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πολιτική

Τελικά το κοινό ανακοινωθέν Εκκλη-
σίας-πολιτείας δεν ήταν κοινό, δεν 
ήταν ανακοινωθέν και δεν υπογρα-
φόταν ούτε από την Εκκλησία ούτε 
από την πολιτεία. Από κοινό ανακοι-

νωθέν εξελίχθηκε τελικά –από την πλευρά της Εκ-
κλησίας τουλάχιστον– σε µια δήλωση προθέσεων, η 
οποία δεν υπογραφόταν από εξουσιοδοτηµένους εκ-
προσώπους ούτε της Εκκλησίας ούτε της πολιτείας.

Το τελευταίο προκύπτει σαφώς από το γεγονός 
ότι η συµφωνία θα ισχύσει εφόσον εγκριθεί από το 
Υπουργικό Συµβούλιο και την Ιερά Σύνοδο. Και ε-
φόσον βέβαια στη συνέχεια γίνει νόµος του κράτους.

Ουσιαστικά, τα µείζονα ζητήµατα, τα οποία ο 
πρωθυπουργός και ο αρχιεπίσκοπος αποφάσισαν να 
αναδιατάξουν στις σχέσεις των δύο πλευρών, είναι 
δύο: η εκκλησιαστική περιουσία και το εργασιακό 
καθεστώς των ιερωµένων.

Η ασαφής εκκλησιαστική περιουσία
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, είναι ένα εξαιρετικά πολύ-
πλοκο ζήτηµα. ∆ιότι η γενική εικόνα περί εκκλησια-
στικής περιουσίας είναι εξαιρετικά θολή και σε πολ-
λές περιπτώσεις διαστρεβλωµένη.

Η άποψη ότι η Εκκλησία είναι ένας ιδιαίτερα 
πλούσιος οργανισµός στηρίζεται περισσότερο σε ε-
κτιµήσεις παρά σε αντικειµενικές τεκµηριωµένες 
αναλύσεις. Και αυτό διότι αγνοεί το πολυδαίδαλο 
σχήµα των περίπου 10.000 εκκλησιαστικών οργανι-
σµών, που µπορεί να έχουν κοινές διαχειρίσεις, αλλά 
πρόκειται για πολλά και ανεξάρτητα µεταξύ τους νο-
µικά πρόσωπα. Ο αρχιεπίσκοπος έχει γράψει ότι το 
96% της εκκλησιαστικής περιουσίας έχει δοθεί στο 
κράτος.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Η ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

Για παράδειγµα, η Εκκλησία φέρεται να είναι 
µέτοχος στην Εθνική Τράπεζα. Όµως ο πραγµατικός 
µέτοχος είναι η Μητρόπολη Ιωαννίνων, ο προκαθή-
µενος της οποίας είναι ο διαχειριστής των κληροδο-
τηµάτων Ζωσιµά και Σταύρου, του ιδρυτή της Τρά-
πεζας.

Με την ευρεία έννοια του όρου αυτό είναι εκ-
κλησιαστική περιουσία, µε τη νοµική έννοια του 
όρου είναι πολύ αµφίβολο αν µπορεί να θεωρηθεί.

Ο µητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιµος, η εκλογή 
του οποίου οφείλεται στην επιµονή του αρχιεπι-
σκόπου, δήλωσε ότι η συµφωνία Τσίπρα-Ιερώνυµου 
είναι µια συµφωνία που δίνει πολλές δυνατότητες. 
Μπορεί να συνεισφέρει σε αυτήν τα κληροδοτήµατα;

Ένα άλλο παράδειγµα, που δεν µπορεί να αποτι-
µηθεί, είναι τα πολλά διαµερίσµατα τα οποία δωρη-
τές κληροδοτούν στις ενορίες της γειτονιάς τους. Η 
δωρεά δεν γίνεται στην Εκκλησία αλλά σε ενοριακά 
συµβούλια ή ταµεία, τα οποία είναι αυτόνοµοι οργα-
νισµοί µε δικό τους ΑΦΜ, που είναι επίσης εξαιρε-
τικά αµφίβολο αν µπορούν να ενταχθούν στην «εκ-
κλησιαστική περιουσία», αν βέβαια τα ξέρει η Εκ-
κλησία.

Στις περισσότερες, δε, περιπτώσεις τα ενοίκια 
είναι χαµηλότερα από την αγοραία τιµή, γιατί χρη-
σιµοποιούνται για κοινωνικούς σκοπούς. Θεωρητικά 
σε φτωχές οικογένειες, αν και δεν είναι κανόνας αυτό. 
Γα παράδειγµα, το Χαρίσειο Γηροκοµείο της Θεσσα-
λονίκης, ίδρυµα του οποίου προεδρεύει ο µητροπο-
λίτης Θεσσαλονίκης, νοίκιαζε µε χαµηλό ενοίκιο δι-
αµέρισµά του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στον δή-
µαρχο Γιάννη Μπουτάρη, που δύσκολα εντάσσεται 
στην κατηγορία των εχόντων ανάγκη.

Ένα παράδειγµα διαφιλονικούµενων εκτάσεων 

είναι οι πλαγιές του Ολύµπου, που διεκδικεί η Μονή 
του Αγίου ∆ιονυσίου. Στη συµφωνία προβλέπεται 
παραίτηση του κράτους υπέρ της Εκκλησίας. Η µονή, 
όµως, δεν ανήκει στην Εκκλησία.

Μιλώντας στον Alpha, ο πρωθυπουργός είπε ότι 
σε λίγα χρόνια το µεγαλύτερο µέρος των λειτουργι-
κών δαπανών της Εκκλησίας, δηλαδή τα 200 εκατ. 
που της δίνει το ελληνικό κράτος, θα καλύπτεται από 
την αξιοποίηση της περιουσίας της. Το µέχρι τώρα 
παράδειγµα της προσπάθειας για αξιοποίηση των ε-
κτάσεων στη Φασκοµηλιά της Βουλιαγµένης, εδώ 
και τέσσερα χρόνια, όχι µόνο δεν απέδωσε χρήµατα 
αλλά πρόσφερε πολλή σκανδαλολογία. Για να υπάρ-
χει µια τάξης µεγέθους, αν το «µεγαλύτερο µέρος» 
των 200 εκατ. στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουρ-
γός είναι, ας πούµε, το 80%, δηλαδή 160 εκατ., θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2016 µόνο 10 ελληνικές 
εταιρείες κινήθηκαν πάνω από αυτό το ποσό.

Κληρικοί στα πρόθυρα απόλυσης
Αυτή ακριβώς η βεβαιότητα του πρωθυπουργού, ότι 
πολύ σύντοµα δεν θα χρειάζεται η επιχορήγηση του 
κράτους, ενίσχυσε την εργασιακή αβεβαιότητα των 
κληρικών, οι οποίοι αισθάνθηκαν ότι το κράτος προ-
σπαθεί να απαλλαγεί από τη µισθοδοσία τους. Τις α-
νησυχίες ενίσχυσε η αποστροφή του κυβερνητικού 
εκπροσώπου ότι αδειάζουν 10.000 θέσεις εργασίας 
στον δηµόσιο τοµέα, οι οποίες θα επαναπροκηρυ-
χθούν, όπως διαβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός.

Όµως το πρόβληµα µε τους δηµοσίους υπαλλή-
λους δεν είναι ο αριθµός τους αλλά το µισθολογικό 
κόστος. Όσο το µισθολογικό κόστος εξακολουθεί να 
βαραίνει το δηµόσιο ταµείο, δεν δηµιουργείται η δια-
φορά που θέλει να εκµεταλλευτεί η κυβέρνηση καλ-

λιεργώντας την προσδοκία 10.000 προσλήψεων και 
πυροδοτώντας εµµέσως πλην σαφώς έναν αντικληρι-
καλισµό για τις θέσεις που καταλάµβαναν στο ∆ηµό-
σιο, στερώντας τες από άλλες κοινωνικές οµάδες.

Όµως, αυτή τη στιγµή, οι εκτιµήσεις για τον α-
κριβή αριθµό των ιερωµένων που µισθοδοτούνται ως 
δηµόσιοι υπάλληλοι είναι αντικρουόµενες.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση µιλά για 
10.000, εκτιµήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν καλά 
τον χώρο κάνουν λόγο για 6.000. Η αλήθεια είναι 
κάπου στη µέση. Οι οργανικές θέσεις της Εκκλησίας 
της Ελλάδος είναι 10.400 και οι κενές θέσεις υπο-
λογίζονται περίπου σε 2.500. Ο εισαγωγικός µισθός 
ενός κληρικού είναι τα 644 ευρώ και ο µισθός του αρ-
χιεπισκόπου είναι 2.600 ευρώ.

Όµως η «έκφραση της βούλησης» του πρωθυ-
πουργού και του αρχιεπισκόπου δεν διευκρινίζει µε 
ποιον τρόπο οι ιερείς θα στερηθούν την ιδιότητα του 
δηµοσίου υπαλλήλου, η οποία προστατεύεται από το 
καθεστώς της µονιµότητας.

Ο ∆ηµητριάδος Ιγνάτιος είπε ότι αυτό αποτελεί 
«µαζική απόλυση», που θα έχει ως αποτέλεσµα τη 
«µεγαλύτερη και βιαιότερη αλλαγή εργασιακών σχέ-
σεων στην ιστορία του ελληνικού κράτους», και προ-
ειδοποίησε ότι οι ιερείς απειλούνται µε απώλεια ερ-
γασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων.

Το ερώτηµα, το οποίο ετέθη από πολλούς καθη-
γητές, ανάµεσα στους οποίους και ο κ. Κονιδιάρης, 
είναι αν θα υποστούν την αλλαγή αυτή και οι ιερωµέ-
νοι των µητροπόλεων οι οποίες ανήκουν στο Πατρι-
αρχείο, άρα δεν συµπεριλαµβάνονται στη συµφωνία 
Τσίπρα-Ιερώνυµου.

Ο καθηγητής Κονιδιάρης δεν απέκλεισε το ενδε-
χόµενο να δίνονται υπερεξουσίες στους υψηλά ιστά-
µενους στην ιεραρχία της Εκκλησίας, που θα µπο-
ρούν να προσλαµβάνουν και να απολύουν κατά το 
δοκούν.

Σε κάθε περίπτωση, αν βρεθεί η διαδικασία των 
απολύσεων, σύµφωνα µε κάποιες διαρροές, ο αρχιε-
πίσκοπος δεν θα ήταν αντίθετος στην παροχή στον 
φορολογούµενο της δυνατότητας καταγραφής στη 
φορολογική του δήλωση της επιθυµίας οι φόροι του 
να διατίθενται για θρησκευτικούς σκοπούς.

Πρόκειται για ένα µοντέλο που λέγεται γερµα-
νικό και ισχύει σε Αυστρία, ∆ανία, Φινλανδία, Ισλαν-
δία και κάποια καντόνια της Ελβετίας, σύµφωνα µε το 
οποίο όποιος δεν επιθυµεί εξαιρείται από τον φόρο 
της Εκκλησίας, Kirchensteuer.

Η πρόταση είχε κατατεθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
το 2013, διά του Τάσου Κουράκη, ο οποίος είχε πει 
ότι εναλλακτική πρόταση είναι να επιβληθεί ειδικός 
φόρος σε όσους πολίτες δηλώνουν κατά την υποβολή 
της φορολογικής τους δήλωσης ότι είναι χριστιανοί 
ορθόδοξοι, ο οποίος θα αποδίδεται στην Εκκλησία.

