία διαθέσιμη και με αυτόματο κιβώτιο.
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1.590 κ.εκ.

117 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

154 Nm / 4.000 σ.α.λ.

11,5 δλ.

183 χλµ./ώρα

7,2 λίτρα / 100 χλµ.

4,365x1,810x1,640 µέτρα

406-1.183 λίτρα

1.335 κιλά

131 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

MITSUBISHI ASX 1.6

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 17.120€
από

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ

MITSUBISHI ASX 1.6
ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΞΙΖΕΙ

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΤΟ ASX ∆ΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ 
«ΠΑΡΩΝ» ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ 

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ.

∆ΟΚΙΜΗ

Μ
πορεί ως µοντέλο να µην είναι το πιο σύγχρονο της 
αγοράς, χάρη όµως στο δεύτερο κατά σειρά 
facelift, που δέχτηκε τους τελευταίους µήνες, δεί-
χνει αρκετά ανανεωµένο και επίκαιρο. Το ASX 
προσφέρεται πλέον µόνο σε µία έκδοση, αυτή της 

δοκιµής µας, µε ατµοσφαιρικό κινητήρα 1,6 λίτρων που στοχεύει 
πρωτίστως στην οικονοµία.

Οπτικά, στις αλλαγές του νέου ASX, του 2018, περιλαµβάνονται 
νέοι προφυλακτήρες, µια µάσκα µε χρωµιωµένες µπάρες, φώτα 
LED ηµέρας, καθώς και µία κεραία νέου τύπου. Όλα αυτά δίνουν 
ένα πιο φρέσκο αισθητικό αποτέλεσµα, από το οποίο δεν λείπει ο 
δυναµισµός. Και εντός όµως υπάρχουν βελτιώσεις, οι οποίες α-
ναβαθµίζουν το τελικό αποτέλεσµα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη 
βελτίωση της ηχοµόνωσης της καµπίνας, τα νέα καθίσµατα µε 
καλύτερη πλευρική στήριξη και το επίσης νέο infotainment σύ-
στηµα, που είναι µάλιστα και ιδιαίτερα πρακτικό στη χρήση του.

Στα υπέρ µπορούµε να συµπεριλάβουµε επίσης την καλή θέ-
ση οδήγησης, που προσφέρει µεταξύ άλλων αυξηµένη περιµετρι-
κή ορατότητα, καθώς και την ευρυχωρία του σαλονιού, που είναι 
από τα πιο µεγάλα της κατηγορίας. Στον αντίποδα, πάλι, έχουµε τα 
χρησιµοποιούµενα υλικά, που είναι σχετικά σκληρά και, χωρίς να 
είναι µέτρια, δεν φτάνουν σε ποιότητα αυτά άλλων ανταγωνιστών.

Περνώντας στον κινητήρα, ο 1.6 MIVEC είναι µεν παλιός γνώ-
ριµος, ο οποίος ωστόσο έχει δεχτεί αρκετές βελτιώσεις από τους 
µηχανικούς της φίρµας. Πλέον πληροί τις νεότερες προδιαγραφές 
ρύπων Euro 6b, κερδίζοντας κάτι σε οικονοµία και ποιότητα λει-
τουργίας, χωρίς να χάνει σε ισχύ µε τους 117 ίππους. Στα πλεονε-
κτήµατα προσθέστε την ελαστικότητα που προσφέρει και την πολύ 
λογική κατανάλωση για το µέγεθος του αυτοκινήτου. Θετικές εντυ-
πώσεις αφήνει και η συνεργασία του µε το µηχανικό κιβώτιο των 
5 σχέσεων, αν και στην κίνηση στην εθνική λείπει µία έκτη, µα-
κρύτερη σ χέση.

Σε ό,τι αφορά την οδική συµπεριφορά, δεν υπάρχουν ιδιαίτε-
ρες αλλαγές. Πρόκειται για ένα ευχάριστο οδηγικά όχηµα, µε σα-
φή προσανατολισµό τον δρόµο αλλά και αρκετό ύψος για να κινη-
θεί εύκολα και πέρα από αυτόν. Οι αναρτήσεις του απορροφούν 
ικανοποιητικά το σύνολο σχεδόν των ανωµαλιών, ενώ οι κλίσεις 
στις στροφές δεν φτάνουν σε σηµείο να τροµάξουν τον οδηγό. Το 
σύστηµα διεύθυνσης κόβει αρκετά κι έτσι βοηθάει στην κίνηση 
στην πόλη. ∆εν προσφέρει τροµερή πληροφόρηση, είναι όµως 
σίγουρα καλύτερο από τον µέσο όρο της κατηγορίας. Αντίστοιχα 
και τα φρένα δείχνουν αποτελεσµατικά και ακούραστα, ακόµη και 
σε σκληρή χρήση.

Στο διά ταύτα, το ASX συνεχίζει να αποτελεί µία ενδιαφέρουσα 
πρόταση για όποιον αποζητά ένα SUV ικανό να καλύψει τις ανά-
γκες µιας οικογένειας. ∆εν είναι το πιο καινούργιο, ούτε το πιο ο-
λοκληρωµένο που υπάρχει στην κατηγορία. Είναι γεγονός όµως 
ότι δεν υστερεί πουθενά, παραµένει ένα από τα πιο εύχρηστα σε 
καθηµερινή χρήση, ενώ η τιµή του είναι πραγµατικά εξαιρετική 
για το επίπεδο εξοπλισµού και τα όσα προσφέρει.
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∆ΟΚΙΜΗ

KIA STONIC 1 .4
Speedy  & Ton ic !

Από τον συνδυασµό των δύο παραπάνω λέξεων προέρχεται η ονοµασία του πρώτου κόµπακτ crossover 
της KIA, που αποτελεί µια πολύ ευχάριστη έκπληξη ακόµη και στη βασική ατµοσφαιρική του έκδοση.

Σ
την εποχή του downsizing και του turbo πολλές φορές 
ξεχνάµε την απλούστερη κατασκευαστικά εκδοχή του 
βενζινοκινητήρα, που είναι η ατµοσφαιρική, την οποία 
πολλοί επιλέγουν για αρκετούς και διάφορους λόγους. 
Όχι µόνο επειδή είναι η φτηνότερη (η χαµηλή τιµή είναι 

προφανώς το βασικότερο κίνητρο) αλλά και λόγω της απλούστερης 
και θεωρητικά πιο αξιόπιστης κατασκευής της και της µεγαλύτερης 
οικονοµίας στην πόλη (ως γνωστόν, η κατανάλωση των turbo σε 
αστικές συνθήκες είναι λίγο τσιµπηµένη).

Το Stonic της δοκιµής µας έχει κάτω από το καπό του έναν δο-
κιµασµένο ατµοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα στα 1.400 κ.εκ. 
µε φουλ µεταβλητό χρονισµό και ψεκασµό πολλαπλών σηµείων. 
Πρόκειται για µια αξιόπιστη επιλογή που αποδίδει 100 ίππους και 
πραγµατικά αν κάποιος δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στον τοµέα 
των επιδόσεων ή δεν έχει γλυκαθεί από turbo ροπές, δεν χρειάζε-
ται να προσανατολιστεί σε κάτι ακριβότερο. Το µοτεράκι κάνει µια 
χαρά τη δουλειά του, είναι γραµµικό και στρωτό στη λειτουργία του 
και µόνο όταν υπάρχουν και πίσω επιβάτες θα νιώσεις πως ζορίζε-
ται κάπως (είπαµε, το turbo µάς έχει καλοµάθει). Επίσης, συνδυά-
ζεται µε χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο που έχει καλή κλιµάκωση και 
πολύ καλή αίσθηση και ακρίβεια του επιλογέα.
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1.368 κ.εκ.

100 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

133 Nm / 4.000 σ.α.λ.

12,6 δλ.

172 χλμ./ώρα

7,2 λίτρα / 100 χλμ.

4,140x1,760x1,520 μέτρα

325-1.155 λίτρα

1.278 κιλά

125 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

KIA STONIC 1.4 D-CVVT

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 16.090€
από

Γενικότερα το Stonic είναι ένα ευκολοδήγητο μικρό SUV με κα-
λή θέση οδήγησης και καλή ορατότητα προς τα έξω. Η ποιότητα 
κύλισης είναι από τις καλύτερες στην κατηγορία, στις υψηλές ταχύ-
τητες εντυπωσιάζει με τη σταθερότητά του, ενώ δεν υπάρχουν ενο-
χλητικοί αεροδυναμικοί θόρυβοι. Το ηλεκτρομηχανικό τιμόνι έχει 
μια ελαφρότητα αλλά δεν στερείται ακρίβειας, ενώ, όπως συνηθίζει 
η KIA για να προσδώσει έναν σπορτίφ τόνο στα μοντέλα της, η α-
νάρτηση είναι ίσως λίγο πιο σφιχτή (ειδικά του ημιάκαμπτου) απ’ ό,τι 
θα έπρεπε, μετριάζοντας ως έναν βαθμό την απόσβεσή της (βέβαια 
εδώ παίζουν ρόλο οι στάνταρ 17άρες ζάντες). Έτσι, το Stonic είναι 
ένα από τα πιο σπορτίφ κόμπακτ SUV (δίχως να σημαίνει πως δεν 
είναι άνετο), στρίβοντας σαν ένα καλοστημένο supermini και δίχως 
να παίρνει κλίσεις στις στροφές. Όσο για τις κακοτοπιές και τις λακ-
κούβες, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε και τόσο όταν υπάρχουν 18,3 
εκατοστά που απέχει το αμάξωμα από το έδαφος και προσφέρονται 
για απροβλημάτιστες βόλτες σε χωματόδρομους και στην ύπαιθρο.

Εδώ να πούμε πως το Stonic αποτελεί σχεδιαστικό προϊόν της 
στενής συνεργασίας του στούντιο στην Ευρώπη με εκείνο στην Κο-
ρέα, ενώ κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Sohari (στην Κορέα). Το 
μήκος του φτάνει τα 4,14 μέτρα και το κατατάσσει στον μέσο όρο 
των μικρών SUV (όταν με ύψος στα 1,52 μέτρα είναι από τα χαμη-
λότερα), προσφέροντας από τους καλύτερους χώρους για τους επι-
βάτες, ειδικά για τους πίσω, που έχουν ικανοποιητική απόσταση 
τόσο για τα γόνατά τους όσο και για τα κεφάλια τους. Στο γεγονός 
αυτό συμβάλλει και το σχετικά μεγάλο μεταξόνιο των 2,58 μέτρων, 
με τον χώρο αποσκευών να φτάνει τα 352 λίτρα (μαζί με τον κρυφό 
χώρο κάτω από το κάλυμμα, υπάρχει κιτ ασφαλείας και όχι ρεζέρ-
βα) και την πρακτικότητα να εκτοξεύεται στα 1.155 λίτρα όταν αναδι-
πλωθούν τα πίσω διαιρούμενα καθίσματα.

Το ταμπλό είναι σύγχρονο και εργονομικό και στο κέντρο δε-
σπόζει μία στάνταρ οθόνη 7΄΄ με όμορφα γραφικά και εύχρηστο 
μενού. Θήκες για μικροαντικείμενα υπάρχουν σχεδόν παντού, ανά-
μεσα στα αναλογικά όργανα υπάρχει μια ευανάγνωστη οθόνη πολ-
λαπλών ενδείξεων, ενώ η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και το 
προσεγμένο φινίρισμα σε κάνουν να αγνοείς τα σκληρά πλαστικά. 
Και, σύμφωνα με την KIA, το Stonic είναι το πιο «εξατομικευμένο» 
μοντέλο που έχει λανσάρει μέχρι τώρα, προσφέροντας επιλογή α-
νάμεσα σε εννέα βαφές αμαξώματος και πέντε οροφής, δημιουρ-
γώντας 20 διαφορετικούς ελκυστικούς συνδυασμούς τους οποίους 
συμπληρώνουν οι νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου.

Το Stonic της δοκιμής μας με τον 1.400άρη κινητήρα κοστίζει 
από €16.090, ενώ υπάρχει και η οικονομικότερη επιλογή, στα 1.200 
κ.εκ. με τους 86 ίππους, από τα €14.490. Πρόσφατα ξεκίνησε η διά-
θεση της turbo τρικύλινδρης έκδοσης στα 1.000 κ.εκ. με τα 120 άλο-
γα (από €17.090), ενώ η ντίζελ των 1,6 λίτρων με τους 110 ίππους 
κοστίζει από €17.760. Και, όπως σε όλα τα μοντέλα της KIA, υπάρ-
χει εγγύηση για 7 χρόνια για τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου ή 
150.000 χιλιόμετρα (αν μη τι άλλο, ένα σημαντικό κίνητρο αγοράς).
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Θα ήθελα να 
συναντήσω 
τον Τσιτσάνη 
τις στιγμές 
που έγραφε τη 
«Συννεφιασμένη 
Κυριακή» και την 
«Αχάριστη», τον 
Βαμβακάρη στη 
Σύρο να παίζει τα 
«Ματόκλαδα», 
τον Χατζιδάκι στη 
Νέα Υόρκη με τον 
Quincy Jones να 
ηχογραφούν το 
«Χαμόγελο της 
Τζοκόντας».

INFO
Κώστας Μακεδόνας
3, 10, 17 Μαρτίου
Passport Κεραμεικός
Κεραμεικού 58 & 
Μαραθώνος, Αθήνα

Ο Κώστας Μακεδόνας, που παρέα με την Περσε-
φόνη Μήλια και έξι μουσικούς θα εμφανιστεί 
για πρώτη φορά στο Passport Κεραμεικός, μας 
μιλάει για τον νέο του δίσκο, εξηγώντας γιατί το 
ταλέντο δεν φτάνει.

