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αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
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Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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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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Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
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SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Τα µεγάλα προβλήµατα της οικονοµίας 
εξακολουθούν να είναι µπροστά µας
05 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Μεσανατολική αβεβαιότητα
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ 
«Η επιθετικότητα του Ερντογάν µόνο 
έκπληξη δεν συνιστά»
08 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η πρόταση 
της Ε.Ε. για ένταξη Αλβανίας και ΠΓ∆Μ 
παρέκαµψε και ενοχλεί την κυβέρνηση
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΠΑΠΑΡΙΣΒΑΣ 
«Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το παν 
για να διατηρηθεί ο µειωµένος ΦΠΑ»
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Εκτός ελέγχου 
παραµένει η εγκληµατικότητα
11 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Με πλεονασµατικό 
ΕΦΚΑ αλλά χωρίς συντάξεις
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ίµηνο-φωτιά για την 
κυβέρνηση
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η αυτοδιάψευση 
της κυρίας Μπέτυς Μπαζιάνα
14 // BUSINESS Τα σηµαντικότερα νέα 
του επιχειρηµατικού κόσµου

15 // ΑΡΘΡΟ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Στρατηγικός 
κακοπληρωτής ή στρατηγική αφαίµαξη;

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
32 // ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ Αγχωµένοι «αιώνιοι» 
αναζητούν τη µεγάλη νίκη

FREE TIME
34 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΑΝΤΙΑ 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ «Το µουσικό θέατρο 
κακοποιείται συχνά»
36 // BOOKS Βιβλία για µικρούς 
και µεγάλους
37 // CINEMA Τι θα δούµε 
στις κινηµατογραφικές αίθουσες
38 // ΕΥΕΞΙΑ Κυτταρίτιδα: Ένα κοινό λίπος 
µε ένα φανταχτερό όνοµα // Όµορφα χείλη 
// Σοκολάτα: Ο καφέ χρυσός 
του περιπτέρου

Αφιέρωµα Υγεία 

Οδηγός για 
καλύτερη ζωή

σελ. 16-31
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ανάλυση
www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Το κλίμα πανηγυρισμού που προσπαθεί να δημι-
ουργήσει το Μαξίμου ενόψει της επίσημης εξό-
δου της Ελλάδας από το πρόγραμμα-μνημόνιο 
δεν φαίνεται, προς το παρόν, να επικρατεί στην ε-
πικοινωνία και στην πολιτική. Αντίθετα, εκφρά-

ζεται ένας δικαιολογημένος προβληματισμός από τη ΝΔ, η οποία 
βλέπει ένα σημαντικό μέρος των θυσιών του ελληνικού λαού να 
πηγαίνει χαμένο, άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και ορισμένα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που επιμένουν αριστερά και καταγγέλλουν 
την προγραμματισμένη σκλήρυνση της οικονομικής πολιτικής. Τη 
σύγχυση επιτείνουν παρεμβάσεις ξένων παραγόντων και ρεπορτάζ 
του διεθνούς έγκυρου Τύπου –κυρίως του γερμανικού– που δη-
μιουργούν την εντύπωση ότι όλα μπορούν να συμβούν. Από το να 
παραταθεί για λίγους μήνες το πρόγραμμα-μνημόνιο λόγω αδυνα-
μίας της ελληνικής πλευράς να εφαρμόσει γρήγορα και αποτελε-
σματικά τα συμφωνηθέντα μέχρι να καθυστερήσει ξανά η αναδι-
άρθρωση του χρέους, η οποία αποφασίστηκε σε πολιτικό επίπεδο 
στα τέλη του 2012…

Ανεξάρτητα από το τι ακριβώς θα συμβεί, η γενική εικόνα είναι 
μιας οικονομίας και μιας κοινωνίας που εξακολουθούν, με ευθύνη 
του κ. Τσίπρα και των συνεργατών του, να έχουν τα περισσότερα 
δύσκολα μπροστά τους. 

Την επόμενη τετραετία
Ο κ. Τσίπρας διαχειρίστηκε τον πολιτικό χρόνο με έναν τρόπο που 
μετέτρεψε το τρίτο πρόγραμμα-μνημόνιο από εμπροσθοβαρές, 
που ήταν στον σχεδιασμό του, σε μια σειρά σημαντικών εκκρεμο-
τήτων, οι οποίες συνεχίζονται πέρα από το επίσημο τέλος του προ-
γράμματος-μνημονίου και φτάνουν στα τέλη αυτής της τετραετίας 
ή καλύπτουν χρονικά μέρος της επόμενης τετραετίας.

Πρόκειται για ένα ζήτημα τεράστιας σημασίας, το οποίο 
πλήττει την αξιοπιστία της κυβέρνησης, των ευρωπαϊκών θε-
σμών που της επέτρεψαν να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο, εν-
δεχομένως και του πολιτικού συστήματος. Πλησιάζουμε 
σε ένα σταυροδρόμι, στο οποίο θα συναντηθούν οι κυ-
βερνητικοί πανηγυρισμοί για το επίσημο τέλος του προ-
γράμματος-μνημονίου με τη διαπίστωση εκατομμυρίων 
συμπολιτών μας ότι η οικονομική και κοινωνική καθη-
μερινότητά τους θα γίνει πιο δύσκολη εξαιτίας των μα-
ζικών πλειστηριασμών ακινήτων, της μεγάλης μείωσης 
των κύριων συντάξεων και της επίσης μεγάλης μείωσης 
του αφορολόγητου ορίου για το ετήσιο εισόδημα. Άλλα 
θα λένε οι κυβερνώντες και άλλα θα παρατηρούν οι πο-
λίτες, με σοβαρό κίνδυνο να ενισχυθούν οι κοινωνικές 
και πολιτικές εντάσεις.

Το πέρασμα σημαντικών εκκρεμοτήτων στην περίοδο 
που ακολουθεί το επίσημο τέλος του προγράμματος-μνημο-
νίου κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη δυναμική και σε βάθος χρό-
νου ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Τα άλυτα προβλήματα
H Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και ανεπίσημα η Ισπανία, 
σε ό,τι αφορά το τραπεζικό της σύστημα, μπήκαν και βγήκαν από 
το πρόγραμμα-μνημόνιο σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. 
Μέσα σε μία τριετία έλυσαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν 
και μπήκαν σε μια νέα περίοδο σταθερής οικονομικής ανάπτυξης. 
Την τελευταία τριετία το ιρλανδικό ΑΕΠ αυξήθηκε γύρω στο 14%, 
το ισπανικό λίγο πάνω από 10%, το πορτογαλικό και το κυπριακό 
7% έως 8%, ενώ το ελληνικό έμεινε στάσιμο. Το χειρότερο είναι 
ότι προσπαθούμε να ξεκινήσουμε τη μεταμνημονιακή μας πορεία 
χωρίς να έχουμε απαλλαγεί από βασικά διαρθρωτικά προβλήματα.

Ο οικονομικός ρόλος του κράτους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 
δημόσιες δαπάνες, αυξήθηκε μετά το 2010 με έναν αξιοπερίεργο 
τρόπο. Υπήρξε σοβαρός έλεγχος των δημοσίων δαπανών στο πλαί-
σιο δημοσιονομικής αυστηρότητας που ήταν σε πολλές περιπτώ-
σεις ισοπεδωτική, αλλά αποδυναμώθηκε πολύ περισσότερο ο πα-
ραγωγικός ιδιωτικός τομέας της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι η 
δυσκολία χρηματοδότησης του Δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα 
είναι σήμερα μεγαλύτερη απ’ ό,τι ήταν πριν από την ένταξή μας 
σε πρόγραμμα-μνημόνιο, ενώ ο ρόλος των δημοσίων δαπανών και 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ 

ΤΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η κυβέρνηση Τσίπρα 
κέρδισε πολιτικό χρόνο σε 
βάρος των οικονομικών 
επιδόσεων.

Ανύπαρκτες αποδεικνύονται οι 
μεταρρυθμίσεις σε δημόσια διοίκηση, 
Δικαιοσύνη, οι οποίες πηγαίνουν από το 
κακό στο χειρότερο.

Η εξάρτηση της οικονομίας από το 
Δημόσιο και την ιδιωτική κατανάλωση 
είναι σήμερα μεγαλύτερη απ’ ό,τι πριν από 
την ένταξη στο πρόγραμμα-μνημόνιο.

φυσικά των φορολογικών εσόδων του Δημοσίου προσδιορίζει σή-
μερα σε μεγαλύτερο βαθμό την πορεία της οικονομίας.

Ανάλογη αρνητική εξέλιξη παρατηρείται σε ό,τι αφορά την υ-
περβολική εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από την ιδιωτική 
κατανάλωση. Η εξάρτηση αυτή μεγάλωσε, αν και η κατανάλωση 
των νοικοκυριών μειώθηκε κατά μέσο όρο γύρω στο 25% επειδή 
κατέρρευσαν οι επενδύσεις, που μειώθηκαν σε ποσοστό 60%-
65%. Έχουμε, λοιπόν, το παράδοξο να είναι σήμερα η ελληνική 
οικονομία περισσότερο καταναλωτική, παρά τη μεγάλη πτώση της 
κατανάλωσης μετά το 2010.

Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει υπογράψει στο πλαίσιο του τρίτου 
προγράμματος-μνημονίου σημαντικές αλλαγές στη δημόσια διοί-
κηση και σε ό,τι αφορά την οργάνωση της Δικαιοσύνης, χωρίς να 
έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό. Η δημόσια διοίκηση είναι σήμερα 
περισσότερο γραφειοκρατικά αδιάφορη και περισσότερο κομμα-
τική απ’ ό,τι ήταν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Η Δικαιο-
σύνη συνέχισε μια πορεία από το κακό στο χειρότερο, με βασικά 
χαρακτηριστικά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τη δημιουρ-
γία φιλοκυβερνητικών φατριών που δίνουν την εντύπωση παρα-
κράτους, ενώ σε ό,τι αφορά τους επενδυτές, μικρούς και μεγάλους, 
Έλληνες και ξένους, τα αντικίνητρα έχουν αυξηθεί, εφόσον η α-
πόδοση της Δικαιοσύνης έχει γίνει περισσότερο χρονοβόρα, σύν-
θετη και ακριβή για τους ενδιαφερόμενους.

Όλα αυτά μετράνε στην οικονομική προοπτική της χώρας και 
στέκονται εμπόδιο στο πέρασμα σε μια νέα περίοδο δυναμικής α-
νάπτυξης. Για παράδειγμα, το σύνολο των επενδύσεων στην Ελ-
λάδα αναλογούν, σε ετήσια βάση, γύρω στο 12% του ΑΕΠ, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωζώνη είναι της τάξης του 20%. 
Θα πρέπει να διπλασιάσουμε τις επενδύσεις σαν ποσοστό επί του 
ΑΕΠ για να αρχίσουμε να καλύπτουμε την απόσταση που μας χω-
ρίζει από τους Ευρωπαίους εταίρους, που είναι ταυτόχρονα αντα-

γωνιστές, οι οικονομίες των οποίων βρίσκονται στον πέμπτο 
χρόνο σταθερής ανάπτυξης και γι’ αυτό έχουν απορροφήσει 

πλήρως την πρόσθετη ανεργία που δημιούργησε η κρίση του 
2008. Είναι πρακτικά αδύνατο να φτάσουμε σε έναν διπλα-
σιασμό επενδύσεων στη βάση της διεθνούς ανταγωνιστι-
κότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας με όλα αυτά 
τα βαρίδια που περιγράψαμε.

Νέου τύπου εμπόδια
Με το πέρασμα του χρόνου δημιουργούνται ή μπορεί να 
δημιουργηθούν νέα εμπόδια στη δυναμική οικονομική 
ανάπτυξη. Είναι φανερό ότι το λεγόμενο brain drain, το 

οποίο ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο, συνδυάζεται με τη 
δημογραφική γήρανση, για να περιορίσουν τον ενεργό πλη-

θυσμό και μαζί με αυτόν την προοπτική ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας.

Ένας νέος παράγοντας αβεβαιότητας για την οικονομία είναι 
το πολιτικά σύνθετο ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρί-
ζεται από διάφορες κρίσεις που εξελίσσονται ταυτόχρονα. Στην Ι-
ταλία επικράτησαν εκλογικά οι λαϊκιστές στη βάση του ευρωσκε-
πτικισμού και του αντιευρωπαϊσμού. Στην Ισπανία συνεχίζεται η 
κρίση μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης. Το Brexit βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη, χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια το οι-
κονομικό κόστος του για την Ε.Ε. και την Ελλάδα. Η στροφή πολ-
λών ευρωπαϊκών χωρών προς τη σκληρή και την άκρα Δεξιά, από 
την Αυστρία μέχρι την Πολωνία και την Ουγγαρία, κάνει ακόμα 
πιο δύσκολη τη συνεννόηση για την επανεκκίνηση της διαδικα-
σίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία τόσο μας ενδιαφέρει. Το 
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αξιοποίησε την 
καλή ευρωπαϊκή πενταετία και παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη σε 
εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι μια πολιτική αναστάτωση στην 
Ιταλία και στην Ευρωζώνη ή η συνέχιση της αύξησης της διεθνούς 
τιμής του πετρελαίου που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες.

Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί είναι, στις συνθήκες που πε-
ριγράψαμε, εκτός τόπου και χρόνου και γι’ αυτό πολύ δύσκολα θα 
δημιουργήσουν επικοινωνιακή και, κυρίως, πολιτική δυναμική. 
Πολλά σημαντικά οικονομικά προβλήματα εξακολουθούν, δυστυ-
χώς, να είναι μπροστά μας.
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κόσµος

Η στάση απέναντι στο Ιράν, µαζί µε τους 
προστατευτικούς δασµούς του Τραµπ, είναι τα 
δύο κύρια θέµατα του Μακρόν και της Μέρκελ, 
που θα βρεθούν διαδοχικά στον Λευκό Οίκο 
αυτή την εβδοµάδα.

Η εκλογή Τραµπ το 2016 έδωσε το έναυσµα 
για µια νέα παλινδρόµηση των ΗΠΑ, που 
επέστρεψαν στην προ του 2013 πολιτική, στην 
καταγραφή δηλαδή του Ιράν, µε ή ακόµη και 
χωρίς πυρηνικά όπλα, ως της υπ’ αριθµόν 1 
απειλής για τα ζωτικά συµφέροντα των ΗΠΑ, 
της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Μ
ία εβδοµάδα µετά τα στοχευµένα πυ-
ραυλικά πλήγµατα των ΗΠΑ, Γαλ-
λίας και Βρετανίας στη Συρία έχουν, 
αν µη τι άλλο, καταστεί σαφή τα κί-
νητρα της εµπλοκής του Παρισιού 
κατά κύριο λόγο αλλά και του Λονδί-
νου στο πλευρό της Ουάσινγκτον.

Το ζητούµενο για τον Μακρόν εδώ και µερικές εβδοµάδες 
ήταν κατά προτεραιότητα να αποσπάσει τη δέσµευση του Τραµπ 
ότι οι ΗΠΑ θα παραµείνουν παρούσες στη Συρία για να πιέσουν 
τη Μόσχα και τους συµµάχους της προς µια κοινή πολιτική διευ-
θέτηση της επόµενης µέρας στη Συρία µετά την ήττα των τζιχαντι-
στών και µε δεδοµένη την επικράτηση των δυνάµεων του Άσαντ 
στο µεγαλύτερο τµήµα της χώρας.

Στη θεώρηση του Παρισιού και του Λονδίνου η αναζήτηση απ’ 
όλες τις εµπλεκόµενες και συγκρουόµενες δυνάµεις µιας φόρµου-
λας σταθεροποίησης στη Συρία θα εξαναγκάσει εκ των πραγµάτων 
τον Τραµπ να µην προχωρήσει στη µετωπική σύγκρουση µε την 
Τεχεράνη, που φαίνεται να έχει προαποφασίσει. Στην παραπάνω 
οπτική η σπουδή του Τραµπ να αποσύρει τις δυνάµεις των ΗΠΑ 
που βρίσκονται στη Συρία ερµηνεύεται προφανώς ως διασφάλιση 
πλήρους ελευθερίας κινήσεων κατά του Ιράν.

Οι ηµεροµηνίες τρέχουν, καθώς στις 12 Μαΐου οι ΗΠΑ θα 
πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι στο Κογκρέσο ως προς το αν 
το Ιράν εξακολουθεί να συµµορφώνεται µε τη συµφωνία του 2015 
για έλεγχο του πυρηνικού του προγράµµατος από τη διεθνή κοι-
νότητα.

Η στάση απέναντι στο Ιράν
Όλα δείχνουν ότι ο Τραµπ δεν πρόκειται να ανανεώσει την πιστο-
ποίηση συµµόρφωσης κι έτσι θα είναι ελεύθερος να επιβάλει νέο 
κύµα κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

Άλλωστε η στάση απέναντι στο Ιράν, µαζί µε τους προστατευτι-
κούς δασµούς του Τραµπ, είναι τα δύο κύρια θέµατα του Μακρόν 
και της Μέρκελ, που θα βρεθούν διαδοχικά στον Λευκό Οίκο αυτή 
την εβδοµάδα.

Με άλλα λόγια, η πολιτική του Τραµπ στη Συρία, όπως και του 
προκατόχου του Οµπάµα, ορίζεται σε καθοριστικό βαθµό από την 

αµερικανική πολιτική απέναντι στην Τεχεράνη.
Όταν ξέσπασε ο εµφύλιος στη Συρία, την άνοιξη του 2011, η 

κυβέρνηση Οµπάµα είδε την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη 
∆αµασκό σαν εξέλιξη που στερεί την Τεχεράνη από τον µοναδικό 
της σύµµαχο στη Μέση Ανατολή και καθιστά αδύνατη τη χερσαία 
πρόσβαση στον νότιο Λίβανο, που ελέγχεται από τη σιιτική φιλο-
ϊρανική Χεζµπολά.

Η περιστολή της επιρροής του Ιράν στη Μέση Ανατολή ήταν η 
έµµονη ιδέα της Ουάσινγκτον από τότε που χάρη στην ανατροπή 
του Σαντάµ από τον Μπους υιό, την άνοιξη του 2003, η Τεχεράνη 
επηρεάζει τη σιιτική πλέον κυβέρνηση στη Βαγδάτη.

Στις αρχές του 2013 ο Οµπάµα και ο διάδοχος της Κλίντον στο 
Στέιτ Ντιπάρτµεντ Κέρι έκαναν το µεγάλο βήµα µε την έναρξη µυ-
στικών διαπραγµατεύσεων µε την Τεχεράνη. Η ισχυρή παρουσία 
των τζιχαντιστών στο Ιράκ και στη Συρία, οι οποίοι έναν χρόνο 
µετά, το 2014, θα ίδρυαν το Ισλαµικό Κράτος, αλλά και η δυσµενής 
συγκυρία στο Αφγανιστάν, όπου ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται απένα-
ντι στους Ταλιµπάν, ώθησαν την Ουάσινγκτον να αναζητήσει µια 
ρεαλιστική συνεννόηση µε την Τεχεράνη.

Το άνοιγµα Οµπάµα προς τους Χαµενεΐ και Ρουχανί διευ-
κόλυνε την περαιτέρω εµπλοκή της Μόσχας στη Συρία, ώστε να 
µη βρίσκεται ο Άσαντ να είναι απόλυτα εξαρτηµένος από την Τε-
χεράνη, και εξόργισε τους µέχρι τότε συµµάχους των ΗΠΑ, την 
Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ.

∆ιευρυµένο περιθώριο  ελιγµών στον Πούτιν
Η εκλογή Τραµπ το 2016 έδωσε το έναυσµα για µια νέα παλιν-
δρόµηση των ΗΠΑ, που επέστρεψαν στην προ του 2013 πολιτική, 
στην καταγραφή δηλαδή του Ιράν, µε ή ακόµη και χωρίς πυρη-
νικά όπλα, ως της υπ’ αριθµόν 1 απειλής για τα ζωτικά συµφέρο-
ντα των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ στην ευρύ-
τερη Μέση Ανατολή.

Οι παραπάνω παλινδροµήσεις των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν 
έχουν δώσει διευρυµένο περιθώριο ελιγµών στον Πούτιν, ο ο-
ποίος αξιοποιεί τα κενά που αφήνει η Ουάσινγκτον. Σε αντίθεση 
µε τον Τραµπ, που σήµερα έχει ταυτιστεί µε τους αντίπαλους του 
Ιράν, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία κατά κύριο λόγο, αλλά και 
την Αίγυπτο, τα Εµιράτα και το Κατάρ, το Κρεµλίνο διατηρεί ανοι-

χτούς διαύλους επικοινωνίας στην περιοχή µε όλες τις χώρες, ενώ 
η στρατιωτική παρουσία της Μόσχας στη Συρία δεν αµφισβητείται 
από κανέναν, καθώς εκ των πραγµάτων περιορίζει τη βαρύνουσα ε-
πιρροή που έχει η Τεχεράνη στο καθεστώς της ∆αµασκού.

Κρίσιµη εβδοµάδα
Η εβδοµάδα που αρχίζει αύριο είναι ιδιαίτερα κρίσιµη, καθώς οι 
συνοµιλίες που θα έχουν διαδοχικά στον Λευκό Οίκο Μακρόν και 
Μέρκελ µε τον Τραµπ θα καταδείξουν αν η πρόσφατη κορύφωση 
της κρίσης στη Συρία θα οδηγήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να ανα-
ζητήσει έναν κοινό παρονοµαστή δράσης στη Μέση Ανατολή µε 
τις µεγάλες δυνάµεις της Γηραιάς Ηπείρου.

ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
                ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
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συνέντευξη

Ο Ερντογάν, µε βάση 
τη µέχρι σήµερα 
συµπεριφορά του, θα 
πράξει στο Αιγαίο και αλλού ό,τι 
κρίνει χρήσιµο και απαραίτητο –εφόσον 
δεν έχει άλλες επιλογές– προκειµένου 
να εξασφαλίσει τη νίκη του στις επόµενες 
εκλογές.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αλέξανδρος Μαλλιάς, πρέσβης επί τιµή

«Η επιθετικότητα του Ερντογάν µόνο 
έκπληξη δεν συνιστά»

Τ
ην ανησυχία του για τις εξελίξεις στα ελληνο-
τουρκικά εκφράζει ο πρέσβης επί τιµή Αλέξαν-
δρος Μαλλιάς, σηµειώνοντας µε νόηµα ότι στην 
Αθήνα δεν έχουν γίνει πλήρως αντιληπτές οι 
πραγµατικές –αναθεωρητικές των Συνθηκών– 
βλέψεις του Ερντογάν, αλλά ούτε και η κλιµά-
κωση της έντασης που επιδιώκει η Άγκυρα. 
Όσον αφορά το Σκοπιανό, ο κ. Μαλλιάς υπο-

γραµµίζει ότι προκλήθηκε σύγχυση στην κοινή γνώµη σχετικά 
µε τις εξελίξεις για το ονοµατολογικό της γείτονος χώρας και ότι 
χρειάζεται συναίνεση για να βρεθεί µια κοινά αποδεκτή λύση.

Θα ήθελα να αρχίσουµε τη συζήτησή µας µε το θέµα των δύο 
Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία. Κατά 
την άποψή σας, γιατί συνεχίζεται η κράτησή τους; Συµφω-
νείτε µε την εκτίµηση ότι το τουρκικό καθεστώς κρατά «ο-
µήρους» τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς µε στόχο να απο-
κοµίσει οφέλη, όπως π.χ. η έκδοση των Τούρκων αξιωµατι-
κών που βρίσκονται στην Ελλάδα; Πώς κρίνετε τον χειρισµό 
της υπόθεσης από την ελληνική κυβέρνηση;
Ενόσω δύο Έλληνες στρατιωτικοί εξακολουθούν να κρατούνται 
σε τουρκικές φυλακές για λόγους που συνδέονται µε την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους, αποφεύγω σκοπίµως να κάνω ε-
κτιµήσεις και προβλέψεις. Η πολυφωνία ουδένα ωφελεί και ά-
σκοπη σύγχυση προκαλεί. Η εκτίµηση της κατάστασης, ειδικά 

όταν πρόκειται για ασυνήθιστο γεγονός, πρέπει να στηρίζεται στη 
γνώση των γεγονότων. ∆υστυχώς, για µία ακόµη φορά η Ελλάδα 
έδειξε ότι στερείται µηχανισµών ορθής και έγκαιρης αξιολόγη-
σης των καταστάσεων. Αν δεν γνωρίζεις τι ακριβώς συµβαί-
νει, πώς είναι δυνατόν να κάνεις ορθή διαχείριση µιας κρίσης;

∆εν θυµάµαι πότε ήταν η τελευταία φορά που αξιωµατικοί 
του Ελληνικού Στρατού συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στην 
Τουρκία. Άρα µόνο συνηθισµένο δεν µπορεί να θεωρηθεί αυτό 
το γεγονός. Με έκπληξη συγκράτησα ότι η εντολή διεξαγωγής 
ένορκης εξέτασης για τη διερεύνηση των πραγµατικών περιστα-
τικών του ανορθόδοξου αυτού µεθοριακού επεισοδίου δόθηκε 
ιεραρχικά από το ΓΕΕΘΑ ή το ΓΕΣ πέντε µέρες αφότου συνέβη. 
Μέχρι τότε, συνεπώς, δεν είχαµε ακριβή γνώση. Άρα το βασικό 
συµπέρασµα από το ασυνήθιστο αυτό επεισόδιο είναι εξαρχής 
η κακή διαχείρισή του. Η ευθύνη όµως δεν µπορεί να περιο-
ρίζεται αποκλειστικά σε πολιτικά πρόσωπα. Ενόσω δεν συγκα-
λούνται τη στιγµή που πρέπει, µε τη σύνθεση που πρέπει και 
για τον σκοπό που έχουν συσταθεί τα θεσµικά όργανα διαχεί-
ρισης κρίσεων που προβλέπονται, τότε καθένας επιτρέπει στον 
εαυτό του, ανάλογα µε τον βαθµό του αυτοσεβασµού που έχει, 
να µπορεί να εκφράζεται κατά τον τρόπο που επιθυµεί. ∆υστυ-
χώς, αυτό είναι το βασικό και πλέον αντιπροσωπευτικό χαρα-
κτηριστικό της σηµερινής Ελλάδος. Παρ’ ότι το συγκεκριµένο ε-
πεισόδιο αφορά την τύχη δύο Ελλήνων στρατιωτικών, φοβούµαι 
ότι δεν θα είναι ούτε το τελευταίο ούτε και το πλέον επώδυνο.

Ο Ερντογάν το τελευταίο διάστηµα µοιάζει να ανοίγει παντού 
µέτωπα. Τι πιστεύετε ότι επιδιώκει µε αυτή την επιθετικό-
τητα;
Η επιθετικότητα του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της 
Ελλάδος µε έργα και όχι µόνο µε λόγια µόνο έκπληξη δεν συ-
νιστά. ∆ιορθώνω: Αποτελεί έκπληξη µόνο για εκείνους που ε-
πιλέγουν να βλέπουν τα πράγµατα µέσα από όρους εφήµερης 
πολιτικής επικοινωνίας και τους παραµορφωτικούς της φα-
κούς και όχι µε όρους πραγµατικότητας. Στο δοκίµιό µου «Στον 
Αστερισµό του Προέδρου Ντόναλντ Τραµπ: Η Νέα Τουρκία και 
Εµείς» (εκδόσεις Ι. ΣΙ∆ΕΡΗΣ), που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκ-
δοση τον Αύγουστο του 2017, έγραφα, προσπαθώντας πάντοτε 
να διατηρώ το µέτρο και την υπευθυνότητα, και τα εξής: «Συ-
νεπώς είναι σήµερα τουλάχιστον παρακινδυνευµένο να θεω-
ρούµε ότι η έναντι της Ελλάδος πολιτική του Προέδρου κ. Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτελεί µια “σταθερή παράµετρο” και να 
προεξoφλείται το σήµερα και το αύριο µόνο σε συνδυασµό µε 
το χθες. Στην εξωτερική πολιτική, η βασιζόµενη στην εµπει-
ρική στατιστική ανάλυση δεν αποτελεί πάντοτε µια ασφαλή πυ-
ξίδα πλοήγησης. Η µόνη ασφαλής πρόβλεψη, σήµερα, είναι α-
κριβώς η αδυναµία εκτίµησης του σηµείου µέχρι το οποίο θα 
ήταν διατεθειµένος και πρόθυµος να προχωρήσει ο Πρόεδρος 
της Τουρκίας και η µεγάλη οµάδα των παραδοσιακών πολιτι-
κών του συνοδοιπόρων και των νέων συγκυριακών και ευκαι-
ριακών του συµµάχων στην κλιµάκωση των ενεργειών στο Αι-
γαίο. Πιθανώς και αλλού, προκειµένου να ενισχύσει την απο-
δοχή του στο εσωτερικό της χώρας του». Αυτά έγραφα χωρίς 
να έχω πλήρη εικόνα των τουρκικών ενεργειών και πρόσβαση 
σε απόρρητη πληροφόρηση. Έχω αποδελτιωµένες πολλές επί-
σηµες δηλώσεις, προερχόµενες από αρµόδια χείλη, που προ-
δίδουν στην καλύτερη εκδοχή αδυναµία κατανόησης του κιν-
δύνου και της απειλής. Μέχρι πολύ πρόσφατα επιχειρηµατολο-
γούσαν ότι επί του κ. Ερντογάν δεν είχαµε «θερµό επεισόδιο». 
Τώρα, ελάχιστους µήνες αργότερα, προσφεύγουµε αναγκαστικά 
σε διαφορετικές εκτιµήσεις. Άρα στην καλύτερη περίπτωση κά-
ποιοι δεν είχαν διαβάσει ορθά την έναντι της Ελλάδος πολιτική 
αναθεώρησης Συνθηκών και κατοχύρωσης εδαφικών διεκδι-
κήσεων του κ. Ερντογάν. Απλά, εµείς δεν θέλαµε να την κατα-
λάβουµε, µιλώντας για «µαθήµατα γεωγραφίας», νευρικότητα 
κ.λπ. Επιπλέον, είχαµε την πρόσθετη αυταπάτη –άλλη µία– ότι ο 
Πρόεδρος της Τουρκίας θα εκτιµούσε τη «γέφυρα» προς… την 
Ευρώπη που εύκολα και άνευ αντικρίσµατος του προσέφερε η 
Αθήνα τον περασµένο Νοέµβριο. Τρεις µήνες αργότερα, η Αθήνα 
εις µάτην αναζητεί µια δική της «γέφυρα» προς την Τουρκία του 
Προέδρου Ερντογάν. Λυπούµαι ειλικρινά. Αλλά είναι πολύ πρό-
σφατα παθήµατα για να ξεχαστούν µε ευκολία. Τουλάχιστον ας 
µάθουµε το µάθηµά µας για µία ακόµη φορά.

Προ ηµερών ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είπε ότι ανα-
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συνέντευξη

Πρέπει να προσέξουµε την αντίδραση της 
κοινής γνώµης. Της προκαλέσαµε σύγχυση. Η 
σύγχυση αυτή µετατράπηκε σε θυµό. Κατέβηκε 
στους δρόµους. Η έλλειψη συνεννόησης 
και γέφυρας επικοινωνίας και η επικράτηση 
πολωτικού πολιτικού κλίµατος αποδυναµώνει 
την εικόνα και τη διαπραγµατευτική µας ισχύ.

µένουν «αναταράξεις» στις σχέσεις µε την Τουρκία όσο θα 
πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές. Συµφωνείτε µε αυτή την 
εκτίµηση; Σας ανησυχεί –και, αν ναι, σε ποιον βαθµό– το εν-
δεχόµενο «θερµού επεισοδίου» στο Αιγαίο;
Τα όσα σήµερα λέγει ο αξιότιµος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
είναι ακριβή. Κάποιοι όµως από µας τα έλεγαν πολύ νωρίτερα. 
Εκτιµώ ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν, µε βάση τη µέχρι σήµερα συ-
µπεριφορά του, θα πράξει στο Αιγαίο και αλλού ό,τι κρίνει χρή-
σιµο και απαραίτητο –εφόσον δεν έχει άλλες επιλογές– προκει-
µένου να εξασφαλίσει τη νίκη του στις επόµενες εκλογές. Αυτό 

έπραξε σε άλλα µέτωπα προκειµένου να εξασφαλίσει τη νίκη 
του σε προηγούµενες εκλογές και δηµοψηφίσµατα. Οι προσε-
χείς είναι οι εκλογές της ζωής του. Να σηµειώσουµε ότι όλες 
οι πολιτικές δυνάµεις της Τουρκίας συµφωνούν στην πλέον α-
κραία έκφανση της αµφισβητήσεως της κυριαρχίας µας στο Αι-
γαίο και των εδαφικών της διεκδικήσεων. ∆εν µπορούµε να µην 
παίρνουµε στα σοβαρά την αντιστοιχία απειλών και ενεργειών. 
Επιπλέον, ο σύγχρονος τραγωδός δεν έχει προβλέψει «από µη-
χανής θεό». Οι συµµαχίες και οι διευθετήσεις, πολιτικές, στρα-
τιωτικές, οικονοµικές, δεν αποτελούν µηχανισµό αποτροπής ή 
πρόληψης, ούτε διαθέτουν αυτοµατοποιηµένα πολιτικά αντα-
νακλαστικά παρέµβασης. Ο ιστός του κοινού συµφέροντος στο 
πλαίσιο των συµµαχιών έχει φθαρεί. Μετά τη διάλυση της Συν-
θήκης της Βαρσοβίας, το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν καλύπτει το θε-
µελιώδες πρόβληµα εθνικής ασφάλειας της Ελλάδος.