∆εν αποκλείεται να συζητηθεί, αν ο αρχιεπίσκο-
πος καταφέρει να περάσει τη συµφωνία…
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ΤΟ ΆΔΕΙΟ ΤΆΜΕΙΟ ΔΕΝ 
ΕΙΝΆΙ ΆΝΤΙΣΥΝΤΆΓΜΆΤΙΚΟ

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΆΛΛΗ*

Οι «προηγούμενοι» δεν κυβέρνησαν καλά. Τι δεν 
έκαναν καλά οι προηγούμενοι; Εντοπίσαμε τα 
λάθη; Καταγράψαμε τα προβλήματα; Δώσαμε λύ-
σεις; Ήταν, οι όποιες λύσεις, κατάλληλες; Το βα-
σικό σύνθημα που έφερε την παρούσα κυβέρνηση 

στην εξουσία ήταν το «οι προηγούμενοι κατέστρεψαν τη χώρα». 
Πώς έγινε, αν έγινε, αυτό;

Μέχρι το 2010 η χώρα έδινε σε 45χρονους συνταξιούχους 
ποσά της τάξης των 1.500 έως 2.500 ευρώ. Το 2010 βρέθηκε σε α-
δυναμία να συνεχίσει να το κάνει. Ποια είναι η καταστροφή: το ότι 
έδινε αυτές τις συντάξεις ή το ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να το 
κάνει; Εάν βάζω επί 25 χρόνια το 1/4 του μισθού μου στην άκρη, 
μπορώ για τα επόμενα 25 έτη να εισπράττω έναν ολόκληρο μισθό 
κάθε μήνα; Διακόσια δισεκατομμύρια από το κρατικό χρέος προ-
έρχονται από την μέσω δανεισμού επιδότηση του ασφαλιστικού 
μας συστήματος. Διότι οι αυξήσεις δίνονταν με το μάτι και όχι με 
βάση όσα είχαμε στην άκρη.

Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για τους μισθούς του Δημοσίου. 
Δίνονταν με κριτήριο την ανάγκη «να ζει ο άνθρωπος καλά» και όχι 
το αν έχουμε να τα δώσουμε. Φυσικά και χωρίς κανείς να εξετά-
ζει εάν ο εργαζόμενος επέστρεφε με εργασία έστω τα μισά απ’ όσα 
πληρωνόταν. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι μισθοί και συντάξεις 
αυξάνονταν επειδή το ελληνικό κράτος δανειζόταν ασταμάτητα.

Καταστροφή είναι το ότι δανειζόταν ασταμάτητα ή το ότι δεν 
μπορούσε πλέον να δανειστεί κι άλλο;

Εάν ισχύει το πρώτο, τότε έπρεπε κάτι να αλλάξουμε για να μη 
χρειαστεί να ξαναδανειστούμε. Είναι αυτονόητο βέβαια ότι τα δα-
νεικά θα τα αποπληρώσουμε. Έτσι γίνεται παντού στον κόσμο και 
όσο κι αν φωνάξουμε, δεν θα αποτελέσουμε εξαίρεση. Μέχρι και 
ο Πρόεδρος Πούτιν στη Ρωσία αποπλήρωσε τα δάνεια του τσάρου 
για να μπορέσει να βγει στις αγορές και να ξαναπάρει θέση στο δι-
εθνές παίγνιο ισχύος.

Εάν ισχύει το δεύτερο, τότε έπρεπε κάτι να αλλάξουμε για να 
μπορέσουμε να ξαναδανειστούμε.

Ο συνδυασμός είναι η προφανής λιγότερο επώδυνη λύση.
Ο τελευταίος προϋπολογισμός, προτού η χώρα μπει σε πρό-

γραμμα διάσωσης (αυτή είναι η ορθή διατύπωση), εκτελέστηκε με 
έλλειμμα το 1/3 των δαπανών, το οποίο καλύφθηκε με δανεισμό. 
Επειδή την επόμενη χρονιά ουδείς δέχτηκε να μας δανείσει, αν έ-
πρεπε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας, έπρεπε (σχηματικά) όλες 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε 
νόμιμες τις περικοπές του 2010 με το 
αιτιολογικό ότι το κράτος αιφνιδιάστηκε. 
Έκρινε παράνομες τις περικοπές του 
2012 με το αιτιολογικό ότι η πολιτεία 
είχε τον χρόνο να προετοιμαστεί και 
να κάνει αναλογιστικές μελέτες, ώστε 
οι περικοπές να είναι στοχευμένες και 
αποτελεσματικές.

οι δαπάνες στη χώρα να κοπούν κατά 1/3 για να μην έχουμε έλ-
λειμμα και κατά ένα επιπλέον ποσοστό για να μπορούμε να α-
ποπληρώνουμε τόκους και χρεολύσια της εποχής της ανέμελης 
«ανάπτυξης».

Επειδή τα νούμερα ήταν τρομακτικά, ήταν μονόδρομος να 
ξαναδανειστούμε, για να μην περιπέσουμε σε ακραία αποσύν-
θεση. Τα κράτη της Ευρωζώνης δέχτηκαν να μας δανείσουν, για 
τους δικούς τους λόγους και για τα δικά τους συμφέροντα φυ-
σικά, αλλά, ασχέτως του τι «μας επέβαλαν» με τα μνημόνια, το ε-
ρώτημα είναι τι θελήσαμε να κάνουμε εμείς.

Τα μνημόνια ήταν συνοδευτικά κείμενα του δανεισμού, με 
τα οποία αναλαμβάναμε την υποχρέωση να «αλλάξουμε». Να ι-
σοσκελίσουμε τους προϋπολογισμούς μας, ώστε να μην ξοδεύ-
ουμε περισσότερα απ’ όσα βγάζουμε (διαφωνεί κανείς με αυτό;) 
και να μας περισσεύει και κάτι για να αποπληρώνουμε τα δα-
νεικά. Να μπορέσουμε να ξαναδανειστούμε και για να ανακυ-
κλώσουμε παλιότερα χρέη και για να μπορέσουμε να χρηματο-
δοτήσουμε κάποιες αναπτυξιακές δράσεις.

Σήμερα, μετά από οκτώ χρόνια μνημόνια και με δύο χρόνια 
προκαταβολικά νομοθετημένα μέτρα (τα οποία… δεν θα εφαρ-
μόσουμε!), εξακολουθούμε να μην μπορούμε να δανειστούμε. 
Πρέπει με όσα βγάζουμε και να ζούμε και να αποπληρώνουμε 
τα δανεικά. Έχουμε, υποτίθεται, στην άκρη λεφτά για να περά-
σουμε δύο χρόνια χωρίς να δανειστούμε. Το φετινό πλεόνασμα, 
βέβαια, πλησιάζει το ποσό που το κράτος χρωστάει στους ιδιώ-
τες. Άρα δεν βγάζουμε όσα ξοδεύουμε…

Στο μεταξύ, μέσα στην κρίση, ο αριθμός των πρόωρων συ-
νταξιούχων αυξήθηκε σημαντικά, ενώ ο αριθμός των εργαζομέ-
νων μειώθηκε. Η κρίση θα έφερνε ανεργία, αλλά ο αριθμός των 
εργαζομένων μειώνεται και γιατί ο πληθυσμός της χώρας γερ-
νάει και γιατί πολλοί νέοι μεταναστεύουν και εισέρχονται για 
πρώτη φορά στην αγορά εργασίας απευθείας στο εξωτερικό. Εί-
μαστε το μόνο κράτος στον κόσμο το οποίο πιστεύει ότι θα φέρει 
ανάπτυξη παράγοντας συνταξιούχους.

Πρακτικά, καταφέραμε μέσα από συστηματική διακομμα-
τική άρνηση εφαρμογής είτε των μνημονίων είτε των βασικών 
κανόνων λογικής να κάνουμε μια βίαιη αναδιανομή των εισο-
δημάτων μέσα από την άγρια φορολόγηση όσων απέμειναν να 
δουλεύουν, υπέρ δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων και κρα-
τικοδίαιτων.

Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι το χρεοκοπημένο κράτος υπο-
χρεωτικά θα μειώσει τις παροχές.

Αρνούμαστε να αποφασίσουμε (σκληρή και πικρή η αλήθεια) 
ότι πρέπει κάποιοι να θυσιάσουν μέρος του βιοτικού επιπέδου 
τους για να επιβιώσουμε. Η αυτονόητη απάντηση είναι ότι όλοι 
πρέπει να θυσιάσουμε, αλλά αν πρέπει κάπου να επαυξήσουμε, 
αυτό δεν μπορεί να γίνει στην παραγωγική γενιά αλλά στη συντα-
ξιοδοτημένη. Ουδείς φυσικά σκέφτεται να προτείνει στους πρό-
ωρα συνταξιοδοτημένους να γυρίσουν στη δουλειά.

Ο πενηντάρης συνταξιούχος πρέπει να σπουδάσει παιδιά. Δεν 
μπορούμε να του κόψουμε τη σύνταξη. Σωστό, αλλά κόψαμε τα 
2/3 των αποδοχών του πενηντάρη που εργάζεται για να μη μειώ-
σουμε τη σύνταξη του συνομηλίκου του. Και πλέον δεν μπορεί ο 
εργαζόμενος να σπουδάσει τα παιδιά του.

Τη λύση υποτίθεται ότι έδωσε η Δικαιοσύνη, η οποία έκρινε 
αντισυνταγματικές τις μειώσεις των συντάξεων. Βρέθηκαν λεφτά; 
Όχι.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμες τις περικοπές 
του 2010 με το αιτιολογικό ότι το κράτος αιφνιδιάστηκε. Έκρινε 
παράνομες τις περικοπές του 2012 με το αιτιολογικό ότι η πολιτεία 
είχε τον χρόνο να προετοιμαστεί και να κάνει αναλογιστικές μελέ-
τες, ώστε οι περικοπές να είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές.

Με απλά λόγια, αποδοκίμασε τις πρόχειρες πρακτικές και κά-
λεσε την πολιτεία να οργανώσει σωστά τις περικοπές, ώστε να μην 
είναι περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται επώδυνες, να είναι πιο ι-
σορροπημένες και να μη χρειαστεί να ξαναγίνουν. Δεν είπε ότι 
δεν πρέπει να γίνουν περικοπές.

Οι περισσότεροι από εμάς, βέβαια, το μόνο που θέλησαν να 
καταλάβουν είναι ότι μπορούν να ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω…

Η ελληνική Δικαιοσύνη δεν κήρυξε το άδειο ταμείο αντισυ-
νταγματικό. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, διότι δεν μπορεί να βγει 
και να πει «χοντρά» στους πολιτικούς ότι τα θαλάσσωσαν. Τους 
είπε «κάντε κουμάντο». Αναλογιστικές μελέτες και άλλα τέτοια 
περίεργα ζητούσε η τρόικα, από την οποία… απαλλαγήκαμε! Απέ-
μεινε το ΔΝΤ, το οποίο «δεν έχει πλέον ρόλο» να επισημαίνει ότι 
τα νούμερα δεν βγαίνουν.

Το πρόβλημα είναι ότι με πρόσχημα τις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας ζητείται να νομοθετηθεί αναστροφή των 
περικοπών. Αλλά λεφτά δεν υπάρχουν! Το κρίμα θα το χρεωθεί ο 
κάθε επόμενος που δεν θα έχει να δώσει και… το Συμβούλιο της 
Επικρατείας.

Αναλογιστικές μελέτες και σαφείς προγνώσεις και σχεδιασμό 
για την οικονομία εξακολουθούμε να μην έχουμε και να μη θέ-
λουμε να αποκτήσουμε.

Θα είναι η πρώτη φορά που το κράτος θα πτωχεύσει παριστά-
νοντας ότι εφαρμόζει δικαστική απόφαση.

Κι επειδή «πρώτα ο άνθρωπος και μετά οι αριθμοί», οι αριθμοί 
θα μείνουν άθικτοι και το 2015 θα μας φανεί σχολικός περίπατος.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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ανάλυση

Τα νέα από την οικονομία δεν είναι καλά, όλα 
δείχνουν ότι η περίοδος μετά το πρόγραμμα 
και μετά το μνημόνιο είναι προβληματική και 
μπορεί να γίνει εφιαλτική εξαιτίας των προε-
κλογικών ελιγμών του κ. Τσίπρα.