Τι θα ακούσουμε στο Passport;
Τραγούδια από την προσωπική μου δισκογραφία («Μαργαριτά-
ρια», «Μόνο μια φορά», «Το Ποδήλατο», «Μη μου λες αντίο», 
«Κάτσε Καλά», «Κόκκινα Γυαλιά», «Αντικριστά», «Έκανες το 
λάθος», «Η Λίζα και η κορνίζα», «Στο λευκό τον πύργο», «Ου-
σίες», «Δεν σου ανήκω», «Έπεσε έρωτας» και πολλά άλλα) αλλά 
και επιλογές από αγαπημένα κλασικά λαϊκά τραγούδια που όλοι 
μας αγαπάμε και τραγουδάμε. Σκοπός μας είναι να διασκεδά-
σουμε τον κόσμο με τραγούδια που έχουν αντέξει στον χρόνο, 
τραγούδια που μιλάνε στην καρδιά και στο μυαλό με τον στίχο 
και τη μουσική τους.

Τα αγαπημένα, λοιπόν. Τα κλασικά. Η αγωνία, ο δημιουργι-
κός πυρετός για ένα πρόγραμμα, μια συναυλία, εξακολουθεί να 
είναι το ίδιο έντονη όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας σας;
Ναι, φυσικά. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ή, μάλλον, αν αλ-
λάξουν, τότε θα έχει έρθει η ώρα να αποσυρθούμε.

Θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε τους μέχρι τώρα σημαντικότε-
ρους σταθμούς της πορείας σας;
Η αρχή λένε πως είναι το ήμισυ του παντός, οπότε η γνωριμία 
μου με τον Σταμάτη Κραουνάκη ήταν ένας από τους σημαντι-
κότερους σταθμούς. Από κει και πέρα, οι συνεργασίες μου με 
κορυφαίους δημιουργούς (Λίνα Νικολακοπούλου, Γιάννης Μαρ-
κόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Ζήκας, Γιώργος Θε-
οφάνους κ.ά.) και συναδέρφους μου (Άλκηστις Πρωτοψάλτη, 
Δήμητρα Γαλάνη, Βίκυ Μοσχολιού, Γιώργος Νταλάρας, Μανώ-
λης Μητσιάς, Τάνια Τσανακλίδου κ.ά.) αποτελούν εξίσου σημα-
ντικούς σταθμούς της πορείας μου.

Υπήρξε στιγμή που σκεφτήκατε πως θέλετε ένα διάλειμμα ή 
ακόμη και να εγκαταλείψετε το τραγούδι;
Διαλείμματα γίνονται έτσι κι αλλιώς, κυρίως μικρά, απαραίτητα 
για αναπλήρωση δυνάμεων, ηρεμία και περισυλλογή για τα επό-
μενα βήματα. Η σκέψη να εγκαταλείψω το τραγούδι δεν έχει υ-
πάρξει ούτε για μια στιγμή και δεν νομίζω πως θα υπάρξει.

Υπάρχει κάποιο μυστικό στην επιτυχία; Πώς δηλαδή ένας καλ-
λιτέχνης καταφέρνει όχι να ξεχωρίσει αλλά να διαρκέσει. Υπο-
θέτω πως το ταλέντο μόνο δεν φτάνει…
Το ταλέντο δεν φτάνει. Χρειάζεται, από μόνο του όμως μπορεί, 
ίσως, να σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις για λίγο διάστημα, αλλά η 
διάρκεια και το καλό αποτέλεσμα θέλουν ακόμη δουλειά, κα-
λούς συνεργάτες, σωστές επιλογές, υγεία και τύχη.

Υπάρχουν πράγματα που δεν έχετε κάνει ακόμη στην καριέρα 
σας και εύχεστε να καταφέρετε να τα επιτύχετε;
Υπάρχουν νέες συνεργασίες που θα ήθελα να κάνω με δημιουρ-
γούς και τραγουδιστές, χώροι όπου θα ήθελα τραγουδήσω και 
δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα και πολλά άλλα. Στη ζωή συνε-
χώς πρέπει να έχουμε στόχους και όνειρα για να προχωράμε και 
να βελτιωνόμαστε.

Μόλις κερδίσατε ένα φανταστικό μουσικό ταξίδι στον χρόνο, 
για να ακούσετε από κοντά και να επικοινωνήσετε με όποιον 
μουσικό θέλετε. Πού θα πηγαίνατε;
Θα ήθελα να συναντήσω τον Τσιτσάνη τις στιγμές που έγραφε 
τη «Συννεφιασμένη Κυριακή» και την «Αχάριστη», τον Βαμβα-
κάρη στη Σύρο να παίζει τα «Ματόκλαδα», τον Χατζιδάκι στη 
Νέα Υόρκη με τον Quincy Jones να ηχογραφούν το «Χαμόγελο 
της Τζοκόντας» και τόσους άλλους δημιουργούς, που πραγμα-
τικά δεν μπορώ να περιοριστώ σε ένα «ταξίδι».

Στο σπίτι τι μουσική ακούτε;
Ελληνική μουσική από κλασικούς λαϊκούς μας συνθέτες έως και 
την πιο σύγχρονη εναλλακτική τραγουδοποιία, ιταλικά και γαλ-
λικά τραγούδια, αρκετή κλασική τζαζ αλλά και πιο μοντέρνα α-
κούσματα που προέρχονται κυρίως από τα παιδιά μου.

Υπάρχει κάτι καινούργιο που ετοιμάζετε;
Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει ένα νέο CD από τη δισκογρα-
φική εταιρεία Heaven. Θα περιέχει κάποια καινούργια τραγού-
δια αλλά και συμμετοχές μου από δίσκους άλλων συναδέλφων 
που τις συγκεντρώσαμε όλες μαζί. Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί 
και το τραγούδι-προάγγελος αυτής της δουλειάς με τίτλο «Τα 
πλοία της γραμμής» σε στίχους ενός από τους κορυφαίους της 
γενιάς του, του Νίκου Μωραΐτη, και μουσική του πρωτοεμφανι-
ζόμενου και πολλά υποσχόμενου Νικόλα Μαυρέση.

Ο Κώστας Μακεδόνας τι γνώμη έχει για το Μακεδονικό;
…

Κώστας Μακεδόνας

«Συνεχώς πρέπει 
να έχουμε στόχους»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ



αφιέρωμα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμώξεων 
και των χρόνιων νοσημάτων

Το αφιέρωμα υγείας που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένας οδηγός προστασίας και αντιμετώπισης κατ’ αρχάς των εποχικών ιώσεων που βρί-
σκονται σε έξαρση, ταλαιπωρώντας παιδιά και ενηλίκους. Στις σελίδες του ειδικοί συμβουλεύουν πώς να προστατευτείτε από το κρυολό-
γημα, τη γρίπη, την ιγμορίτιδα, την ιλαρά και τη μηνιγγίτιδα, ενώ επιστήμονες από τον χώρο της Ογκολογίας καταγράφουν τις τελευταίες 
εντυπωσιακές εξελίξεις που μας υποχρεώνουν να αναθεωρήσουμε όσα ξέραμε για τον καρκίνο.

Με βάση τα τελευταία ευρήματα, είναι πλέον φανερό πως το βιβλίο της Ογκολογίας ξαναγράφεται και πως τα νεοπλασματικά νοσήματα δεν είναι 
πλέον ανίκητα. Αυτό είναι και το πιο αισιόδοξο μήνυμα, που αξίζει να το διαδώσουμε, καθώς τα όσα συμβαίνουν στη θεραπεία διαφόρων μορφών δύ-
σκολα αντιμετωπίσιμων καρκίνων, έως προσφάτως, μονάχα σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν. Όπως αναφέρει ο καθη-
γητής Αιματολογίας Παναγιώτης Παναγιωτίδης, ζούμε σε εποχές που συμβαίνουν συγκλονιστικές εξελίξεις. Αυτές τρέχουν με τέτοια ταχύτητα ώστε 
όσα ισχύουν σήμερα στην Ογκολογία να θεωρούνται παλιά και ξεπερασμένα σε λίγες εβδομάδες, προσθέτει από την πλευρά του ο καθηγητής Παθο-
λογίας-Ογκολογίας Κωνσταντίνος Συρίγος. Και για να γίνει ακόμα πιο έντονη η κινηματογραφική διάσταση των νέων δεδομένων, ο πρόεδρος της Ε-
ταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας Ιωάννης Μπουκοβίνας υπογραμμίζει ότι οι νέες θεραπείες μοιάζουν με το μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ.

Εκτός από… φουτουριστικές, οι νέες αντικαρκινικές θεραπείες είναι και πολύ ακριβές, γεγονός που επιβάλλει τη σωστή διαχείριση των πόρων, 
ώστε να μπορέσουν να έχουν καθολική πρόσβαση σε αυτές οι ασθενείς. Αντίθετα με την ακριβή θεραπεία, η πρόληψη δεν κοστίζει τίποτα και συ-
νοψίζεται στην υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που διαφυλάσσει την υγεία, χωρίς δραματικές μεταβολές ή μεγάλες στερήσεις. Μερικές φορές τα πιο 
απλά και αυτονόητα πράγματα, όπως το να πλένουμε τα χέρια μας, να τρεφόμαστε υγιεινά, να κοιμόμαστε επαρκώς, να ασκούμαστε, είναι τα μυ-
στικά για καλύτερη ζωή.
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∆ιαβατήριο ζωής
σε ζόρικους καρκίνους
η ανοσοθεραπεία

Η µάχη µε τον καρκίνο ξεκινά από 
την πρόληψη, µε έναν στους δύο 
πιο συχνούς καρκίνους να µπορεί 
να προληφθεί. Μετά την πρόληψη 
έρχεται η ώρα της θεραπείας και 

σε αυτόν τον τοµέα την επανάσταση την έφερε η 
ανοσοθεραπεία, που µπήκε στην ιατρική φαρέτρα 
πριν από πέντε χρόνια. «Πρόκειται για µια διαφο-
ρετική θεραπευτική προσέγγιση, που κινητοποιεί 
το ανοσοποιητικό σύστηµα του ασθενή και δηµι-
ουργεί “στρατιώτες” που σκοτώνουν τα καρκινικά 
κύτταρα» λέει ο Ιωάννης Μπουκοβίνας, πρόεδρος 
της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας 
(ΕΟΠΕ) και διευθυντής της Ογκολογικής Μονά-
δας της «Βιοκλινικής» Θεσσαλονίκης.

Τη σκυτάλη παίρνει η καθηγήτρια Παθολογίας-
Ογκολογίας της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Νο-
σοκοµείου «Λαϊκό» Έλενα Γκόγκα, λέγοντας πως 
τα πρώτα αποτελέσµατα της ανοσοθεραπείας πα-
ρουσιάστηκαν το 2010 στο µελάνωµα, όπου χάρη 
στον ανοσοθεραπευτικό παράγοντα ipilimumab της 
BMS διπλασιάστηκε το διάστηµα επιβίωσης των 
ασθενών, από τους έξι µήνες στους έντεκα µήνες, 
και για το 23% των ασθενών η επιβίωση άγγιξε την 
τριετία, ενώ κάποιοι τυχεροί από αυτούς έφτασαν 
και τη δεκαετή επιβίωση! Στην ογκολογία η δε-
καετής επιβίωση ισοδυναµεί µε ίαση. Το 2016 µε 
τον ανοσοθεραπευτικό παράγοντα nivolumab, επί-
σης της BMS, διαφάνηκε στον ορίζοντα η ελπίδα 
πως όποιος ασθενής φτάνει την πενταετή επιβίωση 
µπορεί να ιαθεί και η ανταπόκριση έφτασε στο 35% 
των ασθενών µε µελάνωµα. Το 2017 νέα ευρήµατα 
έδειξαν ότι αν το nivolumab δοθεί σαν προφυλα-
κτική θεραπεία σε ασθενείς µε µελάνωµα υψηλού 
κινδύνου για υποτροπή, το 55% αυτών µπορεί να 
αγγίξει την τριετή επιβίωση.

Μετά το µελάνωµα τα επιτεύγµατα της ανοσοθε-
ραπείας συνεχίστηκαν στον εξίσου φονικό καρκίνο 
του πνεύµονα. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Παθολο-
γίας-Ογκολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
διευθυντής της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής του Νο-
σοκοµείου «Η Σωτηρία» Κωνσταντίνος Συρίγος, ο 
καρκίνος του πνεύµονα «αποτελεί την πρώτη αιτία 
θανάτου από καρκίνο παγκοσµίως, µε το 70% των 

ασθενών να διαγιγνώσκεται σε προχωρηµένο στά-
διο της νόσου, αφού αυτή συνήθως δεν δίνει πρώ-
ιµα συµπτώµατα. Στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί 
ότι 6.500 άτοµα χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους 
από αυτή τη µορφή καρκίνου, που συνδέεται µε το 
κάπνισµα. Στον καρκίνο του πνεύµονα χάρη στην 
ανοσοθεραπεία η µέση επιβίωση από τους λίγους 
µήνες ζωής έφτασε τα δύο χρόνια, ενώ αρκετοί α-
σθενείς ζουν για πολλά χρόνια, χωρίς να βασανίζο-
νται, όπως συνέβαινε παλιά. Όπως εξηγεί ο κ. Συ-
ρίγος, ένα ισχυρό «ατού» της ανοσοθεραπείας είναι 
ότι έχει µνήµη, δηλαδή εκπαιδεύει τα λεµφοκύτ-
ταρα να σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα ακόµα 
και όταν σταµατήσει η χορήγηση του ανοσοθερα-
πευτικού παράγοντα. «Πλέον έχουµε στα χέρια µας 
αρκετούς παράγοντες ώστε να εξατοµικεύουµε τις 
θεραπείες και το µέλλον βρίσκεται στον συνδυα-
σµό ανοσοθεραπευτικών παραγόντων, στον συν-
δυασµό ανοσοθεραπειών µε χηµειοθεραπεία και 
στον συνδυασµό όλων αυτών µε στοχευµένα φάρ-
µακα. ∆υστυχώς στην Ελλάδα µεγάλος αριθµός α-
σθενών δεν παρακολουθείται από εξειδικευµένα ο-
γκολογικά κέντρα, όπως θα έπρεπε. Τέτοια κέντρα 
έχουµε σε πανεπιστηµιακά, δηµόσια και ιδιωτικά 
νοσοκοµεία και επαρκούν για τους περισσότερους 
ασθενείς, πρόβληµα κάλυψης υπάρχει µόνο στη 
νησιωτική Ελλάδα. Όπως κι αν έχει η κατάσταση, 
είναι µεγάλο επίτευγµα το να ζει για πολλά χρόνια 
το 35% των ασθενών που πάσχει από έξι δύσκολες 
µορφές καρκίνου» καταλήγει ο κ. Συρίγος.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Θεραπευτι-
κής Ογκολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο 
Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα» Αριστοτέλης Μπάµιας 
καταγράφει την πρόοδο που έφερε η ανοσοθερα-
πεία στον νεφροκυτταρικό και στον ουροθηλιακό 
καρκίνο. Για πολλούς ασθενείς η µεταστατική νόσος 
µετατράπηκε από σφραγίδα θανάτου σε χρόνιο νό-
σηµα, µε τον ουροθηλιακό καρκίνο (της ουροδόχου 
κύστης) να αποτελεί εξαιρετικό µοντέλο διερεύνη-
σης των ελπιδοφόρων αποτελεσµάτων που φέρνει η 
έγκαιρη χορήγηση των ανοσοθεραπευτικών παρα-
γόντων. «Στην αρχική διάγνωση, για το 70% των α-
σθενών ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης δεν είναι 
απειλητικός για τη ζωή, ενώ για το 25% που διαγι-