Μπροστά στην εντεινόµενη τουρκική επιθετικότητα, τι θεω-
ρείτε ότι πρέπει να κάνει ο πολιτικός κόσµος της Ελλάδας;
Οφείλει µε τη συµπεριφορά του να αποτελέσει πρότυπο και να 
αποδείξει ότι στέκεται στο ύψος των κρίσιµων για την προάσπιση 
των εθνικών µας συµφερόντων περιστάσεων. Οφείλει να πεί-
σει ότι έχει συναίσθηση της ευθύνης που του αναλογεί και του 
καταλογίζεται για την παρακµή των αξιών όλα αυτά τα χρόνια, η 
οποία είναι µεγαλύτερη και χειρότερη από την οικονοµική κα-
ταστροφή. Η καταστροφή αυτή µας ταπείνωσε σαν άτοµα και 
σαν χώρα. Μείωσε δραµατικά την αυτοπεποίθηση και το ηθικό 
µας. Ή µήπως δεν είναι έτσι; Οφείλει επιτέλους να παραµερίσει 
το εφήµερο και το κοµµατικό έναντι του εθνικού. Η συνεννό-
ηση, η συνεργασία και η συναίνεση είναι το τρίπτυχο που τόσο 
λείπει για να αποκτήσει η πολιτική τη χαµένη της αξιοπιστία. Τη 

θεσµική ευθύνη για µια αναγκαία πρωτοβουλία προς την κατεύ-
θυνση αυτή την έχει η κυβέρνηση. Αν όχι τώρα, πότε, αλήθεια;

Αλλάζοντας κεφάλαιο, θα ήθελα την άποψή σας σχετικά µε 
την κινητικότητα που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστηµα 
σχετικά µε το Σκοπιανό… Πιστεύετε ότι, όντως, Αθήνα και 
Σκόπια µπορούν να βρουν µια κοινώς αποδεκτή λύση στο 
πρόβληµα µε τη γείτονα χώρα; Και, για να πάµε ένα βήµα πα-
ρακάτω, ότι την επιθυµούν;
∆εν είµαι καθόλου σίγουρος ότι όλοι έχουµε κατά νου τον ίδιο 
ορισµό της λύσης. Αναζητούµε σήµερα, και σωστά πράττουµε, 
µια αµοιβαίως αποδεκτή, δίκαιη και βιώσιµη συµφωνία µε την 
πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, στην οποία 
δεν θα υπάρχει ένας νικητής και ένας ηττηµένος. Να ισχύσει όµως 
η αρχή αυτή ταυτόχρονα και στην Ελλάδα. Να µη διαχωρίζουµε 
δηλαδή πολίτες και πολιτικές παρατάξεις σε νικητές και ηττηµέ-
νους. Σε πατριώτες και ενδοτικούς. Πρέπει να προσέξουµε την 
αντίδραση της κοινής γνώµης. Της προκαλέσαµε σύγχυση. Η 
σύγχυση αυτή µετατράπηκε σε θυµό. Κατέβηκε στους δρόµους.

Η έλλειψη συνεννόησης και γέφυρας επικοινωνίας και η 
επικράτηση πολωτικού πολιτικού κλίµατος αποδυναµώνει την 
εικόνα και τη διαπραγµατευτική µας ισχύ. Επίσης, παρασύρει 
έναν λαό που εδώ και περίπου δέκα χρόνια είναι απαισιόδο-
ξος, θυµωµένος, απογοητευµένος. Αφορίζουµε τη συναίνεση 
προκρίνοντας τη σύγκρουση. Επιλέγουµε τη σύγχυση και την 
άγνοια αντί της καθαρότητας, της γνώσης και της πειθούς. Η 
θέση µου είναι καθαρή: Η αποκατάσταση ατµόσφαιρας συνεν-
νόησης του πολιτικού κόσµου αποτελεί την αναγκαία συνθήκη, 
τον θεµελιώδη όρο για να διαπραγµατευτούµε στα ανοιχτά µας 
θέµατα από θέση ισχύος.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.
Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, 
να µοιράζεσαι τη γνώση, να στηρίζεις τα νοικοκυριά και την ανάπτυξη, η δύναµη να δείχνεις µε 
πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον, η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση
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πολιτική

Οποιοδήποτε ελληνικό «όχι» στις 
διαπραγµατεύσεις για ένταξη της ΠΓ∆Μ 
θα πρέπει να µη δείχνει ότι εξυπηρετεί τις 
ρωσικές επιδιώξεις να µην ενταχθεί η χώρα 
στο ΝΑΤΟ.

Την εντύπωση ότι υπάρχει εµπλοκή στην πρόθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει στο Ευρω-
παϊκό Συµβούλιο, δηλαδή στη σύνοδο κορυφής των 
κρατών-µελών, στις 28-29 Ιουνίου να αποφασίσει να 

αρχίσουν ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τα Σκόπια δηµιούρ-
γησε η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών την 
Τετάρτη. «Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί για µία εισέτι φορά προς 
όλες τις πλευρές ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται από το Συµβού-
λιο –και όχι από την Επιτροπή–, όπου η Ελλάδα έχει διατυπώσει 
µε σαφήνεια τις θέσεις της» ανέφερε η ανακοίνωση, µε µια δια-
τύπωση η οποία αντανακλά τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε στην 
Ελλάδα η απόφαση της Επιτροπής.

«To θέµα του ονόµατος πρέπει να επιλυθεί επειγόντως. Οι 
συνοµιλίες για το “θέµα του ονόµατος” έχουν εντατικοποιηθεί 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Εποικοδοµητικές συζητήσεις σε επί-
πεδο πρωθυπουργών και υπουργών Εξωτερικών αξιολόγησαν 
πρόοδο στην εφαρµογή των µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύ-
νης» έλεγε η ανακοίνωση, καθιστώντας σαφές ότι η επίλυση του 
θέµατος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των ενταξια-
κών συνοµιλιών.

«Η επίλυση του ονοµατολογικού παραµένει αναπόσπαστο 
κοµµάτι των τεθεισών προϋποθέσεων» ανέφερε το υπουργείο Ε-
ξωτερικών, θέτοντας έναν όρο, ο οποίος όµως δεν υπήρχε στην α-
πόφαση της Επιτροπής, η οποία είχε δοθεί στη δηµοσιότητα την 
προηγουµένη στο Στρασβούργο.

Η θέση αυτή έδειξε να αιφνιδιάζει την εκπρόσωπο της Ε-
ξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε., η οποία αµέσως µετά την ανακοί-
νωση στο Στρασβούργο επισκέφθηκε Σκόπια και Τίρανα. «∆εν 
µπορώ να υποθέσω τι απόφαση θα πάρουν τα 28 κράτη-µέλη τον 
Ιούνιο» είπε η κ. Μογκερίνι, κατεβάζοντας τους τόνους της αισι-
οδοξίας που τη διακατείχε στην ανακοίνωση που είχε κάνει την 
προηγουµένη στο Στρασβούργο. Όµως δεν δίστασε να προεξο-
φλήσει την απόφαση, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι το Ευ-
ρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να πάρει θετικές αποφάσεις. «Αλ-
λιώς, δεν θα είχε κάνει τη σύσταση µε αυτόν τον τρόπο» είπε η 
κ. Μογκερίνι.

Πρακτικά, το ζήτηµα παραµένει ανοιχτό, όµως µειώνονται 
πολύ οι διαχειριστικές δυνατότητες της κυβέρνησης, η οποία 
βρίσκεται στην τελική ευθεία για την «έξοδο από τα µνηµόνια». 
∆ιότι είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συµµερίζεται 
την ελληνική άποψη για το όνοµα ως προϋπόθεση για τις ενταξι-
ακές διαπραγµατεύσεις µε τα Σκόπια, άρα η κυβέρνηση πρέπει 
να αναζητήσει συµµάχους για να καταφέρει να αποτρέψει την α-
ποµόνωσή της τον Ιούνιο, όταν το θέµα θα έρθει στη σύνοδο κο-

ρυφής. Συµµάχους που αυτή τη στιγµή δείχνει να µη διαθέτει σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πολιτική ίσων αποστάσεων στο όνοµα
Μιλώντας την Πέµπτη στο Κοινοβούλιο της ΠΓ∆Μ, η κ. Μογκε-
ρίνι εµφανίστηκε πεπεισµένη ότι «οι συνοµιλίες µε την Ελλάδα 
µπορούν να οδηγήσουν σε λύση ικανοποιητική και για τις δύο 
πλευρές και θα είναι το θεµέλιο για την κοινή πορεία των δύο 
χωρών στην Ευρώπη», ενώ κράτησε πολιτική ίσων αποστάσεων 
και από τις δύο χώρες: «Νοµίζω ότι υπάρχει χρόνος και µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί θετικά και από εσάς και από την Ελλάδα σε 
αυτές τις εβδοµάδες και αυτούς τους µήνες των διαπραγµατεύ-
σεων και των συνοµιλιών».

Από την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών προκύ-
πτει όµως ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση Ελλάδας - Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και ως προς την κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται η ΠΓ∆Μ αναφορικά µε την Ευρώπη. «Όσον αφορά την 
ΠΓ∆Μ, είναι µακρύς ο δρόµος που πρέπει να διανυθεί προς κά-
λυψη του κενού που δηµιούργησε η οπισθοδρόµηση των τελευ-
ταίων χρόνων» λέει η Αθήνα, ενώ την ίδια στιγµή η κ. Μογκερίνι 
λέει ότι «τα Σκόπια έχουν κάνει βήµατα που πριν από δέκα µήνες 
θα ήταν αδύνατο να φανταστεί κανείς».

Ουσιαστικά δέκα µέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του 
ΝΑΤΟ στις 11 Ιουλίου η κυβέρνηση θα πρέπει να πείσει επαρκή 
αριθµό χωρών-µελών της Ε.Ε. ότι δεν µπορούν να γίνουν συνο-
µιλίες µε τα Σκόπια, ούτε ως ΠΓ∆Μ. Όµως µια σειρά χωρών έχει 
ήδη πειστεί ότι όσο µεγαλύτερη είναι η προσέγγιση της χώρας 
στις ευρωατλαντικές δοµές, τόσο µεγαλύτερη σταθερότητα θα υ-
πάρχει στο εσωτερικό της χώρας. Και σε αυτό το πλαίσιο η ύπατη 
εκπρόσωπος κάλεσε την κυβέρνηση της ΠΓ∆Μ να αναλάβει 
«την ευθύνη να ανοίξει χώρο για την πλήρη συµµετοχή της αντι-
πολίτευσης» και την αντιπολίτευση να αναλάβει «την ευθύνη να 
δεσµευτεί στον καθορισµό της εθνικής ενότητας σε κάποια θέ-
µατα, όχι σε όλα».

Το βασικό ζήτηµα που κυριαρχεί σε κάποιες τουλάχιστον 
χώρες και θεσµούς της Ε.Ε. είναι ότι η ΠΓ∆Μ πρέπει να θωρακι-
στεί από τη ρωσική επιβουλή και οποιοδήποτε ελληνικό «όχι» πρέ-
πει να ισορροπήσει κατά τέτοιον τρόπο που να µη δείχνει ότι εξυ-
πηρετεί τις ρωσικές επιδιώξεις να µην ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ.

Αποστάσεις Αθήνας-Βρυξελλών 
και για την Αλβανία
Αλλά ούτε για την Αλβανία, για την οποία επίσης το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει αν θα αρχίσουν διαπραγµα-

τεύσεις, δείχνει να υπάρχει µεγαλύτερη σύµπτωση απόψεων α-
νάµεσα στην Επιτροπή και στην Αθήνα.

«Ειδικότερα, ως προς την Αλβανία, η χώρα µας εστιάζει τόσο 
στα µειονοτικά και περιουσιακά δικαιώµατα όσο και στην ανά-
γκη για απόλυτη τήρηση της αρχής pacta sunt servanda, αλλά 
και στην αποτελεσµατική καταπολέµηση του οργανωµένου ε-
γκλήµατος και της διακίνησης ναρκωτικών» επισήµανε το υ-
πουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Όµως η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε βάση την 
οποία έγινε η πρόταση για έναρξη των ενταξιακών διαπραγµα-
τεύσεων χαιρέτιζε το ότι «σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει για να 
αντιµετωπιστούν τα διµερή θέµατα µε την Ελλάδα».

Σε ό,τι αφορά τα µειονοτικά και περιουσιακά δικαιώµατα που 
επισήµανε η Αθήνα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι «έχουν γίνει ση-
µαντικά βήµατα για να βελτιωθεί το νοµικό πλαίσιο για τον σε-
βασµό και την προστασία των µειονοτήτων, αλλά χρειάζεται να 
αναπτυχθεί η σχετική δευτερεύουσα νοµοθεσία και χρειάζεται 
να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής για τους Ροµά και τους Αιγύπτι-
ους», ενώ σε ό,τι αφορά τη µάχη κατά του οργανωµένου εγκλή-
µατος, επισήµανε ότι «συνολικά υπήρξε κάποια πρόοδος, κυρίως 
στη µάχη κατά της καλλιέργειας κάνναβης».

Το παράδειγµα του Μαυροβουνίου
Ένα βήµα µπροστά σήµερα για την ΠΓ∆Μ και την Αλβανία είναι 
ένα βήµα µπροστά για όλη την περιοχή των Βαλκανίων, είπε η κ. 
Μογκερίνι παρουσιάζοντας την απόφαση για τις ενταξιακές δια-
πραγµατεύσεις µε Σκόπια και Τίρανα.

Και για να γίνει πιο σαφής, όταν πήγε στο Μαυροβούνιο 
εξήρε τον ρόλο της χώρας στην ενθάρρυνση άλλων βαλκανικών 
χωρών να βαδίσουν στον δρόµο προς την Ε.Ε. και επειδή οι πολι-
τικές της ήταν απόλυτα ταυτισµένες µε εκείνες της Ε.Ε.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΓ∆Μ 
ΠΑΡΕΚΑΜΨΕ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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συνέντευξη

Η κυβέρνηση λέει ότι η 
κατάργηση των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ αποτελεί 
μνημονιακή υποχρέωση, κάτι 
που έρχεται να διαψεύσει ο 
Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας 
στον Έλληνα ευρωβουλευτή 
Νίκο Ανδρουλάκη, στον οποίο 
και είπε ότι αυτό αποτελεί 
εντέλει θέμα της κυβέρνησης.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Παναγιώτης Παπαρίσβας, πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης

«Η κυβέρνηση πρέπει να 
κάνει το παν για να διατηρηθεί 

ο μειωμένος ΦΠΑ»

Τ
α βασικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο εμπορικός κόσμος, αλλά και η 
κοινωνία της Λέσβου, περιγράφει ο 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Μυτιλήνης Παναγιώτης Παπαρίσβας, 
ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να μην 
προχωρήσει στην αύξηση των συντε-

λεστών ΦΠΑ στα νησιά.

Με τη θερινή περίοδο να βρίσκεται προ των 
πυλών, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα βα-
σικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός 
κόσμος της Μυτιλήνης…
Όχι μόνο τώρα που πλησιάζει η θερινή περίοδος αλλά 
γενικά και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αντιμε-
τωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα, όπως και όλη η 
κοινωνία άλλωστε, τα οποία έχουν να κάνουν με το 
μεταναστευτικό, με το εθνικό θέμα, που έχει οξυν-
θεί πρόσφατα, και με τη νησιωτικότητα, που είναι ι-
διαίτερο πρόβλημα που απασχολεί εδώ και χρόνια 
τις περιοχές μας.

Ας τα πάρουμε ένα ένα. Ποια είναι τα ζητήματα 
που ανακύπτουν από το προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό;
Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η συμφόρηση, δη-
λαδή το ότι αυτή τη στιγμή στο νησί της Λέσβου και ι-
διαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης υπάρ-
χουν πάνω από 10.000 πρόσφυγες και μετανάστες. 
Αυτό σε μια πόλη των 30.000 κατοίκων δεν μπορεί 
να έχει ομαλή εξέλιξη, κοινωνικά, καθώς μιλάμε για 
ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς, με δια-
φορετικές θρησκείες, ήθη και έθιμα, οι οποίοι ζουν 
στην πίεση μιας δύσκολης περιοχής, όπως είναι η 
Μόρια, και, βέβαια, δυσκολεύονται να εναρμονιστούν 
στα τοπικά δεδομένα. Έτσι, υπάρχει μια ένταση, υ-
πάρχουν προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να λυ-
θούν παρά μόνο με την αποσυμφόρηση του νησιού 
και την κατανομή των μεταναστών σε όλη την επι-
κράτεια. Εφόσον η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να 
τους αποδεχτεί όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν 
έχει παρά να τους μοιράσει δίκαια σε όλη την επι-
κράτεια, ώστε να ζήσουμε όλοι με ένα λογικό ποσο-
στό μεταναστών.

Είπατε ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες δημιουρ-
γούν προβλήματα στη λειτουργία της πόλης. Μπο-
ρείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος;
Τα προβλήματα αυτά είναι αυξημένη εγκληματικότητα 
και μικροκλοπές στην κεντρική αγορά της πόλης στην 
Ερμού, ενοχλήσεις, και προς νέες γυναίκες που δυ-
σκολεύονται να κυκλοφορήσουν κάποιες ώρες της 
ημέρας, ζητήματα ασφάλειας σε σπίτια, αλλά και ε-
νόχλησης σε σπίτια που έχουν ενοικιάσει ΜΚΟ και 
στα οποία ζουν πρόσφυγες και μετανάστες. Γενικά, 
υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας στα οποία 
δεν ήταν συνηθισμένη η κοινωνία της Μυτιλήνης και 
που δημιουργούν διαρκή ένταση και στους καταστη-
ματάρχες και στο καταναλωτικό κοινό. Εδώ θα ήθελα 
να προσθέσω και την απαξίωση της περιουσίας των 
ντόπιων, καθώς δεν γίνονται αγοραπωλησίες σπιτιών 
και η οικοδομική δραστηριότητα είναι ελάχιστη, ενώ 
υπάρχει και αποεπένδυση, καθώς ουδείς επενδύει.

Για να περάσουμε στη νησιωτικότητα, φαντάζο-
μαι ότι το βασικό σας ζήτημα αφορά τους συντε-
λεστές του ΦΠΑ…
Προφανώς. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ είχαν 
καθιερωθεί σαν ένα κίνητρο για τις παραμεθόριες 
περιοχές, έναντι του εθνικού προβλήματος που υ-

πάρχει με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η ίδια η κυ-
βέρνηση παραδέχεται ότι ζούμε έναν «ακήρυχτο 
πόλεμο». Το εθνικό πρόβλημα υπάρχει και δεν μπο-
ρεί σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, 
η πολιτεία να κωφεύει, και για τους εθνικούς λό-
γους. Επίσης, τίθεται και ζήτημα ανταγωνιστικότη-
τας, καθώς τα προϊόντα μας επιβαρύνονται με κό-
στος μεταφορικών και αν αυξηθεί ο ΦΠΑ από 17% 
σε 24% θα καταστήσει μη ανταγωνιστικά τα τοπικά 
προϊόντα. Επίσης, ο τουρισμός θα υποστεί σημα-
ντική επιβάρυνση λόγω της αύξησης των συντε-
λεστών ΦΠΑ και, επειδή εντέλει όλα τα προϊόντα 
επιβαρύνονται με ΦΠΑ, θα υπάρξει αύξηση του κό-
στους ζωής σε τοπικό επίπεδο κατά 7% σε όλα τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες στο νησί και ο ντόπιος 
πληθυσμός, εκτός από το υπερβολικό βάρος του 
μεταναστευτικού, εκτός από το βάρος στο εθνικό 
πρόβλημα, εκτός από το βάρος της οικονομικής 
κρίσης που μαστίζει ολόκληρη τη χώρα, θα υπο-

στεί επιπλέον βάρος αύξησης του κόστους ζωής 
του από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό είναι απαρά-
δεκτο και άδικο για όλα τα νησιά που σηκώνουν 
το βάρος της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.
Φαντάζομαι ότι έχετε ενημερώσει την κυβέρνηση 
για τα προβλήματα αυτά. Τι σας έχει απαντήσει;
Μέχρι τώρα η κυβέρνηση λέει ότι η κατάργηση των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ αποτελεί μνημονι-
ακή υποχρέωση, κάτι που έρχεται να διαψεύσει ο 
Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας στον Έλληνα ευρω-
βουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη, στον οποίο και είπε ότι 
αυτό αποτελεί εντέλει θέμα της κυβέρνησης. Η κυ-
βέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να υλοποιήσει την 
αύξηση του ΦΠΑ και προσπαθεί την τελευταία στιγμή 
να κάνει κάποιες σπασμωδικές, ερασιτεχνικές κι-
νήσεις γύρω από την εξίσωση των μεταφορικών, 
σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, λέγοντας ότι θα 
επιστρέφει τη διαφορά στους ταξιδιώτες. Τα θεω-
ρούμε «μπακαλίστικα» πράγματα και δεν μπορούμε 

να καταλάβουμε γιατί προσπαθεί να τα εφαρμόσει, 
από τη στιγμή που ο ΦΠΑ είναι το πιο «απλωμένο» 
κοινωνικά μέτρο, ενώ αν προσπαθήσει να εφαρμό-
σει οποιοδήποτε άλλο μέτρο ως αντιστάθμισμα του 
ΦΠΑ, σίγουρα δεν θα το καρπωθούν όλοι οι πολί-
τες. Για παράδειγμα, στη Λήμνο και σε άλλα νησιά 
δόθηκε μια εφάπαξ ενίσχυση από την ημέρα που 
καταργήθηκε ο μειωμένος ΦΠΑ. Όμως κανείς δεν 
είναι βέβαιος και κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη ότι 
θα εξακολουθήσει να συμβαίνει. Κυριολεκτικά, μας 
πνίγει το δίκιο: δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει οικονο-
μική κρίση, τα νησιά να έχουν και το μεταναστευ-
τικό και τα εθνικά ζητήματα και να αυξάνεται και ο 
ΦΠΑ! Είναι εντελώς άδικο και αψυχολόγητο και η 
κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει το παν για να διατη-
ρηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά, 
ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης. Το κράτος, για 
να στηρίξει εθνικά τα νησιά, δεν αρκεί να βγαίνει ο 
υπουργός να λέει ότι δεν παραχωρούμε σπιθαμή 
εδάφους, πρέπει να το δείξει έμπρακτα.

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, πώς εισπράτ-
τετε την τρέχουσα ένταση και τι σας ανησυχεί 
περισσότερο;
Για να το πω παραστατικά, μας ανησυχεί ότι μπο-
ρεί να βγούμε με τη βάρκα μας για ψάρεμα και να 
μη γυρίσουμε. Την ένταση στα ελληνοτουρκικά την 
εισπράττουμε με πολλούς τρόπους. Πρώτον, έχουν 
μειωθεί δραματικά οι Τούρκοι που έρχονταν στο 
νησί, γιατί έχουν δυσκολέψει πολύ οι διαδικασίες 
στην Τουρκία και η υποτίμηση της λίρας μάς έχει 
κάνει ακριβό τουριστικό προορισμό για τους Τούρ-
κους. Δεύτερον, υπάρχει ψυχολογική ένταση. Για 
παράδειγμα, από το σπίτι μου, που είναι μπροστά στη 
θάλασσα, μπορεί να αντικρίσω το πρωί ένα σκάφος 
του Λιμενικού γεμάτο πρόσφυγες, πίσω ένα περι-
πολικό του Πολεμικού Ναυτικού, πιο μέσα μια ελ-
ληνική φρεγάτα και πιο μέσα ένα καράβι, μάλλον 
τουρκικό. Πόση ηρεμία μπορεί να μου προκαλέσει 
αυτή η εικόνα; Η ηρεμία που θα ήθελε ο κάθε πο-
λίτης δεν υπάρχει και εμείς, οι πιο μεγάλοι, που έ-
χουμε ζήσει και το 1974 και το 1987, το ξαναζούμε 
ως έναν βαθμό και σήμερα. Και δεν το ζει και κα-
νένας άλλος για να μας καταλάβει, αλλά μόνο εμείς, 
που είμαστε στην πρώτη γραμμή.
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ρεπορτάζ

«Έχουµε παρατηρήσει χαλάρωση 
της αστυνόµευσης, τόσο ποιοτικά όσο 
και ποσοτικά». Κίνηση Πολιτών 
Κέντρου Αθήνας

Την άµεση µετακίνηση 800 ατόµων από την α-
σφάλεια προσώπων και χώρων, για την ενί-
σχυση της αστυνόµευσης των δήµων και της 
Αττικής γενικότερα, ανακοίνωσε ο αναπληρω-
τής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος 

Τόσκας. Ο κ. Τόσκας γνωστοποίησε την πρόθεση του υπουρ-
γείου µετά το τέλος της συνάντησης που είχε µε πέντε δηµάρ-
χους από τις περιοχές των νοτίων προαστίων µε αφορµή τα δι-
αρκή κρούσµατα εγκληµατικότητας. Την ίδια ώρα άνθρωποι 
που ζουν και εργάζονται στο κέντρο της Αθήνας τονίζουν ότι η 
παραβατικότητα εξακολουθεί να είναι εκτός ελέγχου.

Μειώθηκαν οι περιπολίες
Το τελευταίο κρούσµα µε την αιµατηρή ληστεία στο σπίτι του 
επιχειρηµατία στην Κηφισιά (ο οποίος, δυστυχώς, έχασε τη 
µάχη για τη ζωή του) έφερε και πάλι στο προσκήνιο τις σο-
βαρές ελλείψεις σε αστυνόµευση, καταρρίπτοντας ταυτόχρονα 
τους ισχυρισµούς του κ. Τόσκα ότι η εγκληµατικότητα µειώ-
θηκε στη διάρκεια του περασµένου χρόνου.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Ελεύθε-
ρος Τύπος», στη νοτιοανατολική Αττική ανά βάρδια υπάρχουν 
µόλις τέσσερα περιπολικά µε οκτώ αστυνοµικούς και δύο µε 
τρεις οµάδες ∆ΙΑΣ. Ηµερησίως στη συγκεκριµένη περιοχή 
περιπολούν 12 οχήµατα µε 24 αστυνοµικούς.

Οι δήµαρχοι Παλαιού Φαλήρου - Αλίµου, Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγµένης, Ελληνικού - Αργυρούπολης και Γλυφά-
δας σε συνάντηση που είχαν µε τον κ. Τόσκα συζήτησαν µε-
ταξύ άλλων θέµατα ασφάλειας και αστυνόµευσης των περιο-
χών τους µε αφορµή και την έναρξη της τουριστικής περιόδου. 
Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε ότι «θα ενισχυθούν τα αστυ-
νοµικά τµήµατα µε αστυνοµικούς που θα φύγουν από την α-
σφάλεια προσώπων».

Σύµφωνα µε τον Ε.Τ., «οι αστυνοµικοί που πραγµατοποι-
ούν περιπολίες στα αστικά κέντρα έχουν µειωθεί κατά 30% τα 
τελευταία τρία χρόνια. Πάντως, ο κ. Τόσκας σε συνέντευξή του 
στο Ραδιόφωνο 247 είπε ότι «µέχρι να υπάρξει σηµαντική µεί-
ωση της εγκληµατικότητας δεν θα είναι απόλυτα ικανοποιη-
µένος».

Κίνηση Πολιτών Κέντρου Αθήνας: 
Χαλάρωση της αστυνόµευσης
Εν τω µεταξύ, η Κίνηση Πολιτών Κέντρου Αθήνας, µετά και 
τις εξαγγελίες για αύξηση των πεζών περιπολιών στην περι-
οχή του κέντρου, έστειλε υπόµνηµα µε σχετικές παρατηρή-
σεις στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αθηνών. Όπως αναφέρεται, 
παρά τη δέσµευση που είχαν λάβει τον περασµένο Φεβρου-
άριο από τον γενικό γραµµατέα του υπουργείου Προστασίας 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

του Πολίτη ∆ηµήτρη Αναγνωστάκη για την εφαρµογή προ-
γράµµατος αστυνόµευσης του κέντρου της Αθήνας, «δεν έχει 
γίνει καµία βελτίωση ή εγρήγορση, αντιθέτως, δε, έχουµε πα-
ρατηρήσει µάλλον µια χαλάρωση της αστυνόµευσης, τόσο ποι-
οτικά όσο και ποσοτικά».

Η «Κίνηση» στο υπόµνηµα αναφέρει µία προς µία όλες 
τις περιοχές και τα προβλήµατα που παρατηρούνται. Συγκε-
κριµένα, για την περιοχή της Οµόνοιας χαρακτηρίζει τόσο τις 
πεζές περιπολίες όσο και αυτές της οµάδας ∆ΙΑΣ «ευκαιριακές 
και όχι εντασσόµενες σε µια συστηµατική στρατηγική αστυ-
νόµευσης. Παραβατικές συµπεριφορές, όπως κλοπές, εµπό-
ριο ναρκωτικών όλες τις ώρες, παρενόχληση τουριστών κ.ά., 
είναι καθηµερινή πραγµατικότητα στην πλατεία. Επιπλέον, 
στον πρόσφατα ανακοινωθέντα σχεδιασµό δεν έχουν συµπε-
ριληφθεί τα τετράγωνα του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και της 
εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου».

Σχετικά µε την πλατεία Λαυρίου, η «Κίνηση» αναφέρει 
ότι η λειτουργία του ΟΚΑΝΑ στον παλιό σταθµό πρώτων βοη-
θειών οδηγεί σε συγκέντρωση ουσιοεξαρτηµένων ατόµων, ενώ 
οι οδοί Ζήνωνος και Κεραµεικού χαρακτηρίζονται από «εµπό-
ριο ναρκωτικών, χρήση ουσιών σε κοινή θέα, κλοπές αποτε-
λούν εικόνες της καθηµερινότητάς µας. Στη γωνία των οδών 
Κεραµεικού και ∆εληγιώργη λειτουργεί κάθε µεσηµέρι µετά 
τις 14:00 “υπαίθριο παζάρι διάθεσης ναρκωτικών” χωρίς να ε-
νοχλούνται ποτέ από οποιαδήποτε αστυνοµική παρουσία».

Στα παραπάνω προστίθενται και οι διαρρήξεις αυτοκινή-
των. «Οι διαρρήξεις αυτοκινήτων είναι πλέον τόσο συχνές και 
µαζικές (Μπουµπουλίνας και Τοσίτσα), που πλέον δεν κατα-
γράφονται από τα αρµόδια αστυνοµικά τµήµατα, ενώ, παρά τις 
συνεχείς καταγγελίες των παθόντων, η αρµόδια διεύθυνση Α-
θηνών της ΕΛ.ΑΣ. αδιαφορεί. Στο τετράγωνο Σωκράτους, Κα-
ποδιστρίου, Πατησίων και Σατωβριάνδου γίνεται εκτεταµένη 
και ανεξέλεγκτη πορνεία πεζοδροµίου και εµπορίου ναρκω-
τικών».

Μητσοτάκης: Αποδεσµεύει το 20% 
των αστυνοµικών
Την αποδέσµευση όλης της οµάδας ∆ΙΑΣ που φυλάσσει τα 
γραφεία της Ν∆ και το πολιτικό του γραφείο προς αξιοποίηση 
για τις ευρύτερες επιχειρησιακές ανάγκες της αστυνοµίας α-
νακοίνωσε προ ηµερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος 
της Ν∆ επικοινώνησε µε τον αρχηγό της αστυνοµίας και του 
ζήτησε να αξιοποιήσει το 20% των αστυνοµικών που έχουν δι-
ατεθεί για τη φύλαξη της Ν∆, προκειµένου να επιστρέψουν 
άµεσα σε περιπολίες στις γειτονιές. «Η ασφάλεια του πολίτη 
είναι βασική προτεραιότητά µου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, αυτή προϋποθέτει την επιστροφή των αστυνο-

µικών στους δρόµους και στις γειτονιές. Χρειαζόµαστε περισ-
σότερες περιπολίες, ενίσχυση της οµάδας ∆ΙΑΣ και καλύτερη 
κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα υπογράµµισε πως «αν όλοι –κόµµατα, πολιτι-
κοί, δηµοσιογράφοι, επιχειρηµατίες– επαναξιολογήσουµε τις 
πραγµατικές µας ανάγκες φύλαξης, θα αποδεσµεύσουµε έναν 
σηµαντικό αριθµό αστυνοµικών για να κάνουµε τις γειτονιές 
µας πιο ασφαλείς».

Στ. Θεοδωράκης: 4 προτάσεις για την πάταξη 
της εγκληµατικότητας
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Ποταµιού Σταύρος Θε-
οδωράκης επέλεξε τον δρόµο των µέσων κοινωνικής δικτύω-
σης για να παρουσιάσει τις προτάσεις του για την καταπολέ-
µηση της εγκληµατικότητας. Σε ανάρτησή του στο Facebook 
προτείνει «24ωρες πεζές περιπολίες –και όχι απλώς µηχανο-
κίνητες– στις γειτονιές της µεγάλης εγκληµατικότητας. Απο-
δέσµευση αστυνοµικών από την προστασία δηµοσίων προσώ-
πων και, ιδιαίτερα, αυτών που έχουν τη δυνατότητα να έχουν 
ιδιωτική φύλαξη. Ριζική αναθεώρηση του νόµου Παρασκευό-
πουλου που βγάζει από τη φυλακή αδιακρίτως κατά συρροή ε-
γκληµατίες και φτωχοδιάβολους µε τα ίδια κριτήρια, καθώς ε-
πίσης και νέα νοµοθεσία για τα ναρκωτικά, που θα πολεµήσει 
το εµπόριο αλλά θα δώσει εναλλακτικές λύσεις στους εξαρτη-
µένους για να µην αργοσβήνουν στους δρόµους».

Ο κ. Θεοδωράκης θεωρεί χρήσιµο όσοι ασχολούνται µε την 
ασφάλεια του πολίτη να «ζήσουν δύο µέρες, έστω, υπό πραγµα-
τικές συνθήκες. Να µην αποφασίζουν µόνο µέσα από τα πολλα-
πλώς φρουρούµενα γραφεία τους. Η Ελευθερία (σ.σ.: σύµφωνα 
µε την ανάρτηση, φίλη του που µένει στην οδό Μαυροµµαταίων) 
διαθέτει το διαµέρισµά της. Για βιωµατικά σεµινάρια εγκληµατι-
κότητας µε θέα στη Μαυροµµαταίων και την Πατησίων».