Τα σημάδια της επιδείνωσης
Μια σειρά από οικονομικά μεγέθη εξελίσσονται το τελευ-
ταίο διάστημα σε λάθος κατεύθυνση.

Τα επιτόκια στα δεκαετή ομόλογα του ελληνικού Δημο-
σίου κινούνται σε επίπεδα άνω του 4,2%, γεγονός που καθι-
στά τον δανεισμό του ελληνικού Δημοσίου ακριβό και εμπο-
δίζει τη γρήγορη και μαζική έξοδο στις αγορές.

Δύο είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που ασκούν ανοδική 
πίεση στα ελληνικά επιτόκια.

Η ιταλική αναταραχή, που προβλέπεται να συνεχιστεί, 
για πολιτικούς λόγους, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές 
του Μαΐου 2019, και η ανοδική τάση των διεθνών επιτοκίων, 
που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και αναμένε-
ται να επεκταθεί σταδιακά και στην Ε.Ε.

Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος δεν 
εμφανίζουν προς το παρόν αύξηση στα επιτόκια των δεκαε-
τών ομολόγων τους, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
η ελληνική οικονομία παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη στη δι-
εθνή συγκυρία, σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν λι-
γότερα διαρθρωτικά προβλήματα και καλύτερη αναπτυξι-
ακή δυναμική.

Η δεύτερη ανησυχητική εξέλιξη έχει να κάνει 
με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το 
χρέος του ελληνικού Δημοσίου θα φτάσει το 2018 
στο 182% του ΑΕΠ, περίπου 5 μονάδες πάνω από 
τον προηγούμενο στόχο.

Πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη, εφόσον, 
παρά τις θυσίες, συνεχίζεται η πορεία υπερχρέω-
σης του ελληνικού Δημοσίου. Επειδή μάλιστα συν-
δυάζεται με την προσωρινή αδυναμία του να βγει 
στις αγορές, οδηγεί τους επενδυτές και τους κερδο-
σκόπους σε ιδιαίτερα αρνητικά συμπεράσματα για 
την προοπτική της ελληνικής οικονομίας.

Τους τελευταίους δύο μήνες παρατηρείται σημα-
ντική χρηματιστηριακή πτώση σε χαμηλά επίπεδα, ενώ 
χειροτέρεψαν αισθητά οι δείκτες επιχειρηματικού κλίμα-
τος και εμπιστοσύνης. Ως αποτέλεσμα της νέας κατάστασης 
που δημιουργείται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε την ε-
κτίμησή της για την προοπτική των επενδύσεων το 2018 και 
αντί για αύξηση της τάξης του 10% προβλέπει νέα μείωση, 
της τάξης του 2%, η οποία αναμένεται να αυξήσει το τερά-
στιο επενδυτικό έλλειμμα που χωρίζει την ελληνική οικονο-
μία από τις ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρωζώνης.

Δαπανηροί ελιγμοί
Η Ελλάδα είναι προς το παρόν εκτός διεθνών αγορών, εμφα-
νίζει τάσεις παραπέρα υπερχρέωσης και καταγράφεται επι-
δείνωση του επιχειρηματικού, επενδυτικού κλίματος και της 
προοπτικής. Όλα αυτά δείχνουν ότι το τρίτο πρόγραμμα-μνη-
μόνιο, το λεγόμενο μνημόνιο Τσίπρα, δεν έλυσε τα μεγάλα 
διαρθρωτικά προβλήματα της εθνικής οικονομίας, ούτε δη-
μιούργησε αναπτυξιακή δυναμική. Τα μόνα καλά νέα έρχο-
νται από τον τουρισμό, σε πείσμα της κυβερνητικής υπερφο-
ρολόγησης του κλάδου, και από τις επενδύσεις, ιδιωτικοποι-
ήσεις που προγραμματίστηκαν επί κυβέρνησης Σαμαρά και 
προωθήθηκαν παρά τις βασικές αντιρρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ενθαρρυντικές είναι και οι επιδόσεις του εξαγωγικού τομέα, 
οι οποίες όμως κινδυνεύουν από νέα οικονομικά βάρη, όπως 
είναι η προγραμματισμένη αύξηση του ενεργειακού κόστους 
λόγω οικονομικής αδυναμίας της ΔΕΗ.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον ο κ. Τσίπρας επιδίδεται 
σε ριψοκίνδυνους προεκλογικούς ελιγμούς.

Χαρακτηριστικός της ανευθυνότητάς του είναι ο τρόπος 
που χειρίζεται το θέμα της μισθοδοσίας των ιερέων. Για να 

ΠΡΟΣ ΝΈΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΙΣΉ 

ΜΈ ΥΠΟΓΡΑΦΉ 
ΤΣΙΠΡΑ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Αύξηση χρέους, πτώση 
επενδύσεων, επιδείνωση 
κλίματος.

Η παροχολογία φέρνει διαχειριστική 
χαλάρωση και κρίση εμπιστοσύνης.

Απίθανα κόλπα με τους ιερείς που 
φεύγουν αλλά μένουν στον κρατικό 
προϋπολογισμό.

των φορολογούμενων πολιτών.
Συμπληρώνει τον θεσμικό, πολιτικό ακροβατισμό του 

με την πρόθεση να προσλάβει, μετά τις εκλογές του 2019, 
10.000 δημοσίους υπαλλήλους στη θέση των ιερέων, που 
όμως παραμένουν, σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία τους, στον 
κρατικό προϋπολογισμό.

Με ανάλογο τρόπο διαχειρίζεται ο κ. Τσίπρας και το 
θέμα των συντάξεων. Παροχολογεί, ενώ συνεχίζεται η επι-
δείνωση της θέσης των συνταξιούχων.

Μειώθηκαν οι νέες συντάξεις και όσοι συνταξιοδοτού-
νται μετά το καλοκαίρι του 2016 υφίστανται δραστικές μειώ-
σεις. Έγινε σημαντική περικοπή των επικουρικών συντάξεων 
και των εφάπαξ, ενώ εξαφανίστηκε το ΕΚΑΣ, που ανέρχεται 
πλέον στα 15 ευρώ τον μήνα.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας θριαμβολογεί επειδή, σύμ-
φωνα με τις ενδείξεις, θα μπορέσει να πάρει πίσω την υπο-
γραφή που έβαλε ο κ. Τσακαλώτος στο Eurogroup για μεί-
ωση και των παλαιών συντάξεων με τη μέθοδο Κατρούγκα-
λου.

Πιθανότατα θα πρόκειται για αναβολή και όχι ματαίωση 
του μέτρου, εφόσον πολλά εξαρτώνται από την πορεία του 
χρέους. Η διαφορά μεταξύ χαμηλότερων νέων συντάξεων 
και υψηλότερων παλαιών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
νέες δικαστικές περιπέτειες.

Δεν έχουμε, πάντως, να κάνουμε με βελτίωση της θέσης 
των συνταξιούχων, που είναι ήδη εξαιρετικά δύσκολη, 

αλλά με αναβολή της παραπέρα επιδείνωσης της θέσης 
των παλαιών συνταξιούχων.

Ανάλογη προσέγγιση έχει ο κ. Τσίπρας στο θέμα 
των προεκλογικών προσλήψεων, στη μείωση του 
ΕΝΦΙΑ και στη μείωση των φορολογικών και ασφα-
λιστικών κρατήσεων για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες.

Έχει δεσμευτεί για μία πρόσληψη για κάθε συ-
νταξιοδότηση στο Δημόσιο, αλλά δημιουργεί την 
εντύπωση ότι έρχονται πολλές δεκάδες χιλιάδες 
προσλήψεις. Όλες οι έρευνες της κοινής γνώμης 

δείχνουν ότι βασική προτεραιότητα για τα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις είναι η μείωση των άμεσων 

και έμμεσων φόρων, αλλά ο πρωθυπουργός δίνει α-
πόλυτη προτεραιότητα στην ενίσχυση του κομματικού 

κράτους και την εξυπηρέτηση της εκλογικής πελατείας. 
Το πρώτο εξάμηνο του 2018 η μισθοδοτική δαπάνη του Δη-

μοσίου αυξήθηκε κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο 
εξάμηνο του 2017, ενώ εκτιμάται ότι το 2018 η ετήσια μισθο-
λογική δαπάνη του Δημοσίου θα ξεπεράσει κατά 2 δισ. ευρώ 
τη δαπάνη του 2014.

Στο ζήτημα του ΕΝΦΙΑ ο κ. Τσίπρας δεν προχωράει σε 
ουσιαστική μείωση του φόρου που θα καταργούσε, απλώς 
προσπαθεί να απαξιώσει πολιτικά την πρόταση που έχει 
κάνει εδώ και δύο χρόνια ο κ. Μητσοτάκης για μείωση κατά 
30%, για να πάρει ξανά αξία η οικογενειακή περιουσία και 
να λειτουργήσει η αγορά ακινήτων και στις μη τουριστικές 
περιοχές.

Τέλος, η φορολογική, ασφαλιστική ελάφρυνση των ελεύ-
θερων επαγγελματιών είναι μια καθυστερημένη προσπάθεια 
να διορθωθεί το κυβερνητικό λάθος που οδήγησε περισσό-
τερους ελεύθερους επαγγελματίες στην παράλληλη οικονο-
μία λόγω εξοντωτικών κρατήσεων.

Ο συνδυασμός μεγάλων διαρθρωτικών προβλημάτων της 
ελληνικής οικονομίας, επιδείνωσης της διεθνούς συγκυρίας 
και μιας ακατάσχετης παροχολογίας που δεν έχει οικονο-
μική βάση αλλά δημιουργεί κλίμα χαλάρωσης και αβεβαιό-
τητας μπορεί να μετατρέψει, εάν δεν ελεγχθεί η κατάσταση, 
την Ελλάδα σε Αργεντινή της Ευρωζώνης. Θα μας λένε για 
ένα διάστημα ότι πηγαίνουμε καλύτερα, για να διαπιστώ-
σουμε στη συνέχεια ότι έχουμε τεράστια οικονομική από-
σταση να καλύψουμε και πως δεν μπορούμε να σηκώσουμε 
το φορτίο του χρέους του ελληνικού Δημοσίου με συγκρι-
τικά υψηλά επιτόκια.

δημιουργήσει την εντύπωση διαχωρισμού κράτους και Εκ-
κλησίας τούς αποσύρει από το μισθολόγιο του Δημοσίου, 
αλλά δεσμεύει το ετήσιο ποσό των 200 εκατ. ευρώ για τη μι-
σθοδοσία τους από τον κρατικό προϋπολογισμό με χρήματα 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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συνέντευξη

Από την ημέρα της υπογραφής 
της Συμφωνίας των Πρεσπών 
έχουμε δύο διαφορετικές 
ερμηνείες, πριν καν κυρωθεί 
από τις δύο χώρες, σε 
θεμελιώδη ζητήματα της 
συμφωνίας, που αφορούν 
στην εθνότητα/εθνικότητα/
υπηκοότητα και στη γλώσσα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς, πρέσβης επί τιμή

«Έχουμε μια συνέχεια 
κακών επιλογών στις σχέσεις 

με την Αλβανία»

Μ
ε αφορμή την υπόθεση 
του Κωνσταντίνου Κα-
τσίφα, ο πρέσβης επί 
τιμή Αλέξανδρος Π. 
Μαλλιάς αναλύει τις 
σχέσεις Ελλάδας και 
Αλβανίας, υπογραμμί-
ζοντας τα στρατηγικά 

λάθη της Αθήνας. Παράλληλα, επισημαίνει μεί-
ζονες εμπλοκές στο ζήτημα της Συμφωνίας των 
Πρεσπών.