γνώσκεται σε πιο προχωρηµένο στάδιο η ίαση είναι 
εφικτή για έναν στους δύο. Τέλος, από τις αρχικές 
διαγνώσεις, ο ένας στους είκοσι βρίσκεται σε πιο δυ-
σµενή θέση, γιατί θα εµφανίσει µεταστατική νόσο. 
Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, ένα 30% της 
πρώτης οµάδας θα µεταπέσει στη δεύτερη οµάδα, 
ενώ από αυτούς το 50% θα µεταπέσει τελικά στην 
τρίτη οµάδα µε τη µεταστατική νόσο. Αν όµως η α-
νοσοθεραπεία δοθεί έγκαιρα, ως πρώτης γραµµής 
θεραπεία, µειώνεται περίπου στο 50% το ποσοστό 
των ασθενών που µεταπίπτουν στην επόµενη οµάδα 
της δυσµενέστερης πρόγνωσης. Συνεπώς ο στόχος 
είναι να δίνονται έγκαιρα οι ανοσοθεραπευτικοί 
παράγοντες στην πρώτη γραµµή και όχι στη δεύ-
τερη γραµµή (αφού αποτύχουν δηλαδή οι πρώτες 
θεραπείες) και αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα από 
τη διενέργεια των κλινικών µελετών. Μέσα από τις 
κλινικές έρευνες θα έρθουν οι ενδείξεις για την έ-
γκαιρη χορήγηση των ανοσοθεραπευτικών παρα-
γόντων» σηµειώνει ο κ. Μπάµιας.

Και το λαµπρό πεδίο δόξης της ανοσοθεραπείας 
δεν σταµατά εδώ. Όπως εξηγεί η αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών στη Β΄ Προπαιδευτική Παθολο-
γική Κλινική του Νοσοκοµείου «Αττικόν» Αµάντα 
Ψυρρή, η ανοσοθεραπεία επιτυγχάνει θεαµατικά 
αποτελέσµατα και στον ζόρικο καρκίνο κεφαλής 
και τραχήλου, σε µία από τις δυσκολότερες οµάδες 
καρκινοπαθών, µε πολύ υψηλό ποσοστό αυτοκτο-
νιών, όπου το 60% των πασχόντων υποτροπιάζει ή 
εµφανίζει µεταστατική νόσο. Με τη χορήγηση του 
ανοσοθεραπευτικού παράγοντα nivolumab ή µε 
τον συνδυασµό του nivolumab και του ipilimumab 
ένα ποσοστό ασθενών µε µεταστατική νόσο επιβι-
ώνει για οκτώ έως δέκα χρόνια, δηλαδή αγγίζει την 
ίαση! «Το ίδιο ισχύει για τους ασθενείς µε λέµφωµα 
Hodgkin, ένα νεοπλασµατικό νόσηµα που πλήττει 
κυρίως 35άρηδες άνδρες και µετρά 350 νέα περι-
στατικά ετησίως στην Ελλάδα» συµπληρώνει ο Θε-
όδωρος Βασιλακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής 
Αιµατολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 
Αιµατολογική Κλινική του Νοσοκοµείου «Λαϊκό», 
κλείνοντας το χρονικό των φουτουριστικών επι-
τευγµάτων της ανοσοθεραπείας.

«Το 35% των ασθενών 
µε έξι δύσκολες 
µορφές καρκίνου, 
που µέχρι πρόσφατα 
αποτελούσαν “σφραγίδα 
θανάτου”, µπορεί 
πλέον να ξεπεράσει τη 
δεκαετή επιβίωση». 
Κωνσταντίνος 
Συρίγος, καθηγητής 
Παθολογίας-
Ογκολογίας του 
Πανεπιστηµίου 
Αθηνών
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Πρόληψη
και προστασία 

από τις χειμερινές ιώσεις

Από το φθινόπωρο έως και τις αρχές της 
άνοιξης οι ιογενείς και οι μικροβιογε-
νείς λοιμώξεις είναι αυξημένες, καθώς 
το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλ-
λον ευνοεί την αύξηση και τη μετάδοσή 

τους. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρι-
κού Συλλόγου (ΠΙΣ) Μιχαήλ Βλασταράκος, ο ψυχρός 
καιρός με τις εναλλαγές του σε υγρό και ξηρό, ο συ-
νωστισμός και ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους, 
οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες με μικρότερη 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και μεγαλύτερη 
κατανάλωση λιπαρών, δημιουργούν το κατάλληλο πε-
ριβάλλον για την αυξημένη παρουσία λοιμογόνων πα-
ραγόντων, με κυριότερη επίπτωση τις λοιμώξεις του 
ανώτερου (γρίπη, κρυολόγημα, φαρυγγίτιδα, παραρ-
ρινοκολπίτιδα κ.λπ.) και κατώτερου αναπνευστικού 
(βρογχίτιδα, πνευμονία), καθώς και του γαστρεντερι-
κού συστήματος.

Οι χειμερινές μικροεπιδημίες επηρεάζουν τον γε-
νικό πληθυσμό, χωρίς όμως ιδιαίτερες επιπτώσεις, πέραν 
της απώλειας εργατοωρών και της αυξημένης κατανά-
λωσης φαρμάκων. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΙΣ το-
νίζει πως η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών αυξάνεται 
εκθετικά σε τέτοιου είδους περιόδους, καθώς πολλοί 
θεωρούν εσφαλμένα ότι μια αντιβιοτική αγωγή θα βο-
ηθήσει στην καταπολέμηση της λοίμωξης. Θα πρέπει 
ωστόσο όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα αντιβιο-
τικά φάρμακα δρουν μόνο στην περίπτωση μόλυνσης 
από μικρόβιο ή βακτήριο και όχι στις ιογενείς λοιμώ-

ξεις, όπου το αίτιο είναι κάποιος ιός.
Οι χειμωνιάτικες επιδημίες των λοιμώξεων, όπως 

τα κρυολογήματα και η γρίπη, είναι περισσότερο ε-
πικίνδυνες για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή 
τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς χρόνιων νοση-
μάτων, όπως π.χ. άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νε-
φροπαθείς, καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, άτομα σε 
ανοσοκαταστολή κ.λπ. Οι κίνδυνοι ακόμα και από ένα 
απλό κρυολόγημα για τα άτομα υψηλού κινδύνου δεν 
είναι αμελητέοι, αν αναλογιστούμε ότι οι περισσότεροι 
ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας τους χειμω-
νιάτικους μήνες είναι ασθενείς με γρίπη.

Η γρίπη, μία από τις πιο σοβαρές αναπνευστικές 
λοιμώξεις, απορρυθμίζει τον οργανισμό ενός ασθενή 
και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του, 
αν δεν υπάρξει άμεση ιατρική αντιμετώπιση. Γι’ αυτόν 
τον λόγο είναι υψίστης σημασίας ο έγκαιρος εμβολια-
σμός με αντιγριπικό εμβόλιο των ατόμων που ανήκουν 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου, πριν ακόμη ξεκινήσει η 
επιδημία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απαγορευ-
τικό να διενεργηθεί ο εμβολιασμός ακόμη και αργότερα.

Η πρόληψη των ιώσεων έχει δύο σημαντικούς στό-
χους: τη μείωση της συχνότητας των λοιμώξεων και τη 
μείωση της σοβαρότητας των λοιμώξεων και των επι-
πλοκών τους.

Πέντε συμβουλές-ασπίδα 
στις χειμωνιάτικες επιδημίες
Οι χειμερινές ιώσεις μπορούν να προληφθούν ή να 

έχουν όσο το δυνατόν πιο ήπια συμπτώματα, φτά-
νει να ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες πρόλη-
ψης, τους οποίους καταγράφει ο πρόεδρος του ΠΙΣ:
1) Αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής, 
με συχνό πλύσιμο των χεριών και αποφυγή κοινής 
χρήσης αντικειμένων, ειδικά ανάμεσα στα παιδιά.
2) Όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, καλύπτουμε 
τη μύτη και το στόμα με το μανίκι στο ύψος του α-
γκώνα ή με χαρτομάντιλο.
3) Αποφυγή στενής επαφής με άτομα που έχουν τα 
συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης.
4) Η άμυνα του οργανισμού ενισχύεται μέσω της υ-
γιεινής διατροφής, πλούσιας σε φρούτα, λαχανικά, 
όσπρια και γαλακτοκομικά.
5) Το αλκοόλ και το κάπνισμα επιβαρύνουν τον 
οργανισμό μειώνοντας τις άμυνές του, ενώ, αντί-
θετα, η σωματική άσκηση ενισχύει το ανοσοποι-
ητικό σύστημα.

Η ευθύνη και ο ρόλος του ειδικού
Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των ιώσεων αλλά και 
στον περιορισμό τους διαδραματίζει ο γιατρός και 
ο νοσηλευτής. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να 
εμβολιάζονται με το αντιγριπικό εμβόλιο όχι μόνο 
γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουν το «καλό παρά-
δειγμα» αλλά και γιατί θωρακίζοντας τον εαυτό τους 
θωρακίζουν και το ίδιο το σύστημα υγείας, προκει-
μένου να λειτουργεί απρόσκοπτα σε περιόδους αυ-
ξημένης νοσηρότητας.

«Ακολουθώντας απλές 
συμβουλές μπορούμε 
να μειώσουμε τα 
συμπτώματα και να 
αποφύγουμε τις σοβαρές 
επιπλοκές της γρίπης». 
Μιχαήλ Βλασταράκος, 
πρόεδρος του 
Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου

Οι ιώσεις του γαστρεντερικού «χτυπούν» κυρίως παιδιά 
και ηλικιωμένους και μεταδίδονται ταχύτατα, ειδικά 
στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς, αν κάποιο 
παιδάκι αρρωστήσει. Όπως εξηγούν οι φαρμακοποιοί 
από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τα κύρια 

συμπτώματα των ιώσεων του γαστρεντερικού είναι διάρροια και εμε-
τός και για την καταπολέμησή τους οι ασθενείς επιλέγουν αντιεμε-
τικά και χάπια κατά της διάρροιας. Τα τελευταία πρέπει να χορηγού-
νται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη και για να αναρρώσουν οι ασθενείς 

πρέπει να πίνουν πολλά υγρά, νερό, σούπες, αφεψήματα βοτάνων και 
αναψυκτικά τύπου κόλα (βοηθούν στο κοιλιακό άλγος) και να απο-
φεύγουν τα όσπρια, τα λαχανικά (εκτός αν είναι βρασμένα), το ψάρι 
και το γάλα. Για τον πυρετό χορηγούνται αντιπυρετικά, ενώ για την 
αποφυγή της μετάδοσης της λοίμωξης είναι πολύ σημαντική και η 
κοινωνική συμπεριφορά του ίδιου του ασθενή και της οικογένειάς 
του. Ο άρρωστος πρέπει να μένει σπίτι μέχρι να αναρρώσει τελείως, 
για να μην κολλήσει τους άλλους, και να πλένει καλά τα χέρια του, 
ειδικά μετά τη χρήση της τουαλέτας. 