Περισσότερες από 220.000 συντάξεις και 
εφάπαξ βρίσκονται σε εκκρεμότητα, με τον 
χρόνο αναμονής να κυμαίνεται στα δύο 
χρόνια.

ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ ΕΦΚΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Μ
πορεί το υπουργείο Εργασίας να ανακοί-
νωσε πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ ύψους 700 
εκατ. ευρώ για το 2017, ωστόσο φαίνεται 
ότι σε αυτό οι ιθύνοντες δεν υπολογίζουν 
τις υπερτριπλάσιες οφειλές του ταμείου 
για απλήρωτες συντάξεις, μερίσματα και 

αναδρομικά παράνομων κρατήσεων σε εκατοντάδες χιλιάδες ασφα-
λισμένους. Γεγονός που αποδεικνύει η καθυστέρηση δύο ή ακόμη 
και τριών ετών στην έκδοση των συντάξεων βάσει υπολογισμών του 
Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ).

Σύμφωνα με αυτούς, περισσότερες από 220.000 συντάξεις και 
εφάπαξ βρίσκονται σε εκκρεμότητα, με τον χρόνο αναμονής να κυ-
μαίνεται στα δύο χρόνια για τις περισσότερες υποθέσεις και να φτά-
νει ακόμη και τα τρία στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης αλλά 
και χιλιάδων επικουρικών συντάξεων. Κατάσταση που έχει φέρει 
εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους σε δραματικό αδιέξοδο, ενώ 
δημιουργεί προσκόμματα και στην ούτως ή άλλως δύσκολη τέταρτη 
αξιολόγηση.

Παράλληλα, παρά τις προσπάθειες διεκπεραίωσης νέων αιτή-
σεων υπό την πίεση και των εκπροσώπων των πιστωτών, το πρό-
βλημα φαίνεται πως επιδεινώνεται εξαιτίας της κατάργησης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, η οποία έως το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχει ενταχθεί 
στον ΕΦΚΑ.

Στην τελευταία, επικαιροποιημένη έκδοση του τρίτου μνημο-
νίου υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αναφορικά με 
την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους και κατ’ επέ-
κταση την υποχρέωση έκδοσης του συνόλου των εκκρεμών αιτή-
σεων συνταξιοδότησης έως τον Ιούνιο του 2018.

Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι έως το τέλος Απριλίου θα 
πρέπει το ΕΤΕΑΕΠ να έχει προχωρήσει στην έκδοση τουλάχιστον 
13.800 συντάξεων από αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1/1/2015 
έως 31/12/2016, κάτι που εκτιμάται ότι δεν θα επιτευχθεί. Τα περι-
θώρια στενεύουν και αναφορικά με τις αιτήσεις προς τον ΕΦΚΑ, ο 
οποίος παραμένει χωρίς διοικητή για περισσότερο από έναν μήνα.

Σημειώνεται ότι οι οφειλές του ΕΦΚΑ σήμερα ξεπερνούν τα 

2,5 δισ. ευρώ και αφορούν συνοπτικά πάνω από 100.000 κύριες συ-
ντάξεις και 120.000 επικουρικές. Η αναμονή για συντάξεις με δια-
δοχική ασφάλιση φτάνει ακόμη και τα τέσσερα χρόνια.

Οι οφειλές αφορούν επίσης περισσότερα από 40.000 εφάπαξ 
και 10.000 μερίσματα, την επιστροφή των εισφορών υγείας, αλλά 
και τον συμψηφισμό από τις επιπλέον καταβληθείσες εισφορές.

Ο κατάλογος των οφειλών του ΕΦΚΑ περιλαμβάνει επίσης την 
καταβολή επιπλέον ποσών σε χιλιάδες συντάξεις που εκδόθηκαν 
από 1/7/2015 έως 12/5/2016, αλλά και τα αναδρομικά για περίπου 
200.000 επικουρικές συντάξεις (άνω των 300 ευρώ το 2011) κυρίως 
των ταμείων των πρώην ΔΕΚΟ, των ναυτικών πρακτόρων και του ε-
πικουρικού του ΙΚΑ.

Τέλος, οι οφειλές περιλαμβάνουν την επιστροφή των παράνο-
μων κρατήσεων σε κύριες και επικουρικές συντάξεις άνω των 1.300 
ευρώ.

Την ίδια ώρα εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι διεκδικούν α-
ναδρομικά από τις παράνομες μειώσεις –με άθροισμα συντάξεων 
(κύριων και επικουρικών) άνω των 1.300 ευρώ– μέχρι 1/6/2016. Τα 
ποσά των επιστροφών, για το διάστημα από 1/6/2016 έως σήμερα, 
ανέρχονται μέχρι και τα 1.800 ευρώ για κύριες και μέχρι τα 900 
ευρώ για επικουρικές συντάξεις.

Η σοβαρή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί οδηγεί, σύμφωνα 
με τους εκπροσώπους του ΕΝΔΙΣΥ, τους υποψήφιους συνταξιού-
χους σε περιθωριοποίηση, δεδομένου ότι αναγκάζονται να ζουν με 
τις χαμηλές προσωρινές συντάξεις.

Με τους συνταξιούχους σε αυτή την κατάσταση, από τον ΕΝΔΙΣΥ 
τονίζουν ότι ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες εγκύκλιοι για 
διάφορες κατηγορίες ασφαλισμένων, ενώ δεν υπάρχει η αναγκαία μη-
χανογραφική εφαρμογή μετά την ένταξη των ταμείων στον ΕΦΚΑ, με 
αποτέλεσμα να εξαιρούνται από την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφά-
σεων μέχρι και σήμερα οι ασφαλισμένοι με διαδοχική ασφάλιση του 
πρώην Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και του πρώην ΙΚΑ 
με διατάξεις Δημοσίου.

Έτσι, εδώ και 23 μήνες από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκα-
λου εξακολουθούν και δεν βγαίνουν πράξεις συνταξιοδότησης με 
διαδοχική ασφάλιση στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί 

η έκδοση του εφάπαξ και στη συνέχεια η έκδοση των ψαλιδισμέ-
νων επικουρικών συντάξεων. Ήδη πολλοί υποψήφιοι συνταξιού-
χοι έχουν καταθέσει εξώδικα για την παράνομη καθυστέρηση στην 
έκδοση συντάξεων, ενώ το ΕΝΔΙΣΥ σχεδιάζει να προσφύγει σε έν-
δικα μέσα.

Εν τω μεταξύ, καθυστέρηση υπάρχει και στην έκδοση των νέων 
ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ με τις εισφορές Μαρτίου 2018 των μη 
μισθωτών και τον συμψηφισμό των εισφορών του 2017 και τα ει-
δοποιητήρια αναμένεται να αναρτηθούν προς το τέλος της επόμε-
νης εβδομάδας, οπότε εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο και το σύστημα.

Σε αυτά θα περιλαμβάνονται οι εισφορές Μαρτίου 2018 και το 
τελικό αποτέλεσμα των συμψηφισμών με τις καταβλητέες εισφορές 
του 2017. Όσοι μη μισθωτοί δήλωσαν το 2016 επιπλέον εισόδημα 
από το 2015 πρέπει να πληρώσουν το επιπλέον ποσό που τους α-
ναλογεί σε εισφορές σε πέντε δόσεις. Το πλήθος των δόσεων ξε-
κινά τον Μάιο και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο (πληρώνονται 
οι εισφορές Αυγούστου). Η τελευταία δόση είναι πληρωτέα μέχρι 
30/9/2018.

Αντίθετα, όσοι δήλωσαν το 2016 μικρότερο εισόδημα από το 
2015, θα λάβουν εφάπαξ επιστροφή χρημάτων από τον ΕΦΚΑ στον 
τραπεζικό τους λογαριασμό εντός διμήνου από την ολοκλήρωση 
της εκκαθάρισης.
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Εάν κανείς ρωτήσει οποιονδήποτε κυβερνητικό πα-
ράγοντα στην Ελλάδα ποια ηµεροµηνία θεωρεί ως 
το πλέον σηµαντικό ορόσηµο, σχεδόν σίγουρα η α-
πάντηση που θα λάβει θα είναι αυτή της 21ης Ιου-
νίου 2018. Είναι η µέρα κατά την οποία θα συνεδρι-

άσει το Eurogroup προκειµένου να αποφανθεί αν η Ελλάδα ολο-
κληρώνει µε επιτυχία το πρόγραµµα που άρχισε το καλοκαίρι του 
2015 και αν θα µπορέσει να βγει –όπως ελπίζει η κυβέρνηση– µε 
«καθαρό» τρόπο από τα µνηµόνια.

Ωστόσο, και παρά ένα γενικότερο κλίµα αισιοδοξίας ότι όλα 
θα πάνε καλά, προσεκτικοί αναλυτές της κατάστασης αναφέρουν 
ότι η κυβέρνηση έχει κάµποσα εµπόδια ακόµα να υπερπηδήσει 
µέχρι να φτάσει στον στόχο της και κάποια από αυτά ίσως και να 
κρύβουν κινδύνους εκτροπής στην υλοποίηση των συµπεφωνη-
µένων ή καθυστερήσεις, ενώ το ζήτηµα του χρέους και της ρύθµι-
σής του παραµένει «οµιχλώδες».

Πρόγευση στην Ουάσινγκτον
Μια πρώτη εικόνα για το τι µέλλει γενέσθαι αναµένεται να πάρει 
ιδίοις όµµασι και ωσί ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσα-
καλώτος, ο οποίος θα συµµετάσχει στην εαρινή σύνοδο του ∆ΝΤ 
και της Παγκόσµιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, όπου και ανα-
µένεται να συνεδριάσει το Washington Group, δηλαδή οι Ευρω-
παίοι δανειστές (ΕΚΤ, ESM και οι υπουργοί Οικονοµικών των 
τεσσάρων µεγαλύτερων οικονοµιών της Ευρωζώνης) και το ∆ΝΤ, 
και να κρίνουν πώς µπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους 
όσον αφορά το ζήτηµα της εξόδου της χώρας από το πρόγραµµα. 
Το Ταµείο για άλλη µια φορά επανέλαβε την εκπεφρασµένη 
θέση του για υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων και σηµαντική ε-
λάφρυνση του χρέους της Ελλάδας, θέση µε την οποία διαφω-
νούν οι Ευρωπαίοι και ιδίως το Βερολίνο.

Άλλωστε, ο αντικαταστάτης του Βόλφγκανγκ Σόιµπλε στο 
γερµανικό υπουργείο Οικονοµικών, ο σοσιαλδηµοκράτης Όλαφ 
Σολτς, κρατά ακόµη κλειστά τα χαρτιά του σχετικά µε τις προ-
θέσεις της γερµανικής κυβέρνησης ως προς τη ρύθµιση του ελ-
ληνικού χρέους. Ο Σολτς, δεδοµένου ότι συµµετέχει σε µια κυ-
βέρνηση συνεργασίας µε τους Χριστιανοδηµοκράτες, είναι υπο-
χρεωµένος να ακούσει τις θέσεις τους, οι οποίες απορρίπτουν 
κατηγορηµατικά µεγάλη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και, 
παράλληλα, ζητούν αυξηµένη επιτήρηση της Ελλάδας, για τυχόν 
παρεκκλίσεις από τις συµφωνίες για µεταρρυθµίσεις. Μάλιστα, 
σε άρθρο του στους «Financial Times» ο γνωστός Γερµανός δη-
µοσιογράφος Βόλφγκανγκ Μινχάου εκτίµησε ότι η Ελλάδα δεν 
µπορεί να περιµένει πολλά πράγµατα από τη γερµανική κυβέρ-
νηση, όπως ούτε ο Γάλλος Πρόεδρος Εµανουέλ Μακρόν και το 
σχέδιό του για µεταρρυθµίσεις στην Ευρωζώνη.

∆ηµοσίευµα της «Süddeutsche Zeitung» 
αναφέρει ότι µεταξύ των δανειστών 
υπάρχει συζήτηση για το ενδεχόµενο 
να παραταθεί για µερικούς µήνες το 
πρόγραµµα που κανονικά ολοκληρώνεται 
τον Αύγουστο.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΜΗΝΟ-ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Στη Σόφια τα σπουδαία
Από κει και πέρα, ένα επόµενο σκαλοπάτι που η κυβέρνηση πρέ-
πει να ανέβει είναι αυτό του άτυπου Eurogroup της Σόφιας στις 
27 Απριλίου, όπου η Αθήνα θα κληθεί να δώσει λεπτοµέρειες 
σχετικά µε το µεταµνηµονιακό αναπτυξιακό της σχέδιο για την 
οικονοµία της χώρας και να συγκεκριµενοποιήσει µέτρα για την 
καταπολέµηση της ανεργίας και την εξωστρέφεια της οικονοµίας. 
Πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι στο συγκεκρι-
µένο άτυπο Eurogroup το ιδανικό αποτέλεσµα για την Ελλάδα 
θα ήταν µια προκαταρκτική συµφωνία Ευρωπαίων-∆ΝΤ για τα 
µέτρα ελάφρυνσης του χρέους, αν και το ζήτηµα της βιωσιµότη-
τάς του αναµένεται να κριθεί µετά τη δηµοσιοποίηση των σχετι-
κών στοιχείων από τη Eurostat στα τέλη Απριλίου και πιθανόν 
εντός του διαστήµατος Μαΐου-Ιουνίου.

Μια κατ’ αρχήν συµφωνία θεωρείται υψίστης σηµασίας, 
καθώς θα δεσµεύσει το ∆ΝΤ για να ενεργοποιήσει το δικό του 
πρόγραµµα για την Ελλάδα µετά το τέλος του µνηµονίου, οπότε 
εκτιµάται ότι η ευρωπαϊκή πλευρά θα είναι πιο αναλυτική όσον 
αφορά τα µέτρα για την ελάφρυνση του χρέους. Πληροφορίες 
από τις οµάδες εργασίας που επεξεργάζονται τα σενάρια αναφέ-
ρουν ότι τα µέτρα αυτά ενδέχεται να περιλαµβάνουν αποπλη-
ρωµή δανείων προς το ∆ΝΤ µέσω ESM, εµπροσθοβαρές πρό-
γραµµα µέτρων ελάφρυνσης, αλλά και τη γαλλική πρόταση για 
σύνδεση της αποπληρωµής του χρέους µε τον ρυθµό ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονοµίας, ενώ το Ταµείο φαίνεται να ζητά και ένα 
µακροπρόθεσµο σχέδιο της Ευρωζώνης για στήριξη της Ελλάδας, 
αν αυτό κριθεί απαραίτητο στο µέλλον.

Αξιολογήσεων συνέχεια
Παράλληλα, οι επικεφαλής των δανειστών αναµένονται στην 
Αθήνα στις αρχές Μαΐου, ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδος στην 
υλοποίηση των προαπαιτούµενων της τέταρτης αξιολόγησης, 
µε τις Βρυξέλλες να εκφράζουν αισιοδοξία ότι δεν πρόκει-
ται να υπάρξουν προβλήµατα. Βέβαια, το τελευταίο αυτό ετάπ 
του προγράµµατος συνεχίζει να περιέχει «καυτά» ζητήµατα, 
όπως ο τοµέας της απελευθέρωσης της ενέργειας, ενώ πρέπει 
να σηµειωθεί ότι δηµοσίευµα της «Süddeutsche Zeitung» α-
ναφέρει ότι µεταξύ των δανειστών υπάρχει συζήτηση για το 
ενδεχόµενο να παραταθεί για µερικούς µήνες το πρόγραµµα 
που κανονικά ολοκληρώνεται τον Αύγουστο, καθώς εκτιµάται 
ότι η ελληνική κυβέρνηση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για 
να υλοποιήσει τις µεταρρυθµιστικές της υποχρεώσεις.

Από την άλλη πλευρά, το ∆ΝΤ εκτιµά πως το 2018 το πλε-
όνασµα της Ελλάδας θα διαµορφωθεί στο 2,9% του ΑΕΠ και 
όχι στο 3,5% του ΑΕΠ –που αποτελεί τον στόχο του προγράµ-
µατος του ESM–, ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει καθόλου, καθώς 

το 2,9% που αναµένεται φέτος υπερκαλύπτει τον στόχο του 
2,2% που είχε θέσει από πέρυσι τον Ιούλιο το Ταµείο σε συµ-
φωνία µε τις ελληνικές αρχές. Πηγές του Ταµείου που µίλη-
σαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ περιέγραψαν ως θετική εξέλιξη την ανα-
θεώρηση των προβλέψεων για το πρωτογενές πλεόνασµα και 
χαρακτήρισαν πρόωρο σε αυτή τη φάση να συζητείται το σε-
νάριο για επίσπευση της µείωσης του αφορολόγητου από το 
2019 ή της λήψης άλλων µέτρων δηµοσιονοµικού χαρακτήρα.

Επιµένει ο Στουρνάρας
Την ίδια στιγµή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάν-
νης Στουρνάρας επανήλθε στην πρότασή του για προληπτική 
γραµµή στήριξης µετά το τέλος του προγράµµατος, τονίζοντας 
µάλιστα ότι µια τέτοια διευθέτηση δεν αποτελεί νέο µνη-
µόνιο. Μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνικού Συλλόγου Α-
ποφοίτων του London School of Economics, ο κ. Στουρνά-
ρας σηµείωσε ότι η προληπτική γραµµή στήριξης θα συµβά-
λει στην επιστροφή του ∆ηµοσίου στις αγορές µε βιώσιµο 
τρόπο µετά τον Αύγουστο. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράµµισε, 
κύριο µέληµα της Τράπεζας της Ελλάδος είναι οι όποιες απο-
φάσεις για το πλαίσιο εποπτείας µετά το τέλος του προγράµ-
µατος να διασφαλίζουν την οµαλή, χαµηλού κόστους και α-
πρόσκοπτη χρηµατοδότηση των ελληνικών τραπεζών και γε-
νικότερα της ελληνικής οικονοµίας. Υπενθυµίζεται ότι και η 
ΕΚΤ έχει βολιδοσκοπήσει την ελληνική κυβέρνηση για το 
ενδεχόµενο προληπτικής γραµµής στήριξης, ωστόσο ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι απέρριψε τέ-
τοιες σκέψεις.
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ρεπορτάζ

«Μην ψάχνετε να βρείτε το όνοµά µου πίσω 
από “κρυφές και πονηρές” διατάξεις ή νό-
µους. Το όνοµά µου θα το βρίσκετε σε α-
νοιχτές διαδικασίες και προκηρύξεις, όπου 

ζητώ να κρίνοµαι µε βάση το βιογραφικό µου, µαζί µε άλλους συ-
νυποψήφιους». Αυτό έλεγε η κ. Μπέτυ Μπαζιάνα στις 2 Σεπτεµ-
βρίου 2016, όταν η εφηµερίδα «∆ηµοκρατία» είχε δηµοσιεύσει 
ρεπορτάζ από το οποίο προέκυπτε ότι υπήρχε γι’ αυτήν ευνοιο-
κρατική ρύθµιση που είχε περάσει ο κ. Νίκος Φίλης ως υπουρ-
γός Παιδείας.

«Όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε, αφού αναφέρεστε στο θέµα 
αυτό, δεν κατέχω θέση ΕΕΠ ή Ε∆ΙΠ σε κανένα ΑΕΙ της χώρας» 
έλεγε στην επιστολή της η κ. Μπαζιάνα. Χρειάστηκαν δεκαεννέα 
µήνες για να την… αποκτήσει.

∆ιότι από τις 2 Απριλίου 2018 η κ. Μπαζιάνα ανήκει στο ει-
δικό διδακτικό προσωπικό (Ε∆ΙΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου (ΕΜΠ), µετά τη σχετική απόφαση που δηµοσιεύ-
τηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του πρύτανη του ΕΜΠ, 
καθηγητή Ιωάννη Γκόλια, η οποία είχε ληφθεί τρεις µήνες νωρί-
τερα, στις 27 ∆εκεµβρίου 2017.

∆ιοικητική στο Μετσόβιο
Ήταν τη µεθεποµένη των Χριστουγέννων του 2017 που υπέ-
γραψε ο κ. Γκόλιας και έπρεπε να περάσουν τρεις µήνες και κάτι 
για να φτάσει η Μεγάλη ∆ευτέρα του Πάσχα του 2018 για να α-
ποκτήσει η απόφαση ΦΕΚ. Όντως ήταν µία διαδικασία η οποία 
κράτησε πολλούς µήνες. ∆ιότι η κ. Μπαζιάνα στις 27 Ιουνίου 
2017 είχε κάνει τη σχετική αίτηση για να µεταταγεί από το δι-
οικητικό προσωπικό της Σχολής Μηχανολόγων και Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Ε∆ΙΠ της ίδιας σχολής. Η αί-
τηση της κ. Μπαζιάνα στηρίχτηκε στις προβλέψεις των παραγρά-
φων 1, 2 και 5 του άρθρου 27 του νόµου 4386/16, ο οποίος ψηφί-
στηκε επί υπουργίας Φίλη στο Παιδείας.

Στην παράγραφο 5 προβλεπόταν ότι οι θέσεις των µελών της 
κατηγορίας ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των µονί-
µων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα ΑΕΙ µετατρέπονται 
αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των µελών κατηγορίας Ε∆ΙΠ, 
µε αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόµενης πριν από την ένταξη 
θέσης τους.

Πρακτικά, δηλαδή, αν κάποιος µόνιµος δηµόσιος υπάλλη-
λος ενός πανεπιστηµίου είχε διδακτορικό, µπορούσε να περάσει 
στην κατηγορία του ειδικού διδακτικού προσωπικού της σχο-
λής από την οποία το είχε αποκτήσει. Το µεγάλο κυβερνητικό ε-
πιχείρηµα ήταν ότι έτσι το πανεπιστήµιο αποκτούσε διδακτικό 
προσωπικό χωρίς να χρειαστεί να κάνει επιπλέον έξοδα. Το α-
ντεπιχείρηµα των πανεπιστηµιακών ήταν ότι αυτό το προσωπικό 
δεν είχε σχέση µε τη διδασκαλία, δεν γνώριζε και δεν θα µπο-
ρούσε να είναι χρήσιµο, αλλά δεν έπεισε.

Η κ. Μπαζιάνα είχε διδακτορικό στο ΕΜΠ από το 2008 κι 
έτσι µετά την αίτηση ακολουθήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικα-
σίες. Στα µέσα Ιουλίου, στις 19/07/2017 για την ακρίβεια, ο κο-
σµήτορας της σχολής αποφάσισε να συστήσει την τριµελή επι-
τροπή που είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της αίτησης. Η 
τριµελής επιτροπή ακριβώς τρεις µήνες αργότερα, στις 19 Οκτω-
βρίου 2017, συναίνεσε στη µετάταξη. ∆ύο µήνες αργότερα ελή-
φθη η απόφαση Γκόλια.

Η κ. Μπαζιάνα δεν είχε µακροηµερεύσει ως διοικητική υ-
πάλληλος του ΕΜΠ.

Η διαδικασία της µετάταξης
Συγκεκριµένα, υπάλληλος έγινε στις 30 Μαΐου 2017, όταν δηµο-
σιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (φύλλο 496) η σχε-
τική απόφαση του διαδόχου του κ. Φίλη στο υπουργείο Παι-
δείας, κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, µε την οποία γινόταν δεκτή 
η αίτησή της να µεταταγεί σε θέση µόνιµης διοικητικής υπαλλή-
λου στο ΕΜΠ.

Η κ. Μπαζιάνα είχε υποβάλει παραµονές Πρωτοχρονιάς 
του 2017, στις 29 ∆εκεµβρίου του 2016, την αίτηση µετάταξης 
(αρ. 18721) από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση στο Τµήµα Πλη-

ροφορικής του ΕΜΠ. Ενάµιση µήνα αργότερα, του Αγίου Βα-
λεντίνου του 2017, στις 14 Φεβρουαρίου, το Υπηρεσιακό Συµ-
βούλιο ∆ιοικητικού Προσωπικού του ΕΜΠ, στην πρώτη συνε-
δρίασή του για το 2017, εξέφρασε τη σύµφωνη γνώµη του και 
στις 16 Μαΐου ελήφθη και η 81261/Β1 απόφαση της Γενικής ∆ι-
εύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, µε την οποία 
συναινούσε στη µετάταξη.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του κ. Γαβρόγλου, η αί-
τηση της κ. Μπαζιάνα είχε υποβληθεί µε βάση την πρόβλεψη 
της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ο οποίος 
είχε δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µόλις 25 
ηµέρες πριν από την αίτησή της, για να ρυθµίσει το Ενιαίο 
Σύστηµα Κινητικότητας στη δηµόσια διοίκηση και στην το-
πική αυτοδιοίκηση, και υπογραφόταν απ’ όλο σχεδόν το υ-
πουργικό συµβούλιο.

Το άρθρο 18 ρυθµίζει µεταβατικές διατάξεις και στην παρά-
γραφο 2 υπάρχει η εξής πρόβλεψη: «Τακτικοί υπάλληλοι δη-
µοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Ι.∆. 
που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά τις 2.12.2016 
είναι αποσπασµένοι, µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δη-
µόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Ι.∆., 
επιτρέπεται να µεταταχθούν µε αίτησή τους στην υπηρεσία όπου 
είναι αποσπασµένοι, µετά από γνώµη του υπηρεσιακού συµβου-
λίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η αίτηση 
υποβάλλεται έως τις 15.3.2017 και η µετάταξη γίνεται µε από-
φαση των οικείων υπουργών».

Η κ. Μπαζιάνα ενέπιπτε στις προβλέψεις της ρύθµισης, διότι 
ήταν τακτικός υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας και συγκεκριµένα 
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, αποσπασµένη στο ΕΜΠ, στον 
φορέα δηλαδή όπου υπέβαλε την αίτηση να µεταταγεί.

Τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για µετάταξη την προέ-
βλεπε ο ίδιος νόµος στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
6, στο οποίο ο απαραίτητος χρόνος παραµονής σε µία θέση µετά 
από µετάταξη για την υποβολή αίτησης για νέα µετάταξη περι-
ορίστηκε σε δύο χρόνια, από πέντε που ήταν µέχρι τότε. Έτσι, 
η κ. Μπαζιάνα µετατάχθηκε δύο φορές σε τέσσερα χρόνια. Το 
2013 από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην πρωτοβάθµια και 
το 2017 από την πρωτοβάθµια στο ΕΜΠ, όπου, όπως προκύπτει 
από το βιογραφικό της, όπως είναι αναρτηµένο στον ιστότοπο 
του ΕΜΠ, «από το 2014 εργάζεται στη ΣΗΜΜΥ ως αποσπα-
σµένο προσωπικό».

Η οδύσσεια µιας αποσπασµένης
Η κ. Μπαζιάνα στην προαναφερθείσα απάντησή της στην εφη-

µερίδα «∆ηµοκρατία» γράφει ότι υπηρετεί «ως εργαστηριακό 
εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΕΜΠ από το σχολικό έτος 2013-
2014, µε υπηρεσιακή απόσπαση ενός σχολικού έτους κάθε φορά, 
µε βάση το επιστηµονικό βιογραφικό» της, ενώ αποδίδει την αί-
τησή της, που είχε υποβάλει το 2013 «µαζί µε χιλιάδες εκπαιδευ-
τικούς διαφόρων ειδικοτήτων» για µετάταξη στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση από τη δευτεροβάθµια, στον «φόβο της διαθεσιµό-
τητας». Όταν δηλαδή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργός 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το δηµοσίευµα του Αυγούστου του 2016 δεν ήταν το πρώτο 
της εφηµερίδας για την κ. Μπαζιάνα, καθώς είχε προηγηθεί δη-
µοσίευµα της 10ης Οκτωβρίου 2014, στο οποίο αναφερόταν ότι 
οι αποσπάσεις της στο ΕΜΠ έγιναν «σύµφωνα µε δύο αποφά-
σεις, η πρώτη του Φεβρουαρίου του 2014 (για το σχολικό έτος 
2013-2014) που υπογράφει ο τότε υπουργός Παιδείας Κωνστα-
ντίνος Αρβανιτόπουλος και η δεύτερη του προηγούµενου µήνα 
(για το σχολικό έτος 2014-2015) µε υπογραφή του νυν υπουργού 
Ανδρέα Λοβέρδου. Είναι η µοναδική εκπαιδευτικός πρωτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης που παίρνει απόσπαση στο Πολυτεχνείο της 
Αθήνας και ειδικότερα στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών. Οι αιτήσεις, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, ήταν πολύ περισσότερες, αλλά στην τελική επιλογή, ως 
εκ θαύµατος, υπερίσχυσε η σύντροφος του κ. Τσίπρα».

Πρακτικά, η κ. Μπαζιάνα έγινε τον Απρίλιο του 2018 ειδικό 
διδακτικό προσωπικό χωρίς να κριθεί για το βιογραφικό της και 
κάνοντας χρήση των προβλέψεων δύο νόµων, που ψήφισαν οι 
κυβερνήσεις του συζύγου της.

Στο µεταξύ, βέβαια, ενώ ήταν αποσπασµένη στο ΕΜΠ, το 
ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 δίδαξε ως έκτακτο διδακτικό προ-
σωπικό στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, το ακαδηµα-
ϊκό έτος 2016-2017 στο Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλίας και το 2017-2018 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 
Πειραιά, ενώ από το 2017 είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πα-
νεπιστήµιο Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Πεκίνου, 
Κίνα (Beijing University of Post and Telecommunications).

«Μπορεί να της χρειάζεται ως διδακτική εµπειρία για την 
άνοδο στις ακαδηµαϊκές βαθµίδες στο ΕΜΠ» σχολίασε έµπειρος 
πανεπιστηµιακός, ο οποίος υπενθύµισε ότι η κυβέρνηση αποπει-
ράθηκε να δώσει τη δυνατότητα στο ειδικό εκπαιδευτικό προσω-
πικό, το οποίο δεν έχει διδακτικές αρµοδιότητες, να εντάσσεται 
στις βαθµίδες, αλλά συνάντησε την αντίδραση των πανεπιστηµι-
ακών. Ουδείς είναι βέβαιος ότι δεν θα το αποπειραθεί ξανά.

Η ΑΥΤΟ∆ΙΑΨΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΕΤΥΣ ΜΠΑΖΙΑΝΑ

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
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Το στοίχημα για τον ΟΛΘ

Στοίχημα αποτελεί η ανάσταση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να α-
ποτελέσει περιφερειακό κόμβο για τη Βαλκανική και τη ΝΑ Ευρώπη, για 
τη νέα διοίκηση του OΛΘ υπό τον Σωτήρη Θεοφάνη, που κατέχει πλέον 
τη θέση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου. Αλλά και για 

τους βασικούς μετόχους της SEGT, δηλαδή της γερμανικής DIEP (κατέχει το 47% 
της SEGT), της Terminal Link (κοινοπραξία διαχείρισης 13 λιμένων μεταξύ του 
γαλλικού κολοσσού CMA-CGM και της κινεζικής China Merchants) και του Ομί-
λου Σαββίδη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη η διοίκηση του OΛΘ ε-
πικεντρώθηκε στα στραβά που βρήκε κατά την ανάληψη της διοίκησης, αλλά μί-
λησε και για την ανάγκη άμεσης προώθησης των επενδύσεων, ώστε το λιμάνι να 
καταστεί ανταγωνιστικό. Ανακοινώθηκε δε ότι το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε να 
επενδύσει 27 εκατ. ευρώ εντός του 2018 προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι ε-
πισκευές υποδομών και εξοπλισμού για να λειτουργήσει το λιμάνι. Επένδυση που 
είναι όμως εκτός των συμβατικών υποχρεώσεων του κοινοπρακτικού σχήματος που 
έχει αναλάβει την τύχη του λιμανιού.

Το κύριο βάρος πέφτει στην επιμήκυνση του προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων 
κατά 440 μέτρα, με αύξηση του βάθους υποδοχής πλοίων στα 16,5 μέτρα, καθώς και 
στην προμήθεια πέντε καινούργιων γερανογεφυρών. Έτσι, το λιμάνι θα έχει τη δυ-
νατότητα εξυπηρέτησης πλοίων new Panamax, 13.000-14.000 TEU, τα οποία θα κα-
λύπτουν κύριες γραμμές λιμενικών μεταφορών.

Ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του OΛΘ Σωτήρης Θεοφάνης είπε 
πως στόχος είναι να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος του έτους, αν και ο 
ίδιος θα το θεωρήσει κατόρθωμα αν τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Αναφερόμενος στο επενδυτικό σχέδιο της κοινοπραξίας και στις υποχρεωτικές 
επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε ότι στόχος είναι να γίνουν πολύ συντομό-
τερα από τα επτά χρόνια που προβλέπει η συμβατική υποχρέωση και να ολοκληρω-
θούν περίπου στα 4,5 χρόνια, προκειμένου να μπει το λιμάνι στη νέα εποχή το συ-
ντομότερο δυνατό και να κερδίσει τον ανταγωνισμό.

Ο κ. Boris Wenzel, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του OΛΘ και διευθύνων σύμβουλος 
της Terminal Link, αλλά και ο νέος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Rui Pinto, 
υποστήριξαν πως με την ολοκλήρωση των επενδύσεων το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
μπορεί να διαδραματίσει ευρύτερο ρόλο, όχι μόνο στη ΝΑ Ευρώπη αλλά και στην 
Κεντρική Ευρώπη. Μάλιστα, ο κ. Θεοφάνης αναφέρθηκε και σε σχέδια του ομίλου 
για ευρύτερη παρουσία στον χώρο των συνδυασμένων μεταφορών, χωρίς να μπει σε 
λεπτομέρειες.

Ο κ. Arthur Davidyan, διευθύνων σύμβουλος της Belterra Investments του Ομί-
λου Σαββίδη, που συμμετέχει με 20% στη SEGT, ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον του 
ομίλου για το εμπορευματικό κέντρο που προωθεί η ΓΑΙΑΟΣΕ στο πρώην στρατό-
πεδο Γκόνου. Είπε πως ήταν «αρχικό ενδιαφέρον», με τον κ. Θεοφάνη να συμπλη-
ρώνει πως εμπορευματικό κέντρο χωρίς σύνδεση με σιδηρόδρομο δεν έχει τύχη.