Η υπόθεση Κατσίφα δημιουργεί νέες εντά-
σεις στις σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας. Κατ’ 
αρχάς θα ήθελα να μου πείτε τι θεωρείτε εσείς 
ότι συνέβη.
Δεν ήμουν παρών και δεν υπάρχουν άλλοι αυτό-
πτες μάρτυρες, πέραν των ειδικών δυνάμεων της 
Αλβανικής Αστυνομίας, της RENEA, που ήρθαν 
ειδικά για την υπόθεση αυτή από τα Τίρανα. Συ-
νεπώς, δεν θα ήθελα να μπω στη λογική τού να 
αναζητήσουμε τι συνέβη. Όμως το αποτέλεσμα 
είναι ότι έχουμε έναν Έλληνα νεκρό, την ημέρα 
που στο κοιμητήριο στους Βουλιαράτες Έλλη-
νες και Αλβανοί επίσημοι, μαζί, τίμησαν του Έλ-
ληνες νεκρούς που έπεσαν το 1940-1941 στον 
αγώνα κατά του φασισμού και του ολοκληρω-
τισμού. Θυμίζω, δε, ότι εκείνη την περίοδο ο ι-
ταλικός στρατός χαιρετίστηκε απ’ όπου κι αν πέ-
ρασε στην Αλβανία. Στους Βουλιαράτες, λοιπόν, 
είχαμε δύο συμβάντα, τα οποία, παρ’ ότι απέχουν 
περίπου 78 χρόνια, έχουν πολλά κοινά σημεία: 
το ’40-’41 η Αλβανία ήταν εχθρική της Ελλάδας 
χώρα και χρειάστηκαν 77 χρόνια για να επιτρέψει 
η –εταίρος και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ– σημερινή 
Αλβανία την αναζήτηση και τον ενταφιασμό των 
οστών των Ελλήνων πεσόντων. Τώρα, χρειάστη-
καν δέκα μέρες για να δοθεί η σορός του φονευ-
θέντος ομογενή στην οικογένειά του. Θα έλεγα ότι 
η Αλβανία ακόμα και σήμερα δείχνει να φοβάται 
τους νεκρούς μας, ενώ πρέπει να υπογραμμίσω 
ότι μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση το γεγο-
νός ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε ομόθυμη κατα-
δίκη του συμβάντος –άλλο το τι θα βγάλει το πό-
ρισμα της δικαστικής έρευνας–, ενώ στην Αλβα-
νία οι πάντες, με πρώτο τον πρωθυπουργό Έντι 
Ράμα, έσπευσαν να δείξουν πρωτόγονα και πε-
ριπαικτικά αισθήματα απέναντι σε έναν νεκρό.

Ξεφεύγοντας από αυτό καθαυτό το περιστα-
τικό, γιατί θεωρείτε ότι η Αλβανία επιχειρεί 
να αυξήσει την ένταση προς την Ελλάδα, σε 
μια στιγμή, μάλιστα, που η Αθήνα επιχειρεί να 
κλείσει ζητήματα;
Η βούληση για την επίλυση των πραγματικών 
προβλημάτων με την Αλβανία δεν είναι σημε-
ρινή. Ήταν η πολιτική πολλών ελληνικών κυβερ-
νήσεων τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι αλήθεια ότι 
το 2016 άρχισε μια προσπάθεια επίλυσης των εκ-
κρεμοτήτων μέσω ενός «πακέτου». Προσωπικά, 
θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια ήταν σωστή. Ω-
στόσο, στην πορεία της είδαμε να κάνουμε μο-
νομερείς παραχωρήσεις –παροχές τις λέω εγώ– 
στην Αλβανία, χωρίς αντίστοιχα ανταλλάγματα. Η 
σημαντικότερη ήταν η συναίνεσή μας για την έ-
ναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της 
Αλβανίας με την Ε.Ε., η οποία αποτελεί μια κακή 
επιλογή, καθώς έγινε χωρίς κανένα αντάλλαγμα. 
Δυστυχώς, έχουμε μια συνέχεια κακών επιλο-
γών, διότι το 2014, επί ελληνικής προεδρίας της 

Ε.Ε., συναινέσαμε στην επιλογή της Αλβανίας ως 
υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Προφανώς είμαι υπέρ των «παροχών», αλλά 
με ανταλλάγματα, τα οποία θα είναι συμφωνη-
μένα, γραπτά και εγκεκριμένα από την αλβανική 
Βουλή, ειδάλλως η εμπειρία δείχνει ότι η Αλβανία 
θα υπαναχωρήσει. Για να απαντήσω, λοιπόν, στο 
ερώτημά σας, η Αλβανία δείχνει να μην είναι ευ-
αίσθητη στις ενέργειες και πρωτοβουλίες της Ελ-
λάδας, ακριβώς επειδή θεωρεί ότι η Ελλάδα, όταν 
κάνει κάτι χωρίς να ζητά αντάλλαγμα, το κάνει ε-
πειδή είναι σε θέση αδυναμίας. Πρέπει να πω ότι 
δεν έχει σημασία τι πιστεύουμε εμείς, αλλά τι δεί-
χνουμε. Και σε σχέση με την Αλβανία διαχρονικά 
συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε σε θέση αδυ-
ναμίας, προφανώς όχι στρατιωτικής ή αμυντικής.

Εννοώ ότι για κάποιους λόγους που δεν μπορώ 
να εξηγήσω η Ελλάδα δείχνει διαρκώς ότι είναι σε 
θέση αδυναμίας. Απέναντι στην Αλβανία έχουμε 
αλληλοσυγκρουόμενα αισθήματα, αυτό της από-
λυτης υπεροχής, της αλαζονικής υπεροχής και 
ταυτόχρονα του μεγάλου φόβου. Η καχυποψία 
είναι υπαρκτή και στις δύο χώρες, ωστόσο στην 
Αλβανία είναι η κυρίαρχη παράμετρος, η οποία 

επηρεάζει καταλυτικά τις διμερείς σχέσεις, και 
αυτό ξεκινά από το πολιτικό κατεστημένο της Αλ-
βανίας, ειδικά δε στις κυβερνήσεις του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος. Ασφαλώς δεν έχει την ίδια μορφή, 
όμως είναι η συνέχεια του Εργατικού Κόμματος 
του Ενβέρ Χότζα. Θα μπορούσα να πω ότι οι σχέ-
σεις μας είναι πιο προβλέψιμες όταν κυβερνά το 
Δημοκρατικό Κόμμα στην Αλβανία, αλλά αυτό θα 
πρέπει να το βάλουμε στη ζυγαριά των παραμέ-
τρων. Σημειώνω, δε, ότι στις τελευταίες εθνικές 
εκλογές το Σοσιαλιστικό Κόμμα του κ. Έντι Ράμα 
πήρε ποσοστό άνω του 50% στις περιοχές όπου 
ζει η ελληνική μειονότητα, πλην Χειμάρρας. Συ-
νεπώς, υπάρχει ένα πρόβλημα στην ερμηνεία 
των κινήτρων και των λόγων.

Όσον αφορά, δε, στον κ. Ράμα, πρέπει να πω 
ότι η προσωπική πεποίθησή του είναι ότι ο ισχυ-
ρός παίκτης στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, ο παί-
κτης που πρέπει να έχει το πάνω χέρι, πρέπει να 
είναι η Αλβανία, και αυτό το βλέπουμε διαρκώς 
τα τελευταία πέντε χρόνια. Προβλέπω, δε, ότι θα 
συνεχίσει να συμβαίνει, ανεξαρτήτως των συμ-
φωνιών που θα υπογραφούν ή δεν θα υπογρα-
φούν μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

Τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρ-
νηση;
Κατά την άποψή μου, το βασικό θα ήταν η ελλη-
νική κυβέρνηση να στηρίξει το κόμμα της Ένωσης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προφανώς Βορειο-
ηπειρώτες ψηφίζουν (και ψηφίζονται) και (με) τα 
υπόλοιπα κόμματα της Αλβανίας, αλλά το κόμμα 
που εκπροσωπεί αυθεντικά τη μειονότητα είναι 
το κόμμα της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των. Η τελευταία φορά που υπουργός Εξωτερι-
κών της Ελλάδας συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
του κόμματος ήταν πριν από δύο ή τρία χρόνια. 
Δηλαδή έχουν μεσολαβήσει εθνικές εκλογές, έρ-
χονται δημοτικές και περιφερειακές εκλογές πολύ 
σημαντικές για το μέλλον των Ελλήνων υποψη-
φίων στη Χειμάρρα, και η Αθήνα δεν συνεννοεί-
ται με το κόμμα, δεν στηρίζει τις επιλογές του κυ-
ρίως στη Χειμάρρα. Τότε υπονομεύει τα διαπραγ-
ματευτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Θέλω να 
ελπίζω ότι αυτή η άσχημη παρένθεση θα κλείσει.

Για να αλλάξουμε θέμα, πού βρισκόμαστε με 
τη Συμφωνία των Πρεσπών;
Στο τελευταίο μου βιβλίο [σ.σ.: «Ελλάδα και Βό-
ρεια Μακεδονία – Η Αυτοψία της Δύσκολης Συμ-
φωνίας των Πρεσπών» (εκδόσεις Ι. Σιδέρης)] την 
ονομάζω «η δύσκολη συμφωνία», διότι προβλέπει 
έναν συγχρονισμό των εκατέρωθεν ενεργειών, ε-
τεροχρονισμένο, ο οποίος όμως δεν εγγυάται ότι 
όλα θα γίνουν όπως τα λέει η συμφωνία. Θεωρώ 
ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια σοβαρή εμπλοκή, 
η οποία όμως ήταν απολύτως προβλέψιμη, παρ’ 
ότι δεν θέλησαν να το αντιληφθούν αυτό εκείνοι 
που διαπραγματεύτηκαν.

Το σοβαρότερο πρόβλημα: Στις 17 Ιουνίου 
στις Πρέσπες δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν κοινή 
βουλήσει μια συμφωνία. Από την ημέρα της υ-
πογραφής της έχουμε δύο διαφορετικές ερμη-
νείες, πριν καν κυρωθεί από τις δύο χώρες, σε 
θεμελιώδη ζητήματα της συμφωνίας, που αφο-
ρούν στην εθνότητα/εθνικότητα/υπηκοότητα και 
στη γλώσσα. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρί-
ζει ότι τα ζητήματα αυτά ερμηνεύονται με σαφή-
νεια με τον συνδυασμό των άρθρων 1 και 7 της 
συμφωνίας. Ωστόσο, η κυβέρνηση Ζάεφ, αλλά 
και όλοι στα Σκόπια, λένε ότι η Ελλάδα έχει ανα-
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γνωρίσει μακεδονική γλώσσα και εθνότητα. Το 
ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε πριν έρθει η 
συμφωνία για συζήτηση στη Βουλή –και μετά θα 
δούμε για την κύρωσή της– είναι ότι θα πρέπει 
τουλάχιστον να ξέρουμε ποια συμφωνία θα συ-
ζητηθεί. Δέχομαι καλόπιστα ότι θα είναι η δική 
μας ερμηνεία. Ωστόσο, η «αυθεντική» ερμηνεία 
της συμφωνίας έχει ήδη υπονομευτεί από την 
άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι προτού η συμφωνία 
φτάσει στη Βουλή, θα πρέπει το ελληνικό κρά-
τος να απαιτήσει μια ερμηνεία που θα ισχύει 
και για τις δύο χώρες. Θέλω να πιστεύω ότι θα 
είναι η δική μας.