Αν η λοίμωξη «χτυπήσει» στο στομάχι
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«Μέσα από τη θεατρική 
παράσταση 
οι προκαταλήψεις και ο 
φόβος μεταλλάσσονται 
σε συναισθηματική 
ανάταση». Ευάγγελος 
Φιλόπουλος, 
πρόεδρος της 
Ελληνικής 
Αντικαρκινικής 
Εταιρείας

Ίαση στη χρόνια 
μυελογενή λευχαιμία

Ε
ξέλιξη-ορόσημο στη θεραπεία 
της χρόνιας μυελογενούς λευ-
χαιμίας αποτελεί η ενσωμά-
τωση της έγκρισης της διακο-
πής της θεραπευτικής αγωγής 
στο φύλλο οδηγιών του φαρμά-
κου. «Εφεξής οι ασθενείς που 

υποβάλλονται σε αγωγή με τον αναστολέα της τυ-
ροσινικής κινάσης nilotinib θα διαβάζουν στο χαρτί 
οδηγιών του φαρμάκου ότι μετά από τρία χρόνια 
θεραπείας (με δύο χάπια καθημερινά) θα μπορούν 
να διακόψουν την αγωγή αν παρουσιάζουν βαθιά 
μοριακή ύφεση, δηλαδή αν η νόσος τους σχεδόν 
δεν είναι πλέον ανιχνεύσιμη» εξηγεί ο Παναγιώτης 
Παναγιωτίδης, καθηγητής Αιματολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, διευθυντής της Αιματολογικής 
Κλινικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο και πρόεδρος της 
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Η διακοπή της αγωγής μπορεί να γίνει με την 
προϋπόθεση πως ο αιματολογικός καρκίνος δεν είναι 
πια ανιχνεύσιμος, κάτι που διαπιστώνεται με ειδική 

μοριακή εξέταση, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνε-
ται κάθε μήνα τον πρώτο χρόνο διακοπής και κάθε 
ενάμιση μήνα τον δεύτερο χρόνο. Η εξέλιξη αυτή, 
που απαλλάσσει τους ασθενείς από τη σκέψη ότι 
είναι άρρωστοι και από τις μακροπρόθεσμες παρε-
νέργειες του αντικαρκινικού φαρμάκου, εξοικονο-
μεί ταυτόχρονα στον ΕΟΠΥΥ 2,2 εκατ. ευρώ ετη-
σίως και προέκυψε από τα συμπεράσματα της με-
γάλης ευρωπαϊκής μελέτης EURO-SKI, στην οποία 
συμμετείχε η Ελλάδα με 44 ασθενείς. Η εξέταση ο-
νομάζεται PRC-abl και το status που πρέπει να ε-
πιτύχουν οι ασθενείς προκειμένου να εμφανίσουν 
λειτουργική ίαση της λευχαιμίας χαρακτηρίζεται 
από τον αλγόριθμο MMR. Στην Ελλάδα η εξέταση 
γίνεται από δύο διαπιστευμένα εργαστήρια, εκ των 
οποίων το ένα βρίσκεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο και 
το άλλο στο Νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλο-
νίκης. «Ακούγεται απίστευτο, αλλά οι ασθενείς που 
φτάνουν στο στάδιο βαθιάς μοριακής ύφεσης MMR 
έχουν το ίδιο προσδόκιμο επιβίωσης με τον μέσο 
υγιή πληθυσμό» λέει ο κ. Παναγιωτίδης, υπενθυ-

Την πρώτη μέρα της άνοιξης φοράμε παραδοσιακά τον «Μάρτη» 
(το λευκό και κόκκινο βραχιολάκι) στο χέρι για να μη μας 
κάψει ο ήλιος. Και για να προστατέψουμε την επιδερμίδα 
μας από τη φωτογήρανση εμπιστευόμαστε τα αντηλιακά 
της ελληνικής εταιρείας Κορρές με ισχυρά αντιοξειδωτικά 

στοιχεία από κόκκινο σταφύλι και αντιγηραντικές ουσίες, που παρέχουν 
απόλυτη προστασία από τον ήλιο και τη γήρανση, για όλους τους τύπους 
δέρματος. Παράλληλα, διαδίδουμε το μήνυμα #stopsunageing της Κορρές 
και μαθαίνουμε μέσα από την πανέξυπνη ενημερωτική της εκστρατεία ότι 
η ανθρώπινη επιδερμίδα εκτίθεται κάθε χρόνο, από την 1η Μαρτίου μέχρι 
και την 28η Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς, σε 4.375 ώρες ηλιοφά-
νειας. «Σε ό,τι αφορά τη γήρανση του δέρματος, ο ήλιος είναι χειρότερος 
εχθρός από τον χρόνο» μας θυμίζει η εκστρατεία #stopsunageing, που συ-
νοδεύεται από το δημοφιλές κορδελάκι March ribbon.

Στοπ στη φωτογήρανση 
από τις 4.375 ώρες 
ήλιου ετησίως

«Ο ένας στους δύο 
ασθενείς με χρόνια 
μυελογενή λευχαιμία 
που υποβάλλεται για τρία 
χρόνια σε θεραπεία με 
nilotinib επιτυγχάνει βαθιά 
μοριακή ύφεση της νόσου 
και μπορεί να διακόψει τη 
θεραπεία». Παναγιώτης 
Παναγιωτίδης, 
καθηγητής 
Αιματολογίας

Βαδίζοντας στα χνάρια των αρχαίων Ελλήνων που πήγαιναν 
στο θέατρο όχι μόνο για να ψυχαγωγηθούν αλλά και για 
να μορφωθούν και να ανυψωθούν πνευματικά, η Ελλη-
νική Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ) οργάνωσε μια πρωτο-
ποριακή πρωτοβουλία: μια θεατρική παράσταση με εννέα 

πρωταγωνίστριες που βίωσαν τον καρκίνο και διηγήθηκαν τις ιστορίες 
τους στο θεατρικό σανίδι, με στόχο να μοιραστούν την περιπέτειά τους 
με το κοινό και να βγουν όλοι (θεατές και πρωταγωνίστριες) δυνατότε-
ροι. Το θεατρικό έργο, με τίτλο «Παρ’ όλα αυτά», σήκωσε αυλαία την 
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου και θα παιχτεί για άλλες τέσσερις συνε-
χόμενες Παρασκευές στο Από Μηχανής Θέατρο στην Αθήνα. Ο πρό-
εδρος της ΕΑΕ Ευάγγελος Φιλόπουλος μας καλεί να παρακολουθή-
σουμε το έργο σαν μια διδακτική και ανυψωτική βιωματική εμπειρία, η 
οποία οδηγεί τον θεατή στη λύτρωση και στην κάθαρση, ακριβώς όπως 
συνέβαινε 3.500 χρόνια πριν στην αρχαία Επίδαυρο. Στην παράσταση 
συμμετέχουν η Καλλιόπη Γανιάρη, η Ελένη Γιαννακούρου, η Θάλεια 
Νταλούκα, η Γιώτα Παπαδάκη, η Μάρα Παυλοπούλου, η Μαίρη Τσου-
καλά, η Στέλλα Χατζημιχαήλ, η Φωτεινή Χάψα και η Τζένη Δούπη, ενώ 
η Γεωργία Μαυραγάνη έκανε τη σκηνοθετική επιμέλεια.

Εννέα γυναίκες
που βίωσαν καρκίνο 
διδάσκουν δύναμη
στο σανίδι

μίζοντας ότι πριν από το 2001 η χρόνια μυελογενής 
λευχαιμία ήταν νόσος-σφραγίδα θανάτου.

Η ειδική μοριακή εξέταση κοστίζει 190 ευρώ και 
ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τα 120 ευρώ, δικαιολογώ-
ντας την τέσσερις φορές τον χρόνο. Το κόστος των 
υπόλοιπων εξετάσεων και της μεταφοράς των δειγ-
μάτων στα διαπιστευμένα εργαστήρια το καλύπτει 
η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, με το εργαστή-
ριο στο Λαϊκό Νοσοκομείο να παρακολουθεί την 
πορεία περίπου 900 Ελλήνων ασθενών. Σύμφωνα 
με πανευρωπαϊκές έρευνες, το κόστος των αιματο-
λογικών καρκίνων στην πατρίδα μας είναι το υψη-
λότερο στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί 
στην επικράτεια κλινικές μίας ημέρας, με συνέπεια 
για κάθε πρόβλημα οι ασθενείς να κάνουν εισαγωγή 
στο νοσοκομείο. Στο Λαϊκό, στην κλινική μίας ημέ-
ρας που λειτουργεί εκεί, εξυπηρετούνται 16.000 α-
σθενείς τον χρόνο, δείχνοντας τον δρόμο που πρέ-
πει να ακολουθήσουν όλες οι δομές περίθαλψης.

Η εκκίνηση για να φτάσουμε να μιλάμε για τη 
λειτουργική ίαση της χρόνιας μυελογενούς λευχαι-
μίας έγινε το 2001 με την κυκλοφορία του πρώτου 
αναστολέα της τυροσινικής κινάσης, που βρέθηκε 
στο πρωτοσέλιδο των «Times» της Νέας Υόρκης με 
τον βαρύγδουπο χαρακτηρισμό «magic bullets»: οι 
μαγικές σφαίρες που θα σκοτώσουν τον καρκίνο. 
Για τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία, τη συχνότερη 
λευχαιμία των ενηλίκων, ο χαρακτηρισμός αποδεί-
χθηκε πέρα για πέρα αληθινός.
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Κράµπα είναι,
θα περάσει 
(και) στα χειµερινά σπορ

Οξύς πόνος συνήθως στη γάµπα, σαν σου-
βλιά, που εµφανίζεται απροειδοποίητα. 
Πρόκειται για ένα συχνό φαινόµενο, τη 
µυϊκή κράµπα, που δεν αποτελεί κά-
κωση αλλά επώδυνη, σπασµωδική και 

ακούσια µυϊκή σύσπαση. Σύµφωνα µε τον Γιώργο Γου-
δέβενο, φυσικοθεραπευτή και επιστηµονικό συνεργάτη 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η πρώτη κατηγορία «υπο-
ψηφίων» να πάθουν κράµπα περιλαµβάνει όσους ασχο-
λούνται µε αθλήµατα όπως το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, 
το χάντµπολ, το τένις, το σκι, η ποδηλασία, καθώς και 
τους δροµείς και τους άλτες.

«Ουσιαστικά πρόκειται για µια στιγµιαία και πα-
ροδική ανικανότητα του µυός να χαλαρώσει. Κάθε µυς 
µπορεί να πάθει κράµπα. Οι οµάδες µυών που προσβάλ-

λονται συχνότερα είναι αυτές των κάτω άκρων (γαστρο-
κνήµιοι, τετρακέφαλοι καµπτήρες και πελµατιαίοι). Επί-
σης οι κοιλιακοί, ο δελτοειδής (στα χέρια) και ορισµένοι 
µύες της πλάτης. Ο σπασµός µπορεί να είναι µικρός και 
να προκαλεί ελαφρά µυϊκή σύσπαση ή πολύ δυνατός, 
σε σηµείο ακινητοποίησης. Επίσης, οι κράµπες µπορεί 
να οφείλονται σε αφυδάτωση ή να εµφανιστούν κατά τη 
διάρκεια του ύπνου τη νύχτα, οπότε η συµβουλή του ει-
δικού γιατρού είναι απαραίτητη, για να αποκλειστούν 
άλλες αιτίες αγγειακής ή νευρολογικής φύσεως. Η κρά-
µπα µπορεί να οφείλεται και σε φλεγµονή, διατάσεις, µι-
κρορήξεις, τραυµατισµούς, κακή κυκλοφορία του αίµα-
τος (π.χ. λόγω σφιχτών καλτσών ή στενών παπουτσιών), 
κακή φυσική ή ψυχική κατάσταση, ακινησία κάποιου 
µέλους για µεγάλο διάστηµα, που προκαλεί ατροφία των 

µυών (π.χ. µετά από διάστρεµµα ή κάταγµα), καθώς και 
κόπωση. Στα χειµερινά σπορ είναι πιο συχνές σε όσους 
δεν είναι σωστά ντυµένοι» λέει ο κ. Γουδέβενος.

Η έλλειψη σιδήρου, οι µολύνσεις, οι κιρσοί και το 
κρύο παίζουν επίσης ρόλο. Η αντιµετώπιση της κρά-
µπας, µόλις εµφανιστεί, είναι η ακόλουθη: Με ψυχραι-
µία κάνουµε διάταση (δηλαδή τέντωµα) του πάσχο-
ντος µυός, µε ταυτόχρονη ελαφρά πίεση µε την παλάµη 
επάνω στον µυ (όχι µάλαξη). ∆ίνουµε χρόνο ανάπαυσης 
για ανάκτηση δυνάµεων, κατόπιν εφαρµόζουµε απαλές 
κινήσεις του µέλους µέχρι να χαλαρώσει πλήρως η σύ-
σπαση. Ιατρικά, µπορεί να δοθεί µυοχαλαρωτική φαρ-
µακευτική αγωγή, αν η σύσπαση επιµένει, και να συστη-
θεί λήψη (για αναπλήρωση) ηλεκτρολυτών, ιδιαίτερα αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο µετά τις αιµατολογικές εξετά-
σεις. Φυσικοθεραπευτικά χρησιµοποιείται θερµοθερα-
πεία, δινόλουτρα, υπέρηχοι, διασταυρούµενα ρεύµατα, 
κινησιοθεραπεία, ήπια µάλαξη και διατατικές ασκήσεις. 
Προληπτικά συνιστάται η πειθαρχηµένη εκµάθηση της 
σωστής τεχνικής του κάθε αθλήµατος ξεχωριστά και 
επιβάλλεται ζέσταµα όλων των µυών πριν από την ά-
θληση και διατατικές ασκήσεις πριν και µετά, καθώς 
και επαρκής λήψη υγρών. Να µην ξεχνάµε ότι σπουδαία 
φυσική πηγή ιχνοστοιχείων, ηλεκτρολυτών και βιταµι-
νών αποτελούν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς 
και η ισορροπηµένη διατροφή. Για να αποφύγουµε τις 
κράµπες δεν αθλούµαστε σε σκληρά εδάφη (τσιµέντο, 
άσφαλτος), δεν υπερεκτιµάµε τις αντοχές µας και ντυ-
νόµαστε µε άνετα βαµβακερά ρούχα (όχι συνθετικά). 
Τέλος, επιλέγουµε παπούτσια µε αερόσολες (αντικρα-
δασµικό υλικό), που εφαρµόζουν καλά στη φτέρνα και 
δεν πιέζουν τα δάχτυλα.

«Πιο επιρρεπείς στις 
κράµπες είναι όσοι 
παίζουν ποδόσφαιρο, 
µπάσκετ, χάντµπολ 
ή τένις, κάνουν σκι ή 
ποδηλασία, καθώς και οι 
δροµείς και οι άλτες». 
Γιώργος Γουδέβενος, 
φυσικοθεραπευτής
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∆ίπλα στην κοινωνία
µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης

Η 
ανάπτυξη φαρµάκων που κα-
λύπτουν θεραπευτικές ανάγκες 
αποτελεί τον βασικό στόχο της 
φαρµακοβιοµηχανίας, αλλά ο 
ρόλος των φαρµακευτικών ε-
ταιρειών δεν εξαντλείται εκεί. 