Η νέα διοίκηση του OΛΘ ανακοίνωσε επίσης πως τρεις νέες διεθνείς εταιρείες 
επανακάμπτουν στο λιμάνι. Πρόκειται για εταιρείες που είχαν διακόψει στο παρελ-
θόν τις στοχευμένες γραμμές προς τη Θεσσαλονίκη και μέσα στις επόμενες εβδομά-
δες θα ξαναρχίσουν τη συνεργασία με τον OΛΘ. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για 
τις Maersk, Cosco και CMA-CGM.

Η Εθνική Ασφαλιστική και το κινεζικό 
ενδιαφέρον

Τους δύο κινεζικούς ομίλους Fosun και Gongbao «φωτογράφισε» ως ενδιαφερόμενους για την 
εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας 
Φραγκιαδάκης. Ερωτηθείς σχετικά στο περιθώριο εκδήλωσης για την υπογραφή της συμφω-
νίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ο κ. Φραγκιαδάκης έκανε λόγο για «λεπτές διαδι-

κασίες βάσει των οποίων εξετάζεται η προσέγγιση των δύο κινεζικών ομίλων που ενδιαφέρονται για την 
εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής».

Παρόντες στην επανεκκίνηση του διαγωνισμού δηλώνουν Fosun και Gongbao, ενώ ο τρίτος κινε-
ζικός όμιλος (Wintime) δεν έχει εκδηλώσει, σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, ενδιαφέρον επανό-
δου στο project. Τυπικά, εντός της διαδικασίας παραμένει και η Exin, εφόσον βρει τα κεφάλαια και μια 
δομή συναλλαγής η οποία να πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΤτΕ.

Στόχος της Εθνικής, όπως τον έθεσε ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Λ. Φραγκιαδάκης, 
είναι «η πώληση να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν, με θετική επίπτωση για την τράπεζα». Ο ίδιος 
βέβαια σημείωσε ότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι σε πολύ καλή κατάσταση, εξέλιξη που δίνει περιθώ-
ρια ευελιξίας στην τράπεζα.

Σημειώνεται ότι η Εθνική έχει αποτιμημένη την ασφαλιστική στα βιβλία της με 750 εκατ. ευρώ και 
δεν σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης στη χρήση του 2017. Με τις περσινές βελτιωτικές προσφορές, 
Fosun και Exin αποτίμησαν το 100% της εταιρείας, μαζί με την 15ετή σύμβαση bancassurance, πάνω 
από 800 εκατ. ευρώ.

Οι τρεις υποψήφιοι επενδυτές –Fosun, Gongbao και Wintime–, που είχαν συμμετάσχει στη διαγω-
νιστική διαδικασία, αναμένουν το πράσινο φως για το άνοιγμα των data rooms.

Έχοντας καταφέρει να πενταπλασι-
άσει τις εξαγωγές της από το 2010 
έως το 2016, η 100% ελληνική ε-
ταιρεία ΜΕΓΑ, που παράγει τις α-

γαπημένες μάρκες εμπιστοσύνης EveryDay, 
Babylino, Pom Pon, BabyCare, Sani κ.ά., δι-
ακρίθηκε για ακόμη μια χρονιά ως μία από 
τις δυναμικότερες εξαγωγικές επιχειρή-
σεις της χώρας κατά τη διάρκεια του ετή-
σιου forum «Ελλάδα της Εξωστρέφειας– 
Creative Greece Awards 2018».

Η ελληνική βιομηχανία, η οποία δρα-
στηριοποιείται στο εξωτερικό από το 1990, 

Συνεχίζει δυναμικά 
εξαγωγικά η ΜΕΓΑ

αποτελεί σήμερα έναν άξιο εκπρόσωπο των 
ελληνικών προϊόντων προσωπικής υγιεινής 
στις αγορές του εξωτερικού, με τα προϊόντα 
της να βρίσκονται στα ράφια πάνω από 30 
χωρών, εισπράττοντας διεθνή αναγνώριση.

Σήμερα, που εξακολουθεί και εισάγεται, 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μεγάλο ποσοστό 
προϊόντων προσωπικής υγιεινής, η κατη-
γορία «βρεφικές πάνες» έχει πάρει τη θέση 
της στα 60 σημαντικότερα ελληνικά εξαγό-
μενα προϊόντα, κυρίως χάρη στις εξαγωγι-
κές πρωτοβουλίες της ΜΕΓΑ, με τα προϊό-
ντα της να βρίσκονται πλέον σε τέσσερις η-
πείρους.

Η ποιότητα και ο καινοτομικός σχεδια-
σμός προϊόντων αποτελούν βάση εμπιστο-
σύνης για την επιτυχημένη διεθνή της πα-
ρουσία. Το σύστημα ολικής ποιότητας, η 
επένδυση σε τεχνολογία αιχμής και σε ε-
ξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, ο 
σχεδιασμός ειδικών προϊόντων με μοναδική 
φιλικότητα προς το δέρμα, έχουν αποτελέ-
σει μια σταθερή βάση μακροχρόνιας συνερ-
γασίας με μεγάλες εταιρείες του εξωτερι-
κού, οι οποίες έχουν εμπιστευτεί τη ΜΕΓΑ 
ως αποκλειστικό προμηθευτή των προϊό-
ντων τους.

Επιπλέον, από την αρχή του έτους οι 
βρεφικές πάνες Babylino Sensitive βρίσκο-
νται και στα ράφια των σούπερ μάρκετ της 
Ρουμανίας, ενώ η εταιρεία συνεχίζει τη δυ-
ναμική της πορεία και σε άλλες σημαντικές 
διεθνείς αγορές.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΗΣ 
΄Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ;

 ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Ό
ταν ανακοινώθηκε το «χαρά-
τσι» στα ακίνητα µέσω των 
λογαριασµών της ∆ΕΗ, τον Σε-
πτέµβριο του 2011, κυκλοφό-
ρησαν δηµοσιεύµατα και ανα-

κοινώσεις σύµφωνα µε τα οποία πάνω από 
το 80% των Ελλήνων µένουν σε ιδιόκτητες 
κατοικίες. Αυτό το ποσοστό ιδιοκατοίκησης 
όµως δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τα στοι-
χεία δηλώσεων Ε9 ούτε από την απογραφή 
κατοικίας της ΕΛΣΤΑΤ. Και οι δύο πηγές δεί-
χνουν ότι λ.χ. στην Αττική και στη Θεσσαλο-
νίκη, όπου στοιβάζονται τα µισά νοικοκυριά 
της χώρας, µόνο ένα 55% µε 60% ιδιοκατοι-
κεί.

Φαίνεται ότι το «ποσοστό ιδιοκατοίκη-
σης» είναι περισσότερο πολιτικό αφήγηµα 
ειδικού σκοπού παρά η περιγραφή µιας 

πραγµατικής κατάστασης. Και, δυστυχώς, 
µε αφορµή τις τελευταίες συζητήσεις περί 
κόκκινων δανείων, γεννιέται η υποψία ότι 
κάτι παρόµοιο επιχειρείται να επαναληφθεί 
και για το ποσοστό των «στρατηγικών κακο-
πληρωτών», οι οποίοι, ενώ υποτίθεται ότι 
«µπορούν», αρνούνται να εξυπηρετήσουν τα 
δάνειά τους.

Γηροκοµείο ακινήτων έγινε 
η Ελλάδα
Στη χώρα µας δεσπόζει ένα σοβαρότερο 
θέµα, το οποίο, ενώ συνδέεται µε τα κόκκινα 
δάνεια, στο τέλος τα ξεπερνά. Την τελευ-
ταία δεκαετία, µε την υπερφορολόγηση και 
τη γενική απαξίωση της οικοδοµής, οι κα-
τοικίες αφέθηκαν στην τύχη τους, µε αποτέ-
λεσµα οι σχετικά φθηνές ετήσιες συντηρή-

σεις (που δεν γίνονται) να έχουν µετατρα-
πεί σε επιτακτική υποχρέωση για ακριβές 
επισκευές, κάποιες µάλιστα απολύτως α-
παραίτητες για λόγους υγιεινής και ασφά-
λειας.

Στους 42 µεγαλύτερους δήµους της 
χώρας, µε πληθυσµό πάνω από 50.000 κα-
τοίκους, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για 
παρεµβάσεις, επισκευές, ενισχύσεις και α-
νακαινίσεις του κτιριακού αποθέµατος. Πιο 
συγκεκριµένα, οι επίσηµες απογραφές α-
ποκαλύπτουν συντριπτικά στοιχεία για την 
ποιότητα και την παλαιότητα των κατοικιών 
µας. Έξι στις δέκα κατοικίες είναι κτισµέ-
νες µε τον παλαιό αντισεισµικό κανονισµό, 
ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα κτίρια 
αυτής της κατηγορίας είναι περισσότερα 
από το 83% του συνόλου. Επιπλέον, περισ-
σότερα από τα µισά σπίτια διαθέτουν ανε-
παρκή ή µηδαµινή θερµοµόνωση, ενώ οι 
πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
έρχονται πανελληνίως πρώτες σε ποσοστό 
παλαιότητας προ του 1970.

Μία στις τρεις κατοικίες διαθέτει το 
πολύ δύο δωµάτια, όταν το απαιτούµενο, 
σύµφωνα µε το µέσο µέγεθος νοικοκυ-
ριού, είναι µεγαλύτερο, κάτι που πρακτικά 
σηµαίνει ότι σηµαντικό τµήµα του πληθυ-
σµού συνωστίζεται στο ίδιο του το σπίτι. 

Η γενική εικόνα του κτιριακού 
αποθέµατος είναι ότι το 
µεγαλύτερο κοµµάτι του έχει 
ανάγκη από άµεσες, βασικές 
και καθόλου φθηνές επισκευές. 
Όµως απαιτούνται χρήµατα 
τα οποία, ανεξάρτητα από το 
αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, 
τα διεκδικούν απειλητικότερα 
η εφορία, οι τράπεζες και το 
ασφαλιστικό σύστηµα.

Συνολικά, 36% των κατοικιών διαθέτουν 
λιγότερα από 30 τ.µ. για κάθε στεγαζόµενο 
µέλος, ενώ µία στις τρεις κατοικίες εξυπη-
ρετείται από κουζίνα µικρότερη από 4 τ.µ.

Ανάλογες είναι οι επιπτώσεις στο οικι-
στικό περιβάλλον. Ενώ δύο στα τρία νοικο-
κυριά διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητο, µόλις µία 
στις τρεις κατοικίες διαθέτει θέση parking. 
Ειδικά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάνω 
από οκτώ στα δέκα νοικοκυριά δεν διαθέ-
τουν θέση στάθµευσης, µε αποτέλεσµα την 
αναγκαστική κατάληψη µεγάλου µέρους 
του δικτύου κοινόχρηστων χώρων από 
σταθµευµένα Ι.Χ.

Πόσο «στρατηγικός» είναι ο κα-
κοπληρωτής;
Το θλιβερό συµπέρασµα είναι ότι τα πε-
ρισσότερα νοικοκυριά δεν χωράνε σπίτι 
τους, τα αυτοκίνητά τους είναι παρκαρι-
σµένα κατά µήκος των δρόµων και τα σπί-
τια τους είναι γερασµένα. Οι Έλληνες στην 
πλειονότητά τους ζουν σε σπίτια µε ελλι-
πέστατη θερµοµόνωση και καταναλώνουν 
χωρίς λόγο πολύ ηλεκτρικό ρεύµα για κα-
θηµερινές ανάγκες.

Η γενική εικόνα του κτιριακού αποθέ-
µατος είναι ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι του 
έχει ανάγκη από άµεσες, βασικές και κα-
θόλου φθηνές επισκευές. Όµως απαιτού-
νται χρήµατα τα οποία, ανεξάρτητα από το 
αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, τα διεκδι-
κούν απειλητικότερα η εφορία, οι τράπεζες 
και το ασφαλιστικό σύστηµα.

Η εφορία απαιτεί τους καθυστερού-
µενους φόρους, οι τράπεζες απαιτούν τις 
καθυστερούµενες δόσεις δανείων, το α-
σφαλιστικό σύστηµα περιµένει τις καθυ-
στερούµενες εισφορές, τα παιδιά του φο-
ρολογούµενου αναρωτιούνται ποιος θα 
τους αγοράσει µπουφάν και ποιος θα πλη-
ρώσει τα φροντιστήρια, ενώ ο διαχειριστής 
της πολυκατοικίας περιµένει να πληρω-
θούν τα κοινόχρηστα για να επισκευαστεί 
η κεντρική αποχέτευση.

Ο φορολογούµενος, λοιπόν, έχει αρκε-
τές επιλογές για να καταστεί «κακοπληρω-
τής»: να µην πληρώσει την εφορία, να µην 
πληρώσει την τράπεζα, να µην πληρώσει 
το ασφαλιστικό του ταµείο ή να µην αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την 
οικογένειά του και το σπίτι του.

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

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Οδηγός για καλύτερη ζωή

Τ
α παιδιά µας είναι ό,τι πολυτιµότερο έχουµε. Γι’ αυτό και η υγεία τους είναι διπλά ανεκτίµητη. Σε αυτόν τον ανοιξιάτικο οδηγό 
υγείας η «Free Sunday» εστιάζει στα παιδιά και µας θυµίζει ότι οι λοιµώξεις δεν τελείωσαν τώρα που άρχισαν οι αλλεργίες 
και πως η γύρη και η αφρικανική σκόνη δεν είναι τα µόνα προβλήµατα που µας προκαλούν «πονοκέφαλο», ή φαγούρα, που 
φέρνουν δάκρυα στα µάτια και υπονοµεύουν την υγεία. Φέτος την άνοιξη νέα «όπλα» προστίθενται στην ιατρική φαρέτρα, αρ-
κετά από τα οποία προορίζονται για τα παιδιά και τους εφήβους, βοηθώντας να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα. Γιατί τα φάρ-

µακα και τα εµβόλια που προστατεύουν τα παιδιά και που τα βοηθούν να γίνουν καλά αν αρρωστήσουν αποτελούν έµπρακτη απόδειξη 
της ιατρικής καινοτοµίας. Όµως η καινοτοµία βρίσκεται και αλλού. Βρίσκεται στην ολοκλήρωση του συστήµατος του κλειστού παγκρέ-
ατος που αποτελεί το µέλλον στη θεραπευτική αντιµετώπιση του διαβήτη, αλλά και στη δηµιουργία ενός προϊόντος καπνού –αποκλει-
στικά για µεγάλους– που προκαλεί µειωµένη βλάβη στον οργανισµό. Η πρόληψη, σε συνδυασµό µε την καινοτοµία στη θεραπεία, εξα-
σφαλίζει αυτό που όλοι ζητάµε: µια καλύτερη ζωή, µε την υγεία να µην αντιµετωπίζεται σαν δαπάνη αλλά σαν επένδυση για δηµιουργία.

Οδηγός για καλύτερη ζωή

αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ



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

Changing the 
practice of medicine

Novartis Hellas
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Τρεις στους δέκα 
ενήλικες και 
τέσσερα στα δέκα 
παιδιά πάσχουν 
από εποχιακές 
αλλεργίες, με την 
εποχιακή αλλεργική 
επιπεφυκίτιδα να 
είναι η πιο συχνή 
αλλεργική αντίδραση 
στα μάτια.

Αν κάθε άνοιξη τα μάτια σας κοκκινίζουν, 
δακρύζουν και σας προκαλούν έντονο 
κνησμό και αίσθημα καύσου, τότε είναι 
πολύ πιθανό να πάσχετε από αλλεργία, 
η οποία είτε προσβάλλει μόνο τα μάτια 

σας (π.χ. αλλεργική επιπεφυκίτιδα) είτε σας προκαλεί 
και συμπτώματα στα μάτια (όπως π.χ. συμβαίνει με την 
αλλεργική ρινίτιδα).

«Η αλλεργία είναι η υπερβολική αντίδραση του α-
νοσοποιητικού συστήματος σε κάποιο ερέθισμα (αλ-
λεργιογόνο) το οποίο σε φυσιολογικές συνθήκες θα 
έπρεπε να είναι αβλαβές. Όταν το αλλεργιογόνο βρί-
σκεται σε μεγάλη ποσότητα και σε συνεχή επαφή με 
τα αισθητήρια όργανα, η αλλεργία μπορεί να είναι έ-
ντονη» εξηγεί ο χειρουργός-οφθαλμίατρος δρ. Αναστά-
σιος Κανελλόπουλος, επιστημονικός διευθυντής του Ιν-
στιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision και καθηγητής 
Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. 
Και συνεχίζει: «Στα μάτια, οι αλλεργίες αναπτύσσονται 
συνήθως στον επιπεφυκότα, ο οποίος έρχεται περισσό-
τερο σε επαφή με το περιβάλλον. Ο επιπεφυκότας είναι 
η διάφανη μεμβράνη που καλύπτει τόσο τον σκληρό 
χιτώνα (είναι το άσπρο μέρος που βλέπουμε στο μάτι) 
όσο και την έσω επιφάνεια του βλεφάρου».

Εποχιακή αλλεργική επιπεφυκίτιδα
Έως και 30% των ενηλίκων και έως και 40% των παι-
διών πάσχουν από εποχιακές αλλεργίες, με την επο-
χιακή αλλεργική επιπεφυκίτιδα να είναι η πιο συνη-
θισμένη αλλεργική αντίδραση στα μάτια. «Η αλλεργία 
αυτή εκδηλώνεται όταν κυκλοφορεί γύρη στην ατμό-
σφαιρα, κάτι που είναι ιδιαιτέρως έντονο την άνοιξη 
και λιγότερο στις αρχές του καλοκαιριού και το φθινό-
πωρο» λέει ο δρ. Κανελλόπουλος. Στα τυπικά συμπτώ-
ματα της εποχιακής αλλεργικής επιπεφυκίτιδας συ-
μπεριλαμβάνονται κνησμός (φαγούρα), κοκκίνισμα, 

κάψιμο και παραγωγή ενός διαυγούς, υδαρούς εκκρί-
ματος. Οι ασθενείς μπορεί επίσης να έχουν επίμονους 
μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια τους και ευαισθη-
σία στα λαμπερά φώτα, ενώ τα βλέφαρά τους μπορεί να 
είναι πρησμένα.

«Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανιστούν μόνα 
τους ή να συνοδεύουν το συνάχι, το φτάρνισμα και τη 
ρινική συμφόρηση, που σχετίζονται με την αλλεργική 
ρινίτιδα και άλλες εποχιακές αλλεργίες» εξηγεί ο ειδι-
κός. Επιπλέον, το αίσθημα του κνησμού μπορεί να είναι 
τόσο ενοχλητικό, ώστε οι ασθενείς να τρίβουν συχνά 
τα μάτια τους, επιδεινώνοντας την κατάστασή τους και 
αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα
Άλλες οφθαλμολογικές αλλεργικές παθήσεις που παρου-
σιάζουν έξαρση αυτή την εποχή είναι η εαρινή κερατο-
επιπεφυκίτιδα, η γιγαντιαία θυλακιώδης επιπεφυκίτιδα 
(συνήθως παρουσιάζεται σε χρήστες φακών επαφής) και 
η ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα, η οποία παρουσιάζε-
ται κυρίως σε άτομα που έχουν ατοπία ή έκζεμα. Η εα-
ρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα είναι μια μορφή επιπεφυκί-
τιδας η οποία αρχίζει την άνοιξη με την πρώτη γύρη και 

μπορεί να διαρκέσει μέχρι και το φθινόπωρο. Συνήθως 
εκδηλώνεται σε παιδιά (κυρίως αγόρια), πρωτοεμφανί-
ζεται στην ηλικία των 3-4 ετών και υποχωρεί στην εφη-
βεία. Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν έντονο κνη-
σμό, δακρύρροια, φωτοφοβία (ο ασθενής δεν αντέχει το 
φως) και έντονο πρήξιμο στα βλέφαρα. «Αυτή η μορφή 
επιπεφυκίτιδας μπορεί να έχει και επιπλοκές από τον 
κερατοειδή, με αποτέλεσμα πιθανώς και μόνιμα προ-
βλήματα οράσεως» προειδοποιεί ο δρ. Κανελλόπουλος.

Η ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα είναι ένα σύν-
δρομο συνυφασμένο με το δερματικό έκζεμα και το χα-
ρακτηριστικό γνώρισμά της είναι ότι τα βλέφαρα του α-
σθενή όχι μόνο είναι πρησμένα αλλά έχουν πάνω τους 
και εκζεματικές βλάβες. «Η πάθηση αυτή επίσης είναι 
πιο συχνή στα αγόρια παιδικής ηλικίας, ενώ ιδιαίτερα 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι αποτελεί συχνό προοί-
μιο του κερατόκωνου, μιας πάθησης που παραμορφώνει 
τον κερατοειδή χιτώνα του ματιού, δημιουργώντας σο-
βαρό πρόβλημα στην όραση» υπογραμμίζει ο ειδικός.

Η γιγαντιαία θηλώδης επιπεφυκίτιδα, τέλος, είναι 
πιο πιθανή στους χρήστες φακών επαφής οι οποίοι δεν 
τους αφαιρούν καθημερινά για να τους καθαρίσουν και 
να τους απολυμάνουν, επιτρέποντας ταυτοχρόνως στα 
μάτια τους να ξεκουραστούν.

Για την αντιμετώπιση των οφθαλμικών αλλεργιών 
οι πιο απλές λύσεις είναι οι κρύες κομπρέσες με κα-
ταπραϋντικό χαμομήλι, η ύγρανση του κερατοειδούς 
με λιπαντικά δάκρυα και το πλύσιμο των ματιών με ά-
φθονο νερό. Ο οφθαλμίατρος μπορεί επίσης να χορη-
γήσει στον ασθενή διάφορα φάρμακα, μεταξύ των ο-
ποίων αντιισταμινικά, φάρμακα που σταθεροποιούν τα 
μαστικά κύτταρα, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και 
ήπια κορτικοστεροειδή (κορτιζόνη).Προσοχή όμως: η 
κατάχρηση κολλυρίων με κορτιζόνη μπορεί να προ-
καλέσει πρώιμο γλαύκωμα, γι’ αυτό μετά τη θεραπεία 
πρέπει να γίνεται βυθοσκόπηση.

Την άνοιξη 
οι αλλεργίες 
βγάζουν… 

μάτι!

TIPS Έξι tips προστασίας 
από τις αλλεργίες των ματιών
• Αποφύγετε να εκτεθείτε στα ένοχα αλλεργιογόνα.
• Πλένετε συχνά τα χέρια σας, για να μη μεταφέρο-
νται στα μάτια σας αλλεργιογόνες ουσίες.
• Μην τρίβετε τα μάτια σας.

• Χρησιμοποιήστε ειδικά φίλτρα απομόνωσης των 
αλλεργιογόνων στο σπίτι και στους χώρους εργασίας.
• Συντηρήστε καλά τα κλιματιστικά.
• Όσοι είναι επιρρεπείς στην εαρινή αλλεργική ε-
πιπεφυκίτιδα ας επισκεφθούν προληπτικά τον ο-
φθαλμίατρό τους.
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Τα παιδιά και οι 
έφηβοι που πάσχουν 
από πολλαπλή 
σκλήρυνση 
εμφανίζουν έκπτωση 
των λειτουργιών τους, 
με συνέπεια να μην 
μπορούν να πηγαίνουν 
στο σχολείο.

Μ
ια νέα σελίδα στη θερα-
πεία της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης σε παιδιά και εφή-
βους ξεκινά να γράφεται με 
την ολοκλήρωση της τρί-
της φάσης της μελέτης-ο-

ρόσημο PARADIGMS, της πρώτης στο είδος της πα-
γκοσμίως για την παιδιατρική μορφή της ασθένειας, 
η οποία αποκαλείται «νόσος με τα χίλια πρόσωπα». 
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ειδικά εγκεκριμένες 
τροποποιητικές θεραπείες της πολλαπλής σκλήρυν-
σης για παιδιά και εφήβους, με συνέπεια να υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη να καλυφθεί αυτό το σημαντικό 
θεραπευτικό κενό. Παράλληλα, στα παιδιά, λόγω της 
μικρής τους ηλικίας, η αντιμετώπιση της νόσου είναι 
περισσότερο επιτακτική, καθώς η εξασθένηση της 
μνήμης και η έκπτωση των κινητικών λειτουργιών ε-
μποδίζουν τους μικρούς ασθενείς να πάνε στο σχο-
λείο, να μορφωθούν και να αποκτήσουν τα απαιτού-
μενα εφόδια για τη ζωή τους.

Η μελέτη έδειξε πως η φινγκολιμόδη, ένα φάρ-
μακο σε μορφή χαπιού εγκεκριμένο για τη θεραπεία 
της πολλαπλής σκλήρυνσης στους ενήλικες, εξασφα-
λίζει σημαντική μείωση των υποτροπών της νόσου έ-
ναντι της αγωγής με ιντερφερόνη β-1α. Στη μελέτη 
PARADIGMS διερευνήθηκαν η ασφάλεια και η απο-
τελεσματικότητα της χορήγησης φινγκολιμόδης, άπαξ 
ημερησίως, σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 10 έως 17 
ετών) με πολλαπλή σκλήρυνση. Τα δεδομένα αποδει-
κνύουν ότι η αγωγή σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών 
για χρονικό διάστημα δύο ετών οδήγησε σε ουσιαστική 
μείωση του αριθμού των υποτροπών σε σύγκριση με 
την ενδομυϊκή χορήγηση ιντερφερόνης β-1α.

«Το να ζει κανείς με πολλαπλή σκλήρυνση είναι 
μια τεράστια πρόκληση σε οποιαδήποτε ηλικία. Ω-
στόσο, η εμφάνιση της νόσου σε παιδιά και εφήβους, 
όταν αυτά τα νεαρά άτομα θα έπρεπε να εστιάζουν 
στα σχέδιά τους για το μέλλον, μπορεί να είναι ολέ-
θρια» δήλωσε ο Vas Narasimhan, διευθύνων σύμβου-
λος (CEO) της Novartis. Καθώς δεν υπάρχουν ειδικά 
εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές που να βασί-
ζονται σε μια λεπτομερή μελέτη, ο κίνδυνος μακρο-
πρόθεσμης εξέλιξης της νόσου είναι πολύ μεγαλύτε-
ρος σε αυτούς τους ασθενείς. Τα νέα από την έκβαση 

αυτής της μελέτης είναι συναρπαστικά για την κοινό-
τητα των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς ε-
πωφελούνται συνολικά από ενδεχόμενες εξελίξεις σε 
ό,τι αφορά την υψηλής ποιότητας, τεκμηριωμένη φρο-
ντίδα όπως αυτήν. Τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης 
της μελέτης-ορόσημο PARADIGMS παρουσιάστηκαν 
στο 7ο Κοινό Συνέδριο της ECTRIMS (Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή για τη Θεραπεία και την Έρευνα της Πολλα-
πλής Σκλήρυνσης) και της ACTRIMS (Αμερικανική 
Επιτροπή για τη Θεραπεία και την Έρευνα της Πολ-
λαπλής Σκλήρυνσης), που πραγματοποιήθηκε τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο στο Παρίσι.

Πώς εκδηλώνεται η πολλαπλή 
σκλήρυνση σε διαφορετικές ηλικίες
Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι μια χρόνια διαταραχή 
του κεντρικού νευρικού συστήματος που διαταράσ-
σει τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου, των 
οπτικών νεύρων και του νωτιαίου μυελού, μέσω φλεγ-
μονής και απώλειας ιστού. Στους ενήλικες υπάρχουν 
τρεις μορφές, η υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλα-
πλή σκλήρυνση, η δευτεροπαθώς προϊούσα πολλα-
πλή σκλήρυνση και η πρωτοπαθώς προϊούσα πολλα-
πλή σκλήρυνση. Στα παιδιά, σχεδόν σε όλες τις περι-
πτώσεις, εμφανίζεται η υποτροπιάζουσα διαλείπουσα 
πολλαπλή σκλήρυνση. Η παιδιατρική πολλαπλή σκλή-

ρυνση, η οποία συνήθως διαγιγνώσκεται κατά την ε-
φηβεία, συσχετίζεται με υποτροπές που είναι πιο συ-
χνές και πολλές φορές πιο σοβαρές απ’ ό,τι εκείνες που 
εμφανίζονται στους ενήλικους ασθενείς. Οι υποτρο-
πές προκαλούν διαταραχές στην κινητικότητα, στην ι-
σορροπία και στη νοητική λειτουργία, ενώ οι ασθενείς 
με παιδιατρική πολλαπλή σκλήρυνση είναι πιθανό να 
εμφανίσουν σωματική αναπηρία σε μικρότερη ηλικία 
απ’ ό,τι οι ασθενείς στους οποίους διαγιγνώσκεται η 
νόσος στην ενήλικη ζωή τους. Η έκπτωση των νοητι-
κών και σωματικών λειτουργιών έχει σημαντικό αρ-
νητικό αντίκτυπο στη ζωή περίπου 2,3 εκατομμυρίων 
ανθρώπων παγκοσμίως που πάσχουν από τη νόσο, εκ 
των οποίων ποσοστό μεταξύ 3% και 5% εκτιμάται ότι 
είναι παιδιά. Επί του παρόντος δεν υπάρχει θεραπεία 
για παιδιά και εφήβους με πολλαπλή σκλήρυνση που 
να βασίζεται σε δεδομένα τυχαιοποιημένης, ελεγχό-
μενης κλινικής μελέτης.

Τι επιτυγχάνει η θεραπεία με φινγκο-
λιμόδη στους ενήλικους ασθενείς
Η φινγκολιμόδη είναι μία από του στόματος, τροπο-
ποιητική θεραπεία της νόσου που είναι εξαιρετικά α-
ποτελεσματική στον έλεγχο της ενεργότητας της υπο-
τροπιάζουσας πολλαπλής σκλήρυνσης και στην Ε.Ε. 
έχει εγκριθεί ως θεραπεία για ενήλικους ασθενείς με 
ιδιαίτερα ενεργή υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολ-
λαπλή σκλήρυνση. Το φάρμακο προκαλεί αναστρέ-
ψιμη ανακατανομή των λεμφοκυττάρων, στοχεύοντας 
τόσο στις εστιακές όσο και στις διάχυτες βλάβες που 
προκαλεί η πολλαπλή σκλήρυνση στο κεντρικό νευ-
ρικό σύστημα.

Η φινγκολιμόδη δεν έχει προς το παρόν εγκριθεί 
για τη θεραπεία της παιδιατρικής πολλαπλής σκλή-
ρυνσης. Τα σημαντικά δεδομένα που συγκεντρώθη-
καν από τη μελέτη φάσης ΙΙΙ PARADIGMS θα αναλυ-
θούν και θα παρουσιαστούν στις υγειονομικές αρχές, 
προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για 
την υποβολή του φαρμάκου προς έγκριση. Η μελέτη 
διεξήχθη σε 87 κέντρα από 25 χώρες και σχεδιάστηκε 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρ-
μάκων των ΗΠΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά-
κων και τη Διεθνή Ομάδα Μελέτης για την Παιδια-
τρική Πολλαπλή Σκλήρυνση.

«Φρένο» στις 
υποτροπές  

της πολλαπλής 
σκλήρυνσης  

σε παιδιά  
και εφήβους



Ένα νέο «όπλο» έχουν στη 
διάθεσή τους οι γιατροί 
για να προστατέψουν τους 
εφήβους και τους νεαρούς 
ενήλικες από τη μηνιγγίτιδα 
τύπου Β. Το νέο εμβόλιο 
κυκλοφόρησε στην πατρίδα 
μας για ηλικίες άνω των 10 
ετών.

Η πατρίδα μας γίνεται η 16η 
ευρωπαϊκή χώρα και η 18η 
διεθνώς –μετά την Αμε-
ρική και την Αυστραλία– 
που υποδέχεται στην εμ-

βολιαστική φαρέτρα της το νέο εμβόλιο για 
την πρόληψη της μηνιγγίτιδας τύπου Β στην 
ομάδα υψηλού κινδύνου των εφήβων και των 
νεαρών ενηλίκων. Τα διαθέσιμα ερευνητικά 
στοιχεία επιβεβαιώνουν πως τα παιδιά που 
βρίσκονται κοντά στην ηλικία της εφηβείας 
ή είναι λίγο μεγαλύτερα (φοιτητές, σπουδα-
στές, στρατιώτες) κινδυνεύουν περισσότερο 
να προσβληθούν από την επικίνδυνη λοίμωξη, 
έτσι οι γονείς τους καθώς και οι νεαροί ενή-
λικες πρέπει να συζητήσουν με τον γιατρό 
τους σχετικά με τους τρόπους πρόληψης της 
μηνιγγίτιδας τύπου Β.

Ύπουλη και απρόβλεπτη 
η μηνιγγίτιδα τύπου Β
Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, που προκαλεί-
ται από τον μηνιγγιτιδόκοκκο της οροομάδας 
Β, παρόλο που δεν είναι τόσο συχνή, είναι α-
πρόβλεπτη και ύπουλη, γεγονός που την κα-
θιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Το κύριο χαρα-
κτηριστικό της είναι πως μπορεί να εξελιχθεί 
γρήγορα, ενώ υπάρχει σημαντικός κίνδυνος 
να οδηγήσει σε θάνατο ή μακροχρόνια ανα-
πηρία τον ασθενή, γεγονός που αποδεικνύει 
τη σημασία του εμβολιασμού ως μέτρου πρό-
ληψης. Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος οφεί-
λεται στον μηνιγγιτιδόκοκκο, ένα βακτήριο 
το οποίο εισέρχεται στον οργανισμό από το 
ανώτερο αναπνευστικό και μπορεί ξαφνικά 
να προκαλέσει μηνιγγίτιδα (λοίμωξη του πε-
ριβλήματος του εγκεφάλου ή του νωτιαίου 
μυελού) ή σηψαιμία (λοίμωξη του αίματος).