Από κει και πέρα, μπαίνουμε στο δεύτερο 
πρόβλημα, ότι η ερμηνεία που δίνει η κυβέρ-
νηση δεν έχει πείσει μεγάλο μέρος της κοινής 
γνώμης, αλλά και της Βουλής. Πώς θα σταθεί 
αυτή η συμφωνία, ακόμα και αν κυρωθεί; Κατά 
τη γνώμη μου, οι ηγέτες και οι ηγεσίες κάνουν 
αυτό που θεωρούν σωστό και δεν παρασύρο-
νται από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή ηγούνται, 
καθοδηγούν και δεν έπονται. Όμως στην προ-
κειμένη περίπτωση η σύγχυση που έχει προκα-
λέσει αυτή η συμφωνία έχει οδηγήσει στο να α-
ντιτίθεται σε αυτήν περίπου το 60% και σε περιο-
χές όπως η Κρήτη το ποσοστό να φτάνει το 70%. 
Άρα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Τρίτον, το άρθρο 36 του Συντάγματος της 
ΠΓΔΜ, όπως είναι, αναφέρεται σε μακεδονικό 
έθνος πέραν της μακεδονικής κρατικής οντό-
τητας. Υποτίθεται ότι αυτό το ζήτημα αντιμετω-
πίζεται με το άρθρο 1 της συμφωνίας, ωστόσο 
το άρθρο 36, όπως είναι, αν δεν προσαρμοστεί 
με όλα τα υπόλοιπα άρθρα της συμφωνίας, η 
άποψή μου είναι ότι την καταργεί. Τέλος, πρέ-
πει να σημειώσουμε ότι οι προτάσεις Ζάεφ που 
υποβάλλονται στη Βουλή της ΠΓΔΜ ακολου-
θούν χρονοδιάγραμμα που δεν συνάδει με τα 
προβλεπόμενα της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, 
ο Ζάεφ λέει ότι η αναθεώρηση των άρθρων του 
Συντάγματος της ΠΓΔΜ θα ισχύσει μετά την κύ-
ρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την ελ-
ληνική Βουλή και την κύρωση του πρωτοκόλ-
λου ένταξης στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν προβλέπεται 
στη συμφωνία. Άλλο να έχουμε καθυστερήσεις 
λόγω αντικειμενικών δυσκολιών –π.χ. πρόωρες 
εκλογές– και άλλο η ΠΓΔΜ να αλλάξει μονομε-
ρώς τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Πιστεύω ότι αυτά τα προβλήματα παρέχουν 
στο ελληνικό πολιτικό σύστημα μια ύστατη ευ-
καιρία να βρεθεί ένας τρόπος αποδεκτός από 
την αξιωματική αντιπολίτευση, ώστε να μην έ-
χουμε πρόβλημα αξιοπιστίας την επομένη των 
εκλογών. Δηλαδή θεωρώ ότι η σημερινή σο-
βαρή εμπλοκή σε τρία θεμελιώδη σημεία μπο-
ρεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια ερμηνεία 
της συμφωνίας –που θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της– που θα διευκόλυνε τη σημερινή α-
ξιωματική αντιπολίτευση να την επανεξετάσει.

Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κρατήσει 
το σοβαρό κεκτημένο της Συμφωνίας των Πρε-
σπών. Να κρατήσουμε το όνομα και όλες τις θε-
τικές πρόνοιες που περιέχει και ταυτόχρονα να 
επιδιώξουμε τη μία και αποκλειστική ερμηνεία 
της, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμό-
τητα της συμφωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο 
με τις νέες απαραίτητες ερμηνευτικές συμβατι-
κές πρόνοιες που θα επικυρωθούν και από τον 
γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Ανεξαρτήτως, δη-
λαδή, της κύρωσής της από τη σημερινή Βουλή.

Τ
ο συνέδριο του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα) το οποίο πραγματοποιήθηκε την πε-
ρασμένη Τετάρτη και Πέμπτη στο Ελσίνκι ά-
νοιξε νέους πολιτικούς δρόμους για την Ε.Ε. 
και την Ελλάδα.

Οι σύνεδροι ανέδειξαν με ποσοστό 80% 
τον Μάνφρεντ Βέμπερ ως επικεφαλής υπο-
ψήφιο του ΕΛΚ για τις ευρωεκλογές. Αυτό 

σημαίνει ότι αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για νέα εκλογική πρω-
τιά του ΕΛΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Βέμπερ θα έχει πολλές πι-
θανότητες να αντικαταστήσει τον κ. Γιούνκερ στη θέση του προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόκειται για έναν πολιτικό νέας γενιάς, ο οποίος έχει δείξει ορ-
γανωτικά και πολιτικά χαρίσματα ως επικεφαλής της πολιτικής ομά-
δας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τονίζει τις συντηρητικές καταβολές του, προέρχεται από τη Χρι-
στιανοκοινωνική Ένωση της Βαυαρίας, είναι ανοιχτός στον διάλογο 
και αποδεικνύει με τις κινήσεις του ότι είναι ρεαλιστής.

Η εκλογή Βέμπερ αναμένεται να κάνει το ΕΛΚ πιο δυναμικό και 
κυρίως αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της σκλη-
ρής και της άκρας Δεξιάς, η οποία φαίνεται ότι θα αλλάξει σε όφε-
λός της τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ευρωεκλο-
γές του Μαΐου.

Οι πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στα δεξιά του ΕΛΚ ξεπερ-
νούν το 20% στην Ε.Ε. των «27» και ο Βέμπερ έχει δείξει, με τον 
τρόπο που χειρίζεται τον Όρμπαν, ο οποίος έχει σκληρές δεξιές θέ-
σεις αλλά συμμετέχει στο ΕΛΚ, ότι μπορεί να τις διαχειριστεί.

Υποστηρίζει, μεταξύ των άλλων, την αποτελεσματική φύλαξη των 
εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., τον διαχωρισμό μεταξύ προσφύγων 
που πρέπει να προστατεύονται και παράνομων μεταναστών που δεν 
πρέπει να μείνουν στην Ε.Ε. και τις αποτελεσματικές επαναπροωθή-

σεις. Στο συνέδριο του Ελσίνκι επιχειρηματολόγησε κατά της έντα-
ξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. και υπέρ μιας σχέσης συνεργασίας που 
δεν θα υποβαθμίζει τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε.

Ενισχυμένος Μητσοτάκης
Το συνέδριο του ΕΛΚ είχε και πολλά καλά νέα για τη ΝΔ και φυσικά 
την Ελλάδα.

Πρώτον, οι ηγέτες και τα στελέχη αναγνωρίζουν τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο του κ. Μητσοτάκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν ο μόνος 
ηγέτης της αντιπολίτευσης που έκανε δύο ομιλίες στην Ολομέλεια 
στη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου. Οι σύνεδροι τον υποδέχτη-
καν με ιδιαίτερα θερμό τρόπο εξαιτίας της σύγχρονης φιλοευρωπα-
ϊκής επιχειρηματολογίας του και αναγνωρίζοντας σε αυτόν ότι δίνει 
σκληρή μάχη κατά του λαϊκισμού στην Ελλάδα και φαίνεται να την 
κερδίζει.

Ο Μητσοτάκης κερδίζει έδαφος στο εσωτερικό του ΕΛΚ, όπως 
και η ΝΔ, η οποία φαίνεται να ανεβάζει τα ευρωεκλογικά ποσοστά 
της σε περίοδο μεγάλης δυσκολίας για την ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά.

Ο πρόεδρος της ΝΔ μοιράζεται και τον ευρωπαϊκό προβληματι-
σμό του Προέδρου Μακρόν, ο οποίος θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στη 
συσπείρωση των φιλελεύθερων δυνάμεων ενόψει ευρωεκλογών. Συ-
νεννοείται επίσης με τον επικεφαλής υποψήφιο των Ευρωσοσιαλι-
στών, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Τίμερμανς, ο ο-
ποίος προέρχεται από τη μετριοπαθή τάση του Εργατικού Κόμματος 
της Ολλανδίας.

Τέλος, αναμένεται να παίξει ρόλο στο μέλλον η καλή προσωπική 
σχέση Μητσοτάκη-Βέμπερ, εφόσον ο πρόεδρος της ΝΔ εκδήλωσε 
αμέσως την προτίμησή του στον κ. Βέμπερ έναντι του ανταγωνιστή 
του, πρώην πρωθυπουργού της Φινλανδίας, κ. Στουμπ.

Όλα δείχνουν ότι το συνέδριο του Ελσίνκι αναβάθμισε την πολι-
τική προοπτική του ΕΛΚ και της ΝΔ.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΚ ΆΝΟΙΞΕ ΝΕΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΆ ΕΥΡΩΠΉ ΚΆΙ ΕΛΛΆΔΆ
Πρωταγωνιστική η παρουσία Μητσοτάκη στο Ελσίνκι.
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ρεπορτάζ

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

«Α
θήνα Ψηλά». Αυτό 
είναι το όνομα του 
συνδυασμού με τον 
οποίο ο περιφερει-
άρχης Στερεάς Ελλά-
δας Κώστας Μπακο-
γιάννης ρίχνεται στη 
μάχη για τη διεκδί-
κηση της θέσης του 

δημάρχου Αθηναίων και με κεντρικό σύνθημα της προεκλο-
γικής του καμπάνιας «Σηκώνουμε Ανάστημα».

Το στοίχημα
Η επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κώστα 
Μπακογιάννη την περασμένη Δευτέρα δεν αποτέλεσε έκ-
πληξη, καθώς εδώ και αρκετό καιρό ήταν γνωστό το εν-
διαφέρον του για τη θέση του δημάρχου. Αυτό επιβεβαί-
ωσε και το πλήθος κόσμου που το απόγευμα της 5ης Νοεμ-
βρίου έδωσε το «παρών», με αποτέλεσμα η οδός Πειραιώς 
στο Γκάζι να κλείσει και ο χώρος όπου θα γινόταν η επί-
σημη παρουσίαση να γεμίσει ασφυκτικά.

Γύρω στις 19:00 και με το τραγούδι «A sky full of stars» 
των Coldplay ο Κώστας Μπακογιάννης ανέβηκε στην εξέ-
δρα, η οποία είχε στηθεί με τέτοιον τρόπο που του έδινε 
τη δυνατότητα να περπατάει ανάμεσα στο κοινό.

Αρχίζοντας την ομιλία του κάλεσε τους πολίτες να ση-
κώσουν ανάστημα. «Ξέρω πολύ καλά πως δεν είστε εδώ 
μόνο για μένα. Είστε εδώ γιατί πιστεύετε σε αυτή την πόλη. 
Πιστεύετε στην Αθήνα. Είστε εδώ γιατί αντιστέκεστε. Αντι-

«Ο δήμαρχος δεν είναι 
τίποτα παραπάνω από 
διευθυντής ορχήστρας». 
Κ. Μπακογιάννης

ΔΎΝΑΤΟ ΞΕΚΊΝΗΜΑ ΜΠΑΚΟΓΊΑΝΝΗ 
ΓΊΑ ΜΊΑ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ

στέκεστε στην αδιαφορία, την αδράνεια, την ανασφάλεια. 
Είστε εδώ γιατί επιμένετε. Επιμένετε πως η Αθήνα μπορεί 
να σταθεί όρθια, να σηκώσει ανάστημα, να φτάσει ψηλά, 
με υπερηφάνεια. Και είστε εδώ γιατί ξέρετε πως στο βι-
βλίο αυτής της πόλης, που οι ιστορίες όλων μας συνδέο-
νται, τις επόμενες σελίδες θα τις γράψουμε όλοι μαζί. Κό-
ντρα σε όλους εκείνους που θέλουν να μας διχάζουν. Κό-
ντρα σε όλους εκείνους που τρέφονται από το “εμείς ή 
αυτοί”, ακόμα χειρότερα από το “εμείς ή κανείς”».