Στις δύσκολες εποχές που διανύουµε, η κάλυψη των 
κοινωνικών αναγκών, που διαρκώς διευρύνονται, λόγω 
της οικονοµικής κρίσης είναι εξίσου ζωτικής σηµασίας 
και επιβάλλει τον συνδυασµό υψηλής κοινωνικής ευαι-
σθησίας και άριστων αντανακλαστικών. Ο συνδυασµός 
αυτός έχει ενσωµατωθεί στο DNA της πρωτοπόρας ελ-
ληνικής φαρµακευτικής εταιρείας GENESIS Pharma, 
η οποία βραβεύτηκε για τη δέσµευση και τη στρατη-
γική της επένδυση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη 
(ΕΚΕ) στα Growth Awards. Το βραβείο που έλαβε η 
GENESIS Pharma στην κατηγορία «Εταιρική Κοι-

νωνική Ευθύνη» επισφραγίζει τη φιλοσοφία και τον 
σκοπό της να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής σε 
χιλιάδες ασθενείς που ζουν µε απειλητικές ασθένειες 
µέσα από καινοτόµες θεραπείες. Παράλληλα, αναδει-
κνύει τον ενεργό κοινωνικό ρόλο που έχει αναλάβει 
πραγµατοποιώντας ειδικές κοινωνικές παρεµβάσεις 
για την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει 
ή έχουν αυξηθεί λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, 
συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δηµιουργία 
ενός πλέγµατος αλληλεγγύης.

Λαµβάνοντας το βραβείο, ο διευθύνων σύµβου-
λος της GENESIS Pharma Κωνσταντίνος Ευριπίδης 
επισήµανε: «Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί για 
εµάς ένα ενιαίο σύστηµα που εµπλέκει το σύνολο των 
εργαζοµένων µας, έναν τρόπο σκέψης και ένα αναπό-
σπαστο στοιχείο της αναπτυξιακής µας στρατηγικής. 
Το συνολικό µας αποτύπωµα στην εθνική οικονοµία 

και την κοινωνία ξεπερνά το 30% του κύκλου εργα-
σιών µας. Οι βασικοί άξονες της δέσµευσής µας περι-
λαµβάνουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προ-
ϊόντων, το καλό εργασιακό περιβάλλον, την ελαχιστο-
ποίηση του περιβαλλοντικού µας αποτυπώµατος και 
ένα µεγάλο πρόγραµµα κοινωνικών δράσεων µε έµ-
φαση στον τοµέα της υγείας και πρόληψης, αλλά και 
σε παρεµβάσεις που απευθύνονται σε ευπαθείς κοι-
νωνικές οµάδες και τη νέα γενιά. Η προσπάθειά µας 
να ενισχύουµε το θετικό µας αποτύπωµα και να βρι-
σκόµαστε εκεί όπου υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες 
είναι συνεχής».

Ο θεσµός των Growth Awards βραβεύει τις επιχει-
ρήσεις που δηµιουργούν, καινοτοµούν, συνδυάζουν υ-
ψηλές οικονοµικές επιδόσεις µε σύγχρονες επιχειρη-
µατικές ιστορίες και συµβάλλουν αποφασιστικά στην 
ανάδειξη του ελληνικού επιχειρείν στην Ελλάδα και 
διεθνώς. Η απονοµή των βραβείων πραγµατοποιήθηκε 
για δεύτερη χρονιά µε πρωτοβουλία της Eurobank 
και της Grant Thornton.Η διαδικασία επιλογής και 
αξιολόγησης των επιχειρήσεων στα Growth Awards 
πραγµατοποιείται από την Επιτροπή Βράβευσης, την 
οποία συγκροτούν διακεκριµένες προσωπικότητες από 
τον ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό στίβο της χώρας. 
Από το σύνολο των 8.000 επιχειρήσεων που αξιολο-
γήθηκαν, οι 193 προκρίθηκαν για συµµετοχή, εκ των 
οποίων 20 εταιρείες πέρασαν στην τελική φάση του 
διαγωνισµού, για να προκύψουν οι 6 τελικοί νικητές 
των βραβείων. Η GENESIS Pharma είναι η µεγαλύ-
τερη µεταξύ των ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύ-
ονται σε πρωτότυπα και καινοτόµα φάρµακα και δρα-
στηριοποιείται σε διάφορους θεραπευτικούς τοµείς. 
Αποτελεί µία από τις πλέον εξειδικευµένες εταιρείες 
στην Ελλάδα στον τοµέα της πολλαπλής σκλήρυνσης, 
ενώ σηµαντικό είναι και το εύρος των καινοτόµων θε-
ραπειών που διαθέτει για σπάνιες αιµατολογικές κα-
κοήθειες και απειλητικές µορφές καρκίνου, όπως το 
πολλαπλό µυέλωµα, ο µεταστατικός καρκίνος του πα-
γκρέατος και ο µεταστατικός καρκίνος του µαστού. Ε-
πίσης, δραστηριοποιείται στη δερµατολογία, στη ρευ-
µατολογία και στη νεφρολογία.

Εργασιακός 
µεσαίωνας 
για τους 
ρευµατοπαθείς

Καλά κρατεί ο εργασιακός µεσαίωνας για 
τους ρευµατοπαθείς εν έτει 2018 στην 
πατρίδα µας. Είναι φανερό ότι όσοι νο-
σούν από ρευµατικά νοσήµατα έχουν να 

αντιµετωπίσουν εκτός από το βάσανο της ασθένειάς 
τους και τον φόβο της ανεργίας. Σε πρόσφατη έρευνα 
που διεξήγαγε ο σύλλογος ασθενών, η Ελληνική Εται-
ρεία Αντιρευµατικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), προέκυψε 
ότι το 50% των ασθενών είχε πρόβληµα µε τον εργο-
δότη του και ότι το 30% θεωρεί ότι ο εργοδότης του 
ήταν αρχικά φιλικός αλλά όχι υποστηρικτικός όταν 
χρειαζόταν. Επίσης, το 20% δεν τολµούσε να µιλή-
σει για το πρόβληµά του στον εργοδότη του µε τον 
φόβο πιθανής απόλυσης. Όταν αναφερόµαστε σε θέ-
µατα προσβασιµότητας (ράµπες, πεζοδρόµια κ.λπ.), ο 
µεσαίωνας βαθαίνει, µε το 70% των ασθενών να βρί-
σκει τα κτίρια όχι προσβάσιµα και 90% των εργασι-
ακών χώρων να µην είναι κατάλληλα εξοπλισµένοι. 
Όµως το 81% των ρευµατοπαθών προτιµά να εργάζε-
ται παρά να λαµβάνει επιδόµατα από το κράτος και 
το 95% αναφέρει ότι η εργασία έχει θετικά αποτελέ-
σµατα τόσο στην υγεία όσο και στην ψυχολογία του.

Κατά την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., πρέπει να γίνει ενηµέρωση, 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργοδοτών, ε-
νίσχυση των νόµων που αφορούν τα εργασιακά δι-
καιώµατα των ρευµατοπαθών, επανεκπαίδευση και 

κατάρτιση των ατόµων µε ρευµατικά νοσήµατα όταν 
πρέπει να αλλάξουν το είδος της εργασίας τους και 
επίτευξη οικονοµικής σταθερότητας και πρόσβασης 
στην υγεία.

Η εργασία, στόχος της οποίας ήταν η ανάδειξη 
των προβληµάτων των ρευµατοπαθών στο εργασιακό 
τους περιβάλλον και οι ενέργειες που πρέπει να γί-

νουν για την αντιµετώπιση αυτών, πρόκειται να α-
ναρτηθεί σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα των µελών της 
Eular-Pare και στο επίσηµο site του ευρωπαϊκού 
αυτού οργανισµού ασθενών. Γι’ αυτή την εργασία η 
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. έλαβε το 1o βραβείο στο ευρωπαϊκό συ-
νέδριο ασθενών µε χρόνια ρευµατοµυοσκελετικά 
προβλήµατα Eular-Pare.

«Η προσπάθειά µας 
να ενισχύουµε το 
θετικό µας αποτύπωµα 
και να βρισκόµαστε 
εκεί όπου υπάρχουν 
κοινωνικές ανάγκες 
είναι συνεχής». 
Κωνσταντίνος 
Ευριπίδης, 
διευθύνων 
σύµβουλος της 
GENESIS Pharma
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Τριάντα δύο οικογένειες
με νόσο VHL ζουν 
ανάμεσά μας

Ο 
καρκίνος του νεφρού είναι ο 12ος 
πιο συχνός καρκίνος και «μετρά» 
338.000 νέα περιστατικά παγκο-
σμίως ετησίως, ενώ ευθύνεται για 
143.000 θανάτους. Παρόλο που 
οι στοχεύουσες θεραπείες έφε-

ραν την επανάσταση στην αντιμετώπισή του από το 
2006 και μετά, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίω-
σης, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Θεραπευτικής 
Ογκολογίας Αριστοτέλης Μπάμιας. Προ του 2006 η 
μέση επιβίωση των ασθενών κυμαινόταν από 3 έως 
6 μήνες, ενώ σήμερα, χάρη στις στοχεύουσες θερα-
πείες και στις ανοσοθεραπείες, αγγίζει την τριετία. 
Υπάρχει μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων που κινδυ-
νεύει περισσότερο να πεθάνει από καρκίνο του νε-

φρού και μάλιστα σε νέες ηλικίες, κάτω των 45 ετών. 
Πρόκειται για τα άτομα που πάσχουν από τη νόσο 
VHL, η οποία χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία κα-
λοήθων αλλά και κακοήθων όγκων σε διάφορα ση-
μεία του σώματος. Όπως εξηγεί η Αθηνά Αλεξανδρί-
δου, πρόεδρος του Συλλόγου «Οικογενειακή Συμμα-
χία κατά της Νόσου VHL», στην Ελλάδα υπάρχουν 
τουλάχιστον 32 οικογένειες με 5 έως 15 συγγενικά 
μέλη που πάσχουν από τη νόσο VHL. Πολλοί ασθε-
νείς παρέμεναν για χρόνια αδιάγνωστοι και οι περισ-
σότερες οικογένειες είναι πλέον μονογονεϊκές, αφού 
ο πάσχων γονιός έχει αποβιώσει. Στη χώρα μας χρει-
άζεται να γίνεται προγενετικός έλεγχος και επιβάλ-
λεται να δημιουργηθεί ένα κέντρο αναφοράς για τη 
σωστότερη αντιμετώπιση της ασθένειας.

Μαζί με το κύμα των εποχικών λοιμώξεων συνεχίζο-
νται τα κρούσματα ιλαράς, που πρόσφατα κατέγρα-
ψαν αύξηση στους επαγγελματίες υγείας και ειδικό-
τερα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές των νοσο-
κομείων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το θέμα της 

μειωμένης εμβολιαστικής κάλυψης των υγειονομικών αλλά και του κοι-
νού. Παράλληλα και η μηνιγγίτιδα, η ασθένεια-φόβητρο των γονιών, συνε-
χίζει να μας θυμίζει την παρουσία της με περιστατικά σε βρέφη και μικρά 
παιδιά, τα οποία ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αντιμέτωπα με τις 
υψηλότερες θνητότητες.

Το πρώτο κρούσμα μηνιγγίτιδας του έτους αφορούσε ένα τετράχρονο 
αγοράκι, που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 
Πεντέλης σε κατάσταση σηπτικού σοκ. Εκεί διεγνώσθη με μηνιγγίτιδα 
και εισήχθη εκτάκτως στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου του παρα-
σχέθηκε άμεσα θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή. Ένα άλλο περιστα-
τικό μηνιγγίτιδας σε βρέφος 3,5 μηνών ανησύχησε την τοπική κοινωνία 
της Βέροιας. Το βρέφος, επίσης αγοράκι, εκδήλωσε υψηλό πυρετό και ει-
σήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτη-
τες εξετάσεις και προληπτικά του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή. Το 
ίδιο βράδυ το βρέφος εκδήλωσε αιμορραγικό εξάνθημα, με αποτέλεσμα 
να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης, όπου και διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα τύπου Β. Η άμεση κινητο-
ποίηση του παιδιάτρου της οικογένειας αλλά και των ιατρών στο νοσοκο-
μείο της Βέροιας και στο Ιπποκράτειο είχε ως αποτέλεσμα το βρέφος να 
διαφύγει τον κίνδυνο και σήμερα να είναι καλά στην υγεία του.

Η μηνιγγίτιδα Β είναι δύσκολο να διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, καθώς 
τα αρχικά της συμπτώματα μοιάζουν με αυτά μιας απλής ίωσης. Ωστόσο, 
η εξέλιξή της μπορεί να είναι ραγδαία και δυνητικά θανατηφόρος, ενώ τα 
συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, αυχενική δυσκαμ-
ψία, πονοκέφαλο, αιμορραγικό εξάνθημα και έμετο. Για την πρόληψή της 
υπάρχει εμβόλιο, αλλά το γεγονός πως δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ 
δυσχεραίνει την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, αφού οι γονείς πρέ-
πει να καλύψουν το κόστος του από την τσέπη τους.

Μηνιγγίτιδα και ιλαρά
δεν μας ξέχασαν ακόμη

«Οι ασθενείς με νόσο VHL 
κινδυνεύουν κυρίως από 
τον καρκίνο του νεφρού 
που εμφανίζεται σε νέες 
ηλικίες, κάτω των 45 ετών». 
Αριστοτέλης Μπάμιας, 
καθηγητής Θεραπευτικής 
Ογκολογίας

Μία σημαντική συνεργασία με στόχο να φτάσει 
σε καθέναν από τους δημότες των 325 δήμων 
της χώρας το δυνατό μήνυμα της εθελοντικής 
προσφοράς μυελού των οστών εγκαινίασαν ο 
Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας» και το Εθνικό Δια-

δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Στόχος 
αυτής της συνεργασίας είναι η αύξηση των εθελοντών δοτών μυε-
λού των οστών μέσω της δημιουργίας τοπικών κέντρων ενημέρω-
σης και συλλογής δειγμάτων από νέους εθελοντές δότες μέσα από 
τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων της χώρας και των δημοτικών 
ιατρείων. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται καινούργιες προο-
πτικές, έτσι ώστε σταδιακά να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας σε 
δότες. Το σύμφωνο της συνεργασίας υπέγραψαν η πρόεδρος του 
Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» Μαριάννα Βαρδινογιάννη και ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης. Ήδη μέσα από την τράπεζα 
δοτών μυελού των οστών Όραμα Ελπίδας βρέθηκε ο 19ος συμβατός 
δότης που τις επόμενες μέρες θα χαρίσει ζωή σε έναν ακόμη ασθενή.