Στην αρχή μοιάζει με κοινή λοί-
μωξη
Τα πρώιμα συμπτώματα της νόσου ενδέχεται 
να παρερμηνευτούν ως συμπτώματα γρίπης, 
όμως η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος εξελίσσε-
ται γρήγορα, ο ασθενής επιδεινώνεται ραγδαία 
και μπορεί να πεθάνει εντός 24 ωρών. Από αυ-
τούς που επιβιώνουν, ένας στους πέντε εμφα-
νίζει σημαντικές σωματικές και νοητικές ανα-
πηρίες, όπως νευρολογικά προβλήματα, απώ-
λεια ακοής, ακόμη και ακρωτηριασμό άκρων 
ή δαχτύλων. Στη χώρα μας τα περισσότερα 
κρούσματα συμβαίνουν σε βρέφη και μικρά 
παιδιά κάτω των 4 ετών, ωστόσο το 30% των 
κρουσμάτων αφορά εφήβους και νεαρούς ε-
νήλικες, ηλικίας 10-24 ετών. Για το 70% των 
κρουσμάτων ευθύνεται ο μηνιγγιτιδόκοκκος 
της οροομάδας Β.

Γιατί οι έφηβοι κινδυνεύουν 
περισσότερο
Κοινές καθημερινές συμπεριφορές των εφή-
βων τούς θέτουν σε υψηλό κίνδυνο για τη με-
τάδοση του μηνιγγιτιδόκοκκου. Οι συμπερι-
φορές που αυξάνουν τον κίνδυνο περιλαμ-
βάνουν τις ομαδικές συνθήκες διαβίωσης, το 
φιλί, τον συγχρωτισμό και τη χρήση κοινών 

Νέα άφιξη στην εμβολιαστική 
φαρέτρα για την πρόληψη της 

μηνιγγίτιδας τύπου Β

info • Σχετικά με τα άλλα εμβόλια: Το νέο εμβόλιο για την πρόληψη 
της μηνιγγίτιδας τύπου Β μπορεί να συγχορηγηθεί με τα υπό-
λοιπα εμβόλια της εφηβείας.
• Σχετικά με το κόστος του εμβολίου: Προς το παρόν τα εμβό-
λια ενάντια στον μηνιγγιτιδόκοκκο τύπου Β αποζημιώνονται 
από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μόνο για τις ομάδες υ-

ψηλού κινδύνου με ελλείμματα στο ανοσολογικό σύστημα, για 
λόγους πρωτίστως εξοικονόμησης πόρων στη δημόσια υγεία. 
Ωστόσο, η ζωή κάθε παιδιού, εφήβου και ενήλικα είναι ανεκτί-
μητη και η πρόληψη μιας επικίνδυνης λοίμωξης μέσω του εμ-
βολιασμού δεν αποτελεί «δαπάνη», αλλά επένδυση στην υγεία 
και στην ευζωία.

αντικειμένων εστίασης. Τα επιστημονικά δε-
δομένα επιβεβαιώνουν αυτόν τον κίνδυνο, με 
μελέτη που έχει δημοσιευτεί στο έγκριτο επι-
στημονικό περιοδικό «The Lancet» να φανε-
ρώνει πως οι φορείς του νοσήματος αυξάνο-
νται στις ηλικίες άνω των 10 ετών, με συνέπεια 
στην ηλικία των 19 ετών το 25% του νεανικού 
πληθυσμού να είναι φορέας του βακτηρίου.

Ειδικότερα για τους εφήβους, πέραν των 
παραπάνω επιπλοκών και της υψηλής θνητό-
τητας, το νόσημα μπορεί να επηρεάσει σοβαρά 
την καθημερινότητά τους. Πρόσφατη μελέτη 
σε αυτή την ηλικία έδειξε πως φαινομενικά 
υγιείς έφηβοι που επιβίωσαν από το νόσημα 
παρουσίαζαν μεγαλύτερα ποσοστά κούρασης, 
είχαν χαμηλότερη ποιότητα ζωής και χειρό-
τερες επιδόσεις στο σχολείο και στο πανεπι-
στήμιο σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. 
Γι’ αυτό άλλωστε πολλά πανεπιστήμια –κυ-
ρίως σε Μ. Βρετανία και ΗΠΑ– έχουν καθιε-
ρώσει τον εμβολιασμό ενάντια στον μηνιγγι-
τιδόκοκκο ως υποχρεωτικό μέτρο πρόληψης.

Tο νέο εμβόλιο δημιουργήθηκε 
με προηγμένη τεχνική
Η ανάπτυξη ενός εμβολίου για την πρόληψη 
της μηνιγγίτιδας έναντι της οροομάδας Β, με 

δυνατότητα παγκόσμιας κάλυψης, δεν ήταν 
μέχρι πρόσφατα τεχνικά εφικτή λόγω της πο-
λυπλοκότητας της συγκεκριμένης οροομά-
δας. Το νέο πρωτεϊνικό εμβόλιο κατασκευ-
άστηκε με πολύ προηγμένη τεχνολογία και 
βασίζεται σε ένα ειδικό αντιγόνο το οποίο υ-
πάρχει στο 99% των στελεχών του μηνιγγιτι-
δόκοκκου. Επιπρόσθετα, το αντιγόνο έχει υ-
ποστεί μια εξειδικευμένη επεξεργασία για να 
αυξηθεί η ανοσιακή απάντηση. Για τους πα-
ραπάνω λόγους η αναμενόμενη κάλυψη του 
εμβολίου φτάνει το 91%. Το εμβόλιο είναι α-
πολύτως ασφαλές και έχει δοκιμαστεί σε 11 
κλινικές μελέτες.
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Έξι καταγεγραμμένα 
κρούσματα 
μηνιγγίτιδας από την 
αρχή του 2018 στην 
Ελλάδα.

Α πό την αρχή του χρόνου η μηνιγγί-
τιδα Β έδειξε τα… δόντια της, κατα-
γράφοντας έξι κρούσματα στην πα-
τρίδα μας, το τελευταίο μόλις προ 
ολίγων ημερών, και αφήνοντας πίσω 

της αθώα θύματα, έξι παιδιά που γλίτωσαν από 
τον θάνατο αλλά δεν βγήκαν όλα αλώβητα από τη 
μάχη. Από τα μέχρι τώρα καταγεγραμμένα περι-
στατικά μηνιγγίτιδας του έτους, τα περισσότερα 
καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της άνοιξης, με 
τη νόσο να παρουσιάζει κινητικότητα και να α-
πειλεί πρωτίστως τους πλέον ευάλωτους πληθυ-
σμούς, τα βρέφη, τα νήπια και τους εφήβους. Το 
πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά 5χρονο αγοράκι 
στην Κομοτηνή, που παρουσίασε αιμορραγικό ε-
ξάνθημα ενώ νοσηλευόταν τη Μεγάλη Εβδομάδα 
με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. 
Ο μικρός ασθενής παραπέμφθηκε εσπευσμένα στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 
όπου και διεγνώσθη με μηνιγγίτιδα και μετά από 
εξετάσεις οι θεράποντες ιατροί του μικρού αγοριού 
ταυτοποίησαν ότι πρόκειται για μηνιγγίτιδα Β. Το 
αμέσως προηγούμενο περιστατικό της νόσου αφο-
ρούσε ένα 4χρονο αγοράκι, το οποίο νόσησε στις 
22 Μαρτίου και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατι-
κής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 
Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού». Επειδή 
το περιστατικό καταγράφηκε σε παιδικό σταθμό 
του Χαϊδαρίου ο οποίος συστεγάζεται με δημοτικό 
σχολείο της περιοχής, οι γονείς των παιδιών θορυ-
βήθηκαν και οι σκηνές που έλαβαν χώρα θύμισαν 
εποχές του παρελθόντος. Ο λιλιπούτειος ασθενής 
γλίτωσε τα χειρότερα –τις τραγικές επιπλοκές της 
νόσου– γιατί η διάγνωση της μηνιγγίτιδας έγινε 
μέσα στο νοσοκομείο και συνεπώς έλαβε έγκαιρη 
θεραπεία. Αντίθετα, το κορίτσι στη Ρόδο που νό-
σησε από μηνιγγίτιδα προ δύο μηνών υπέστη μό-
νιμη βλάβη, καθώς έχασε την ακοή του.

Μάθημα θάρρους από τη μικρή 
ασθενή που ακρωτηριάστηκε
Μία από τις πιο τραγικές επιπλοκές της νόσου στους 

ασθενείς που επιβιώνουν είναι ο ακρωτηριασμός 
άνω ή κάτω άκρων λόγω της σηψαιμίας που προ-
καλεί νέκρωση των ιστών. Μια τέτοια τραγική εξέ-
λιξη καταγράφηκε σε ένα περιστατικό που συνέβη 
προ διετίας στο Καματερό, όταν κρίθηκε απαραί-
τητος ο ακρωτηριασμός του ποδιού του, 7χρονου 
σήμερα, κοριτσιού από το γόνατο και κάτω και η 
χρήση πρόσθετου μέλους. H 7χρονη αγωνίστρια 
είναι υγιής και συνεχίζει τη ζωή της δίνοντας μα-
θήματα θάρρους και αποφασιστικότητας.

Οι ειδικοί συνιστούν επαγρύπνηση 
και εμβολιασμό
Η άνοιξη δεν φέρνει στο προσκήνιο μόνο τις αλ-
λεργίες. Όπως καταδεικνύεται από τα καταγεγραμ-
μένα κρούσματα μηνιγγίτιδας Β από την αρχή της 
χρονιάς, διανύουμε την εποχή του χρόνου κατά την 
οποία η λοίμωξη εμφανίζει τη μεγαλύτερη κινη-
τικότητα, γι’ αυτό οι ειδικοί συνιστούν στους γο-
νείς επαγρύπνηση. Η μηνιγγίτιδα Β είναι ο επι-
κρατέστερος από τους τύπους μηνιγγίτιδας, που 
προσβάλλει βρέφη, νήπια και εφήβους και εξε-
λίσσεται ραγδαία, καθώς μπορεί να αποβεί θανα-
τηφόρα μέσα σε ένα 24ωρο. Τα αρχικά συμπτώ-
ματα της θανατηφόρου νόσου μοιάζουν με αυτά 
της απλής γρίπης και άλλων λοιμώξεων, περιλαμ-
βάνοντας υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, εμετό και 
αυχενική δυσκαμψία, ενώ ακολουθούν η φωτο-
φοβία και το αιμορραγικό εξάνθημα. Ο μόνος σί-
γουρος και αποτελεσματικός τρόπος προστασίας 
είναι ο εμβολιασμός, καθώς η νόσος μεταδίδεται 
με καθημερινές συνήθειες, όπως το φιλί, ο βήχας 
και το φτάρνισμα. Επίσης, ένας στους δέκα ενηλί-
κους φέρει τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β χωρίς να πα-
ρουσιάζει συμπτώματα, συνεπώς μπορεί να τον 
μεταφέρει άθελά του σε νεαρά μέλη της οικογέ-
νειάς του. Ο εμβολιασμός κατά της μηνιγγίτιδας Β 
έχει καταστεί εφικτός στην Ελλάδα από το 2013, 
ενώ το διαθέσιμο εμβόλιο που προστατεύει από τη 
νόσο όλες τις ηλικιακές ομάδες έχει ενταχθεί στο 
εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων, εφήβων 
και παιδιών από την ηλικία των 2 μηνών και άνω.

Μόνη ασπίδα για 
τη μηνιγγίτιδα  
ο εμβολιασμός
Η απουσία ειδικών συμπτω-
μάτων –που θα μπορούσαν 
να σημάνουν συναγερμό–, 
η ραγδαία εξέλιξη της νό-
σου μέσα σε μόλις 24 ώρες, 
η αυξημένη θνητότητα και 
το υψηλό ποσοστό σοβα-
ρών μόνιμων αναπηριών 
στους ασθενείς που διαφεύ-
γουν τον κίνδυνο καθιστούν 
τη μηνιγγίτιδα τη μεγαλύτερη 
απειλή για τα βρέφη, τα νή-
πια, τα παιδιά και τους νεα-
ρούς ενήλικες. Μια απειλή 
που ωστόσο μπορεί να εξα-
λειφθεί από τον χάρτη με μια 
απλή κίνηση: τον προληπτι-
κό εμβολιασμό. Μην περι-
μένετε, λοιπόν, το επόμενο 
κρούσμα για να εμβολιάσετε 
το παιδί σας!
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Q&A 
για τα σιδεράκια 
στα δόντια

Μικροί πρωταγωνιστές σε τηλεοπτικά σίριαλ και ταινίες απενο-
χοποίησαν επιτέλους τα σιδεράκια στα δόντια, κάνοντάς τα 
ακόµη και µόδα. Όµως πρωτίστως τα σιδεράκια είναι ορθο-
δοντική ανάγκη για τη διόρθωση πολλών προβληµάτων. Αν τα 

ορθοδοντικά προβλήµατα διορθωθούν εγκαίρως, αποφεύγονται τραύµατα 
στα πρόσθια δόντια που προεξέχουν και µπορεί να σπάσουν, ενώ τα δόντια 
µεγαλώνουν στις σωστές τους θέσεις και µειώνεται ο κίνδυνος τερηδόνας, 
ουλίτιδας και µελλοντικών εξαγωγών. Παράλληλα, αναπτύσσονται σωστά τα 
οστά του προσώπου, βελτιώνονται η µάσηση, τα προβλήµατα στην οµιλία 
(ψεύδισµα) και η αισθητική του προσώπου.

«Οι ορθοδοντικές θεραπείες δεν γίνονται για αισθητικούς λόγους, όπως 
πιστεύει πολύς κόσµος, αλλά για αναπτυξιακούς και λειτουργικούς» τονί-
ζει η δρ. Κατερίνα ∆ούµα-Μιχελάκη, ειδική ορθοδοντικός παιδιών και ε-
νηλίκων, απαντώντας στα πιο συχνά ερωτήµατα µικρών και µεγάλων, όπως 
αν πονάνε τα σιδεράκια. Η αλήθεια είναι πως τοποθετούνται στα δόντια µε 
µια εντελώς ανώδυνη διαδικασία. Τις πρώτες µέρες µπορεί να υπάρξει κά-
ποια µικρή, παροδική πίεση, που υποχωρεί πολύ γρήγορα µε κοινά παυσί-
πονα. Άλλη συχνή ερώτηση είναι αν τα σιδεράκια θα κάνουν σηµάδια στα 
δόντια. Η απάντηση είναι όχι, καθώς η συγκόλλησή τους γίνεται µε ειδικές 
ρητίνες, όπως και τα λευκά σφραγίσµατα. Αν δεν τηρούνται οι οδηγίες κα-
θαρισµού, υπάρχει περίπτωση να παρατηρηθούν κηλίδες στο σηµείο ανά-

µεσα στα σιδεράκια και τα ούλα, δηλαδή σε σηµεία που δεν καθαρίζονται 
συστηµατικά. Είναι σηµαντικό να καθαρίζετε σχολαστικά τα δόντια σας δύο 
φορές την ηµέρα, χρησιµοποιώντας φθοριούχο οδοντόπαστα και οδοντικό 
νήµα. Επίσης, να µην καταναλώνετε συχνά γλυκά, οτιδήποτε περιέχει ζά-
χαρη, ανθρακούχα ροφήµατα, φρουτοχυµούς και γενικότερα ροφήµατα µε 
χαµηλό pH, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα λάιτ αναψυκτικά και τα ισο-
τονικά ροφήµατα. Τέτοιου είδους προϊόντα πρέπει να τα αποφεύγετε σαν 
ενδιάµεσα σνακ, και αν τα καταναλώσετε, να συνοδεύουν το κυρίως γεύµα.

Οι γονείς συχνά ρωτούν αν µπορεί να υποστούν βλάβη τα ούλα από τα 
σιδεράκια. Η απάντηση κι εδώ είναι όχι, όταν ο ασθενής τηρεί τους κανό-
νες στοµατικής υγιεινής. Μπορεί να παρατηρηθεί κάποιο παροδικό κοκκί-
νισµα και ίσως λίγο πρήξιµο των ούλων, αλλά θα υποχωρήσει όταν ολοκλη-
ρωθεί η θεραπεία. Αν όµως ο ασθενής δεν καθαρίζει σωστά τα δόντια και τα 
σιδεράκια του, µπορεί να παρουσιάσει ουλίτιδα. Επίσης, οι γονείς ανησυ-
χούν αν θα αλλάξουν θέση τα δόντια µετά την ολοκλήρωση της θερα πείας. 
Τότε θα σας ζητηθεί να χρησιµοποιείτε για αρκετό καιρό (συνήθως για αρ-
κετά χρόνια) κάποια συσκευή σταθεροποίησης που σκοπό έχει τη διατή-
ρηση του ορθοδοντικού αποτελέσµατος. Όταν ολοκληρωθεί και αυτό το 
στάδιο, µπορεί να υπάρξει κάποια µικρή µετακίνηση των δοντιών. Τα δό-
ντια αλλάζουν θέση στη διάρκεια της ζωής, ως αποτέλεσµα της φυσιολογι-
κής εξέλιξης του ανθρώπου.

«Όταν φοράµε 
σιδεράκια, 
αποφεύγουµε να 
καταναλώνουµε 
συχνά γλυκά, 
ανθρακούχα 
ροφήµατα και 
φρουτοχυµούς». 
∆ρ. Κατερίνα 
∆ούµα-Μιχελάκη, 
ειδική ορθοδοντικός
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«Τώρα, µπορεί να φύγει 
ο φόβος για τις 
νέες γενιές και να 
αντικατασταθεί µε 
ελπίδα». 
Στέλιος Κυµπουρόπουλος, 
ασθενής, ψυχίατρος

Κάποτε ζήτησαν από τον συγγραφέα Έρνεστ 
Χέµινγουεϊ να γράψει ένα διήγηµα για τον 
µεγαλύτερό µας φόβο, τον χαµό ενός παι-
διού. Κι εκείνος έγραψε το συντοµότερο 

κείµενό του, µια αγγελία για τις εφηµερίδες: «Πωλού-
νται βρεφικά παπουτσάκια, αχρησιµοποίητα. ∆εν φο-
ρέθηκαν ποτέ…». Για τους περισσότερους ανθρώπους 
αυτές οι προτάσεις κρύβουν µέσα τους έναν µεγάλο 
φόβο κι έναν ανείπωτο πόνο. Για κάποιους, όµως, είναι 
µια σκληρή αλήθεια της ζωής τους. Ανάµεσα σε αυτούς 
που βίωσαν µια τόσο τραυµατική εµπειρία πολλοί γο-
νείς παιδιών που γεννήθηκαν µε νωτιαία µυϊκή ατρο-
φία, µια κληρονοµική, σπάνια νόσο, η οποία προκαλεί 
σοβαρή και επιδεινούµενη µυϊκή ατροφία και αδυναµία.

Όµως τώρα στη θέση του φόβου ριζώνει η ελπίδα, 
γιατί πλέον κυκλοφορεί η πρώτη και µοναδική εγκε-
κριµένη θεραπεία για τη νωτιαία µυϊκή ατροφία, που 
αλλάζει τη φυσική πορεία της νόσου. Όπως εξηγεί η ε-
πίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής Νευρολογίας Ροζέ 
Πονς, υπεύθυνη της Ειδικής Μονάδας Παιδονευρολο-
γίας στην Α΄ Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική του 
Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία», η νωτιαία µυϊκή 
ατροφία (SMA) είναι από τις συχνότερες γενετικές αι-
τίες θανάτου στα βρέφη και η βαρύτητά της σχετίζε-
ται µε την ποσότητα της πρωτεΐνης επιβίωσης του κι-
νητικού νευρώνα (SMN), που παράγεται από τον ορ-
γανισµό. Τα άτοµα µε SMA τύπου 1, την πιο σοβαρή 
µορφή της νόσου, απαιτούν την πλέον εντατική υπο-
στηρικτική φροντίδα, καθώς παράγουν πολύ µικρή πο-
σότητα πρωτεΐνης SMN και δεν έχουν την ικανότητα να 
παραµένουν σε καθιστή θέση χωρίς υποστήριξη ή να 

επιβιώνουν πέραν των δύο ετών χωρίς υποστήριξη της 
αναπνοής. Τα άτοµα µε νωτιαία µυϊκή ατροφία τύπου 2 
και τύπου 3 παράγουν µεγαλύτερες ποσότητες της πρω-
τεΐνης SMN και εµφανίζουν λιγότερο σοβαρές µορφές 
της νόσου, οι οποίες όµως και πάλι προκαλούν αναπη-
ρία και δυσχεραίνουν σηµαντικά τη ζωή των ασθενών.

∆ιεθνώς ένας στους πενήντα ανθρώπους είναι φο-
ρέας της νόσου και στην πατρίδα µας οι φορείς κυµαί-
νονται ανάµεσα σε 180.000 και 270.000 άτοµα, ενώ 
κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα 10 παιδιά µε νω-
τιαία µυϊκή ατροφία. Γι’ αυτούς τους µικρούς ασθενείς 
υπάρχει πλέον ελπίδα. Η πρώτη και µοναδική µέχρι σή-
µερα εγκεκριµένη θεραπεία για τη νωτιαία µυϊκή ατρο-
φία αλλάζει τη φυσική πορεία της νόσου και εφόσον 
δοθεί έγκαιρα εξασφαλίζει σχεδόν φυσιολογική ανά-
πτυξη στα παιδιά. Πρόκειται για το θεραπευτικό σκεύ-

ασµα Nusinersen, της εταιρείας Biogen, που έλαβε έ-
γκριση από την Ε.Ε. πριν από έναν χρόνο στο πλαίσιο 
προγράµµατος ταχείας αξιολόγησης από τον Ευρωπα-
ϊκό Οργανισµό Φαρµάκων. Το Nusinersen, που ανήκει 
στην κατηγορία των ορφανών φαρµάκων (αφού προο-
ρίζεται για ασθενείς µε σπάνια νόσο), είναι διαθέσιµο 
στην Ελλάδα από τον ∆εκέµβριο του 2017, µετά την έ-
νταξή του στον θετικό κατάλογο αποζηµιούµενων φαρ-
µάκων για τους τύπους 0, 1 και 2 της νωτιαίας µυϊκής α-
τροφίας. Παρά τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα της Ελ-
λάδας, το ορφανό φάρµακο Nusinersen έγινε ταχύτατα 
διαθέσιµο στην εγχώρια φαρµακευτική αγορά, καθώς 
αξιολογήθηκε ως απαραίτητο για τους πάσχοντες, αφού 
καλύπτει ακάλυπτο θεραπευτικό κενό. Η θεραπεία δι-
ατέθηκε και δωρεάν σε πρόγραµµα πρώιµης πρόσβα-
σης σε έξι λιλιπούτειους ασθενείς του Παιδιατρικού 
Νοσοκοµείου «Αγία Σοφία».

Ανάµεσα στα παιδιά που γεννήθηκαν µε νωτιαία 
µυϊκή ατροφία και ο 33χρονος σήµερα Στέλιος Κυ-
µπουρόπουλος, ο οποίος έσπασε κάθε «προγνωστικό» 
και κατάφερε να ζήσει και να πραγµατοποιήσει το ό-
νειρό του, να σπουδάσει Ιατρική. Ο κ. Κυµπουρόπου-
λος, ψυχίατρος στη Β΄ Ψυχιατρική Κλινική του Νοσο-
κοµείου «Αττικόν», δίνει µαθήµατα θάρρους και δεν 
σταµατά να χτίζει νέες προσδοκίες. Όπως ο ίδιος λέει: 
«Πλέον, η γνώση για τη νωτιαία µυϊκή ατροφία έχει 
πολλαπλασιαστεί σε τέτοιον βαθµό, που φτάσαµε στην 
αναστροφή των αρνητικών επιπτώσεων τις οποίες έχει 
το νόσηµα στη ζωή των νέων ανθρώπων. Τώρα, µπορεί 
να φύγει ο φόβος για τις νέες γενιές και να αντικατα-
σταθεί µε ελπίδα».

Ρίζωσε 
η ελπίδα 

για τα παιδιά 
�ε νωτιαία 

�υϊκή ατροφία

Στο κατώφλι �ιας νέας εποχής, �ε αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας

Σε µια νέα εποχή περνά η πατρίδα µας µε τη δηµιουργία του Οργανισµού Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ). Σχολιάζοντας διατάξεις του νόµου για τη σύνθεση του νέου οργανι-
σµού HTA, τα θετικά στοιχεία της ελληνικής πρωτοβουλίας, αλλά και τις δυσκολίες που καλείται να αντιµετωπίσει ο οργανισµός στην προσπάθειά του να θέσει κριτήρια και διαδικασίες 
για την αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας, ο αναπληρωτής καθηγητής Πάνος Καναβός, αναπληρωτής διευθυντής, LSE Health, London School of Economics, επέµεινε στην ανάγκη 

να διασφαλιστεί ότι λαµβάνονται υπόψη τα κατάλληλα κριτήρια, τόσο κατά την αξιολόγηση όσο και κατά την εκτίµηση ενός φαρµάκου. Ο κ. Καναβός εξέφρασε ωστόσο την ανησυχία του 
σχετικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς των στοιχείων κοστολόγησης και κόστους από το ευρωπαϊκό στο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο.

Αναφερόµενος στις δυνατότητες της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας, ο Μάρκος Ολλανδέζος, διευθυντής Επιστηµονικών Θεµάτων της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας (ΠΕΦ), 
αναφέρθηκε στις προοπτικές που δηµιουργούνται για τις ελληνικές εταιρείες µέσα από την ανάπτυξη της οριακής καινοτοµίας και υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σχετικά 
µε τις διαδικασίες αξιολόγησης, ειδικά στο πεδίο των περιορισµών για την είσοδο ενός φαρµάκου στο σύστηµα αποζηµίωσης. Συµπερασµατικά, ανέφερε ότι η βαθµονόµηση της καινοτο-
µίας (οριακή, ουσιώδης, πρωτοποριακή) εξαρτάται από τη βαρύτητα της µη καλυπτόµενης ανάγκης και τη σχετική θεραπευτική αποτελεσµατικότητα της καινοτοµίας. Σηµείωσε ακόµη ότι 
το σύστηµα ΗΤΑ δεν είναι πανάκεια. ∆εν αποτελεί µαγική λύση στο πρόβληµα της φαρµακευτικής δαπάνης και δεν πρέπει να θέτει αδικαιολόγητα εµπόδια στην ανάπτυξη οριακών και-
νοτοµιών από την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία.

«H πρώτη και µοναδική 
εγκεκριµένη θεραπεία 
για τη νωτιαία µυϊκή 
ατροφία αλλάζει τη 
φυσική πορεία της 
νόσου, εξασφαλίζοντας 
σχεδόν φυσιολογική 
ανάπτυξη στα παιδιά». 
Ροζέ Πονς, επίκουρη 
καθηγήτρια Παιδιατρικής 
Νευρολογίας
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Το κλειδί της επιτυχίας μας
είναι οι άνθρωποί μας.

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

THE BEST
PEOPLE
TO WORK
WITH
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Σταθερά κορυφαίο 
το εργασιακό 
περιβάλλον 
της AbbVie

Σε µια Ελλάδα όπου η εργασία εξελίσσεται για 
πολλούς συµπολίτες µας σε ερωτηµατικό και 
το εργασιακό περιβάλλον σε πολλές επιχει-
ρήσεις φθίνει, υπάρχουν εταιρείες που αντι-

στέκονται στο ρεύµα της εποχής και ξεχωρίζουν, απο-
τελώντας παράδειγµα προς µίµηση. Ανάµεσά τους η βι-
οφαρµακευτική εταιρεία AbbVie που διακρίθηκε για 
τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, καθώς ανέβηκε στο βάθρο 
των εταιρειών µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
στην Ελλάδα. Φέτος η AbbVie κατατάχθηκε στην τρίτη 
θέση της έρευνας «Best Place to Work 2018», για την 
κατηγορία των επιχειρήσεων µε 50 έως 250 εργαζόµε-
νους. Με δεδοµένο πως η βιοφαρµακευτική εταιρεία 
κλείνει φέτος 5 χρόνια λειτουργίας, η AbbVie βρίσκεται 
σταθερά στο βάθρο των «πρωταθλητών» µε το καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον, έχοντας κατακτήσει την πρώτη 
θέση το 2015 και το 2017 και τη δεύτερη θέση το 2016.

Με αφορµή την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, 
ο γενικός διευθυντής της AbbVie Άκης Αποστολίδης 
επισήµανε: «Το κλειδί της επιτυχίας µας είναι οι άν-
θρωποί µας. Αισθανόµαστε πολύ υπερήφανοι για τη δι-
άκριση αυτή και χτίζοντας πάνω στην ειλικρίνεια, την 
επικοινωνία, τον σεβασµό και την οµαδικότητα συνε-
χίζουµε να δουλεύουµε µε µεράκι και αισιοδοξία για 
το µέλλον. Το πάθος, το όραµα, η ικανότητα, η εξέλιξη, 

η καινοτοµία των ανθρώπων µας και οι αξίες της εται-
ρείας µας είναι ανάµεσα στα χαρακτηριστικά που µας 
κάνουν να ξεχωρίζουµε και να ξεκλειδώνουµε διαρ-
κώς νέες επιτυχίες».

Από την πλευρά του, ο Θωµάς Κούγκουλος, διευ-
θυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού της AbbVie, πρόσθεσε: 
«Από τη γένεση της AbbVie, το 2013, οραµατιζόµασταν 
µία διαφορετική βιοφαρµακευτική εταιρεία, που θα 
προσφέρει καινοτόµες θεραπείες και θα συµβάλλει θε-
τικά στη ζωή των ανθρώπων. Φιλοδοξούσαµε και κατα-
φέραµε να γίνουµε εργοδότης επιλογής, ενεργός και 
υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Φέτος γίναµε πλέον 5 
ετών και κάνοντας τον απολογισµό µας θεωρούµε ότι 
κατορθώσαµε να εκπληρώσουµε σε έναν πολύ µεγάλο 
βαθµό το όραµά µας. Η καταξίωση αυτή είναι απόρροια 
µιας διαρκούς προσπάθειας. Οι άνθρωποί µας αποτε-
λούν το πολυτιµότερο κεφάλαιό µας και η αυξηµένη 
µέριµνα για το εργασιακό µας περιβάλλον αποτελεί 
στρατηγική επιλογή.

»Επενδύουµε σε προγράµµατα επιµόρφωσης και 
στοχευµένα πλάνα ανάπτυξης των ανθρώπων µας, ε-
πιβραβεύουµε πρωτοβουλίες που προωθούν την αρι-
στεία. Ο εργασιακός µας χώρος αντικατοπτρίζει την 
κουλτούρα µας. Οι ανοιχτοί και σύγχρονοι χώροι µας 
δεν εξυπηρετούν απλά την εργασιακή µας καθηµερι-
νότητα αλλά είναι διαµορφωµένοι ώστε να ενισχύεται 
η διάδραση, η επικοινωνία, η δηµιουργική σκέψη και 
η χαλάρωση. Η υιοθέτηση ευέλικτου ωραρίου, η πα-
ροχή της άνεσης και των µέσων για εργασία εκτός γρα-
φείου, οι οµαδικές δραστηριότητες και οι διατµηµατι-
κές συνέργειες οικοδοµούν κλίµα αµοιβαίας εµπιστο-
σύνης και αλληλοσεβασµού. Η προσπάθειά µας αυτή 
αντικατοπτρίζεται και στη σταθερή µας παρουσία στις 
πρώτες θέσεις της ετήσιας έρευνας “Best Workplaces” 
για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά».
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Εξαπλώνεται το δίκτυο 
καταπολέµησης 
της υπογονιµότητας 
που δηµιούργησε 
η HOPEgenesis, 
προκειµένου να 
σταµατήσει να γερνά ο 
ακριτικός πληθυσµός της 
χώρας µας.

Η 
ευζωία ενός λαού συνδέεται 
άµεσα µε το κρατικό ΑΕΠ και 
µε τον δείκτη ευτυχίας των αν-
θρώπων, ενώ σαν αξία είναι α-
νεκτίµητη. Όχι όµως δεδοµένη. 
Όπως φανερώνει η πρώτη Πα-

γκόσµια Έκθεση Ψωρίασης και Ευτυχίας που υλοποι-
ήθηκε από το Happiness Research Institute σε συνερ-
γασία µε το LEO Innovation Lab, µια ανεξάρτητη µο-
νάδα της φαρµακευτικής εταιρείας LEO Pharma, οι 
ασθενείς µε ψωρίαση στην Ελλάδα και παγκοσµίως 
δεν νιώθουν ευτυχισµένοι. Ειδικά στην πατρίδα µας, 
το στρες και η έλλειψη ενηµέρωσης για τη νόσο και τις 
διαθέσιµες θεραπείες αποτελούν τα δύο µεγάλα «αγκά-
θια», που πληγώνουν τους ασθενείς και τους οδηγούν 
στην αποµόνωση και στη µοναξιά.

Όπως φανερώνει η έκθεση, η Ελλάδα βρίσκεται στην 
11η θέση του δείκτη ευτυχίας µεταξύ των 19 χωρών που 
αναλύθηκαν, συνεπώς συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των 
ουραγών. Προγενέστερες έρευνες της Ελληνικής ∆ερ-
µατολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας έχουν 
δείξει ότι εξαιτίας των συννοσηροτήτων, που κρύβο-
νται κάτω από το «παγόβουνο» της ψωρίασης, η ποι-
ότητα ζωής των ασθενών είναι εξίσου χαµηλή µε την 
ποιότητα ζωής των ατόµων που πάσχουν από καρδιακή 
νόσο, διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνο ή χρόνια 
νοσήµατα του ήπατος. Ας µην ξεχνάµε πως ο ασθενής 
µε βαριά ψωρίαση έχει επταπλάσιο κίνδυνο να υπο-
στεί έµφραγµα του µυοκαρδίου, υψηλό κίνδυνο για 

παχυσαρκία και κατάθλιψη και είναι 50% πιθανότερο 
να πεθάνει πρόωρα σε σχέση µε τον υγιή πληθυσµό.