Η αναδρομή
Ο κ. Μπακογιάννης, κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν, πε-
ριέγραψε πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την τοπική αυ-
τοδιοίκηση. «Τριάντα δύο ετών, αφού έζησα, σπούδασα και 
εργάστηκα σε πολλές χώρες, πήρα την απόφαση να πάρω 
τα βουνά. Κυριολεκτικά. Στη γενέτειρα του πατέρα μου, 
στο πανέμορφο Καρπενήσι, μπήκα στην αυτοδιοίκηση. 
Πολλοί με είπαν τότε τρελό. Ότι αφήνω μια καλή, άνετη 
ζωή στην Αθήνα, για να πάω να αποδείξω τι; Θέλω, λοιπόν, 
να σας εξομολογηθώ ότι εγώ τότε, σε αυτή την ωραία πε-
ριπέτεια, μπήκα από ανάγκη. Και από μια βαθιά αίσθηση 
καθήκοντος. Γιατί, ναι, είχα μια μεγάλη εκκρεμότητα. Το 
βάρος ενός χρέους να ολοκληρώσω, ένα έργο που έμεινε 
μισοτελειωμένο. Ένα όραμα που δεν το άφησαν να πραγ-
ματωθεί».

Αναφερόμενος στο έργο που έγινε, είπε ότι «στην αυ-
τοδιοίκηση μετράει μόνο το απτό και το μετρήσιμο αποτέ-
λεσμα. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δοκιμαστήκαμε 
στα ακόμα πιο μεγάλα. Ακόμη και στα λεγόμενα εμβλημα-

τικά έργα, που θέλουν χρόνια, αλλά και σε αυτά που έλε-
γαν όλοι “ρε παιδιά, αυτά δεν γίνονται”. Έγιναν επειδή δεν 
μασήσαμε, επειδή τολμήσαμε. Είμαστε πολύ περήφανοι, 
γιατί το έργο μας αναγνωρίστηκε. Εντός και εκτός Ελλάδας. 
Άλλωστε γι’ αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και μετά απ’ 
όλα αυτά τα χρόνια μέσα σ’ αυτήν, μπορούμε, ελπίζω χωρίς 
να ακουστεί αλαζονικό, να ισχυριστούμε πως την αυτοδιοί-
κηση την ξέρουμε καλά. Την ξέρουμε από την καλή και από 
την ανάποδη. Και, πιστέψτε με, δεν είναι απλό, έτσι που 
είναι δομημένη αυτή η χώρα. Είναι σαν να κολυμπάς καθη-
μερινά ενάντια στο ρεύμα».

Η απόφαση για τον δήμο
Η απόφαση να είναι υποψήφιος για τον δήμο, όπως αποκά-
λυψε, δεν ήταν καθόλου απλή. «Η Αθήνα είναι μία και μο-
ναδική, είναι η πόλη των πόλεων. Στα πέρατα του κόσμου 
προκαλεί δέος με την ιστορία της. Και αν ο Μάνος Χατζι-
δάκις βρήκε την “Οδό Ονείρων” στην Αθήνα, είναι ακριβώς 
γιατί τούτη η πόλη είναι οι γειτονιές της. Η Αθήνα, όμως, 
σήμερα δεν είναι απλώς σε κρίση, είναι σε παρακμή. Έχει 
ενσωματώσει την οικονομική κατάρρευση της χώρας. Βγαί-
νεις το πρωί από το σπίτι και δεν ξέρεις τι θα σου συμ-
βεί μέχρι το βράδυ που θα επιστρέψεις. Βρομιά, δυσωδία, 
σκουπίδια, αταξία, ανομία, ανασφάλεια και, κυρίως, μι-
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«Ο Δήμος Αθηναίων έχει 
γεράσει και σκουριάσει. 
Πρέπει να γυρίσει 
ανάποδα». 
Κ. Μπακογιάννης

ζέρια. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο το βάρος 
αυτής της πόλης, πολύ μεγάλη η πρόκληση, απόφαση 
ζωής» ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης.

Πρόσθεσε, δε, ότι είναι «ο πρώτος αυτοδιοικητικός που 
δοκιμάζει τις δυνάμεις του για τον Δήμο Αθηναίων» και 
γνωρίζει ότι «η καρέκλα δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι υπέρ-
τατη τιμή».

Συμφωνία εμπιστοσύνης
Ο κ. Μπακογιάννης κάλεσε τους πολίτες να συνυπογρά-
ψουν «μια συμφωνία εμπιστοσύνης» η οποία θα έχει πέντε 
αρχές. «Αρχή πρώτη: Η Αθήνα δεν είναι μια γενική και α-
φηρημένη έννοια. Είναι οι άνθρωποί της. Όσοι ζουν, όσοι 
εργάζονται και όσοι την επισκέπτονται. Έχετε ανάγκη, επι-
τέλους, όσα δικαιούστε.

»Αρχή δεύτερη: Ο δήμαρχος δεν είναι διαιτητής μικρών 
ή μεγάλων συμφερόντων, ούτε τερματοφύλακας απέναντι 
σε ένα επιθετικό κράτος που βαράει πέναλτι. Είναι σύμμα-
χος με τα όνειρα των δημοτών. Ο δήμαρχος είναι παντού. 
Για τα πάντα. Και πάντα. Μαχητικά, πέρα και πάνω από αρ-
μοδιότητες. Γι’ αυτά που λέμε και κάνουμε ή δεν κάνουμε, 
θα φταίμε εμείς. Εδώ θα ισχύει στ’ αλήθεια το γνωστό… τα 
παράπονά σας στον δήμαρχο.

»Αρχή τρίτη: Η αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση να ξε-
περνά γραμμές και να γκρεμίζει τείχη. Τα σκουπίδια δεν 
έχουν ιδεολογία και οι λακκούβες δεν έχουν χρώμα. Δικαι-
ούμαστε να είμαστε περήφανοι για τις πολιτικές μας επιλο-
γές. Η κοινωνία, όμως, είναι πολύ πιο μπροστά από την πο-
λιτική. Να σπάσουμε τις φυλακές που έχουμε χτίσει ο κα-
θένας για τον εαυτό του και να μάθουμε στη συνεννόηση, 
στη συναίνεση και τη συνεργασία.

»Αρχή τέταρτη: Δεν υπάρχει τζάμπα σχέδιο. Ο Δήμος Α-
θηναίων έχει γεράσει. Για να ξανανιώσει χρειάζεται να γυ-
ρίσει ανάποδα. Ασυμβίβαστα. Για να αναμετρηθούμε, όχι 
με το παρελθόν αλλά με το μέλλον. Όχι με τους πολιτικούς 
μας αντιπάλους αλλά με τους ίδιους τους εαυτούς μας.

»Αρχή πέμπτη: Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ι-
στορία γράφουν οι παρέες. Ο δήμαρχος δεν είναι τίποτα 
παραπάνω από διευθυντής ορχήστρας. Και η αλλαγή έρχε-
ται μόνο “από κάτω προς τα πάνω”».

Πολιτική σε τρεις άξονες
Δίνοντας το στίγμα της υποψηφιότητας και της στρατηγικής 
του, ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι βασικός στό-
χος είναι «ο πολιτισμός της καθημερινότητας», ο οποίος ορίζε-
ται από τρεις άξονες: τη δημόσια ασφάλεια, τη λειτουργία της 
πόλης και τη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Όπως σημεί-
ωσε, «χωρίς τη δημόσια ασφάλεια, οτιδήποτε άλλο καθίσταται 
άκυρο. Ο δήμος πρέπει να πάρει επάνω του το ζήτημα κι ας μην 
έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα. Κατάρτιση σχεδίου δρά-
σης με συντονιστικό ρόλο του Δήμου Αθηναίων και συμμετοχή 
όλων των φορέων».

Σχετικά με τον δεύτερο άξονα, τη λειτουργία της πόλης 
ώστε να είναι ανθρώπινη, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε 
«στον τρόπο που μαζεύουμε τα σκουπίδια, στην ανακύκλωση, η 
οποία σήμερα δεν ξεπερνάει το 10%, στα πεζοδρόμια, που δεν 
καθαρίζονται και δεν πλένονται, στον φωτισμό, που τόσο μας 
λείπει. Οι λίγες και σβηστές λάμπες. Στο πράσινο, που αφήνεται 
στη μοίρα του. Οφείλουμε να κάνουμε στην πόλη ένα ισχυρό η-
λεκτροσόκ».

Όσο για τον τρίτο άξονα, «πολιτισμός της καθημερινότη-
τας σημαίνει πως έφτασε η ώρα να ανακτήσουμε τον δημόσιο 
χώρο» τόνισε ο κ. Μπακογιάννης. «Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, 
οι παιδικές χαρές και οι πλατείες μας, όλα είναι κομμάτια του 
παζλ που ονομάζεται δημόσιος χώρος. Μιλάω για ένα πλέγμα 

πολύ συγκεκριμένων έργων στις γειτονιές, για να αναδείξουμε 
τους κρυμμένους μας θησαυρούς. Ό,τι κάνουμε με τον δημό-
σιο χώρο, μικρό ή μεγάλο, θέλουμε να διαπνέεται από μια απλή 
φιλοσοφία, να έχει έναν και μοναδικό στρατηγικό στόχο: τον 
μεγάλο περίπατο της Αθήνας. Την ωραιότερη βόλτα της Ευρώ-
πης».

Αλλαγές και στο θεσμικό πλαίσιο
Ο υποψήφιος δήμαρχος επισήμανε και την ανάγκη αλλαγών 
στο θεσμικό πλαίσιο. «Είναι τουλάχιστον θεσμικό παράδοξο ο 
Δήμος Αθηναίων να στερείται αυτονόητων αρμοδιοτήτων για 
λόγους πρωτίστως πελατειακούς» είπε χαρακτηριστικά, δίνο-
ντας ταυτόχρονα και παραδείγματα. «Είναι αδιανόητο σε κε-
ντρικούς δρόμους την ευθύνη των πεζοδρομίων και των φρεα-
τίων να την έχει ο δήμος, του οδοστρώματος η περιφέρεια και 
των υπόγειων διαβάσεων ένα υπουργείο. Όπως είναι απαράδε-
κτο το Πεδίον του Άρεως, ο μεγαλύτερος πνεύμονας της Αθή-
νας, να μην ανήκει στον δήμο ή το κράτος να δημιουργεί μια α-
νώνυμη εταιρεία, την περίφημη Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε., για να 
υποκαθιστά τον δήμο στην πόλη. Αυτή είναι η αιώνια κακοδαι-
μονία της πολιτικής στην Ελλάδα, που καθιστά τους πάντες, τε-
λικά, ανεύθυνους. Ο δήμαρχος, όμως, είναι ηθικά και πολιτικά 
αρμόδιος και οφείλει να γίνει υπεύθυνος για όλα. Και υπόλο-
γος για όλα».

ΝΔ: Άνθρωπος της αυτοδιοίκησης 
ο Μπακογιάννης
Παρ’ ότι δεν έχει λάβει επίσημο «χρίσμα» για τον δήμο από τη 
ΝΔ, η αξιωματική αντιπολίτευση θα στηρίξει τον Κώστα Μπακο-
γιάννη. Άλλωστε, όπως σημείωναν πηγές του κόμματος, «έχει υ-
πάρξει ένας πολύ καλός δήμαρχος Καρπενησίου και ένας πολύ 
αποτελεσματικός περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Είμαστε 
σίγουροι ότι θα είναι και ένας πολύ επιτυχημένος δήμαρχος Α-
θηναίων. Άλλωστε, οι περισσότερες ιδέες και προτάσεις του ευθυ-
γραμμίζονται πλήρως με το σχέδιο της ΝΔ για την αυτοδιοίκηση».