Συμβόλαιο ελπίδας
με δότες μυελού
από 325 δήμους
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Χτίστε άµυνα 
τον χειµώνα µε τα σωστά 
συµπληρώµατα διατροφής

Με το που αρχίζουν τα συµπτώµατα του 
κρυολογήµατος, της γρίπης και των 
άλλων ιώσεων ο κόσµος τρέχει µαζικά 
στο φαρµακείο για να προµηθευτεί α-

ντιπυρετικά χάπια, σιρόπια, σταγόνες και σπρέι για τη 
µύτη, καθώς και συµπληρώµατα διατροφής που ενισχύ-
ουν το ανοσοποιητικό σύστηµα. Όµως οι πολυβιταµί-
νες και γενικά τα συµπληρώµατα διατροφής δεν είναι 
αποκλειστικά για τον χειµώνα, αλλά για κάθε εποχή και 
για κάθε ηλικία, καθώς βοηθούν συνολικά στην οµαλή 
λειτουργία του οργανισµού.

Στην εποχή µας οι πολυβιταµίνες και τα υπόλοιπα 
συµπληρώµατα διατροφής έχουν γίνει «όπλα» πρώτης 
γραµµής στον τοµέα της πρόληψης, καθώς τα εµπιστεύ-
ονται πρώτοι απ’ όλους οι ίδιοι οι επαγγελµατίες υγείας.

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, εννέα στους δέκα 
Έλληνες φαρµακοποιούς συστήνουν τα συµπληρώµατα 
διατροφής για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του 
οργανισµού, ενώ οι φαρµακευτικοί σύλλογοι τονίζουν 
ότι η «αυτοθεραπεία» µε τα ενδεδειγµένα µη συνταγο-
γραφούµενα φάρµακα (ΜΗΣΥΦΑ), που λαµβάνονται 
µε τη συµβουλή του ειδικού (γιατρού ή φαρµακοποιού) 
έχει ευεργετικά οφέλη και συνολικά σε επίπεδο κοι-
νωνίας και εθνικής οικονοµίας, αφού βοηθά στην εξοι-
κονόµηση των δαπανών υγείας. Σε µια εποχή, ωστόσο, 
που βρίσκουµε τα πάντα στο ράφι του φαρµακείου, µια 
εύλογη απορία του κοινού είναι «ποιο συµπλήρωµα δι-
ατροφής είναι το καταλληλότερο;».

Η απάντηση ξεκινά από τη διευκρίνιση του τι εν-

νοούµε «καταλληλότερο». Τον χειµώνα συνήθως όλοι 
θέλουν να αποκτήσουν πιο ανθεκτικό ανοσοποιητικό 
σύστηµα, ώστε είτε να µην αρρωστήσουν είτε να παρου-
σιάσουν ηπιότερα συµπτώµατα και να συνέλθουν πιο 
γρήγορα. Επίσης, θέλουµε να ζήσουµε καλύτερα και να 
ξεπεράσουµε τα εκατό. Το µυστικό για να τα καταφέ-
ρουµε κρύβεται στο ράφι του φαρµακείου. Εκεί υπάρ-
χει µια πληθώρα από συµπληρώµατα διατροφής που 
µας βοηθούν να χτίσουµε πιο ισχυρούς αµυντικούς 
µηχανισµούς για τον χειµώνα, τότε που η κούραση, το 
κρύο και οι ιώσεις µάς καταβάλλουν. Κυρίαρχη θέση 
στη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ κατέχουν τα πολυακόρεστα 
ω3 λιπαρά οξέα, αυτά που οι περισσότεροι γνωρίζουµε 
ως ιχθυέλαια ή ως καλά λιπαρά οξέα. Ειδικότερα, τα ω3 
λιπαρά οξέα DHA και EPA έχουν αποδειχθεί πολύτιµα 
για τη συνολική εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού. 
Πηγή τους είναι τα λιπαρά ψάρια και το µουρουνέλαιο, 
που παράγεται από το συκώτι της µουρούνας, το οποίο 
είναι πλούσιο στα λιπαρά οξέα DHA και EPA και στις 
λιποδιαλυτές βιταµίνες Α και D. Η ευεργετική του σύν-
θεση το καθιστά εξαιρετικά ωφέλιµο για την καρδιά, τα 
αγγεία, τον εγκέφαλο, τις κυτταρικές µεµβράνες, την ε-
πιδερµίδα και τις αρθρώσεις, ενώ πλήθος µελετών επι-
βεβαιώνει τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγµονώδεις ι-
διότητές του και τα θετικά αποτελέσµατα της κατανά-
λωσής του σε κάθε ηλικία. Όχι µόνο για την προστασία 
από τις ιώσεις αλλά και για να ζήσουµε περισσότερο, 
να θωρακίσουµε την καρδιά µας από τον κίνδυνο των 
καρδιοπαθειών, να αποκτήσουµε πιο γερή µνήµη, πιο 

ανθεκτικό σκελετό και αρθρώσεις, πιο νεανική και α-
ψεγάδιαστη επιδερµίδα και καλύτερη ψυχική διάθεση.

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη στη Νορβηγία, η 
κατανάλωση µιας κουταλιάς της σούπας µουρουνέλαιο 
καθηµερινά µειώνει ακόµα και τον κίνδυνο της κατά-
θλιψης κατά 30%. Συνεπώς το µουρουνέλαιο Möller’s 
αποτελεί το ιδανικό συµπλήρωµα διατροφής για καλύ-
τερη σωµατική και ψυχική υγεία.

Τα συµπληρώµατα 
διατροφής µαζί µε τα 
αποχρεµπτικά σιρόπια 
για τον πονόλαιµο και 
τα ρινικά σπρέι έχουν 
αυξηµένη ζήτηση στα 
φαρµακεία αυτή την 
εποχή.

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το ΙΟΒΕ αναφορικά µε 
την απήχηση που έχουν τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗ-
ΣΥΦΑ) στους πολίτες αλλά και στους φαρµακοποιούς, το 70% των 

Ελλήνων δείχνει εµπιστοσύνη στη χρήση των φαρµάκων που δεν απαιτούν 
ιατρική συνταγή. Μάλιστα, στη µελέτη γίνεται αναφορά στη διεθνή εµπει-
ρία από την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας, της χρήσης δηλαδή ΜΗΣΥΦΑ από 
πολίτες προκειµένου να αντιµετωπίσουν ήπια προβλήµατα υγείας µε την κα-
θοδήγηση του φαρµακοποιού και χωρίς να καταφύγουν απαραίτητα στο σύ-
στηµα υγείας, ενώ αποτυπώνονται και τα σηµαντικά οικονοµικά οφέλη που 
αποκοµίζουν ευρωπαϊκές χώρες όπου η αυτοφροντίδα προωθείται συντο-
νισµένα από πολιτεία, φορείς και εταιρείες. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
Συνδέσµου Εταιρειών Φαρµάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) Βασίλη Σερέτη, 

η ενίσχυση της αυτοφροντίδας και µέσα από τη διεύρυνση της λίστας των 
ΜΗΣΥΦΑ είναι καθοριστική για τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων, 
καθώς αντίστοιχες µελέτες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι η µετατροπή µόνο 
του 5% συνταγογραφούµενων φαρµάκων σε ΜΗΣΥΦΑ θα συνέβαλλε στην 
ελάφρυνση της φαρµακευτικής δαπάνης περίπου κατά 160 εκατ. ευρώ. Για 
κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για την αυτοφροντίδα, το ανταποδοτικό όφελος 
για τον πολίτη, την κοινωνική ασφάλιση και τη δηµόσια υγεία είναι 6 ευρώ. 
Το 74% των πολιτών θεωρεί ότι η χρήση των ΜΗΣΥΦΑ είναι πιο άµεση και 
αποτελεσµατική διαδικασία από την επίσκεψη στον ιατρό, ενώ το 64% ε-
κτιµά ότι είναι και πιο οικονοµική από την ιατρική συνταγή ή την ιατρική ε-
πίσκεψη. Η συµβουλή του φαρµακοποιού σε ποσοστό 76% αποτελεί βασικό 
παράγοντα για την αγορά κάποιου ΜΗΣΥΦΑ.

Επτά στους δέκα Έλληνες εµπιστεύονται τα ΜΗΣΥΦΑ

Όταν κάνετε δίαιτα, είναι πι-
θανό να ξεµείνετε από ενέργεια, 
καθώς περιορίζετε τη λήψη θερ-
µίδων, και να γίνετε πιο ευάλω-
τοι στην κούραση και στις λοι-

µώξεις. Για να ανακτήσετε τα αποθέµατα 
ενέργειας χωρίς να επιβαρυνθείτε µε περιττές θερµίδες, 
µπορείτε να καταναλώσετε ως υποκατάστατο γεύµατος το 
θρεπτικό πρωτεϊνούχο ρόφηµα SPIRU-TEIN που διατίθεται 
σε 15 γεύσεις και θα σας βοηθήσει να χάσετε τα περιττά 
κιλά. Πρόκειται για ένα προϊόν της Natures Plus, που πε-
ριέχει µόνο φυσικά συστατικά, όπως πρωτεΐνη από ρύζι, 
µπιζέλι και σόγια (µη µεταλλαγµένη), βιταµίνες, µέταλλα, 
ιχνοστοιχεία, βότανα και φυτικές ίνες, και µπορεί να κα-
ταναλωθεί και ως τονωτικό σνακ µεταξύ των γευµάτων.

Όταν κ

µώξεις. Για να ανακτήσετε τα αποθέµατα 
ενέργειας χωρίς να επιβαρυνθείτε µε περιττές θερµίδες, 

Η δίαιτα 
τον χειµώνα 
θέλει τρόπο
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Χειµώνας, κρύο, ιώσεις… Και µετά µπαί-
νει η άνοιξη και η ατµόσφαιρα γεµί-
ζει αλλεργιογόνα, οπότε µας χτυπά 
την πόρτα η αλλεργική ρινίτιδα και 
το άσθµα. Κάθε εποχή κρύβει δυ-

σάρεστες εκπλήξεις που µας κόβουν την ανάσα και 
απειλούν να κάνουν βάσανο την καθηµερινότητά 
µας. Όµως οι καινοτόµες σειρές των φαρµακευτικών 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά των ιδιωτι-
κών φαρµακείων έχουν τη λύση σε κάθε πρόβληµα. 
Μετά τα αντιβηχικά και αποχρεµπτικά σιρόπια και 
τα ρινικά ή στοµατικά σπρέι, ήρθε η ώρα για τα new 
generation µη συνταγογραφούµενα σκευάσµατα που 
καταπολεµούν τον βήχα και τον βρογχόσπασµο µε 
τη βοήθεια του εκχυλίσµατος κισσού και που δι-
αθέτουν µια επαναστατική φόρµουλα, η οποία τα 
καθιστά κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Πρό-
κειται για το νέο προϊόν της φαρµακευτικής εται-
ρείας Bradex, το πρωτοποριακό αντιβηχικό σκεύ-
ασµα Iviprosil, που αναµένεται να κυκλοφορήσει 
µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2018 στα ράφια των 
φαρµακείων. Πιο συγκεκριµένα, το Iviprosil Thin 
Films είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής µε αποχρε-
µπτικές και βλεννολυτικές ιδιότητες για τον παρα-
γωγικό βήχα, το οποίο περιέχει εκχύλισµα φύλ-
λων κισσού. Κυκλοφορεί µε τη µορφή των διασπει-
ρόµενων στο στόµα ταινιών για εύκολη χρήση και 
είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών, καθώς 
έχει ευχάριστη γεύση φρούτων και δεν περιέχει 

αλκοόλη, ούτε συντηρητικά.

Ο θεραπευτικός ρόλος του κισσού
Ο κισσός (Hedera helix) είναι ένα φυτό πασίγνωστο 
σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο και οι θεραπευτι-
κές του ιδιότητες είναι γνωστές από τα χρόνια του 
Ιπποκράτη. Χρήσιµα τµήµατα του φυτού είναι τα 
φύλλα και οι καρποί του. Στη σύγχρονη βοτανοθε-
ραπεία τα φύλλα του κισσού χρησιµοποιούνται για 
την αντιµετώπιση προβληµάτων του αναπνευστι-
κού συστήµατος, ενώ, καθώς έχει διαπιστωθεί πως 
ο κισσός έχει σπασµολυτική δράση, η κατανάλωσή 
του είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιπτώσεις έντο-
νου βήχα, βρογχίτιδας, βρογχόσπασµων και βρογ-
χικού άσθµατος.

Ο κισσός έχει επίσης καταγραφεί πως βοηθάει 
σηµαντικά στην αποβολή φλέγµατος που συγκε-
ντρώνεται στο αναπνευστικό σύστηµα. Τα κύρια 
ενεργά συστατικά του κισσού είναι σαπωνίνες 
(hederin και hederacosides), στερόλες (stigmasterol 
και sitosterol), πολυαλκάνες (κυρίως falcarinol), 
flavonol glycosides (κυρίως rutin και kaempferol), 
καθώς και οι τανίνες και η καροτένη.