Το στρες είναι κυρίαρχο συναίσθηµα για τους Έλ-
ληνες µε ψωρίαση, µε το 78% των γυναικών και το 69% 
των ανδρών να το βιώνουν έντονα στην καθηµερινότητά 
τους. Επιπλέον, το 74% των συµµετεχόντων στην Ελ-
λάδα θεωρεί πως δεν είναι επαρκής η ευαισθητοποί-
ηση του κοινού, ενώ το 44% των Ελλήνων µε ψωρίαση 
δηλώνει ανεπαρκή ενηµέρωση για τις διαθέσιµες θε-
ραπευτικές επιλογές.

Η έκθεση εξετάζει τον αντίκτυπο της ψωρίασης στη 
φυσική δραστηριότητα, καθώς και στη συναισθηµατική, 
κοινωνική, σεξουαλική, επαγγελµατική και εκπαιδευ-
τική ζωή. Χαρακτηριστικό εύρηµα της έκθεσης και «α-
ποτύπωµα» της µοναξιάς που αισθάνεται ο ασθενής µε 
ψωρίαση είναι πως 46% των πασχόντων στην Ελλάδα 

θεωρούν πως ο γιατρός τους δεν κατανοεί τις επιπτώ-
σεις της νόσου στην ψυχική υγεία.

Σχολιάζοντας τα ευρήµατα, ο δρ. Ιωάννης Κατσα-
ντώνης, δερµατολόγος - αφροδισιολόγος, διευθυντής 
του Τζάνειου Νοσοκοµείου, επισηµαίνει: «Η σχέση 
εµπιστοσύνης µεταξύ ασθενούς και θεράποντος ια-
τρού είναι θεµελιώδης και θέτει τις βάσεις για την α-
ποδοχή της νόσου και τη συµµόρφωση στη θεραπεία. 
Για την οικοδόµησή της είναι σηµαντική η κατανόηση, 
από τους γιατρούς, της ψυχολογικής επιβάρυνσης που 
βιώνουν οι ασθενείς. Η επίσκεψη στον δερµατολόγο 
και η τεκµηριωµένη επιστηµονική ενηµέρωση για τις 
διαθέσιµες θεραπείες είναι κρίσιµη. Οι ασθενείς πρέ-
πει να εµπιστευτούν τον δερµατολόγο τους και την ε-
ξατοµικευµένη θεραπεία που συνιστά, καθώς καθορί-
ζει την αποτελεσµατικότητά της. Το υγιές δέρµα είναι 
ο κοινός θεραπευτικός στόχος ασθενών και γιατρών».

Σηµαντικός δείκτης που µετρήθηκε στην έρευνα 
είναι η αποµόνωση και η µοναξιά που νιώθουν οι άν-
θρωποι µε ψωρίαση, µε το 40% παγκοσµίως να νιώθει 
ως «ο µοναδικός άνθρωπος στον κόσµο που πάσχει από 
ψωρίαση». Από την πλευρά της, η Τίνα Κουκοπούλου, 
πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών µε Ψω-
ρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα «Επιδέρµια», ευελπι-
στεί πως η έκθεση θα αποτελέσει έµπνευση ώστε οι α-
σθενείς να αντιµετωπίσουν µε τον καλύτερο τρόπο την 
ψωρίαση, να επιδιώξουν ουσιαστική επικοινωνία µε 
τους επαγγελµατίες υγείας και να ζήσουν µια πιο ευ-
τυχισµένη καθηµερινότητα.

Εγκλωβισ�ένοι 
από το στρες 

και την άγνοια 
οι ασθενείς 
�ε ψωρίαση

Θα αντηχήσουν από παιδικά γέλια τα σοκάκια 
οκτώ ακό�η νησιών

Με την πρόσφατη ένταξη οκτώ νέων περιοχών στο πρωτοπόρο πρόγραµµα δράσης της, η HOPEgenesis ανακοινώνει µε χαρά ότι 
δραστηριοποιείται, πλέον, σε 36 διαφορετικά σηµεία της χώρας µας, προσφέροντας τις πολύτιµες υπηρεσίες της στην καταπο-
λέµηση της υπογεννητικότητας. Οι οκτώ νέες περιοχές είναι οι ακόλουθες: Πάτµος, Μεγανήσι, Καστελόριζο, Σέριφος, ∆ονούσα, 

Ελαφόνησος, Κάλαµος και Καστός. Με έτος ίδρυσης το 2015, η HOPEgenesis είναι µία ελληνική αστική µη κερδοσκοπική οργάνωση που 
έχει ως όραµα την ανατροπή του κλίµατος υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, προσφέροντας την πλήρη κάλυψη των αναγκών µιας γυ-
ναίκας από τη στιγµή που µένει έγκυος έως και τη γέννα. Η προσοχή της οργάνωσης στρέφεται στις γυναίκες των αποµονωµένων νη-
σιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας και, σε στενή συνεργασία µε τις τοπικές κοινότητες, προσφέρει ασφάλεια στις γυναί-
κες που ήδη κυοφορούν, καθώς και κίνητρα στις υπόλοιπες να τεκνοποιήσουν. Με την αµέριστη αρωγή και συµβολή του οργανισµού, 
µέχρι σήµερα έχουν έρθει στον κόσµο 25 µωρά, ενώ τους αµέσως επόµενους µήνες αναµένονται άλλα 14. Η οµάδα της HOPEgenesis 
αποτελείται από εθελοντές ιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους, καθώς και από µεγάλο αριθµό ενεργών εθελοντών που διαχειρίζονται 
την ευρυθµία και την ανάπτυξη της οργάνωσης. Τα συνεργαζόµενα ιατρικά κέντρα είναι πέντε: το Νοσοκοµείο «Μητέρα» στην Αθήνα, 
το Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο στον Βόλο, η Euromedica στη Ρόδο, το Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» και η Κλινική 
Αργυρούδη Α.Ε. «Ελευθώ» στη Χίο.

Το 40% των ανθρώπων 
που πάσχουν από 
ψωρίαση νιώθει ως «ο 
µοναδικός άνθρωπος στον 
κόσµο µε αυτή τη νόσο», 
καθώς οδηγείται στην 
αποξένωση.



Ένας κόσµος χωρίς τον καπνό 
του τσιγάρου µε σεβασµό στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ο καπνός του τσιγάρου προκαλεί σωρεία βλαβών στην υγεία και σχετίζεται µε την 
εµφάνιση των περισσότερων καρκίνων, των χρόνιων αναπνευστικών προβληµάτων, 
των καρδιοπαθειών, της µειωµένης αντοχής και της πρόωρης γήρανσης. Παράλληλα, 
αποτελεί µία πηγή ρύπανσης στην ατµόσφαιρα τόσο των εξωτερικών όσο και των 
εσωτερικών χώρων. Τα µικροσωµατίδια του καπνού των τσιγάρων, αόρατα διά γυ-

µνού οφθαλµού, διεισδύουν βαθιά στους πνεύµονες, στις πνευµονικές κυψελίδες, και προκαλούν 
βλάβες στο αναπνευστικό σύστηµα. Επίσης, σε συνδυασµό µε τους άλλους ατµοσφαιρικούς ρύπους 
και την αφρικανική σκόνη, τα µικροσωµατίδια του καπνού δηµιουργούν αποπνικτικές συνθήκες 
στην πόλη και υποβαθµίζουν την ποιότητα του αέρα στα σπίτια και σε όλους τους κλειστούς χώ-
ρους όπου ζουν και κινούνται οι καπνιστές. Με αφορµή την επερχόµενη Παγκόσµια Ηµέρα κατά 
του Καπνίσµατος και την Παγκόσµια Ηµέρα για το Περιβάλλον, το όραµα για µια καθαρότερη και 
πιο φιλική ατµόσφαιρα, για έναν κόσµο όπου θα θέλαµε να µεγαλώσουν τα παιδιά µας, έρχεται και 
πάλι δυναµικά στο προσκήνιο. Όµως, παρά τη διεξαγωγή 
των απανταχού αντικαπνιστικών εκστρατειών, την εφαρµογή 
των αντικαπνιστικών µέτρων και τη σηµαντική µείωση των 
καπνιστών, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να σταµατήσουν το κάπνι-
σµα. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 δι-
σεκατοµµύριο άνθρωποι παγκοσµίως θα συνεχίσουν να κα-
πνίζουν έως το έτος 2025, συνεπώς η ανάγκη για την υιο-
θέτηση στρατηγικών µείωσης της βλάβης από το κάπνισµα 
γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Σε αυτή την ανάγκη η 
Philip Morris International δίνει µετά από µακροχρόνιες 
επιστηµονικές έρευνες τη λύση, δηµιουργώντας ένα και-
νοτόµο καπνικό προϊόν, το µοναδικό στον κόσµο που λει-
τουργεί µε θέρµανση µιας ράβδου καπνού και όχι µε καύση, 
ώστε να προκαλεί λιγότερη βλάβη στον οργανισµό των κα-
πνιστών και λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον, στο οποίο 
εκτός από τους καπνιστές ζουν και τα δισεκατοµµύρια των 
µη καπνιστών. Η µεγάλη αυτή ανατροπή, για ένα µέλλον α-
παλλαγµένο από τον καπνό του τσιγάρου, ξεκινά από την 
πατρίδα µας και από µια ιστορική ελληνική καπνοβιοµη-
χανία, την Παπαστράτος, φέρνοντας την Ελλάδα στο επί-
κεντρο των εξελίξεων και καθιστώντας την πρωταγωνίστρια σε αυτή την 
παγκόσµια πρωτοβουλία, που ξεκινά από τον Ασπρόπυργο, για µια κα-
θαρότερη ατµόσφαιρα αφήνοντας ταυτόχρονα το θετικό της αποτύπωµα 
στην εθνική οικονοµία και την απασχόληση.

Η επιστηµονική τεκµηρίωση της µειωµένης βλάβης
Για τη δυνητική µείωση της βλάβης στην υγεία από το κάπνισµα, οι κα-
πνιστές πρέπει να αποµακρυνθούν από το συµβατικό τσιγάρο που καί-
γεται, καθώς η καύση είναι αυτή που ευθύνεται για την παραγωγή των 
εκατοντάδων τοξικών ουσιών. Στην Ελλάδα, όπου η αντικαπνιστική νο-
µοθεσία καταστρατηγείται και η ανάγκη για την ελάττωση της βλάβης 

Ένας κόσ�ος 
�ε σεβασ�ό 
στον άνθρωπο 
και στο 
περιβάλλον

στους καπνιστές είναι ακόµα µεγαλύτερη, η καθολική µετατροπή του εργοστασίου της Παπα-
στράτος σε αποκλειστικό παραγωγό των νέων ράβδων καπνού, που τροφοδοτούν τα εναλλακτικά 
νέα προϊόντα καπνού που θερµαίνονται και δεν καίγονται, αποτελεί ένα µεγάλο βήµα προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Το νέο καπνικό προϊόν IQOS θερµαίνεται στους 350οC εκλύοντας ένα αερό-
λυµα και όχι καπνό όπως του συµβατικού τσιγάρου, ο οποίος είναι αποτέλεσµα της καύσης. Σε 
κλινικές µελέτες που έγιναν µε τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές των κλινικών µελετών των φαρ-
µάκων, το αερόλυµα του εναλλακτικού καπνικού προϊόντος IQOS φάνηκε να περιέχει λιγότερα 
επιβλαβή συστατικά. Οι κλινικές µελέτες είναι σε εξέλιξη µε στόχο να διερευνήσουν αν το προ-
ϊόν µπορεί να χαρακτηριστεί «δυνητικά µειωµένης βλάβης» και να αποτελέσει µια λιγότερο βλα-
βερή επιλογή για τους ανθρώπους που συνεχίζουν να καπνίζουν. Την αξία αυτών των εναλλακτι-
κών επιλογών αναγνωρίζουν κορυφαίοι επιστηµονικοί και κρατικοί φορείς παγκοσµίως, όπως o 
FDA της Αµερικής, o Οργανισµός ∆ηµόσιας Υγείας της Μ. Βρετανίας, το υπουργείο Υγείας της 

Νέας Ζηλανδίας κ.ά. Επιπλέον, σύµφωνα µε µελέτες, το 
IQOS δεν φαίνεται να ελκύει νέους καπνιστές αλλά µόνο 
αυτούς που καπνίζουν, ενώ δεν χρησιµοποιεί αρωµατικές 
γεύσεις, κάτι που θα είχε τον κίνδυνο να το κάνει ελκυ-
στικό στους εφήβους.

Ψήφος εµπιστοσύνης στην Ελλάδα
Εδώ και λίγο καιρό η ιστορική ελληνική καπνοβιοµηχα-
νία Παπαστράτος, µετά από 87 χρόνια λειτουργίας, σταµά-
τησε οριστικά την παραγωγή τσιγάρων και εγκαινίασε την 
πρώτη της µονάδα στην οποία παράγονται αποκλειστικά οι 
θερµαινόµενες ράβδοι καπνού για το καινοτόµο καπνικό 
προϊόν IQOS της Philip Morris International. Στη νέα µο-
νάδα, τη δεύτερη παγκοσµίως που θα παράγει αποκλειστικά 
θερµαινόµενες ράβδους καπνού, θα παράγονται ετησίως 20 
δισεκατοµµύρια θερµαινόµενες ράβδοι καπνού, οι οποίες 
κυρίως θα εξάγονται στο εξωτερικό, τροφοδοτώντας τα 5 ε-
κατοµµύρια των πρώην καπνιστών που ήδη έχουν στραφεί 
στο IQOS και, παράλληλα, προσφέροντας πολύτιµα καύσιµα 
στην εθνική οικονοµία, η οποία έχει τόσο ανάγκη την τό-
νωση της εγχώριας επιχειρηµατικότητας. Για τη δηµιουρ-

γία της νέας µονάδας απαιτήθηκε επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η 
οποία έγινε κόντρα στο ρεύµα της συρρίκνωσης που έφερε η οικονο-
µική κρίση. Η µετατροπή του εργοστασίου για την παραγωγή των ρά-
βδων έγινε σε χρόνο-ρεκόρ, παρά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και το µέ-
γεθος του έργου, που περιλάµβανε την κατασκευή τριών νέων κτιρίων, 
την εγκατάσταση δύο νέων γραµµών επεξεργασίας καπνού και δέκα 
νέων γραµµών παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων καπνού. Παράλ-
ληλα, δηµιουργήθηκαν περισσότερες από 400 θέσεις εργασίας, µε την 
Παπαστράτος να συνεχίζει να απορροφά το 50% των ελληνικών ανατο-
λικών καπνών και την Ελλάδα να τοποθετείται στον παγκόσµιο χάρτη 
της καινοτοµίας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη.
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Η αλλαγή της εποχής 
καταβάλλει τον 
οργανισμό, καθώς έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε 
μεγάλες διακυμάνσεις 
της θερμοκρασίας, μαζί 
με μπόλικη γύρη και 
αφρικανική σκόνη στην 
ατμόσφαιρα. Συνεπώς και 
την άνοιξη χρειαζόμαστε 
έναν κρυφό «σύμμαχο» 
υγείας και ευεξίας, σαν το 
μουρουνέλαιο.

Με την έλευση της άνοιξης κάνουμε 
το λάθος να υποθέσουμε πως έ-
χουμε επάρκεια σε βιταμίνη D, 
καθώς ζούμε σε μια ηλιόλουστη 
χώρα. Ωστόσο, οι πρόσφατες έρευ-

νες μας διαψεύδουν, φανερώνοντας ότι ακόμα και στην 
Ελλάδα τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού έχει ανε-
πάρκεια σε βιταμίνη D, γεγονός που έχει πολυδιάστα-
τες επιπτώσεις στην υγεία μας. Κι αυτό γιατί η βιταμίνη 
D δεν είναι μόνο απαραίτητη για τα οστά αλλά αποτελεί 
και τον κρυφό ρυθμιστή του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος. Βγαίνοντας από έναν χειμώνα φορτωμένο με ιώσεις 
και αντιμετωπίζοντας την αλλαγή της εποχής, τις απότο-
μες εναλλαγές ζέστης και ψύχρας, τις διακυμάνσεις της 
υγρασίας στην ατμόσφαιρα και τις πρώτες παραλιακές 
εξορμήσεις, θέλουμε να έχουμε ενέργεια και δύναμη. 
Να έχουμε γερό οργανισμό, κάτι που το μουρουνέλαιο 
μπορεί να μας εξασφαλίσει, αφού αποτελεί άριστη πηγή 
βιταμίνης D, η οποία ενισχύει την ανοσιακή απάντηση 
του οργανισμού, προστατεύει από την εμφάνιση αυτο-
άνοσων ασθενειών σαν τη σκλήρυνση κατά πλάκας και 
την ψωρίαση, μειώνει την ευαισθησία στους ανοιξιά-

τικους αλλεργιογόνους παράγοντες και βοηθά ακόμη 
και στο αδυνάτισμα, αφού επιταχύνει τις καύσεις. Και 
το καλύτερο είναι πως το μουρουνέλαιο δεν περιέχει 
μόνο βιταμίνη D. Το λάδι της μουρούνας από τις πε-
ντακάθαρες νορβηγικές θάλασσες αποτελεί πηγή ενός 
ευεργετικού συνδυασμού βιταμίνης D και ω-3 λιπαρών 
οξέων που θωρακίζει με πολυδιάστατο τρόπο την υγεία.

Τα ω-3 καλά λιπαρά της καρδιάς, 
της μνήμης και της επιδερμίδας
Τα ιχθυέλαια, που ανήκουν στην κατηγορία των καλών 
λιπαρών, συνθέτουν τις κυτταρικές μεμβράνες και συμ-
μετέχουν στον υγιή μεταβολισμό των κυττάρων. Ιδιαί-
τερα σημαντική είναι η συμβολή τους στην υγεία του 

δέρματος και στην τόνωση των εγκεφαλικών λειτουρ-
γιών, ενώ έχουν γίνει εδώ και αρκετές δεκαετίες γνω-
στά για τις καρδιοπροστατευτικές τους ιδιότητες. Στην 
πατρίδα μας, όπου το 60% των Ελλήνων έχει υψηλή 
χοληστερόλη και από αυτούς οι μισοί δεν κάνουν τί-
ποτα για να τη ρίξουν πιο χαμηλά, όπως φανερώνει 
η μελέτη του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας, η 
προσθήκη μιας κουταλιάς μουρουνέλαιου στο καθη-
μερινό «μενού» συμβάλλει στο να μειωθεί ο αθηρω-
ματικός κίνδυνος. Εκτός από τους εκατοντάδες χιλιά-
δες συμπολίτες μας που πάσχουν από κάποιο καρδιο-
λογικό νόσημα, άλλοι 200.000 Έλληνες νοσούν από 
Αλτσχάιμερ. Η εκφυλιστική αυτή μορφή άνοιας μπο-
ρεί να επιβραδυνθεί με τη βοήθεια της συστηματικής 
λήψης μουρουνέλαιου από τους ενήλικες και τους ηλι-
κιωμένους. Κι επειδή σε λίγο καιρό όλοι οι δρόμοι θα 
οδηγούν σε κάποια παραλία, καλό είναι να θυμηθούμε 
πως αφενός τα ω-3 ιχθυέλαια χαρίζουν υπέροχο δέρμα, 
λαμπερό, σφριγηλό και ομοιόμορφο, ενώ σύμφωνα με 
τη διάσημη fat flash diet τα καλά λιπαρά βοηθούν να 
κάψουμε περισσότερο λίπος και να αποκτήσουμε τη 
σιλουέτα που πάντα ονειρευόμασταν.

Ελιξίριο υγείας 
παντός καιρού

Σ
ε πανελλήνια επιδημία εξελίσσονται η οστεοπόρωση και η ο-
στεοπενία στην πατρίδα μας, πλήττοντας έξι στους δέκα Έλλη-
νες. Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη πανελλαδική έρευνα για την 
οστεοπόρωση και τη σκελετική υγεία, το 53% των Ελλήνων έχει 
οστεοπόρωση ή οστεοπενία και δεν λαμβάνει φάρμακα, επτά 

στις δέκα γυναίκες δεν προσλαμβάνουν το ασβέστιο που χρειάζονται, 
ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία, μειώνεται η πρόσληψη ασβεστίου. Η έ-
ρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πετα-
λούδα και είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα 
για τη σκελετική υγεία και την οστεοπόρωση. Τα σοκαριστικά ευρή-
ματα δείχνουν ότι το 66% των Ελλήνων δεν ασκείται ποτέ, το 93% των 
ανδρών και το 58% των γυναικών δεν έχει κάνει ποτέ μέτρηση οστικής 
πυκνότητας, το 26% του πληθυσμού παρουσιάζει αστάθεια κατά τη βά-
διση, ενώ μόλις το 0,02% προσλαμβάνει την ποσότητα πρωτεΐνης που 
χρειάζεται. Η έρευνα ανέδειξε επίσης τη «φτωχή» κατανάλωση γα-
λακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, με εννέα στις δέκα γυναίκες 
άνω των 55 ετών να μην καταναλώνουν την ποσότητα που χρειάζο-
νται, ενώ κάτω των 35 ετών η αναλογία είναι επτά στις δέκα γυναίκες.

Τα αποτελέσματα για όσους δεν έχουν κάνει μέτρηση οστικής πυ-
κνότητας έδειξαν ότι:
• Το 82% δεν προσλαμβάνει το ασβέστιο που χρειάζεται.

• Το 53% έχει οστεοπόρωση ή οστεοπενία και δεν λαμβάνει φαρμα-
κευτική αγωγή.
• Το 57% έχει ιστορικό οστεοπόρωσης.
• Το 67% δεν έχει φυσιολογικό βάρος.
• Το 68% δεν ασκείται ποτέ.
• Το 19% καπνίζει περισσότερα από 11 τσιγάρα καθημερινά.
• Το 23% έχει κάποιο κάταγμα.
• Το 41% των γυναικών έχει πρόωρη εμμηνόπαυση.

Μια επίσης σημαντική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τον χει-
ρουργό ορθοπαιδικό Ιωάννη Χιώτη, ανέδειξε τη σημασία της έγκυρης, 
έγκαιρης και συστηματικής ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της ο-
στεοπόρωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες οι οποίες ενημερώθηκαν από τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας 
Πεταλούδα σχετικά με την οστεοπόρωση, δεκαπέντε ημέρες μετά, είχαν 
σημαντικά θετική στάση έναντι της ασθένειάς τους και άλλαξαν παλιό-
τερες συνήθειές τους. Η οστεοπόρωση είναι το νόσημα που χαρακτηρί-
ζεται από την ελάττωση της αντοχής του οστού, με αποτέλεσμα τα κα-
τάγματα της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Το οστεοπορωτικό 
κάταγμα θεωρείται παγκοσμίως η δεύτερη αιτία σωματικής ανικανό-
τητας και θνητότητας, ενώ αποτελεί σημαντικό κοινωνικό και οικονο-
μικό πρόβλημα για τα κράτη με γηρασμένο πληθυσμό όπως η Ελλάδα.

Έξι στις δέκα Ελληνίδες έχουν οστεοπόρωση
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Το τεχνητό πάγκρεας 
είναι ένα σύστηµα 
σε µέγεθος κινητού 
τηλεφώνου.

Ν
έα ερευνητικά δεδοµένα από 
το Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο 
Θεσσαλονίκης επιβεβαιώ-
νουν την αξία του τεχνητού 
παγκρέατος στη θεραπεία του 
ινσουλινοεξαρτώµενου δια-
βήτη. Η χρήση τεχνητού πα-

γκρέατος σχετίζεται µε καλύτερο έλεγχο του σακχά-
ρου σε σχέση µε τη συνήθη αγωγή σε ασθενείς µε 
διαβήτη τύπου 1, όπως φάνηκε σε µια συστηµατική 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας που δηµο-
σιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό 
BMJ. Μολονότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για 
την οριστική επιβεβαίωση των ευρηµάτων, οι ερευνη-
τές πιστεύουν ότι τα αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι 
«το τεχνητό πάγκρεας είναι µία ασφαλής και αποτε-
λεσµατική θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς 
µε διαβήτη τύπου 1». Το τεχνητό πάγκρεας είναι ένα 
σύστηµα σε µέγεθος κινητού τηλεφώνου που µετράει 
συνεχώς τα επίπεδα του σακχάρου στο αίµα και µε-
ταδίδει την πληροφορία αυτή στην αντλία που απε-

λευθερώνει αυτόµατα την απαιτούµενη ποσότητα ιν-
σουλίνης, ακριβώς όπως κάνει το πάγκρεας στους αν-
θρώπους που δεν έχουν διαβήτη.

Τον Σεπτέµβριο του 2016 ο Οργανισµός Ελέγχου 
Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) στην Αµερική ενέ-
κρινε το πρώτο σύστηµα τεχνητού παγκρέατος για 
άτοµα µε διαβήτη τύπου 1 ηλικίας άνω των 14 ετών. 
Η κύρια ερευνήτρια της µελέτης, η λέκτορας Ελένη 
Μπεκιάρη, µαζί µε µια οµάδα ερευνητών από το ∆ια-
βητολογικό Κέντρο της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του 
ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, τη 
Μονάδα Κλινικής Έρευνας & Τεκµηριωµένης Ιατρι-
κής του ΑΠΘ και το Πανεπιστήµιο του Κέµπριτζ στο 
Ηνωµένο Βασίλειο µελέτησαν την  αποτελεσµατικό-
τητα και ασφάλεια των συστηµάτων τεχνητού παγκρέ-
ατος για άτοµα µε διαβήτη τύπου 1. Ανασκόπησαν και 
συνέθεσαν τα αποτελέσµατα 41 τυχαιοποιηµένων κλι-
νικών µελετών µε περισσότερους από 1.000 ασθενείς 
µε διαβήτη τύπου 1 και βρήκαν ότι, σε σχέση µε άλλα 
είδη ινσουλινοθεραπείας, το τεχνητό πάγκρεας αυξά-
νει κατά περίπου δυόµισι ώρες µέσα στο 24ωρο το δι-

άστηµα που τα επίπεδα του σακχάρου στο αίµα είναι 
σε φυσιολογικά επίπεδα (νορµογλυκαιµία), όταν χρη-
σιµοποιείται είτε αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της 
νύχτας είτε κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου. Επι-
πλέον, η χρήση τεχνητού παγκρέατος µείωσε κατά πε-
ρίπου δύο ώρες τον χρόνο που οι τιµές του σακχάρου 
είναι αυξηµένες (υπεργλυκαιµία) και κατά περίπου 20 
λεπτά τον χρόνο που οι τιµές του σακχάρου είναι µει-
ωµένες (υπογλυκαιµία). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν 
ότι η συγκεκριµένη ανασκόπηση παρέχει µια έγκυρη 
και ολοκληρωµένη σύνοψη όλης της υπάρχουσας βι-
βλιογραφίας για τα συστήµατα τεχνητού παγκρέατος. 
Επίσης, συστήνουν ότι µελλοντικές έρευνες θα πρέ-
πει να διερευνήσουν τη χρήση τεχνητού παγκρέατος 
και σε ασθενείς µε διαβήτη τύπου 2, καθώς και την ε-
πίδρασή του στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Τέλος, 
επισηµαίνουν ότι πρέπει να διευκρινιστεί η σχέση κό-
στους-αποτελεσµατικότητας, ώστε να καταστεί εφικτή 
η χρήση του τεχνητού παγκρέατος στην καθηµερινή 
κλινική πρακτική και η κάλυψη του κόστους του από 
ασφαλιστικούς οργανισµούς.

Τεχνητό 
πάγκρεας, 
το �έλλον στη 
θεραπεία του 
διαβήτη τύπου 1

Περισσότερες από 50 γυναίκες ασθενείς µε καρκίνο του µαστού έχουν 
βρει στήριγµα στις ολιστικές υπηρεσίες φροντίδας που προσφέρουν 
ειδικοί από κάθε µετερίζι εθελοντικά στο Σπίτι του οργανισµού ΜΑΝΑ, 

στο κέντρο της Αθήνας. Οι γυναίκες µε εµπειρία καρκίνου του µαστού έχουν 
εκεί τη δυνατότητα να κάνουν ψυχοθεραπεία, γιόγκα, πιλάτες, να αφεθούν σε 
φροντίδες οµορφιάς, να ενηµερωθούν για τη σωστή διατροφή και να σταθούν 
ξανά στα πόδια τους µε αυτοπεποίθηση µετά την περιπέτεια της υγείας τους. Με 
δεδοµένο ότι η νέα αυτή δοµή ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από λίγους µήνες, ο 
αριθµός των ασθενών που ήδη έχουν απευθυνθεί στο Σπίτι και έχουν ωφεληθεί 
από το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών ευεξίας, διατροφής, οµορφιάς, 
άσκησης και ψυχικής ισορροπίας είναι µεγάλος. Για πρώτη φορά στην πατρίδα 
µας αυτές οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προσφέρονται εξωνοσοκοµειακά, σε 
έναν πλήρως εξοπλισµένο και απόλυτα καλαίσθητο χώρο.

Πενήντα γυναίκες �ε καρκίνο του 
�αστού βρήκαν στήριγ�α στο Σπίτι 
του ΜΑΝΑ

Εκθεσίω�α, το αντηλιακό �ας 
«γονιδίω�α»

Πρώτα µάθαµε το γονιδίωµα (το σύνολο των γονιδίων του ανθρώ-
που), µετά την ολοκλήρωση του Human Genome Project το 2003, 
και επενδύσαµε στις γονιδιακές θεραπείες που µας απογοήτευ-

σαν, καθώς ο θησαυρός αποδείχθηκε… άνθρακες. Μετά γνωρίσαµε το µικρο-
βίωµα, τα τρισεκατοµµύρια των µικροβίων που ζουν στο σώµα µας και που 
ευθύνονται για πολλές χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες, από το Αλτσχάιµερ 
µέχρι την παχυσαρκία. Τώρα γυρνάµε σελίδα, καθώς έρχεται η ώρα να ανα-
καλύψουµε το εκθεσίωµα (exposome). Ένας όρος που µας γνώρισαν τα δερ-
µοκαλλυντικά της La Roche-Posay και που συνοψίζει σε µια λέξη όλους ε-
κείνους τους παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την πρόωρη γήρανση του 
δέρµατος. Το εκθεσίωµα είναι το κλειδί του µυστηρίου για τη σωστή φρο-
ντίδα της επιδερµίδας στην πόλη, γιατί δεν ζούµε µέσα σε αποστειρωµένες 
γυάλινες σφαίρες, αλλά σε ένα περιβάλλον που βοµβαρδίζεται από ατµο-
σφαιρικούς ρύπους, σκόνη και ηλιακή ακτινοβολία. Πρόσφατες έρευνες που 
δηµοσιεύτηκαν στο «Journal of Dermatological Science» για το εκθεσίωµα 
φανερώνουν ότι το 25% της γήρανσης του δέρµατος οφείλεται στους ατµο-
σφαιρικούς ρύπους και πως η εσωτερική και εξωτερική φροντίδα του οργα-
νισµού µε αντιοξειδωτικά (µέσα από την τροφή και µε δερµοκαλλυντικά) 
µπορεί να φρενάρει αυτή τη διαδικασία.
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Την περασμένη εβδομάδα η διάσημη 
Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μαράια 
Κάρεϊ αποκάλυψε ότι το 2001 δια-
γνώστηκε με διπολική διαταραχή 
και πρόσφατα άρχισε να υποβάλλε-

ται και σε φαρμακευτική αγωγή γι’ αυτήν. Ωστόσο, 
δεν είναι η πρώτη διασημότητα της showbiz που 
δηλώνει ότι πάσχει από τη συγκεκριμένη ψυχική 
νόσο. Έχουν προηγηθεί δεκάδες άλλοι, μεταξύ 
των οποίων η Ιρλανδή τραγουδίστρια Σινέντ Ο’Κό-
νορ, ο ηθοποιός Μελ Γκίμπσον, η βραβευμένη με 
Όσκαρ ηθοποιός Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, η 25χρονη 
τραγουδίστρια Ντέμι Λοβάτο, ο θρυλικός κιθαρί-
στας της ροκ Τζίμι Χέντριξ και ο συνιδρυτής του 
συγκροτήματος Nirvana Κερτ Κομπέιν.

«Η διπολική διαταραχή είναι μία διαταραχή 
του εγκεφάλου που προκαλεί ασυνήθιστες εναλ-
λαγές της ψυχικής διάθεσης, της ενεργητικότητας, 
της σωματικής δραστηριότητας και της ικανότητας 
διεκπεραίωσης των καθημερινών υποχρεώσεων» 
λέει ο νευρολόγος-ψυχίατρος δρ. Νίκος Δέγλερης, 
ο οποίος διδάσκει Ψυχοθεραπεία στο Πανεπιστή-
μιο Paris V στη Γαλλία. «Παλαιότερα την αποκα-
λούσαμε μανιοκαταθλιπτική διαταραχή ή μανιοκα-
τάθλιψη, διότι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμά 
της είναι οι εναλλαγές επεισοδίων “ανεβασμένης” 
ψυχικής διάθεσης (μανία) με επεισόδια “πεσμέ-
νης” ψυχικής διάθεσης (κατάθλιψη)».

μπορεί να μη χρειαστούν ποτέ νοσηλεία σε ψυχι-
ατρικό νοσοκομείο» τονίζει ο ειδικός.

Άλλος μύθος είναι ότι οι περίοδοι της μανίας 
εναλλάσσονται τακτικά με τις περιόδους κατάθλι-
ψης. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ψυχική διάθεση 
των ασθενών συχνά είναι χαοτική και όχι κυκλική, 
με τυχαίους συνδυασμούς συμπτωμάτων. Η χαο-
τική αυτή κατάσταση επιτείνει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με τον κοινωνικό τους 
περίγυρο, ακόμη κι αν έχουν ήπια νόσο, γι’ αυτό 
είναι πολύ σημαντικό να κάνουν θεραπεία.