Σημειώνεται ότι το «παρών» κατά τη διάρκεια της παρουσί-
ασης της υποψηφιότητας του κ. Μπακογιάννη έδωσαν, μεταξύ 
άλλων, ο Βασίλης Κικίλιας, η Νίκη Κεραμέως, ο Βασίλης Οικο-
νόμου, η Κατερίνα Μάρκου, ο Γιώργος Πατούλης και ο Σίμος Κε-
δίκογλου.
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Η έκθεση του ΣΕΒ είναι… φωτιά: 
µηδενικές δηµόσιες επενδύσεις 
τη διετία 2015-2016 στην 
Πυροσβεστική, στα δικαστήρια και 
στις φυλακές, µόλις 3 εκατ. ευρώ 
δαπανήθηκαν για την αστυνοµία.

Σ
ε µια χώρα όπως η Ελλάδα, που, δια-
χρονικά, είναι… επιρρεπής στην εκδή-
λωση πυρκαγιών (είτε λόγω καιρικών 
φαινοµένων, σύµφωνα µε τους ισχυ-
ρισµούς της κυβέρνησης, είτε λόγω 
ανευθυνότητας κάποιων πολιτών), η 
κυβέρνηση έχει αφήσει στη µοίρα της 

την Πυροσβεστική, µην επενδύοντας ούτε 1 ευρώ.
Εξάλλου, τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής έγιναν 

εµφανή κατά την καταστροφή στο Μάτι, όπου 99 άνθρω-
ποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες ακόµη έχασαν 
τις οικογένειές τους, συγγενείς, φίλους, αλλά και τις περι-
ουσίες τους. Στα τέλη Ιουλίου του 2018 βγήκαν στην επι-
φάνεια όλες οι ανεπάρκειες της Πυροσβεστικής, αλλά και 
η πλήρης αποδιοργάνωσή της.

Η έκθεση του ΣΕΒ είναι… φωτιά: µηδενικές δηµόσιες 
επενδύσεις τη διετία 2015-2016 στην Πυροσβεστική, στα 
δικαστήρια και στις φυλακές, µόλις 3 εκατ. ευρώ δαπανή-
θηκαν για την αστυνοµία.

Και όλα αυτά τη στιγµή που η κυβέρνηση ψάχνει ενα-
γωνίως επενδυτές. Μα πώς θα αποφασίσει κάποιος επεν-
δυτής να επενδύσει στην Ελλάδα, όταν η ∆ικαιοσύνη κι-
νείται µε ρυθµούς χελώνας και παρατηρούνται τεράστιες 
καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων σε όλα τα δι-
καστήρια της χώρας; Πώς θα γίνει πιο γρήγορη η ∆ικαι-
οσύνη, ώστε να διευκολυνθεί και η προσέλκυση επενδυ-
τών, όταν δεν δίνονται χρήµατα για την αναδιοργάνωσή 
της; Ποιος επενδυτής θα αποφασίσει να επενδύσει, όταν 
ξέρει ότι θα περιµένει µήνες για την εκδίκαση ακόµα και 
µια απλής υπόθεσης;

Παράλληλα, σε µια περίοδο που η εγκληµατικότητα 
έχει χτυπήσει κόκκινο, µε αποτέλεσµα πολλοί να κατα-
φεύγουν ακόµη και στην αυτοδικία για να προστατέψουν 
τις οικογένειές τους και τις περιουσίες τους, σε µια περί-
οδο που οι αστυνοµικοί διαµαρτύρονται για τις τεράστιες 
ελλείψεις στο Σώµα που δυσχεραίνουν το έργο τους, σε 
µια περίοδο που δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για τα πε-

ριπολικά, που οι αστυνοµικοί αναγκάζονται να αγοράζουν 
µόνοι τους τον εξοπλισµό είτε λόγω ελλείψεων είτε λόγω 
παλαιότητας του υπάρχοντος, η κυβέρνηση έχει δαπανή-
σει µόλις 3 εκατ. ευρώ για την αστυνοµία.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έκθεση του ΣΕΒ, όσον 
αφορά τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, οι επενδύσεις στην 
Ελλάδα το 2016 είναι µηδενικές (έναντι 3,1% του συνό-
λου των κρατικών επενδύσεων στην Ε.Ε.-28). Σηµειώνεται 
ότι η Ε.Ε.-28 επενδύει 1,3% σε υποδοµές στην αστυνοµία, 
0,9% στην Πυροσβεστική, 0,3%, στα δικαστήρια και 0,4% 
στις φυλακές. Ωστόσο, από το 2009 έως το 2016 στην Ελ-
λάδα οι επενδύσεις στην αστυνοµία ανήλθαν σε 115,2 εκατ. 
ευρώ (3 εκατ. ευρώ το 2015-2016) και στα δικαστήρια σε 
43 εκατ. ευρώ (0 εκατ. ευρώ το 2015-2016), ενώ στην Πυ-
ροσβεστική (µη συµπεριλαµβανοµένης της δασοπυρόσβε-
σης) και στις φυλακές δεν δαπανήθηκε ούτε 1 ευρώ.

Το 3% των επενδύσεων πάει στο… νερό
Από την άλλη πλευρά, η χώρα µας δαπανά το 3% του προϋ-
πολογισµού επενδύσεων στην παροχή νερού (έναντι 1,1% 
στην Ε.Ε.-28), καθώς και 5,5% στη διαχείριση στερεών α-
ποβλήτων (έναντι 1,7% στην Ε.Ε.-28) και 3,7% στη διαχεί-
ριση υγρών αποβλήτων (έναντι 1,8% στην Ε.Ε.-28). Τα α-
νωτέρω µεγέθη πιστοποιούν τις τεράστιες αδυναµίες στη 
διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριµµάτων, όπου η 
χώρα µας έχει καθυστερήσει στην αντιµετώπιση της σπα-
τάλης στο νερό και στην αποκοµιδή των σκουπιδιών µε 
σύγχρονους και αποτελεσµατικούς τρόπους.

Το αποτέλεσµα των επιλογών αυτών είναι ότι η Ελλάδα 
δεν ξοδεύει ούτε 1 ευρώ για στέγαση και ανάπτυξη χώρων 
κοινής ωφέλειας (όλα πάνε στο νερό) και ούτε 1 ευρώ για 
τη µείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και την προστα-
σία της βιοποικιλότητας (όλα πάνε στα σκουπίδια). Όσον 
αφορά τις υποδοµές αναψυχής, άθλησης και πολιτισµού, η 
χώρα µας ξοδεύει σχεδόν τίποτα (0,1%) σε υποδοµές πολι-
τισµού (έναντι 1,9% στην Ε.Ε.-28) και 2,8% σε υποδοµές α-
ναψυχής και άθλησης (έναντι 2,2% στην Ε.Ε.-28).

Το παράδοξο µε την έρευνα και ανάπτυξη
Παραδόξως, στην έρευνα και ανάπτυξη, περιλαµβανοµένης 
της βασικής έρευνας, η Ελλάδα ξοδεύει το 17% του προϋπο-
λογισµού δηµοσίων επενδύσεων, όσο και η Ε.Ε.-28. Σηµει-
ώνεται ότι το ∆ηµόσιο στην Ελλάδα το 2016 δαπάνησε εν 
προκειµένω 1,082 δισ. ευρώ, όταν η συνολική δαπάνη έρευ-
νας και ανάπτυξης (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) ανέρχε-
ται, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, σε 1,754 δισ. ευρώ, αναδει-
κνύοντας τη σχετικά µικρή συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 
(ή την ανεπαρκή καταγραφή της σχετικής δραστηριότητας). 
Σε κάθε περίπτωση, τα µεγέθη αυτά αποκαλύπτουν, ενδε-
χοµένως, και την αδυναµία διάχυσης των ερευνητικών ευ-
ρηµάτων στην οικονοµία, µε την παντελή έλλειψη διασύν-
δεσης της έρευνας µε τις επιχειρήσεις, µε τον ιδιωτικό και 
δηµόσιο τοµέα ουσιαστικά να µην επικοινωνούν. Ως ποσο-
στό του ΑΕΠ, η συνολική δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη 
στην Ελλάδα ανέρχεται σε 1%, ενώ στην Ε.Ε.-28 και στις 
ΗΠΑ σε 2% και 2,7% αντιστοίχως, µε την Ιαπωνία στο 3,2%, 
την Κορέα στο 4,2% και το Ισραήλ στο 4,3%.

Τα έργα υποδοµών δεν εντάσσονται 
σε ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο
Παράλληλα, σύµφωνα µε την έκθεση του ΣΕΒ, το 2018, σε 
προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων 6,8 δισ. ευρώ, κον-
δύλια ύψους 3,6 δισ. ευρώ προέρχονται από ευρωπαϊκούς 
πόρους, που για να απορροφηθούν απαιτούν 2,2 δισ. ευρώ 
από εθνικούς πόρους, δηλαδή συνολικά 5,8 δισ. ευρώ αφο-
ρούν συγχρηµατοδοτούµενα µε ευρωπαϊκά κονδύλια έργα, 
αφήνοντας 1 δισ. ευρώ για άλλες χρήσεις (κυρίως επενδυ-
τικά προγράµµατα στην τοπική αυτοδιοίκηση). Από τα 5,8 
δισ. ευρώ, τα 1,8 δισ. ευρώ αφορούν έργα του υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών (µεγάλα έργα υποδοµών) και 
τα 1,7 δισ. ευρώ του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
(εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ τα περιφερειακά προγράµ-
µατα).

Εν κατακλείδι, όπως παρατηρεί ο ΣΕΒ, περίπου τα µισά 
λεφτά κάθε χρόνο πηγαίνουν σε υποδοµές µεταφορών 
χωρίς να εντάσσονται σε ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέ-
διο και βεβαίως η υποεπένδυση σε άλλους τοµείς της οικο-
νοµίας είναι µια στρέβλωση που κάποια στιγµή πρέπει να 
αντιµετωπιστεί.

Κουτσουρεµένος ο προϋπολογισµός 
δηµοσίων επενδύσεων
Εν τω µεταξύ, ψαλίδι έχει πέσει και στον προϋπολογισµό 
δηµοσίων επενδύσεων, που χρηµατοδοτείται κατά 50% από 
την υπερφορολόγηση της εργασίας και των επιχειρήσεων. 
Σύµφωνα µε τον ΣΕΒ, πρόκειται για ακόµα ένα αδιέξοδο 
της «άλυτης εξίσωσης» που έχει δηµιουργήσει η δηµοσι-
ονοµική πολιτική των υψηλών πλεονασµάτων για την ανά-
πτυξη της οικονοµίας.

Είναι πασιφανές, λοιπόν, ότι λεφτά ∆ΕΝ υπάρχουν για 
δηµόσιες επενδύσεις σε κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΛΕΦΤΑ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ 
ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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  ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Τ
ην περασμένη εβδομάδα γνωστοποιήθηκε πως 
η εταιρεία Motor Oil, που ανήκει στην οικογέ-
νεια Βαρδινογιάννη, εξαγόρασε το 50,1% του τη-
λεοπτικού σταθμού Alpha. Η εν λόγω εξαγορά 
αποτελεί σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο του πο-
λύπαθου ελληνικού τηλεοπτικού τοπίου, που 

διέρχεται δραματικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα 
τους τελευταίους μήνες με τις τηλεοπτικές άδειες και το κλείσιμο 
του Mega.

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει παρελθόν και μέλλον, απ’ 
ό,τι φαίνεται, στον χώρο των ΜΜΕ. Έχει το κανάλι Star και πλέον, 
με την απόκτηση του Alpha, συγκροτείται ένα πολύ ισχυρό ραδι-
οτηλεοπτικό συγκρότημα, αποτελούμενο από δύο κανάλια πανελ-
λαδικής εμβέλειας που έχουν κατοχυρώσει τη δική τους υψηλή 
θέση στο βαρόμετρο της τηλεθέασης, δύο ισχυρούς ραδιοσταθ-
μούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, υψηλής επισκεψιμότητας 
ιστοσελίδες, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν αποκλείεται 
τους προσεχείς μήνες να δημιουργηθούν νέοι ραδιοφωνικοί σταθ-
μοί, ακόμη και θεματικά κανάλια, που θα ανήκουν στον όμιλο.