Το φαρµακευτικό οπλοστάσιο 
της Bradex
Η φαρµακευτική εταιρεία Bradex διαθέτει νοσο-
κοµειακά προϊόντα (οροί, πολυβιταµινούχα, αναι-
σθησιολογικά), ενώ επεκτείνει την γκάµα της µε µια 

πλήρη σειρά ιατροτεχνολογικών σκευασµάτων και 
µε καινοτόµες σειρές προϊόντων στην αγορά των ι-
διωτικών φαρµακείων. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει 
στα φαρµακεία το επουλωτικό σκεύασµα biosilver, 
το gel κρυοθεραπείας Myogel και τα ενεργοσυνε-
κτικά επιδεσµικά προϊόντα Elastus. Η φαρµακευ-
τική εταιρεία Bradex ανήκει στον όµιλο DEMO 
και δραστηριοποιήθηκε το 2014 µε σκοπό την πα-
ραγωγή και προώθηση φαρµακευτικών και ιατρο-
τεχνολογικών σκευασµάτων στην ελληνική αγορά. 
Η εταιρεία επενδύει σε γενόσηµα φάρµακα και ια-
τροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και σε συνεργασίες 
µε πολυεθνικές εταιρείες για την προώθηση σκευ-
ασµάτων. Η Bradex δραστηριοποιείται σε τρεις ά-
ξονες: στο νοσοκοµείο, στον ιδιωτικό τοµέα –τόσο 
στον κλάδο του ΕΟΠΥΥ όσο και στη φροντίδα στο 
σπίτι–, καθώς και στον χώρο του φαρµακείου. Α-
νήκει στις πλέον δυναµικά αναπτυσσόµενες ελλη-
νικές εταιρείες µε προϊόντα και υπηρεσίες που τη 
φέρνουν κοντά στους ασθενείς, συµβάλλοντας στην 
άµεση και ποιοτική λύση των προβληµάτων τους. Τα 
προϊόντα της είναι υψηλής ποιότητας και θεραπευ-
τικής αξίας, µε σύγχρονη φαρµακευτική τεχνολο-
γία και τεκµηριωµένη ασφάλεια. Η φιλοσοφία της 
εταιρείας διέπεται από αρχές και αξίες. Η ακεραι-
ότητα των συνεργατών, ο σεβασµός στον ασθενή, 
το αίσθηµα ευθύνης και αξιοπρέπειας, όπως και η 
προσήλωση στον θεράποντα γιατρό και πάροχο υ-
γείας, είναι αξίες αµετάβλητες.

Ο παραγωγικός βήχας 
από το κρυολόγηµα και 
ο βρογχόσπασµος που 
µπορεί να οφείλεται 
σε βρογχίτιδα ή σε 
αλλεργικό άσθµα 
αποτελούν τα δύο 
σοβαρότερα εµπόδια 
που… κόβουν την 
ανάσα σε µικρούς και 
µεγάλους.

Κόψτε τον βήχα
στο κρυολόγηµα 

µε τα συµπληρώµατα νέας γενιάς
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Η ιγµορίτιδα 
«πονοκέφαλος» 
για µικρούς 
και µεγάλους

Π
ροειδοποίηση στους γονείς 
των µικρών παιδιών στέλ-
νουν οι ωτορινολαρυγγο-
λόγοι για τις λοιµώξεις του 
ανωτέρου αναπνευστικού 
που βρίσκονται σε έξαρση 
αυτή την εποχή, καθώς πο-

σοστό που κυµαίνεται από 5% έως 13% από αυτές 
οφείλεται σε ιούς οι οποίοι προκαλούν ιγµορίτιδα 
και ρινοκολπίτιδα. Γι’ αυτόν τον λόγο οι γονείς θα 
πρέπει να γνωρίζουν τα συµπτώµατα και να οδηγή-
σουν έγκαιρα το παιδί στον ωτορινολαρυγγολόγο ή 
στον παιδίατρο.

«Η ιγµορίτιδα στα παιδιά µπορεί να αντιµετωπι-
στεί εύκολα στην αρχή, αλλά και πολύ δύσκολα αν 
αργήσει η έναρξη της θεραπείας» αναφέρει ο χει-
ρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπουλος, 
διευθυντής του Τµήµατος Χειρουργικής Τραχήλου-
Θυρεοειδούς της ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Μητέρα», και προσθέτει: «Είναι µία νόσος µε πολ-
λές αιτιολογίες και χρειάζεται πείρα τόσο στη σωστή 
και έγκαι ρη διάγνωση όσο και στην κατάλληλη θερα-
πεία. Είναι δε σηµαντική η άµεση παραποµπή από 
τον παιδίατρο στον ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο». Ε-
πειδή προς τον Μάρτιο αρχίζουν και οι εποχικές αλ-
λεργίες, είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο για κάποιον 
µη ειδικό να διακρίνει τι πρόβληµα κρύβεται πίσω 
από τα συµπτώµατα, που ταλαιπωρούν µικρούς και 
µεγάλους. Ειδικά στους ενήλικες η ιγµορίτιδα προ-
καλεί ισχυρό και συστηµατικό πονοκέφαλο που πολ-
λοί νοµίζουν ότι οφείλεται σε αυχενικό σύνδροµο, 
στο στρες, ή νοµίζουν ότι υποφέρουν από ηµικρανία 
και τρέχουν στους νευρολόγους για να βρουν λύση.

Όπως εξηγεί ο ειδικός, η ιγµορίτιδα είναι φλεγ-
µονή των κόλπων που βρίσκονται στο πρόσωπο, οι 
οποίοι φλεγµαίνουν όπως και οι υπόλοιποι κόλποι 
(µετωπιαίοι, σφηνοειδείς και ηθµοειδείς), και ου-
σιαστικά η φλεγµονή επεκτείνεται στο σύνολο της 
µύτης. Γι’ αυτόν τον λόγο συνήθως µιλάµε για ρινο-
κολπίτιδα. «Έχουµε δύο µορφές, την οξεία και τη 
χρόνια ιγµορίτιδα. Η οξεία ιγµορίτιδα εµφανίζεται 
συνήθως µετά από ένα κοινό κρυολόγηµα. Είναι ι-
ογενούς αιτιολογίας, αλλά µπορεί και να εξελιχθεί 
σε βακτηριδιακή και µπορεί να διαρκέσει 10-14 ηµέ-
ρες. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν παχύρρευστες 
βλεννοπυώδεις εκκρίσεις από τη µύτη, µπούκωµα 
στη µύτη, πυρετό, βήχα και πονοκέφαλο. Η χρόνια 
ιγµορίτιδα εµφανίζεται σε περιστασιακά επεισόδια. 
Τα επεισόδια της χρόνιας ιγµορίτιδας µπορούν να 
εµφανιστούν 4-6 φορές τον χρόνο και η διάρκειά 
τους ξεπερνά συνολικά τις 12 εβδοµάδες. Μπορεί 
να συνοδεύεται από ρινικούς πολύποδες (σπάνιοι 
στα παιδιά), αλλεργίες, άσθµα, ανοσοανεπάρκεια, 
κυστική ίνωση, γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση 
και άλλες σπανιότερες παθήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο 
είναι αναγκαία η στενή συνεργασία του ωτορινολα-
ρυγγολόγου και του παιδιάτρου σε επίπεδο τόσο 
διάγνωσης όσο και θεραπείας της νόσου που ταλαι-
πωρεί το παιδί και τους γονείς του» αναφέρει ο κ. 
Αρτόπουλος.

Πρόληψη και θεραπεία
Η πρόληψη σε κάθε νόσηµα είναι εξίσου σηµαντική 
µε τη θεραπεία, αν όχι σηµαντικότερη. Στο πλαίσιο 
αυτό, τρία είναι τα προληπτικά µέτρα που µπορούν 
να εφαρµοστούν. Κατ’ αρχάς, η υγιεινή της µύτης θα 

πρέπει να αποτελεί καθηµερινή υπόθεση, µε συστη-
µατική χρήση του φυσιολογικού ορού. Επίσης, το 
σπίτι θα πρέπει να µην έχει οσµές από τσιγάρο. Οι 
καπνιστές γονείς δεν θα πρέπει να καπνίζουν ποτέ 
στους εσωτερικούς χώρους, ώστε η ατµόσφαιρα στο 
σπίτι να παραµένει καθαρή. Επίσης, πρέπει να γί-
νουν ειδικά τεστ ώστε να ανακαλυφθούν εκείνα τα 
αλλεργιογόνα που πιθανώς να ευθύνονται για την 
ανάπτυξη της αλλεργικής ρινίτιδας.

Στην οξεία ιγµορίτιδα χορηγούνται πολλά υγρά, 
ούτως ώστε να ρευστοποιούνται και να αποβάλλο-
νται οι βλέννες ευκολότερα, καθώς και φυσιολογι-
κός ορός και αποσυµφορητικά από τη µύτη, ώστε 
να παραµείνει ανοιχτή και να µην αναπνέει το παιδί 
από το στόµα. Θα χρειαστεί να χορηγηθούν αντιβι-
οτικά φάρµακα από του στόµατος για 10-14 ηµέρες, 
κάτι που αποτελεί θεραπεία εκλογής. Σε περίπτωση 
που ο ασθενής έχει και διαγνωσµένη αλλεργική ρι-
νίτιδα, θα πρέπει να χορηγηθεί συµπληρωµατικά 
και ένα αντιισταµινικό φάρµακο.

Στη χρόνια ιγµορίτιδα η χρήση αντιβιοτικών 
µπορεί να διαρκέσει από 2 έως 6 εβδοµάδες. Οι ρι-
νικές πλύσεις µε ισότονα και υπέρτονα διαλύµατα 
ορού µπορούν να µειώσουν τις ρινικές εκκρίσεις 
και το οίδηµα. Η χρήση τοπικών κορτικοστεροει-
δών και συµφορητικών για 7-10 ηµέρες, όχι όµως 
για µεγαλύτερο διάστηµα, µπορεί να βοηθήσει. Η 
αντιµετώπιση τόσο της αλλεργικής ρινίτιδας όσο και 
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης, ως αιτιών 
της νόσου, αποτελεί το σηµείο-κλειδί για την αντι-
µετώπιση της χρόνιας ιγµορίτιδας. Η χειρουργική 
αντιµετώπιση αφορά τις περιπτώσεις εκείνες όπου 
αποτυγχάνει η συντηρητική-φαρµακευτική αγωγή.

«Μία στις οκτώ 
παιδικές ιώσεις της 
εποχής οφείλεται σε 
ιούς που προκαλούν 
ιγµορίτιδα, η 
οποία εύκολα 
συγχέεται µε άλλες 
λοιµώξεις». Μηνάς 
Αρτόπουλος, 
χειρουργός 
ωτορινολα-
ρυγγολόγος
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Τσούξιμο, ερεθισμός στα μάτια, απώ-
λεια αισθήματος άνεσης, κοκκίνισμα, 
αίσθημα ότι τα μάτια σας καίνε. Τα 
συμπτώματα της ξηροφθαλμίας ε-
ντείνονται τον χειμώνα που περνάμε 

πολλές ώρες σε κλειστούς χώρους, καθώς και όταν 
δουλεύουμε πολλές ώρες μπροστά σε οθόνη υπολο-
γιστή. Για πολλούς ανθρώπους, όμως, η ξηροφθαλ-
μία δεν είναι μια παροδική ενόχληση αλλά ένα επί-
μονο πρόβλημα που αποκαλείται «σύνδρομο ξηρο-
φθαλμίας», πλήττει σοβαρά την ποιότητα της ζωής 
τους και απαιτεί συνεχή και προσεκτική φροντίδα.

Το σύνδρομο ξηροφθαλμίας αναπτύσσεται όταν 
οι δακρυϊκοί πόροι δεν παράγουν επαρκείς ποσό-
τητες δακρύων ή όταν τα παραγόμενα δάκρυα δεν 
είναι αρκετά ποιοτικά. «Τα δάκρυα, τα οποία απο-
τελούνται από τρεις ξεχωριστές στοιβάδες, είναι 
πολύ σημαντικά για την υγεία των ματιών και η 
ανεπάρκειά τους μπορεί να δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα» λέει ο χειρουργός-οφθαλμίατρος Α-
ναστάσιος Κανελλόπουλος, επιστημονικός διευθυ-
ντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision 
και καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης. Και προσθέτει: «Μεταξύ άλλων, 
είναι απαραίτητα για να υγραίνονται και να λιπαί-
νονται τα μάτια, για να τα τροφοδοτούν με θρε-
πτικά συστατικά και οξυγόνο, για να καθαρίζουν 
την επιφάνειά τους, αλλά και για να εστιάζουν κα-
λύτερα τις εικόνες που βλέπουν».

Όλες αυτές οι λειτουργίες διαταράσσονται όταν 
η δακρυϊκή στοιβάδα δεν παράγει αρκετά δάκρυα 
ή όταν τα δάκρυα που παράγει δεν έχουν την ε-
πιθυμητή σύσταση, αφού, σε αντίθεση με ό,τι πι-
στεύουν πολλοί, δεν αποτελούνται μόνο από άλατα 
και νερό, αλλά από εκατοντάδες πρωτεΐνες, ηλε-
κτρολύτες, αντισώματα και λιπίδια.

«Κάθε άνθρωπος μπορεί να εκδηλώσει σύν-
δρομο ξηροφθαλμίας, αλλά είναι πιο συχνό στις 
γυναίκες, ιδίως μετά την εμμηνόπαυση, εξαιτίας 
των ορμονικών αλλαγών που συμβαίνουν στο σώμα 
τους» λέει ο δρ. Κανελλόπουλος.

Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ενόχληση; 
Ο ειδικός καταστρώνει έναν οδηγό υγείας για τα 
μάτια σας μόνο σε 8 βήματα:

1. Προσέξτε πού ζείτε. Μεγάλες μελέτες έχουν 
δείξει ότι η εμφάνιση του συνδρόμου ξηροφθαλ-
μίας είναι πιθανότερη σε όσους ζουν σε αστικά κέ-
ντρα με υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Μία από αυτές είχε πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ και 
είχε δείξει πως οι κάτοικοι των πόλεων του Σικά-
γου και της Νέας Υόρκης είχαν τετραπλάσιες πι-
θανότητες να διαγνωστούν με το σύνδρομο σε σύ-
γκριση με όσους ζούσαν σε επαρχιακές περιοχές. 
Αυξημένο κίνδυνο συνδρόμου ξηροφθαλμίας δια-
τρέχουν και όσοι ζουν σε μεγάλο υψόμετρο, όπου 
τυπικά ο αέρας είναι πιο ξηρός. Αν, λοιπόν, ζείτε σε 
μολυσμένο ή ξηρό αέρα, πρέπει να τοποθετήσετε 
στο σπίτι σας ένα υψηλής ποιότητας φίλτρο αέρα 
και να χρησιμοποιείτε υγραντήρα για να προσθέ-
τετε υγρασία στην ατμόσφαιρα.