Επίσης, είναι μύθος ότι η διπολική διαταραχή 
δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η αλήθεια είναι ότι υ-
πάρχουν πολλές αποτελεσματικές θεραπείες γι’ 
αυτήν. Οι ασθενείς γενικώς ανταποκρίνονται καλά 
στα φάρμακα που σταθεροποιούν την ψυχική δι-
άθεση (λέγονται σταθεροποιητές της διάθεσης ή 
θυμορρυθμιστικά), μερικές φορές σε συνδυασμό 
με αντικαταθλιπτικά ή/και φάρμακα για τη μανία. 
Εάν συνυπάρχουν ψυχωτικά συμπτώματα, πρέπει 
να αντιμετωπιστούν κατάλληλα και ανάλογα με την 
έντασή τους. Πολύ ωφέλιμη είναι και η ψυχοθε-
ραπεία, η οποία βοηθά τους ασθενείς να κατανο-
ήσουν τη φύση της ασθένειάς τους και να μάθουν 
να λύνουν τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί 
στη ζωή τους.

Τέλος, είναι μύθος πως τα «σκαμπανεβάσματα» 
της ψυχικής διάθεσης είναι σημάδι διπολικής δι-
αταραχής. Στην πραγματικότητα, πιθανές αιτίες 
είναι ορμονικές διαταραχές, αυτοάνοσες παθή-
σεις, νευρολογικά προβλήματα και προβλήματα 
ψυχικής υγείας, όπως το σύνδρομο ελλειμματι-
κής προσοχής - υπερκινητικότητας και ορισμένες 
διαταραχές προσωπικότητας. Αν υποπτεύεστε ότι 
εσείς ή ένας δικός σας άνθρωπος πάσχετε από δι-
πολική διαταραχή, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό 
στην ψυχική υγεία. Είναι ο μόνος που μπορεί να 
κάνει έγκαιρη διάγνωση και να χορηγήσει μια α-
ποτελεσματική θεραπεία, που θα σας επιτρέψει να 
ανακτήσετε την ισορροπία στην ψυχική σας υγεία.

Διπολική 
διαταραχή,  
η ασθένεια  
των celebrities

Στη διάρκεια των επεισοδίων της μανίας το 
άτομο συμπεριφέρεται ή αισθάνεται αφύσικα ενερ-
γητικό, χαρούμενο ή ευερέθιστο και συχνά λαμβά-
νει παρορμητικές αποφάσεις δίχως να σκέφτεται 
τις πιθανές συνέπειες. Επιπλέον, η ανάγκη του για 
ύπνο μειώνεται. Αντίστοιχα, στις περιόδους της κα-
τάθλιψης συχνά εκδηλώνεται ευσυγκινησία, πολύ 
αρνητική θεώρηση της ζωής και απώλεια ενδιαφε-
ρόντων και ευχαρίστησης. Στις φάσεις αυτές είναι 
ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος αυτοτραυματισμού 
και αυτοκτονίας. Υπολογίζεται ότι 40% των ασθε-
νών αυτοτραυματίζονται στη διάρκεια καταθλιπτι-
κών επεισοδίων, ενώ έξι στους εκατό αυτοκτονούν.

Η διπολική διαταραχή είναι απόρροια περι-
βαλλοντικών, γενετικών και νευροψυχολογικών 
παραγόντων. Στους παράγοντες κινδύνου για την 
εκδήλωση ενός επεισοδίου συμπεριλαμβάνονται 
το έντονο στρες (όπως αυτό που προκαλούν τραυ-
ματικά γεγονότα της ζωής), αλλά και η χρήση ου-
σιών και αλκοόλ. Η διπολική διαταραχή είναι η 
έκτη κυριότερη αιτία αναπηρίας σε όλο τον κόσμο 
και συνοδεύεται από αρκετούς μύθους, όπως ότι 
είναι πολύ σοβαρή. «Πολλοί πιστεύουν πως όσοι 
πάσχουν από διπολική διαταραχή είναι εκτός ε-
λέγχου και ψυχωτικοί, αλλά τις τελευταίες δεκα-
ετίες έχουμε μάθει ότι πολύ πιο συχνές είναι οι 
ήπιες μορφές της» εξηγεί ο δρ. Δέγλερης.

Στη διπολική διαταραχή ΙΙ, από την οποία είπε 
ότι πάσχει η Μαράια Κάρεϊ, η κατάθλιψη μπορεί να 
είναι σοβαρή, αλλά τα επεισόδια μανίας συνήθως 
είναι ηπιότερα (ή μπορεί να απουσιάζουν), δεν ε-
πηρεάζουν ιδιαίτερα τη λειτουργικότητα του ατό-
μου. Στην κυκλοθυμία, η οποία είναι πολύ συχνή, 
εμφανίζονται πολύ ήπια ή πολύ λίγα συμπτώματα 
μανίας για μικρά χρονικά διαστήματα και ήπια κα-
ταθλιπτικά επεισόδια που δεν πληρούν καν τα κρι-
τήρια της σοβαρής (μείζονος) κατάθλιψης. Πολλοί 
από τους πάσχοντες από αυτήν είναι αρκετά επι-
τυχημένοι. Επομένως «οι περισσότεροι πάσχοντες 
από διπολική διαταραχή ζουν στην κοινότητα και 

Η Αμερικανίδα 
τραγουδίστρια 
Μαράια Κάρεϊ 
αποκάλυψε πρόσφατα 
ότι πάσχει από 
διπολική διαταραχή, 
συμβάλλοντας έτσι στην 
αποστιγματοποίηση και 
«απομυθοποίηση» του 
ψυχικού νοσήματος.

«Το έντονο στρες, η 
χρήση ουσιών και το 
αλκοόλ μπορούν να 
πυροδοτήσουν ένα 
επεισόδιο μανίας ή 
κατάθλιψης». 
Δρ. Νίκος Δέγλερης, 
νευρολόγος-ψυχίατρος
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ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Αγχωµένοι «αιώνιοι» αναζητούν τη µεγάλη νίκη

Τ
ουλάχιστον από µία µεγάλη νίκη χρειάζονται 
οι δύο «αιώνιοι» πλέον στην Ευρωλίγκα, µετά 
τα πρώτα τρία παιχνίδια των δύο σειρών, µε τον 
Ολυµπιακό να χάνει στο πρώτο παιχνίδι από 
τη Ζαλγκίρις (και το δεύτερο να διεξάγεται την 
Παρασκευή το βράδυ) και τον Παναθηναϊκό να 

νικάει εκκωφαντικά τη Ρεάλ στο πρώτο παιχνίδι αλλά να χάνει το 
πλεονέκτηµα της έδρας στο δεύτερο.

Το σενάριο που όλοι φοβούνταν έγινε πραγµατικότητα για 
τον Παναθηναϊκό, καθώς είναι πολλές οι περιπτώσεις σε σειρές 
πλέι οφ που µια συντριπτική νίκη στο πρώτο παιχνίδι ανάµεσα σε 
δύο ισοϋψείς οµάδες λειτουργεί τελικά υπέρ της ηττηµένης. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, βέβαια, είχαµε κάτι πολύ παραπάνω 
από το γεγονός ότι µια οµάδα της ποιότητας, της οµοιογένειας και 
των παραστάσεων της Ρεάλ αντέδρασε σαν πληγωµένο θηρίο.

Χτύπησε στο ψαχνό
Στο διάστηµα που µεσολάβησε ανάµεσα στα δύο παιχνίδια ο 
Πάµπλο Λάσο, οι συνεργάτες και οι παίκτες του ανέλυσαν πολύ 
σωστά τους λόγους για τους οποίους ηττήθηκαν στο πρώτο παι-
χνίδι, αλλά και τη δοµική αδυναµία του Παναθηναϊκού. Και χτύ-
πησαν εκεί που πονούσε, στην καρδιά της ρακέτας του Παναθηνα-
ϊκού. Βέβαια για να το καταφέρει κάποια οµάδα αυτό θα πρέπει να 
έχει και τα κατάλληλα εργαλεία. Η Ρεάλ τα έχει, καθώς η γραµµή 
ψηλών της απαρτίζεται από παίκτες µε µεγάλα κορµιά, καλή τε-
χνική, εµπειρία και µπασκετική αντίληψη. Όχι τον λάιτ Ράντολφ 
των τροµακτικών προσόντων και των 8 λεπτών συµµετοχής στο 
δεύτερο παιχνίδι, αλλά τον 38χρονο Ρέγες, έναν µπαρουτοκαπνι-
σµένο παίκτη που τα έχει ζήσει και τα έχει κατακτήσει όλα. Όχι 
το φόβητρο αλλά άβγαλτο Ταβάρες, αλλά τον πολυσύνθετο Αγιόν.

Το θέµα είναι ότι η Ρεάλ είχε τέσσερα… κανονικά µεγάλα κορ-
µιά διαφορετικών χαρακτηριστικών, από τους οποίους ο Λάσο ε-
πέλεξε σωστά τους κατάλληλους για τις ανάγκες της αναµέτρησης. 
Ανάγκες που υπαγόρευαν τη µετατροπή της Ρεάλ σε µια οµάδα 
που στηρίζει το επιθετικό παιχνίδι της µέσα στη ρακέτα. Εξού και 
τα πολλά σηµαντικά τρίποντα που έβαλε η Ρεάλ, όταν πλέον κυ-
ριαρχούσε, µε ασίστ από τον ψηλό (3 ο Ρέγες και 5 ο Αγιόν), όταν 
η άµυνα του Παναθηναϊκού ενστικτωδώς έκλεισε προς τα µέσα… 
µήπως και σταµατήσει το πάρτι στη ρακέτα της.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός έχει έναν ηµίψηλο σέ-
ντερ, ένα «τεσσάρι» στο οποίο δεν αρέσουν οι πολλές επαφές και 
το ξύλο στη ρακέτα, έναν παίκτη που προστέθηκε τον χειµώνα, 

έχει δυνατότητες αλλά πρέπει να µάθει πολλά για να προσαρµο-
στεί στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, και τρεις ρολίστες. Αυτό ήταν το 
στοιχείο που έκανε τη διαφορά στο δεύτερο παιχνίδι.

Την ισορροπία είχε φέρει προηγουµένως η απόφαση της Ρεάλ 
να αφήσει στο ξενοδοχείο τον αφ’ υψηλού χαρακτήρα της και να 
µπει στο «Νίκος Γκάλης» για µία µάχη µέχρις εσχάτων: προσαρ-
µόστηκε µέχρι και ο Ρούντι, που έκανε ένα αθόρυβο αλλά πολύ 
χρήσιµο για την οµάδα του παιχνίδι, ενώ πέτυχε και το καθορι-
στικό τρίποντο, κάνοντας το 68-68 71-68 µετά από σερί 7-0 του 
Παναθηναϊκού. Στο τελευταίο τρίλεπτο προσαρµόστηκε (έως… 
ενηλικιώθηκε µπασκετικά) και ο εξαφανισµένος από την άµυνα 
του Παναθηναϊκού στα προηγούµενα 77 λεπτά των δύο παιχνι-
διών Ντόντσιτς: µπήκε αποφασισµένος, έριξε και έφαγε ξύλο, 
έκανε ένα κλέψιµο… ∆ιαµαντίδη διαβάζοντας πάσα του Τζέιµς, 
έπεσε µε αυτοθυσία για µια χαµένη µπαλιά στον πάγκο, µοίρασε 
σωστά το παιχνίδι της οµάδας του, έβαλε και τις 6 βολές που κλή-
θηκε να εκτελέσει. Μεγάλο κέρδος για τη Ρεάλ ενόψει συνέχειας.

Υπέρβαση
Η Ρεάλ βρήκε ήδη τη µία µεγάλη νίκη που χρειάζεται κάθε οµάδα 
για να φτάσει στο φάιναλ φορ. Το ερώτηµα πλέον είναι αν µπο-
ρεί να βρει και ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη την αντίστοιχη δική 
του. Για να τα καταφέρει θα πρέπει, όπως έκανε και η Ρεάλ, που 
κατέβηκε για… ανταρτοπόλεµο στο δεύτερο παιχνίδι (άλλο αν τε-
λικά µέσω αυτού βρήκε και ρυθµό στην επίθεση), να κάνει µια υ-
πέρβαση: να µπορέσει να σταθεί και να νικήσει στην έδρα αντι-
πάλου τέτοιας δυναµικής. Τα τελευταία χρόνια τα έχει καταφέρει 
µόνο µέσα σε µία τέτοια έδρα στην Ευρωλίγκα, στο γνώριµο ΣΕΦ. 
Όπως είπε ο Τσάβι Πασκουάλ: «Είµαστε ισόπαλοι 1-1. Αν και έ-
χουµε την αίσθηση ότι χάσαµε µια ευκαιρία απόψε».

Μένει να φανεί πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός στη δε-
δοµένη απογοήτευση. Το σίγουρο είναι πως έχει τις δυνατότητες 
να τα καταφέρει. Άλλωστε αν δεν είχε µπει το τρίποντο του Ρού-
ντι, είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κέρδιζε, παρ’ ότι σε ε-
πίπεδο στρατηγικής είχε ηττηθεί κατά κράτος.

Όπως γνωρίζει πλέον η Ρεάλ το αδύναµό του σηµείο, έτσι έ-
δειξε και ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι ότι γνωρίζει πολύ 
καλά πώς να εκµεταλλευτεί το αδύναµο σηµείο της Ρεάλ, δηλαδή 
την έλλειψη δεύτερου ικανού χειριστή της µπάλας µετά τον Ντό-
ντσιτς. Ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε τη Ρεάλ στο πρώτο παιχνίδι, 
η Ρεάλ αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο. Βέβαια η Ρεάλ 
ήταν εκείνη που, τελικά, πήρε αυτό που ήθελε. Πλέον τα δεδο-

µένα είναι γνωστά. Στο υπόλοιπο της σειράς εκείνο που θα κάνει 
τη διαφορά δεν θα είναι τα αδύναµα σηµεία της κάθε οµάδας, 
αλλά ο χαρακτήρας τους.

Καθρέφτης
Ο Ολυµπιακός, από την πλευρά του, τον χαρακτήρα της οµάδας 
του τον έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια στην 
Ευρωλίγκα, περισσότερο από κάθε άλλη οµάδα. ∆εν ήταν θέµα 
χαρακτήρα ή θέλησης η ήττα του από τη Ζαλγκίρις στο πρώτο 
παιχνίδι. Ήταν ξεκάθαρα θέµα αγωνιστικής κατάστασης.

Το πρόβληµα για τον Ολυµπιακό στη συγκεκριµένη σειρά 
είναι πως η Ζαλγκίρις είναι µια οµάδα που του µοιάζει πολύ σε 
ό,τι αφορά τις αρχές που της έχει µεταλαµπαδεύσει ο Γιασικε-
βίτσιους. Είναι µια οµάδα που πιστεύει απόλυτα στον προπο-
νητή της και προσπαθεί να εκτελέσει στην εντέλεια το πλάνο του 
ακόµα και όταν… καίγεται ο κόσµος γύρω της, έχει οµοιογένεια, 
αυτοπεποίθηση, δεν τα παρατάει ποτέ, συνεχίζει να προσπαθεί 
να κάνει το παιχνίδι της όποια αντιξοότητα και αν της προκύψει 
µέσα στο παιχνίδι. Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι πως αυτή τη 
στιγµή είναι σε σαφώς καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από τον 
Ολυµπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» παίρνουν σταθερά ελάχιστα από τους Α-
µερικανούς τους σε όλη τη σεζόν και επιπλέον σε αυτή τη συ-
γκυρία οι παίκτες που αναπληρώνουν το κενό των Αµερικανών 
έχουν τα προβλήµατά τους: ο Παπανικολάου είναι εκτός, ο Πρί-
ντεζης και ο Στρέλνιεκς έπαιξαν µε ένεση στο πρώτο παιχνίδι και 
εµφανώς δεν έχουν βρει ρυθµό µετά τους τραυµατισµούς τους, ο 
Μιλουτίνοφ τραυµατίστηκε στο γόνατο στο πρώτο παιχνίδι και 
ήταν αµφίβολος για το δεύτερο. Ο Σπανούλης είναι σε εξαιρετική 
κατάσταση, αλλά δεν µπορεί να κερδίσει µόνος του τη Ζαλγκί-
ρις. Μια Ζαλγκίρις που ήταν η µοναδική οµάδα που είχε κερδίσει 
δύο φορές τον Ολυµπιακό στην κανονική περίοδο και στο πρώτο 
παιχνίδι των πλέι οφ έφτασε τις τρεις νίκε ς.

Πιο δύσκολο
Έτσι όπως έχει διαµορφωθεί η κατάσταση, για τον Ολυµπιακό 
φάνταζε πιο δύσκολο το να ισοφαρίσει τη σειρά στο δεύτερο παι-
χνίδι, µε τα δεδοµένα προβλήµατα τραυµατισµών και τη Ζαλγκί-
ρις να παίζει πλέον χωρίς ιδιαίτερο άγχος, από το να πάρει µια 
νίκη την επόµενη εβδοµάδα στο Κάουνας, όταν οι προαναφερθέ-
ντες θα είναι σε καλύτερη κατάσταση και ο Ολυµπιακός θα µπο-
ρεί να δείξει την ποιοτική υπεροχή του έναντι της Ζαλγκίρις.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

Το SkodaVision X 
καταναλώνει 
φυσικό αέριο 
και είναι υβριδικό

Το Vision Χ που παρουσίασε η Skoda στην έκθεση της Γενεύης δίνει την 
πρώτη εικόνα ενός SUV ακόμα πιο μικρού σε σχέση με το Karoq. Μάλι-
στα, το μοντέλο παραγωγής μπορεί να είναι ακόμα πιο μικρό σε σχέση με 
τα 4,25 μέτρα του Vision X, η βάση του οποίου είναι το πλαίσιο MQB A0 των 

VW T-Roc και Seat Arona.
Ταυτόχρονα με το πρωτότυπο του μικρού SUV η Skoda παρουσίασε και ένα νέο 

υβριδικό σύνολο, που βασίζεται σε έναν τετρακύλινδρο G-TEC 1.500 κυβικών ο ο-
ποίος καταναλώνει φυσικό αέριο. Η απόδοσή του φτάνει τους 130 ίππους και συν-
δυάζεται με ένα νέας γενιάς σύστημα BSG (start-stop με ιμάντα και υποβοήθηση 
του κινητήρα σε συνθήκες cruising), καθώς και με έναν ηλεκτροκινητήρα 30 kW 
στον πίσω άξονα, μαζί με μια μπαταρία 48V και 1,5 kWh, ενώ η Skoda λέει πως με 
τη συγκεκριμένη διάταξη μπορούν και τα πιο μικρά μοντέλα να είναι τετρακίνητα.

Οι δύο δεξαμενές του φυσικού αερίου (CNG) μαζί με ένα μικρό ρεζερβουάρ 
αμόλυβδης βρίσκονται στο πίσω μέρος του Vision X. Σε ό,τι αφορά την κατανά-
λωση, η Skoda κάνει λόγο για μεγάλη οικονομία, εκπομπές CO2 89 γρ./χλμ. και 
αυτονομία 640 χιλιομέτρων. Για τις επιδόσεις σημειώστε ένα 0-100 σε 9,3 δεύτερα 
και μια τελική που φτάνει τα 200 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο παραγωγής του μικρού SUV της Skoda θα ξεκινά πάντως από τα 
1.000 κυβικά του τρικύλινδρου TSI, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν 
θα έχει και εκδόσεις πετρελαίου.

Το Renault Clio δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Απο-
τελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία 
του αυτοκινήτου, ενώ η παρουσία του έχει συντελέσει τα 
μέγιστα στην κατάκτηση της 1ης θέσης στις πωλήσεις αυ-

τοκινήτων πόλης στην Ευρώπη επί σειρά ετών από τη Renault.
Χάρη στον δυναμικό του σχεδιασμό, τους πλούσιους χώ-

ρους, τους αποδοτικούς κινητήρες Energy βενζίνης και diesel 
της Renault, αλλά και τα υψηλά επίπεδα άνεσης και ασφάλειας 
που προσφέρει, αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια ευρεία 
γκάμα αγοραστών με ποικίλες ανάγκες. Η αισθητική, αλλά και 
τα επιμέρους στοιχεία του μοντέλου, συνθέτουν μια ιδιαίτερα 

ελκυστική πρόταση για το κοινό, ενώ χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% οι αγοραστές ε-
πιλέγουν τις υψηλότερες από πλευράς εξοπλισμού εκδόσεις.

Η Teoren Motors, με στόχο κάθε αγοραστής να αποκτήσει 
με τον πλέον συμφέροντα τρόπο το Clio που επιθυμεί, προσφέ-
ρει ένα νέο πακέτο προνομίων για το σύνολο της γκάμας του 
μοντέλου. Τα διαθέσιμα οφέλη για τους αγοραστές περιλαμβά-
νουν προνομιακό επιτόκιο 3,9%και συνολικό όφελος που φτά-
νει τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, το Renault Clio καλύπτεται από 
5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 χρόνια οδική βοήθεια και 6 
μήνες ασφάλεια.

Ακόμα πιο ελκυστική η απόκτηση 
του Renault Clio, με όφελος έως 2.000 ευρώ

Οι παγκόσμιες πωλήσεις του Kia Sportage έφτασαν τα 5 εκατομμύρια

Η Kia Motors γιορτάζει τις συνολικά 5 εκατομμύρια πωλή-
σεις που έχει σημειώσει παγκοσμίως το Kia Sportage. Το 
δημοφιλέστερο SUV της μάρκας παρουσιάστηκε το 1993 
και μετρά πλέον τέσσερις γενιές, με το ορόσημο των 5 ε-

κατομμύριων πωλήσεων να συμπίπτει με την 25η επέτειο του μο-
ντέλου. Το 2016 και 2017 το Sportage ξεπέρασε το Rio και αναδεί-
χθηκε ως το μοντέλο της μάρκας με τις περισσότερες πωλήσεις. 
Η ισχυρή ζήτηση συνεχίζεται και το 2018, με 36.632 πωλήσεις τον 
Ιανουάριο και 32.930 πωλήσεις τον Φεβρουάριο.

Η 1η γενιά Sportage παρουσιάστηκε το 1991 στο Tokyo Motor 
Show και στην πορεία της έχει να επιδείξει περισσότερες από 500.000 
πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις της 2ης γενιάς έφτασαν 
συνολικά τις 1.223.776 μονάδες στη διάρκεια της επταετούς παρα-

γωγής της και η 3η γενιά ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις 
μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, βοηθώντας το Sportage να φτάσει 
τα 2 εκατομμύρια συνολικές πωλήσεις στα έξι χρόνια παραγωγής 
του. Η σημερινή 4η γενιά Sportage χαρακτηρίζεται από δυναμική 
σχεδίαση, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση, νέες τεχνολογίες και 
καλύτερα δυναμικά χαρακτηριστικά από κάθε άλλη φορά. Τη με-
γάλη επιτυχία της έρχεται να επισφραγίσει το 1 εκατομμύριο πω-
λήσεις μέσα σε 29 μήνες από την έναρξη της διάθεσής της.

Το Kia Sportage έχει διακριθεί πολλές φορές για την ελκυστική 
του σχεδίαση, με τις δύο τελευταίες γενιές του να έχουν βραβευ-
τεί με «iFDesign» και «reddot». Επίσης, το Sportage διακρίθηκε το 
2017 αποσπώντας την υψηλότερη βαθμολογία ασφάλειας από τον 
οργανισμό IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) στις ΗΠΑ.

Σε πρώτο πλάνο το νέο 
Ford Focus

Σχεδιαστικά το νέο Focus δείχνει µια πιο δυναµική εξέλιξη του προηγούµενου, 
έχοντας ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό την µπροστινή µάσκα και τους νέους 
προβολείς. Το νέο Focus φτάνει τα 4,378 µέτρα σε µήκος, καθώς είναι κατά 
1,8 εκατοστά µακρύτερο. Το πλάτος είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, µε 1,825 

µέτρα, ενώ το ύψος υπολείπεται κατά 1,5 εκατοστά και διαµορφώνεται στα 1,454 µέτρα.
Στο εσωτερικό την προσοχή τραβά η ανεξάρτητη touch screen (όπως και στο 

Fiesta), προσφέροντας πλήρη συνδεσιµότητα µε smartphone. Ο πίνακας οργάνων 
είναι τύπου blackpanel (όχι ψηφιακός), ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στις 
αυτόµατες εκδόσεις στη θέση του κλασικού επιλογέα υπάρχει πιεζο-περιστροφικός 
διακόπτης επιλογής κίνησης.

Όπως στο Fiesta, έτσι και στο νέο Focus (που προσφέρεται σε hatchback και 
station wagon, σε ορισµένες αγορές και ως sedan) υπάρχουν τρεις διαφορετικές 
εκδοχές αµαξωµάτων: οι ST-Line, Active και Vignale. Οι διαφορές τους είναι ανά-
λογες του χαρακτήρα τους. Για παράδειγµα, στην πιο σπορ ST-Line η ανάρτηση είναι 
πιο σφιχτή και χαµηλότερη κατά 10 χιλιοστά σε σχέση µε το στάνταρ Focus, όταν, α-
ντίθετα, στο περιπετειώδες Active το αµάξωµα βρίσκεται 30 χιλιοστά ψηλότερα. Στη 
Vignale τα πάντα είναι στραµµένα προς το premium στοιχείο και την ενίσχυση της 
πολυτελούς αίσθησης.

Το νέο Focus θα εφοδιάζεται µε τον γνωστό 1.0 Ecoboost που αποδίδει 85, 100 
και 125 ίππους. Επίσης, ντεµπούτο κάνει και ο νέος τρικύλινδρος 1.5 Ecoboost µε 
ισχύ 150 και 182 άλογα, όταν όλες οι εκδόσεις συνδυάζονται µε χειροκίνητα κιβώτια 
6 σχέσεων και οι κορυφαίες σε ισχύ προαιρετικά µε νέο αυτόµατο 8 σχέσεων. Στους 
diesel υπάρχει ο 1.5 EcoBlue µε 95 και 120 ίππους και ψηλότερα ο 2.0 EcoBlue µε 
150 άλογα. Το νέο Ford Focus αναµένεται να λανσαριστεί στην ελληνική αγορά προς 
τα τέλη του καλοκαιριού.

Η Citroën ανακοίνωσε µια νέα προωθητική πολιτική 
που περιλαµβάνει άτοκη χρηµατοδότηση, η οποία 
θα είναι εναλλακτική στις υπάρχουσες προωθητι-

κές ενέργειες. Συγκεκριµένα, τα χαρακτηριστικά του νέου 
άτοκου χρηµατοδοτικού προγράµµατος είναι τα εξής:
• Προκαταβολή 35%
• 0% επιτόκιο
• 36 µήνες διάρκεια
Επίσης, ο υποψήφιος πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει το µοντέλο που επιθυµεί µε άτοκη χρηµατοδό-
τηση για 3 χρόνια, από €218 τον µήνα για το C3 και από 
€279 τον µήνα για το C3 Aircross. Παραδείγµατα χρη-
µατοδοτήσεων:
• C3 1.2 PureTech 68 Live: ανώτατη προτεινόµενη λιανική 
τιµή €11.950, προκαταβολή 35%, µηνιαία δόση €217,77, 
διάρκεια 36 µήνες, επιτόκιο 0%.

• C3 Aircross 1.2 PureTech 82 Live: ανώτατη προτει-
νόµενη λιανική τιµή €15.300, προκαταβολή 35%, µηνιαία 
δόση €278,81, διάρκεια 36 µήνες, επιτόκιο 0%.
Η Citroën, παράλληλα, δίνει την ευκαιρία σε όλους να α-
ποκτήσουν το νέο C3 iTouch, µοντέλο 2018, µία νέα έκ-
δοση (σε άκρως προνοµιακή τιµή και για περιορισµένο 
αριθµό αυτοκινήτων) του βραβευµένου C3, που προσφέρει:
• Εργοστασιακό Navigation Citroën Connect Nav: σύ-
στηµα Navigation 3D µε φωνητικές εντολές
• Κάµ ερα οπισθοπορείας
• Αισθητήρες παρκαρίσµατος
Ταυτόχρονα συνεχίζει να ισχύει η πενταετής εγγύηση (2 
χρόνια εργοστασιακή + 3 χρόνια επέκταση εγγύησης). 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Επίσηµο 
∆ίκτυο ∆ιανοµέων Citroën ή την επίσηµη ιστοσελίδα της 
Citroën www.citroen.gr.

Honda HR-V 
έως €1.500 φτηνότερο

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε για τον Απρίλιο πως ισχύ-
ουν οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες για τα µοντέλα της Honda:

• Όφελος πελάτη €1.000 για το Civic 4D 1.5 Elegance
• Όφελος πελάτη €1.500 για το HR-V 1.5 Elegance MT & CVT
• Όφελος πελάτη €800 για το HR-V 5d 1.5 Petrol MT Comfort
• Όφελος πελάτη από €3.000-€4.000 για συγκεκριµένες εκδόσεις CR-V 
4WD 1.6lt MT

Οι υποψήφιοι πελάτες Honda µπορούν να αποκτήσουν το µοντέλο Honda 
που επιθυµούν εκµεταλλευόµενοι τα παρακάτω οφέλη:
• 3+2 χρόνια επέκταση εγγύησης
• 5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια Honda Assist σε συνεργασία µε την 
S.B.A.I. Mondial Assistance

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

Citroën C3 & C3 Aircross µε άτοκη χρηµατοδότηση
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O ΘΕΜΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΜΗΣ ΣΤΟ SIX D.O.G.S
Ο Θέµος Σκανδάµης µε µια µπάντα εξαιρετικών 
µουσικών και όχηµα τη δική του τραγουδοποιία 
κινείται απρόβλεπτα από τον λυρισµό στην 
ειρωνεία και από την παιδικότητα στο νουάρ. 
Αντλώντας έµπνευση από µια ευρεία γκάµα 
καλλιτεχνών –από τον Μάρκο Βαµβακάρη στον 
Brand Cohen, από τους Dead Kennedys στον Tom 
Waits και από τον Βασίλη Τσιτσάνη στον Μάνο 
Χατζιδάκι–, προτείνει µια γλυκόπικρη σύνθεση 
µουσικής και λόγου, παράδοσης και προσωπικής 
µατιάς. Κυριακή 22 Απριλίου στις 21:00 στο six 
d.o.g.s.

ΤΟ «CATS» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Τo «Cats» βασίστηκε στο πανέξυπνο «Old 
Possum’s Book of Practical Cats» του T.S. 
Eliot. ∆ηµήτρης Μαλισσόβας, Γεράσιµος 
Ευαγγελάτος και Αλέξιος Πρίφτης είναι 
η ελληνική dream team που ενώνει τις 
δυνάµεις της για να παρουσιάσει µία από 
τις µακροβιότερες επιτυχίες του µουσικού 
θεάτρου όλων των εποχών. Το έργο άφησε 
εποχή όταν πρωτοανέβηκε στο West End 
Του Λονδίνου το 1981. Το τραγούδι-διαµάντι 
της παράστασης είναι φυσικά το «Memory», 
µία µπαλάντα που πέρασε στην αιωνιότητα 
και εξαιτίας της ηχογράφησής της από την 
Μπάρµπαρα Στρέιζαντ.

ATHENS SCIENCE FESTIVAL 2018
Το Athens Science Festival επιστρέφει 
φέτος, για 5η συνεχόµενη χρονιά. 
Από τις 24 έως τις 29 Απριλίου, στην 
Τεχνόπολη, σε ένα πλούσιο πρόγραµµα 
µε εκθέσεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια, 
προβολές και συζητήσεις - οµιλίες από 
καταξιωµένους Έλληνες και ξένους 
επιστήµονες, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν 
και θα γιορτάσουν την απελευθερωτική 
δύναµη της επιστήµης. Αυτό είναι το 
θέµα του φετινού φεστιβάλ, που έχει 
µότο το «Επιστήµη χωρίς σύνορα»: πώς 
οι επιστηµονικές ανακαλύψεις ξεπερνούν 
τα γεωγραφικά, γνωστικά και ιδεολογικά 
σύνορα και δηµιουργούν νέες προοπτικές 
και νέους δρόµους εξερεύνησης της 
ανθρώπινης διάνοιας.

Ο «ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ» 
ΤΟΥ ΡΙΛΚΕ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 104
Μετά τη βράβευσή της µε 
το Βραβείο της Ένωσης 
Ελλήνων Κριτικών [κατηγορία 
«Πρωτοεµφανιζόµενος 
Καλλιτέχνης (2013-2014)»] 
η θεατρική οµάδα Ubuntu 
επιστρέφει στα θεατρικά δρώµενα 
της Αθήνας, παρουσιάζοντας 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
το νεανικό αριστούργηµα του 
Ράινερ Μαρία Ρίλκε «Το τραγούδι 
του έρωτα και του θανάτου του 
σηµαιοφόρου Χριστόφορου 
Ρίλκε». Το δηµοφιλέστερο έργο 
του Ρίλκε –«ένα πεζό µολυσµένο 
από στίχους», όπως ο ίδιος 
ο ποιητής το χαρακτήριζε–, 
γραµµένο το 1906 µε αφορµή τον 
θάνατο στο πεδίο της µάχης ενός 
µακρινού προγόνου του ποιητή, 
µας αφηγείται µια λυρική ιστορία 
ενηλικίωσης και ηρωισµού.
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Είναι μια μεγάλη 
παραγωγή, που 
λειτουργεί με 
σεβασμό, αγάπη 
και φωτεινή 
δημιουργικότητα σε 
μια ολόκληρη εποχή 
και μια ιστορική 
καλλιτεχνική 
συγκυρία.