2. Προστατευτείτε όταν φυσάει. Αν στην περι-
οχή όπου ζείτε ή/και εργάζεστε φυσά συχνά δυ-
νατός αέρας, φροντίστε να προστατεύετε τα μάτια 
σας με γυαλιά ηλίου που θα έχουν προστατευτικά 
στα πλάγια, διότι οι ριπές του αέρα προκαλούν ξη-
ροφθαλμία. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να είστε πολύ 
προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε πιστολάκι για να 
στεγνώνετε τα μαλλιά σας, αλλά και ανεμιστήρες 
(δεν πρέπει ποτέ να σας «χτυπούν» καταπρόσωπο).

3. Αποφύγετε τον καπνό των τσιγάρων. Ο κα-
πνός όχι μόνο είναι ιδιαίτερα ερεθιστικός για τα 
μάτια με ξηροφθαλμία αλλά αυξάνει και τις πιθα-
νότητες ανάπτυξης του συνδρόμου ξηροφθαλμίας.

4. Να ξεκουράζετε τα μάτια σας. Η εργασία μπρο-
στά στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή 
laptop, καθώς και το πολύωρο διάβασμα ή η τηλε-
όραση μπορεί να οδηγήσουν στην ξηροφθαλμία, 
διότι όταν το βλέμμα είναι «καρφωμένο» σε ένα 
σημείο δεν βλεφαρίζουμε όσο συχνά χρειάζεται. 
Για να αποφύγετε αυτό τον κίνδυνο, να κάνετε διά-
λειμμα κάθε 10 λεπτά για να ξεκουράζετε τα μάτια 
σας. Φροντίστε επίσης να βλεφαρίζετε πιο συχνά, 
για να βοηθάτε τα μάτια σας να ανακτούν λίγη από 
την υγρασία που έχουν χάσει.

5. Δοκιμάστε τα τεχνητά δάκρυα. Τα τεχνητά 
δάκρυα διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή. Να τα 
χρησιμοποιείτε όσο συχνά χρειάζεται, αλλά αν δι-
απιστώσετε ότι σας είναι απαραίτητα συχνότερα 

από μία φορά κάθε 2 ώρες, προτιμήστε όσα δεν 
περιέχουν συντηρητικά. Τα ενυδατικά τζελ για τα 
μάτια επίσης μπορεί να σας βοηθήσουν. Επειδή 
όμως είναι πιο παχύρρευστα και θολώνουν την 
όραση, καλό είναι να τα χρησιμοποιείτε πριν πάτε 
για ύπνο. Αν δεν είστε σίγουροι για το τι ακριβώς 
χρειάζεστε, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας.

6. Αυξήστε την πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων. 
Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν ανακούφιση από τα 
συμπτώματα του συνδρόμου ξηροφθαλμίας αυξά-
νοντας την πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων. Πρό-
κειται για ένα είδος ωφέλιμων λιπιδίων που πε-
ριέχονται σε μεγάλες ποσότητες στα ιχθυέλαια 
(π.χ. μουρουνέλαιο) και στα παχιά (λιπαρά) ψάρια, 
όπως ο σολομός, οι σαρδέλες, η ρέγγα, το σκου-
μπρί, ο τόνος κ.λπ. Στο εμπόριο διατίθενται επί-
σης ειδικά εμπλουτισμένα προϊόντα, καθώς και 
συμπληρώματα διατροφής πλούσια σε ω-3 λιπαρά 
οξέα, όπως το μουρουνέλαιο. Συμβουλευτείτε τον 
οφθαλμίατρό σας, διότι μπορεί να σας χορηγήσει 
και διατροφικό συμπλήρωμα των λιπιδίων αυτών.

7. Να φροντίζετε τα βλέφαρά σας. Τα θερμά ε-
πιθέματα (κομπρέσες) στα μάτια μπορεί να διε-
γείρουν την παραγωγή σμήγματος από τους αδέ-
νες των βλεφάρων, συμβάλλοντας στη βελτίωση 
της ποιότητας των δακρύων σας. Καλό είναι επί-
σης να πλένετε προσεκτικά τα βλέφαρά σας με κα-
θαρό πανί, σαπούνι και χλιαρό νερό, ξεβγάζοντάς 
τα στη συνέχεια απαλά.

8. Προσέξτε ακόμα περισσότερο κατά τη διάρ-
κεια του χειμώνα. Ο χειμώνας ευνοεί την εμφάνιση 
συνδρόμου ξηροφθαλμίας ή εξάρσεων του συνδρό-
μου, επειδή η υγρασία της ατμόσφαιρας πέφτει στη 
διάρκειά του λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και 
οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν εκτεθειμένοι στην 
(αποξηραντική) κεντρική θέρμανση. Για να αντι-
σταθμίσετε τη μειωμένη χειμερινή υγρασία χρει-
άζεστε έναν υγραντήρα στους θερμαινόμενους χώ-
ρους, καθώς και να πίνετε άφθονα υγρά, για να δια-
τηρείται ο οργανισμός σας καλά ενυδατωμένος και 
για να προστατεύετε τα μάτια σας από το κρύο. Αν 
φοράτε φακούς επαφής, πρέπει να τους φροντί-
ζετε σχολαστικά, διότι τα μάτια σας απειλούνται 
ακόμη περισσότερο από την ξηρότητα.

Το σύνδρομο 
ξηροφθαλμίας 
αναπτύσσεται όταν  
οι δακρυϊκοί πόροι δεν 
παράγουν επαρκείς 
ποσότητες δακρύων  
ή όταν τα παραγόμενα 
δάκρυα δεν είναι 
αρκετά ποιοτικά.

Καταπολεμήστε
την ξηροφθαλμία
σε 7+1 βήματα
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Εφιάλτης 
για τον αυχένα 
η online εργασία

Ό
λες οι πρόσφατες έρευνες επι-
βεβαιώνουν πως οι μυοσκελετι-
κοί πόνοι αποτελούν την πρώτη 
αιτία για να επισκεφτούμε τον 
γιατρό. Και η εμπειρία των φυσι-
κοθεραπευτών, των ορθοπεδικών 

και των ρευματολόγων συνηγορεί στο ότι οι περισσό-
τεροι ασθενείς που αναζητούν ανακούφιση από χρόνι-
ους μυοσκελετικούς πόνους υποφέρουν από αυχενικό 
σύνδρομο. Όπως σημειώνει ο Αναστάσιος Τερζόπουλος, 
φυσικοθεραπευτής και ειδικευμένος θεραπευτής στην 
ολιστική μέθοδο Bowtech, η εργασία αποτελεί πραγ-
ματικό εφιάλτη για τον αυχένα και ευθύνεται για την 
εμφάνιση του αυχενικού συνδρόμου.

Ο ειδικός εξηγεί πώς ακριβώς εκδηλώνεται το αυ-
χενικό σύνδρομο: «Η προηγμένη τεχνολογία σε συν-
δυασμό με τον δυτικό τρόπο ζωής επέβαλε την καθή-
λωσή μας σε μια καρέκλα και μια πολύωρη εργασιακή 
ρουτίνα με μονότονες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις, 
ειδικά στο πάνω μέρος του σώματος. Για παράδειγμα, 
κρατάμε διαρκώς ένα τηλέφωνο στο χέρι, βρισκόμα-
στε μπροστά σε ένα πληκτρολόγιο με τις ώρες, πατάμε 

επαναλαμβανόμενα μια οθόνη ή κάνουμε εκατοντά-
δες κλικ ημερησίως με ένα ποντίκι. Αλλά γιατί αυτή η 
“μονοτονία” να είναι τόσο βλαβερή; Ας πάρουμε παρά-
δειγμα μια κινηματογραφική ταινία. Την πρώτη φορά 
που τη βλέπεις παρουσιάζει ενδιαφέρον. Η υπόθεση, η 
πλοκή, η περιέργεια το τι θα γίνει στο τέλος. Αν τη δεις 
όμως 100 φορές, θα γίνει βαρετή και πιθανότατα θα σε 
πάρει ο ύπνος. Αυτός ακριβώς παθαίνει ο αυχένας μας. 
Οι μύες του καταλαμβάνονται από ανία και στο τέλος 
πέφτουν σε… νάρκη. Έτσι ξεκινούν τα προβλήματα».

Πώς όμως μπορούμε να προλάβουμε το αυχενικό 
σύνδρομο στον χώρο εργασίας; Η λύση είναι απλή. Όπως 
συμβουλεύει ο κ. Τερζόπουλος, πρέπει να σπάσουμε τη 
μονοτονία αυτή. Αλλάζουμε τη θέση του υπολογιστή στο 
γραφείο, εάν αυτή δεν είναι σωστή. Στη σωστή θέση η 
οθόνη είναι ευθεία μπροστά από το σώμα και στο ύψος 
των ματιών, ενώ το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι στην 
ευθεία από την οθόνη. Αυτή η διόρθωση μπορεί να μει-
ώσει έως και 30% το φορτίο που δέχεται ο αυχένας την 
ώρα της εργασίας. Επίσης, μαθαίνουμε να χρησιμοποι-
ούμε και με τα δύο χέρια το ποντίκι, ώστε να μοιράσουμε 
το φορτίο που δέχονται ο αγκώνας, ο καρπός και τα δά-

χτυλα. Έτσι, μειώνεται κατά 50% η πιθανότητα εμφάνι-
σης επικονδυλίτιδας και καρπιαίου σωλήνα.

Ένα άλλο μυστικό είναι να μάθουμε να φέρνουμε 
τις φορητές συσκευές (smartphones, tablets) κοντά στο 
πρόσωπο και στο ύψος των ματιών και όχι να φέρνουμε 
τον αυχένα και το κεφάλι στο ύψος των χεριών. Έτσι, 
μειώνεται το φορτίο στον αυχένα κατά 50%. Επιπλέον, 
φροντίζουμε να αλλάζουμε τακτικά τις θέσεις των εικο-
νιδίων των εφαρμογών στα tablets και στα smartphones. 
Έτσι, αποφεύγουμε τη μονοτονία στη χρήση συγκεκρι-
μένων μυών χεριών και δαχτύλων. Μια άλλη συμβουλή 
είναι να χρησιμοποιούμε και τα δύο χέρια για να απα-
ντάμε στο κινητό, ώστε να περιορίσουμε κατά 40%-
50% την υπερχρήση του «καλού» μας χεριού. Παράλ-
ληλα, έτσι προστατευόμαστε και από πιθανές βλάβες 
των αυτιών, βουητό, μείωση ακοής, από τη μονότονη 
χρήση του ενός.

Τέλος, κάνουμε ολιγόλεπτες διατάσεις των χεριών 
στο γραφείο. Διατάσεις ακόμη και των 3-4 λεπτών ημε-
ρησίως αρκούν για να ανακουφίσουν τα κουρασμένα και 
πονεμένα χέρια, αλλά και για να προλάβουν ή να καθυ-
στερήσουν τις βλάβες στον αυχένα.

«Η μονοτονία στη 
στάση του αυχένα 
προκαλεί ανία στους 
μυς και οδηγεί 
στην εμφάνιση 
του αυχενικού 
συνδρόμου». 
Αναστάσιος 
Τερζόπουλος, 
φυσικοθεραπευτής 
και θεραπευτής 
Bowtech

Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αποκατάσταση 
της υγείας με φυσικά μέσα και ασκείται από επαγγελματίες υγείας (φυ-
σικοθεραπευτές) που έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις γνώ-

σεις τους για την αποκατάσταση της υγείας με μεθόδους τελείως ακίνδυνες για 
τον ασθενή. Όπως επισημαίνει ο Πέτρος Λυμπερίδης, πρόεδρος του Πανελλη-
νίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, «οι φυσικοθεραπευτές, ως ειδικοί στην κί-
νηση και στην άσκηση, είναι οι ιδανικοί επαγγελματίες για να προωθήσουν, να 
κατευθύνουν και να εκτελέσουν κάθε φυσική δραστηριότητα και προσπάθεια, 
μέσα από συμβουλές και προγράμματα άσκησης. Συνεπώς ως ειδικοί βοηθούν 
τους ανθρώπους να αποφύγουν μακροπρόθεσμα δυσλειτουργίες που μπορεί να 
τους καθηλώσουν. Διατηρώντας τους ανθρώπους δραστήριους και ανεξάρτητους 
για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η φυσικοθεραπεία, σύμφωνα 
και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι μια καλή επένδυση, καθώς 
“επανεκπαιδεύει” την ατομική ικανότητα, αυξάνει την ανεξαρτησία, βελτιώνει 
τη συμμετοχή και μπορεί να μειώσει το κόστος φροντίδας και υποστήριξης».

Και ο κ. Λυμπερίδης συνεχίζει: «Υπό αυτή την έννοια, η φυσικοθεραπεία είναι 

σημαντική στα χρόνια μυοσκελετικά, νευρολογικά, ρευματολογικά και καρδιο-
αναπνευστικά προβλήματα, σε παθήσεις όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης δια-
βήτης και η υπερχοληστερολαιμία, και στα χρόνια ψυχιατρικά νοσήματα, όπως 
η άνοια. Σε έρευνα που έγινε στην Ιρλανδία και εφαρμόστηκαν προγράμματα α-
ναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα αναπνευστι-
κού μειώθηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία σε σύγκριση με τους ασθενείς που 
δεν ακολούθησαν προγράμματα αναπνευστικής φυσικοθεραπείας. Σήμερα έχει 
διευρυνθεί το φάσμα των ασθενειών που αντιμετωπίζονται με φυσικοθεραπεία 
και ο ρόλος της είναι σημαντικός ειδικά στις χρόνιες παθήσεις, που είναι ολο-
ένα και αυξανόμενες λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Στη χώρα μας 
άρχισε το τελευταίο διάστημα να τονίζεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στις 
χρόνιες παθήσεις και το σύστημα υγείας πρέπει να ενσωματώσει τα νέα δεδο-
μένα. Πρέπει και η χώρα μας να επενδύσει στη φυσικοθεραπεία για να έχει πολ-
λαπλά οφέλη για τους πολίτες, αλλά και για την οικονομία, καθώς είναι γνωστή 
σε όλο τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για 
τα συστήματα υγείας».

Η φυσικοθεραπεία βοηθά 
στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων
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