INFO
«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ!»
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Μουσική έρευνα - 
κείμενα: Λάμπρος Λιάβας
Σκηνοθεσία - χορογραφία: 
Σοφία Σπυράτου
Στιχουργικά ιντερμέδια: 
Γιάννης Ξανθούλης
Στον 25μελή θίασο 
πρωταγωνιστούν (με 
αλφαβητική σειρά): 
Κωνσταντίνος Ασπιώτης, 
Μίνως Θεοχάρης, 
Αντώνης Καφετζόπουλος, 
Νάντια Κοντογεώργη, 
Κατερίνα Παπουτσάκη, 
Άκης Σακελλαρίου 
και η μοναδική Ζωζώ 
Σαπουντζάκη
Την ορχήστρα διευθύνει ο 
Θόδωρος Κοτεπάνος.
Πληροφορίες - εισιτήρια: 
211 8005141 – ταμεία 
Θεάτρου Παλλάς

Η παράσταση «Αναζητώντας τον Αττίκ!» ανεβαίνει στο Θέατρο 
Παλλάς αναβιώνοντας τη θρυλική «Μάντρα» του Αττίκ, το 
έπος ζωής του Κλέωνα Τριανταφύλλου και της γενιάς του. Με 

προίκα τα εξαιρετικά σχόλια κοινού και κριτικής από το πρώτο ανέβασμα 
στο Θέατρο Badminton το 2012, εμπλουτισμένη με νέα κείμενα και τρα-
γούδια αλλά και νέα διανομή, η Σοφία Σπυράτου σκηνοθετεί μια χορ-
ταστική μουσικοχορευτική αναδρομή χωρίς διάθεση «ρετρό», αλλά με 
πολύ χιούμορ, σαρκασμό, τρυφερότητα και συγκίνηση. Στον ανανεωμένο 
θίασο πρωταγωνιστούν οι Αντώνης Καφετζόπουλος, Άκης Σακελλαρίου, 
Κατερίνα Παπουτσάκη, Νάντια Κοντογεώργη, Μίνως Θεοχάρης, Κων-
σταντίνος Ασπιώτης, καθώς και μια μεγάλη ομάδα από ταλαντούχους η-
θοποιούς, τραγουδιστές και μουσικούς. Η Νάντια Κοντογεώργη μας εξη-
γεί τι τη συγκινεί σε αυτή την παράσταση.

Πώς είναι να συμμετέχεις σε μία από τις πιο δημοφιλείς πα-
ραστάσεις των τελευταίων ετών;
Είμαι ευτυχής, γιατί οι λόγοι που την έκαναν δημοφιλή είναι οι ίδιοι που 
συγκινούν κι εμένα. Αυτό το ρεπερτόριο κι εκείνη η εποχή. Οι μοναδικές 
μελωδίες, ο ιδιαίτερος ρομαντισμός της εποχής, η ιδιοφυής τρυφερότητα 
στους στίχους του Αττίκ.

Γιατί, νομίζεις, έκανε τέτοια επιτυχία;
Είναι μια μεγάλη παραγωγή, που λειτουργεί με σεβασμό, αγάπη και φω-
τεινή δημιουργικότητα σε μια ολόκληρη εποχή και μια ιστορική καλλι-
τεχνική συγκυρία.

Στην ανανεωμένη βερσιόν της ποιον ρόλο ερμηνεύεις;
Τη Δανάη Στρατηγοπούλου, και με συγκινεί πολύ αυτό, τη μητέρα του Αττίκ 

Εριθέλγη, την τελευταία του σύζυγο Σούρα, την Κάκια Μένδρη και άλλες.

Πώς είναι να βρίσκεσαι σε έναν τόσο μεγάλο θίασο;
Συνήθως σε τέτοιους θιάσους βρίσκομαι. Είναι υπέροχο να συναντιού-
νται χορευτές, τραγουδιστές και ηθοποιοί στη σκηνή.

Τελικά αγαπάς το μιούζικαλ περισσότερο από την πρόζα;
Αγαπώ τη μουσική και το θέατρο και κάθε συνεργασία με οδηγεί σε 
νέους δρόμους.

Ενώ θεατρικά η Ελλάδα αγάπησε το μιούζικαλ «παράφορα», 
τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 και στις αρχές του 2000 ήταν 
εξορισμένο από το ρεπερτόριο των ελληνικών σκηνών. Τε-
λευταία βλέπουμε ένα δυναμικό comeback. Πού οφείλεται;
Στην ανταπόκριση στα μεγάλα θεάματα. Όμως το μουσικό θέατρο δεν 
είναι μόνο θέαμα και κακοποιείται συχνά.

Η μουσική τι ρόλο παίζει στη ζωή σου; Τι ακούς σπίτι σου;
Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Nina Simone, Judy Garland, Doris Day, 
Melody Gardot, Dean Martin, Frank Sinatra, Μαρία Κάλλας, Joyce 
DiDonato, Elina Garanca, Nadine Sierra, Jonas Kaufmann, Anna 
Netrebko, Φλέρυ Νταντωνάκη…

Τα καλοκαιρινά σου σχέδια;
«Θεσμοφοριάζουσες» σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Είμαι 
ευτυχής που θα συναντηθώ σκηνικά με τους Οδυσσέα Παπασπηλιό-
πουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου, Μάκη Παπαδημητρίου, Ελένη Ουζουνί-
δου, Αντιγόνη Ψυχράμη και άλλους υπέροχους συναδέλφους.

ΝΆΝΤΙΆ ΚΟΝΤΟΓΕΏΡΓΗ
«Το μουσικό θέατρο κακοποιείται συχνά»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Μετά από διακοπή πολλών μηνών το πιο αγαπημένο street food party επιστρέφει με μια ολοήμερη «πρω-
τοχρονιάτικη» extravaganza την Κυριακή 22 Απριλίου, ημέρα της ταϊλανδέζικης Πρωτοχρονιάς, της 
Songkran.

Κάθε χρόνο τον Απρίλη γιορτάζεται στην Ταϊλάνδη η αλλαγή του αστρολογικού έτους, σε ένα πολύχρωμο φε-
στιβάλ! Διακτινισμός, λοιπόν, εκεί μέσω του Buba Bistrot Exotique στην Κηφισιά με την υπογραφή του deBóp και 
του Κωνσταντίνου Ζουγανέλη και ένα πρόγραμμα με street food παραδοσιακές μαγειρικές, dj line up πολλών αστέ-
ρων, live μουσική από τους Athens Gypsy All Stars, ακροβατικά, tattoo events, bazaar με πολυαγαπημένα ελληνικά 
brands, ακόμη και παιδικό παιχνίδι. Όλα αυτά συνοδεία γευστικών cocktails.
Η ανοιχτή κουζίνα του Buba μετατρέπεται σε street food καντίνα με πιάτα από €4 έως €6:
1. Spring Rolls: Τηγανητά ανοιξιάτικα ρολά με λαχανικά και sweet n’ sour σάλτσα (€4)
2. Som Tam Carrot: Σαλάτα με φρέσκα φασόλια, τοματίνια, φιστίκια, κόλιανδρο, μοσχολέμονο, γαρίδες και sauce 
ψαριού (€4)
3. Vietnamese BBQ pork: Μαριναρισμένα σε lemongrass & caramel sauce κομμάτια χοιρινού, ψημένα στο BBQ (€5)
4. Green Curry with Chicken: Κοτόπουλο με πράσινο curry, γάλα καρύδας και λαχανικά (€5) – συνοδεύεται με ρύζι 
γιασεμί (€1) (προαιρετικά)
5. Phad Thai: Noodles ρυζιού με γαρίδες, λαχανικά, αβγό, φιστίκια, tamarind sauce και thai chili (€6)

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.debop.gr/events/street-food-and-tunes-thai-new-year

Ταϊλανδέζικο street food στην Κηφισιά
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Flash Boys – Το ανεξέλεγκτο παι-
χνίδι του χρήµατος, Michael Lewis, 
µτφρ. Κατερίνα Χαλµούκου, εκδ. 
Κέδρος
Μια οµάδα χαρισµατικών ανθρώπων, µε εφόδιο την 
εµπειρία τους στη Γουόλ Στριτ, ξεσκεπάζουν µια 
συνωµοσία στο χρηµατιστήριο, αποδεικνύοντας 
ότι οι µηχανισµοί του έχουν στηθεί έτσι ώστε να 
ευνοούν όσους έχουν εσωτερική πληροφόρηση. 
Ο Μάικλ Λιούις ρίχνει φως στις σκοτεινές πτυχές 
του κόσµου της οικονοµίας. Οι πρωταγωνιστές του, 
τόσο διαφορετικοί σε σχέση µε το πρότυπο του 
«χρηµατιστή της Γουόλ Στριτ», διατηρούν µια αί-
σθηση καθήκοντος σε ένα περιβάλλον όπου κανείς 
δεν σε πληρώνει για να είσαι ηθικός.

Ο αναρχικός τραπεζίτης, 
Φερνάντο Πεσόα, µτφρ. Θάνος 
Καραγιαννόπουλος, εκδ. Οξύ
Το διήγηµα, µε τον οξύµωρο και προκλητικό τίτλο, 
καταπιάνεται µε την τυραννία που ασκείται πάνω 
στον άνθρωπο από τα «κοινωνικά επινοήµατα», 
µεταξύ των οποίων το ισχυρότερο και χειρότερο 
είναι το χρήµα. Πρόκειται για έναν διάλογο µεταξύ 
του συγγραφέα-«τραπεζίτη» και του συνοµιλητή 
του, ο οποίος ζητά να διαλευκανθεί η αντίφαση 
από τη συνύπαρξη ανάµεσα στο «αναρχικός» και το 
«τραπεζίτης». Ο µεγάλος Πορτογάλος συγγραφέας 
κλονίζει το κατεστηµένο το 1922, προβληµατίζει 
και µας προκαλεί να τον ξαναδιαβάσουµε.

Τουρκία, Ισλάµ, Ερντογάν, 
δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, εκδ. 
Παπαδόπουλος
Στην Τουρκία εξελίσσεται ένας ουσιαστικός µετα-
σχηµατισµός υπό τον Ερντογάν: Η φυσιογνωµία 
της χώρας αλλάζει σε ισχυρή θρησκευτική και 
συντηρητική κατεύθυνση και επηρεάζεται ανάλογα 
και η συµπεριφορά της στο διεθνές γίγνεσθαι. 
Στο εσωτερικό δηµιουργείται ένα µονοπρόσωπο 
σύστηµα χωρίς θεσµικά αντίβαρα, µε τον Τούρκο 
Πρόεδρο να επιχειρεί να συγκεράσει το θρησκευ-
τικό στοιχείο µε το εθνικιστικό. Είναι άραγε ικανή 
η Άγκυρα να αναθεωρήσει τον στρατηγικό της 
προσανατολισµό; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την 
Ελλάδα από τον µετασχηµατισµό της Τουρκίας;

Εφιάλτες & Παραµύθια, Αντώνης 
Τουµανίδης, εκδ. Anubis
Συνήθως πιστεύουµε πως µόνο τα παιδιά αγαπούν 
τα παραµύθια. Όµως κάποιοι ενήλικες κουβαλάνε 
αυτή την αγάπη µαζί τους για πάντα. Και κάτι ξυ-
πνάει µέσα τους όταν ακούνε το «Μια φορά κι έναν 
καιρό». Γι’ αυτούς τους ενήλικες γράφτηκε αυτό 
το βιβλίο. Είκοσι έξι παραµύθια –στη Β΄ έκδοση 
προστέθηκαν τρεις νέες ιστορίες– αποκτούν τη 
µεσαιωνική σκοτεινή υπόσταση που έχασαν µε τα 
χρόνια, µετατρέπονται σε αναγνώσµατα ενηλί-
κων, όπως ήταν κάποτε, και παρουσιάζονται στο 
αναγνωστικό κοινό µε µία εντελώς διαφορετική και 
νέα προσέγγιση.

Το µυστικό του βασιλιά των γερανιών: 
Ένα ηµερολόγιο εξιχνίασης φόνου, 
Μιράντα Βατικιώτη, εκδ. Πικραµένος
Ένας άνθρωπος βρίσκεται άγρια δολοφονηµένος 
στο σπίτι του. Ο δράστης, προτού αποχωρήσει από 
τον τόπο του εγκλήµατος, έχει βάλει φωτιά στον 
νεκρό και έχει αφήσει ένα αινιγµατικό γραπτό 
µήνυµα. Σε αυτή την περιπέτεια ο επιθεωρητής Γ. 
Παπαδόπουλος για να λύσει τον γρίφο θα κληθεί 
να ξεπεράσει κάθε είδους όριο, µε τον βοηθό του Α. 
Αλεξάκη. Η έρευνα θα οδηγήσει σε θαµµένα µυστι-
κά, µια ψυχιατρική κλινική, τον Μπρεχτ, ηλικιωµέ-
νους επιθεωρητές και ψυχεδελικά όνειρα.

Είµαστε αστρόσκονη – Σύµπαν, µια 
ιστορία χωρίς τέλος, ∆ιονύσης Π. 
Σιµόπουλος, εκδ. Μεταίχµιο
Ο διακεκριµένος αστροφυσικός ∆ιονύσης 
Σιµόπουλος µας αφηγείται τη µαγική και συναρπα-
στική ιστορία της ζωής των αστεριών από τη γέννη-
σή τους ως την καταστροφή τους. «Είµαστε όλοι µας 
αστρόσκονη, και κάποια µέρα θα ξαναγυρίσουµε 
στα άστρα. Κάποια µέρα θα υπάρξουν άλλοι κόσµοι, 
γεµάτοι µε άλλα όντα, αστράνθρωποι σαν εµάς, 
που θα γεννηθούν από τις στάχτες ενός, κάποιου, 
πεθαµένου άστρου. Ενός άστρου που σήµερα το 
λέµε Ήλιο».

Ο Καραγκιόζης στη ζού-
γκλα / Με δώρο 2 φιγού-
ρες για το δικό σου θέατρο 
σκιών, εκδ. Άγκυρα
Το στοµάχι του Καραγκιόζη γουρ-
γουρίζει ακόµα µια φορά από την 
πείνα, όταν ο Χατζηαβάτης τού κάνει 
µια πρόταση: να δουλέψουν στο κα-
ράβι του µπαρµπα-Φλώρου που θα 
µπαρκάρει για Αίγυπτο. Μαζί τους 
παίρνουν τον Νιόνιο, τον Σταύρακα 
και τον µπαρµπα-Γιώργο. Το καράβι 

µπαρκάρει, αλλά τη δέκατη µέρα πιάνει θύελλα και καταλήγουν 
σε ένα µικρό νησάκι, που κατοικείται από ανθρωποφάγους. Θα 
καταφέρουν άραγε να σωθούν;

Το δώρο της γιαγιάς, 
Μαρίσα Λόπες Σόρια, 
εικονογράφηση 
Λουσία Σεράνο, εκδ. 
Κέδρος
Η Μάρθα έχει ένα σπουδαίο 
χάρισµα: µε µία µόνο µατιά 
καταλαβαίνει τα συναισθήµα-
τα των άλλων. Πώς νιώθουν, 
τι τους απασχολεί… Είτε αυτό 
είναι το δώρο της γιαγιάς της 

όταν γεννήθηκε είτε µια ικανότητα που η ίδια ανέπτυξε και 
συνεχίζει να καλλιεργεί, η συναισθηµατική της νοηµοσύνη 
είναι ένα πραγµατικά σπουδαίο χάρισµα, που µπορεί να 
βοηθήσει πολύ τα ξαδέρφια της και τους φίλους της.

Ο πρίγκι-
πας Μισός, 
Κατερίνα 
Ανωγιαννάκη, 
εικονογράφη-
ση Πετρούλα 
Κρίγκου, εκδ. 
Μεταίχµιο
Αν είσαι όµορφος, 
έξυπνος και πρίγκι-
πας, η ζωή µοιάζει 
σχετικά εύκολη. 

Εκτός κι αν έχεις τη συνήθεια ν’ αφήνεις τα 
πάντα… ΜΙΣΑ. Πώς περιµένεις µετά να σου 
εµπιστευτούν ΟΛΟΚΛΗΡΟ βασίλειο;
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ελένη Αλεξανδράκη 
ΜΟΝΤΑΖ: Νίκος Πάστρας ΜΟΥΣΙΚΗ: Νίκος Ξυδάκης 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Ζ. Ζατέλη, Θ. 
Καστανιώτης, Ν. Παναγιωτόπουλος, Σ. Ράµφος, Χ. 
Γιανναράς, Τζ. Τσακίρη, Φ. Τσιµπουρλά, Κ. Ζαρκά-
δα, Ρ. Σταθοπούλου, Β. Γκάσδαγλης, Ν. Τσιβιτζής, Γ. 
Γκάσδαγλης, Α. Ζέρβας, Λ. Γιούργου, Ο. Περίδης, Γ. 
Σιδερής, ∆. Νατσούλης, Π. Γουλάκος, Π. Μιχαηλίδης, 
Α. Αγγελικόπουλος, Γ. Μήλιας, Ν. Λεβέντης, Γ. Πατίλης, 
Ζ. Σώκος, Μ. Γκανάς, Β. Σταθόπουλος, Τ. Νατσού-
λης, Γ. Σταθόπουλος, Π. Νατσούλη, Μ. Μαρουδάς, Σ. 
Γιανναράς, Μ. Ρόµπολας, Ν. Φελέκης, Α. Αλεξανδράκη, 
Τ. Λιαρµακόπουλος, Τ. Παπαϊωάννου, ∆. Καράµπελας, 
Γ. Μακρής, Χ. Καρακέπελης, ∆. Τοµαράς, Γ. Αστερής, 
Ε. Στεφανίδου, Θ. Κόρρας, Κ. ∆ιαµάντης, Κ. Κουτσου-
ρέλης, Α. Τζουµέρκας, Ο. Γουλάκος, Σ. Μανουσέλης, Γ. 
Γκικοπούλου

AMITYVILLE: ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ
AMITYVILLE: THE AWAKENING

Ένα από τα πιο διάσηµα franchises ταινιών τρόµου παγκοσµίως επιστρέφει πιο τροµακτικό από ποτέ. Η Μπελ, 
η µικρή της αδελφή και ο αδελφός της, που βρίσκεται σε κωµατώδη κατάσταση, µετακοµίζουν µε τη µητέρα 
τους, Τζόαν, σε ένα νέο και παράξενο σπίτι στο Άµιτιβιλ, προκειµένου να εξοικονοµήσουν χρήµατα και να 
αντεπεξέλθουν στην κοστοβόρα θεραπεία υγείας του νεαρού Τζέιµς. Κάποια περίεργα φαινόµενα όµως –

συµπεριλαµβανοµένης της ανεξήγητης, θαυµατουργής ίασης του Τζέιµς– δεν θα αργήσουν να κάνουν την εµφάνισή τους 
στο σπίτι της οικογένειας, µε αποτέλεσµα η Μπελ να θεωρήσει ότι η µητέρα τους τους απέκρυψε την πλήρη, ανατριχια-
στική αλήθεια για το µυστηριώδες σπίτι. Όταν πλέον συνειδητοποιήσουν όλοι ότι το σπίτι στο οποίο µετακόµισαν είναι 
το ξακουστό στοιχειωµένο σπίτι του Άµιτιβιλ, ίσως να είναι αργά. Υπάρχει άραγε τρόπος να βγει κανείς από την κόλαση;

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Φρανκ Καλφούν ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπέλα Θορν, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Κάµερον Μόναγκαν, Μακένα Γκρέις, 
Τζένιφερ Μόρισον ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 85΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Οdeon

ΚΩΣΤΗΣ 
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ: 
Ο ΠΙΟ ΓΛΥΚΟΣ 
ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Στο ντοκιµαντέρ «Κωστής 
Παπαγιώργης: Ο πιο γλυκός µι-
σάνθρωπος» η δηµιουργός Ελένη 
Αλεξανδράκη σκύβει πάνω από τη ζωή 

ενός από τους µεγαλύτερους Έλληνες διανοητές 
και συνθέτει το πορτρέτο του φίλου της µέσα 
από το έργο του και τις µαρτυρίες των ανθρώπων 
που τον γνώρισαν, τον κατανόησαν, τον θαύµασαν 
και τον αγάπησαν. Το τρυφερό, συγκινητικό και 
αναλυτικό αυτό εγχείρηµα είναι µια διαφωτιστική 
εµπειρία για τα βιώµατα και τα θέµατα που δια-
πότισαν το έργο, τη ζωή, τη σκέψη και την ψυχή 
του Κωστή Παπαγιώργη. Η ταινία βραβεύτηκε 
τον Μάρτιο του 2018 στη διάρκεια του Φεστιβάλ 
Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης από την ΠΕΚΚ 
(Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηµατογράφου) 
µε το εξής σκεπτικό: «Πρόκειται για το µεγάλης 
κινηµατογραφικής ακρίβειας πορτρέτο ενός 
µοναχικού ανθρώπου και σύγχρονου φιλοσόφου, 
το οποίο κινείται µακριά από την αγιογραφία. 
Το φιλµ πετυχαίνει µια εξαιρετική αντιστοίχιση 
του θέµατος µε το όλον του σινεµά, εισάγοντας 
ταυτόχρονα στιβαρούς µυθοπλαστικούς άξονες. Η 
σκηνοθετική αρτιότητα της Ελένης Αλεξανδράκη 
συνθέτει όλα τα παραπάνω σε µια ιδιαίτερα απο-
λαυστική ταινία».

Η δεύτερη stop-motion ταινία κινουµένων σχεδίων του Γουές Άντερσον είναι µια θαυµάσια περιπέτεια 
που µιλά για τη φιλία, την οικολογία, την αγάπη για τα ζώα, την τεχνολογία και την εξουσία µε φόντο την 
Ιαπωνία και το σινεµά του Κουροσάβα και µε τις φωνές µερικών εκ των κορυφαίων και πιο αγαπηµένων 
ηθοποιών του σύγχρονου σινεµά. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Ατάρι Κοµπαγιάσι, ενός 12χρονου 

προστατευόµενου του διεφθαρµένου δηµάρχου Κοµπαγιάσι. Όταν, µε προεδρικό διάταγµα, αποφασίζεται να µεταφερ-
θούν όλοι οι σκύλοι της πόλης Μεγκασάκι σε µια αχανή χωµατερή ονόµατι Νησί των Σκουπιδιών, ο Ατάρι ξεκινά µόνος 
του την αναζήτηση του σκύλου-σωµατοφύλακά του, Σποτς. Εκεί, µε τη βοήθεια µιας αγέλης ηµίαιµων φίλων, αρχίζει ένα 
επικό ταξίδι που θα καθορίσει την τύχη και το µέλλον ολόκληρης της νοµαρχίας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Γουές Άντερσον ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ: Φ. Μάρεϊ Άµπραχαµ, Μποµπ Μπάλαµπαν, Μπράιαν 
Κράνστον, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Τζεφ Γκόλντµπλουµ, Ακίρα Ίτο, Σκάρλετ Γιόχανσον, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Φράνσις Μακ Ντόρ-
µαντ, Μπιλ Μάρεϊ, Μαρί Νατσούκι, Γιοτζίρο Νόντα, Κουνίτσι Νοµούρα, Έντουαρντ Νόρτον, Γιόκο Όνο, Κόγιου Ράνκιν, 
Λιβ Σράιµπερ, Φίσερ Στίβενς, Τίλντα Σουίντον, Ακίρα Τακαγιάµα, Κόρτνεϊ Μπ. Βανς, Φρανκ Γουντ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 102΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Οdeon

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
ISLE OF DOGS
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

Όµορφα χείλη

info

tips
Beauty

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Κυτταρίτιδα: Ένα κοινό 
λίπος µε ένα φανταχτερό 
όνοµα

Σίγουρα θα έχετε ακούσει και διαβάσει πολλά δια-
τροφικά tips και «µαγικές» ασκήσεις για το πώς 
θα απαλλαγείτε από τον αιώνιο εχθρό, την κυτ-
ταρίτιδα. Tα πράγµατα όµως είναι απλά και η α-

λήθεια, δυστυχώς, µία.
Η απαλλαγή από την κυτταρίτιδα δεν απαιτεί κά-

ποια ειδική άσκηση, διατροφή, κρέµα ή µηχάνηµα, 
όπως επιµένουν κάποια βιβλία και ορισµένες διαφηµί-
σεις. Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει κανένα ειδικό 
«φάρµακο», το οποίο είναι ικανό να την εξαλείψει. Το 
λίπος είναι λίπος και για να µειωθεί πρέπει να µειωθούν 
οι προσλαµβανόµενες θερµίδες και να αυξηθεί η άσκηση. 
Μια εσφαλµένη αντίληψη που επικρατεί αφορά την απώ-
λεια λίπους από µια συγκεκριµένη περιοχή του σώµατος. 
Όσοι έχετε διαβάσει άρθρα υπό τίτλους όπως «Ασκήσεις για 
να χάσετε το λίπος της κοιλιάς» ή «Ασκήσεις κατά της κυττα-
ρίτιδας» και διάφορα παρόµοια και τα έχετε δοκιµάσει, προ-
φανώς δεν έχετε δει κανένα αποτέλεσµα και να γιατί:

Το λίπος συσσωρεύεται σε ολόκληρο το σώµα, µε βάση τα 
γενετικά καθορισµένα πρότυπα. Όταν ασκούµαστε, καταναλώ-
νουµε θερµίδες και το λίπος «καίγεται» συνολικά απ’ όλο το σώµα. 
∆εν µπορούµε να ασκούµαστε επιλεκτικά για να αποµακρύνουµε το 
λίπος απ’ όποια περιοχή του σώµατος θέλουµε. Σε περίπτωση που υ-
πάρχει χαλάρωση σε κάποια περιοχή του σώµατος, θα µπορούσε η το-
πική άσκηση να ενδυναµώσει τους µυς τοπικά, προκαλώντας αλλαγή στο 
περίγραµµα και στην περιφέρεια του συγκεκριµένου µέλους του σώµατος, 
µειώνοντας έτσι τους πόντους. Αλλά η άσκηση επηρεάζει τους µυς και όχι 
το λίπος. Οι γενικές αερόβιες ασκήσεις είναι πιο αποτελεσµατικές για το «κά-
ψιµο» του λίπους, αλλά δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί το σηµείο του σώµατος από 
το οποίο αποµακρύνεται το λίπος.

Εποµένως τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να ξοδευτούµε αγοράζοντας όλα 
αυτά τα «µαγικά» προϊόντα για την εξάλειψη της κυτταρίτιδας και οτιδήποτε άλλο προ-
σπαθούν να µας πουλήσουν προς δικό τους οικονοµικό όφελος, αλλά ούτε να «λιώσουµε» 
κάνοντας συγκεκριµένες ασκήσεις περιµένοντας «θαύµατα». Τα µόνα που χρειάζονται, δυστυ-
χώς ή ευτυχώς, είναι µια σωστή και ισορροπηµένη διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες α-
ποβάλλουν από τον οργανισµό τις τοξίνες, τακτική άσκηση (αερόβια και αναερόβια, διότι όλες χρειάζο-
νται), αρκετή θέληση και κυρίως πολλή υποµονή, καθώς δεν γίνονται θαύµατα από τη µια µέρα στην άλλη. 
Καλό κουράγιο, λοιπόν!
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tips
Beauty Από την εποχή των Μάγιας µέχρι σήµερα, η σοκολάτα 

αποτελεί το δηµοφιλέστερο γλύκισµα στη γη. Λέγεται 
ότι ο αυτοκράτορας Μοντεζούµα των Αζτέκων κατανά-
λωνε δεκάδες κούπες ενός ροφήµατος που περιείχε 
κακάο, κανέλα και πιπέρι και ήταν γνωστό ως «το ρό-

φηµα των θεών». Οι καρποί του κακαόδεντρου χρησιµοποιούνταν 
ως νόµισµα και φυλάσσονταν µαζί µε τον χρυσό και τις πολύτιµες 
πέτρες. Τον 14ο αιώνα το κακάο χαρακτηριζόταν «καφέ χρυσός» 
και κατά τον 16ο αιώνα εισήχθη στην Ευρώπη και έγινε πολύ δη-
µοφιλές σαν ένα ελαφρύ γλυκό ρόφηµα. Η πρώτη σοκολάτα σε 
πλάκα σε βιοµηχανικό επίπεδο παρήχθη το 1847 στο Μπρίστολ 
από τον Φράι, ενώ το 1875 ο Ελβετός Ντανιέλ Πίτερ πρόσθεσε 
γάλα στη συνταγή και δηµιούργησε τη σοκολάτα γάλακτος.

Σήµερα καταναλώνονται περίπου 3,7 εκατοµµύρια τόνοι 
κακάο ετησίως. Η χαρακτηριστική γλυκόπικρη γεύση της σοκο-
λάτας µε το ελαφρύ άρωµα και τη βουτυρώδη υφή έχει εµπνεύ-
σει από διάσηµους σεφ µέχρι ποιητές και ζωγράφους και έχει 
δηµιουργήσει µια ολόκληρη τέχνη γύρω της. Οι γκουρµέ σοκο-
λάτες παράγονται από την εξαιρετική ποικιλία κακάο της Βενε-
ζουέλας, το Κριόλο, ενώ ο κύριος όγκος της αγοράς από το µε-
σαίας ποιότητας Τρινιτάριο και το πιο φτωχό σε γεύση Φο-
ραστέρο. Μέσω ειδικής επεξεργασίας των σπόρων του κακάο 

παράγεται η κακαόµαζα, που αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία 
της σοκολάτας. Η σύσταση της κακαόµαζας είναι 53% βούτυρο του 

κακάο, 17% υδατάνθρακες, 11% πρωτεΐνες, 6% τανίνες και 1,5% θε-
οβρωµίνη. Οι πιο δηµοφιλείς τύποι σοκολάτας που κυκλοφορούν 

στην αγορά είναι η κουβερτούρα, η σοκολάτα υγείας, η σοκολάτα γά-
λακτος, η αµυγδάλου και η λευκή, που είναι η µόνη που δεν περιέχει 

καθόλου στερεά του κακάο αλλά µόνο βούτυρο και πρόσθετες ουσίες.
Η σοκολάτα από πολύ παλιά χρησιµοποιήθηκε ως φάρµακο, καθώς 

της αποδίδονταν πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά σταδιακά έχασε 
αυτή της την αίγλη στον ιατρικό κόσµο, διατηρώντας και αυξάνοντας τη 

δηµοφιλία της ως τρόφιµο. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αρχίζει να γίνε-
ται ξανά αντικείµενο θεραπευτικού ενδιαφέροντος, καθώς έρευνες δείχνουν 

ότι παρουσιάζει αντιφλεγµονώδεις και αντιοξειδωτικές δράσεις στον οργανι-
σµό µας.

Η σοκολάτα είναι µια εξαιρετική πηγή φλαβανολών, όπως οι επικατεχίνες, 
οι κατεχίνες, οι προκυανιδίνες,η θεοβρωµίνη, καθώς και πολλών µετάλλων, όπως 

το µαγνήσιο, το κάλιο και ο ψευδάργυρος. Οι προκυανιδίνες, στις οποίες οφείλει τα 
«πικρά» στοιχεία της γεύσης της, έχουν αντιθροµβωτική δράση και µας προστατεύουν 

από την αθηρογένεση, βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίµατος. Η σοκολάτα επιδρά θε-
τικά στον µεταβολισµό της γλυκόζης του αίµατος και βοηθάει στον έλεγχο της αρτηριακής υ-

πέρτασης. Η συνεχιζόµενη έρευνα για τη δράση του κακάο και της σοκολάτας δείχνει ότι επιδρά 
θετικά στη µείωση των LDL λιποπρωτεϊνών, εµποδίζοντας και την οξείδωσή τους, ενώ βοηθά στην 

αύξηση των πολύτιµων HDL, βελτιώνοντας συνολικά το λιπιδαιµικό µας προφίλ. Επιπλέον, η σοκολάτα 
µπορεί να βελτιώσει την ανοχή στην ινσουλίνη και το σύνδροµο χρόνιας κόπωσης, καθώς και τις γνωστικές 

λειτουργίες του εγκεφάλου. Η χρήση της βελτιώνει επίσης την αίσθηση αισιοδοξίας στους ανθρώπους, προκα-
λεί συναισθήµατα ευτυχίας και λιγότερη αίσθηση µοναξιάς, δηµιουργώντας συνολικά µια καλύτερη ψυχολογική 

κατάσταση. Η συνιστώµενη κατανάλωση σοκολάτας είναι 1-6 µερίδες ανά εβδοµάδα, αναφερόµενοι σε µερίδες των 
30 γραµµαρίων. Παρ’ όλα τα καλά που κάνει η σοκολάτα, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µας δίνει πάρα πολλές θερµίδες 

λόγω των λιπαρών και της ζάχαρης που περιέχει. Επιλέξτε σοκολάτες µε µεγάλη περιεκτικότητα σε κακάο και απολαύ-
στε µε σύνεση τον γλυκό αυτόν θησαυρό του περιπτέρου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την υγεία σας.

*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

 Σοκολάτα: 
Ο καφέ χρυσός 
του περιπτέρου

Όπως το πρόσωπο και γενικότερα η επιδερµίδα 
χρειάζονται φροντίδα και περιποίηση για να 
παραµείνουν όµορφα και υγιή, έτσι και τα 
χείλη µας, τα οποία είναι πολύ πιο ευαίσθητα 

και επηρεάζονται από τις κλιµατικές συνθήκες.

Η λύση κρύβεται στη σωστή ενυδάτωση και στην 
απολέπισή τους, προκειµένου να αποµακρυνθούν τα 
νεκρά κύτταρα και να παραµείνουν βελούδινα και 
όµορφα. Γι’ αυτό, καλό θα ήταν να χρησιµοποιήσετε 
και κάποιο αντιγηραντικό προϊόν µε µικροσφαιρίδια 
υαλουρονικού, που προσφέρουν λείανση στις µικρές 
ρυτίδες ή τις λεπτές γραµµές που εµφανίζονται στο 
περίγραµµά τους.

Για την απολέπιση, πριν καταφύγετε στις λύσεις 
του εµπορίου, δοκιµάστε το παρακάτω: µε µια 
οδοντόβουρτσα, την οποία θα βρέξετε µε λίγο νερό, 
τρίψτε απαλά τα χείλη σας και µετά ενυδατώστε τα µε 
βαζελίνη.

Επιπλέον, πολύ σηµαντική είναι η χρήση ειδικών 
lip balms που θα φροντίσουν, θα ενυδατώσουν 
και θα µαλακώσουν τα χείλη σας, χαρίζοντάς τους 
παράλληλα υπέροχο άρωµα, όπως µία από τις 24 
αποχρώσεις του Matte Liquid Lipcolor - Xtra Long 
Lasting της Lavish Care (https://lavishcare.eu/
makeup/lcmattelipgloss).
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