Η πρώτη σημαντική αλλαγή για τον Alpha θα είναι η συγκρό-
τηση της νέας διοίκησης, που θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα σε 
δύο φάσεις. Η συμφωνία με την οποία ο έλεγχος του Alpha περνά 
στη θυγατρική της Motor Oil, Seilla Enterprises, θα πρέπει να ε-
γκριθεί από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Α-
νταγωνισμού, διαδικασία που θα χρειαστεί περίπου τρεις μήνες. 
Ο Όμιλος Βαρδινογιάννη θα ορίσει κάποιον ο οποίος θα αναλάβει 
τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο που θα συγκροτηθεί μετά την οριστικοποίηση της εξαγο-

Εξωστρέφεια και έντονη 
επιχειρηματική δραστηριότητα για 
τον Όμιλο Βαρδινογιάννη, που 
ενισχύει σημαντικά την επιρροή 
του στο τηλεοπτικό τοπίο.

ΤΟ DEAL ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΊ 
ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΊΚΟ ΤΟΠΊΟ

Ένας από τους πιο ενισχυμένους σταθμούς 
στην ιδιοκτησία του Ομίλου Βαρδινογιάννη.

ράς θα αποτελείται από τρία μέλη της πλευράς Βαρδινογιάννη και 
δύο της πλευράς Κοντομηνά. Η διοίκηση του σταθμού θα ασκεί-
ται από κοινού, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα η πλευρά 
του Δημήτρη Κοντομηνά θα υπερβαίνει σε ιδιοκτησία το 33,4% 
του σταθμού.

Το σήμα της νέας εποχής θα δοθεί πιθανότατα την άνοιξη, 
οπότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι τυπικές γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες.

Οι συνέπειες της κρίσης
Οι πιέσεις που δέχεται το τηλεοπτικό τοπίο από την αρχή της κρί-
σης εξακολουθούν να υπάρχουν, με τη διαφημιστική δαπάνη να 
παραμένει συρρικνωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 
Ακόμα κι αν η τηλεόραση έχει την πρωτοκαθεδρία σε διαφημι-
στικά έσοδα σε σύγκριση με τα άλλα μέσα ενημέρωσης, τα κέρδη 
είναι μειωμένα. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών, από την άλλη, δεν 
είναι αισιόδοξες για την τηλεόραση, καθώς το διαδίκτυο αναμέ-
νεται να την εκτοπίσει κατά τα επόμενα έτη. Για παράδειγμα, στις 
ΗΠΑ η τηλεόραση υφίσταται μείωση διαφημιστικών εσόδων και 
την ίδια στιγμή στο διαδίκτυο γίνεται πάρτι. Τα έσοδα από διαφη-
μίσεις μέσω διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 21,4% το 2017 σε σχέση 
με το 2016, ενώ τα έσοδα από τηλεοπτικές διαφημίσεις μειώθηκαν 
κατά 2,6%. Το 2017 ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις ΗΠΑ 
που το internet κέρδισε την τηλεόραση σε διαφημιστικά έσοδα 
και η τάση αυτή δεν αποκλείεται να εξαπλωθεί και στον υπόλοιπο 
κόσμο τα προσεχή χρόνια.

Στην Ελλάδα, όσοι τηλεοπτικοί σταθμοί άντεξαν μείωσαν τις 
παραγωγές και το περιεχόμενό τους και αναζήτησαν στρατηγικές 

συνεργασίες, προκειμένου να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή παρου-
σία στον χώρο. Την τελευταία σεζόν το κλίμα φαίνεται κάπως να α-
ντιστρέφεται και η αδυναμία να μετατρέπεται σε ευκαιρία αναφο-
ρικά με το τηλεοπτικό τοπίο. Κάπως έτσι εξελίσσεται και η συνερ-
γασία Star και Alpha, με τον τελευταίο να βρίσκεται σε σταθερή 
πορεία εξυγίανσης τα τελευταία χρόνια. Ο κύκλος εργασιών του 
το 2016 ήταν 62 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2 εκατ. ευρώ τον 
κύκλο εργασιών του 2010. Οι χρήσεις του σε όλη τη δεκαετία πα-
ραμένουν ζημιογόνες, εμφανίζοντας μείωση από 39 εκατ. ευρώ το 
2010 σε 3 εκατ. ευρώ το 2017. Με την εξαγορά του από τη Motor 
Oil ο Alpha δέχτηκε μια σημαντική ένεση ρευστότητας, η οποία, 
αν συνδυαστεί με την τηλεθέαση του σταθμού, αποδεικνύει πως οι 
προϋποθέσεις για τη νέα αρχή είναι δεδομένες.

Ανοδική πορεία
Ο Alpha ήρθε πρώτος στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών 
για τον μήνα Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, από 1 έως και 31 Οκτω-
βρίου ήταν πρώτος στο σύνολο ημέρας με ποσοστό 15,2% στο εν 
λόγω κοινό, αλλά και στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, με ποσοστό 
18,7%. Από την άλλη, ούτε το Star τα πάει άσχημα, με τον ενημε-
ρωτικό τομέα του σταθμού να παρουσιάζει ενίσχυση στον πίνακα 
τηλεθέασης. Το κεντρικό του δελτίο ειδήσεων για τον Οκτώβριο 
σημείωσε τηλεθέαση 12,6% στο δυναμικό κοινό και είναι πιο ενι-
σχυμένο σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Η μυ-
θοπλασία, η ενημέρωση και τα ελαφρά ριάλιτι φαίνεται πως είναι 
τα δυνατά σημεία των δύο καναλιών ιδιοκτησίας Βαρδινογιάννη.

Η συγκυρία της εξαγοράς του Alpha δεν είναι τυχαία. Αν και η 
συνεργασία που είχαν τους τελευταίους μήνες οι δύο σταθμοί προ-
μήνυε τις εξελίξεις, όλα αυτά έρχονται λίγους μήνες πριν από τις ε-
κλογές, με την οικογένεια Βαρδινογιάννη να ενισχύει την παρου-
σία της ακόμη περισσότερο στον χώρο των media. Ο συνεχιστής 
της επιχειρηματικής δυναστείας Γιάννης Βαρδινογιάννης εμφανί-
ζεται δραστήριος, διευρύνοντας την επιρροή του σε πολλούς και 
νέους τομείς. Η Motor Oil εξαγόρασε την εταιρεία NRG και μπήκε 
και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ με την εξαγορά 
της Tallon ο Όμιλος Βαρδινογιάννη μπήκε στον χρηματοοικονο-
μικό τομέα αντιστάθμισης κινδύνων. Τέλος, δημοσιεύματα θέλουν 
τον Γιάννη Βαρδινογιάννη να ετοιμάζεται να επεκταθεί στην Ε-
πενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG).

Ο Όμιλος Βαρδινογιάννη, λοιπόν, αποκτά σημαντικό έλεγχο 
σε έναν από τους πιο δυναμικούς σταθμούς του τηλεοπτικού το-
πίου τόσο στον ενημερωτικό όσο και στον ψυχαγωγικό τομέα 
και ισχυρότερη παρουσία στην Digea, την εταιρεία που ελέγ-
χει τη μετάδοση του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε όλη τη 
χώρα και έχει ως μετόχους το Star, τον ΣΚΑΪ, τον Alpha, τον 
ΑΝΤ1 και το Μακεδονία TV. Με τη δραστηριοποίησή του και 
σε άλλους τομείς μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο 
που θα καλύπτει τις αγορές ρεύματος, αερίου και ενέργειας, ενώ 
με τις επενδύσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα θα δραστηρι-
οποιείται πλέον και στο τραπεζικό και επενδυτικό γίγνεσθαι σε 
Ελλάδα και εξωτερικό.



αφιέρωμα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Οδηγός υγείας για τον χειμώνα
Δ ιανύουμε την πιο «φορτωμένη» εποχή του χρόνου, με βαρύ επαγγελματικό πρόγραμμα και αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, που 

δεν μας επιτρέπουν να αρρωστήσουμε ούτε μία μέρα. Για να μπορέσουμε να παραμείνουμε δραστήριοι και παραγωγικοί, ακόμη κι αν πά-
σχουμε από κάποιο χρόνιο νόσημα, πρέπει να φροντίζουμε την υγεία μας και να ενημερωνόμαστε για όλες τις επιστημονικές εξελίξεις οι 
οποίες μας εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι εποχικές λοιμώξεις αποτελούν τους συνήθεις υπόπτους οι οποίοι κάθε χρόνο από 

τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο μεταδίδονται με μεγάλη ευκολία σε μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, κυρίως όταν 
συνυπάρχουν με υποκείμενα χρόνια νοσήματα. Πέραν της εποχικής γρίπης, ο Νοέμβρης έχει καθιερωθεί ως μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του 
πνεύμονα, που είναι ιδιαίτερα συχνός στην πατρίδα μας λόγω του καπνίσματος, ενώ γίνονται και πολλές εκστρατείες ενημέρωσης για τον διαβήτη, όλα 
τα αναπνευστικά νοσήματα και τις καρδιοπάθειες. «Φοβόμαστε τον καρκίνο, αλλά πεθαίνουμε από καρδιά» λέει χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κα-
θηγητής Παθολογίας Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, υπενθυμίζοντας πως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι τα πιο συχνά 
βαριά περιστατικά και πως δεν πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία της σωστής διατροφής, της διατήρησης της χαμηλής τιμής στην κακή χοληστερόλη 
και της άσκησης. Και φυσικά του εμβολιασμού, ώστε να μην καταγραφεί φέτος άλλη επιδημική έξαρση λοίμωξης σαν την ιλαρά. Τον χειμώνα, πε-
ρισσότερο από ποτέ, πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας, να τρώμε σωστά, να ασκούμαστε (οικογενειακώς), να κάνουμε τσεκάπ, 
να ξεκουραζόμαστε (γιατί οι μέρες είναι πολύ γεμάτες) και να μην καταναλώνουμε αντιβιοτικά και παυσίπονα σαν καραμέλες, γιατί η κατάχρηση των 
αντιβιοτικών οδηγεί σε μικροβιακή αντοχή, ενώ των παυσίπονων σε επιδείνωση του πονοκέφαλου και σε ανυπόφορες αθροιστικές κεφαλαλγίες.
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Το πρωί της Κυριακής 55.000 άν-
θρωποι, όσοι οι κάτοικοι µιας µι-
κρής πόλης, θα τρέξουν στις δια-
δροµές του 36ου Κλασικού Μαρα-
θωνίου της Αθήνας διαδίδοντας το 

µήνυµα πως η υγιεινή ζωή απαιτεί άθληση. Και 
όχι µόνο. Με την Ελληνική Πνευµονολογική Ε-
ταιρεία αρωγό του ΣΕΓΑΣ, το µήνυµα που πρέ-
πει να λάβουν όλοι οι πολίτες είναι πως δεν πρέ-
πει να υποτιµούµε τις λοιµώξεις και ειδικότερα 
την πιο ύπουλη, την πνευµονία, και πως πρέπει 
να εµβολιαζόµαστε κατά της πνευµονιοκοκκικής 
πνευµονίας. Η επίκουρη καθηγήτρια Πνευµονολο-
γίας Παρασκευή Κατσαούνου επισηµαίνει πως το 
αντιεµβολιαστικό κίνηµα που αναπτύχθηκε στην 
πατρίδα µας τα τελευταία χρόνια οδηγεί πολλούς 
πολίτες στο να αφήσουν αθωράκιστο τον εαυτό 
τους απέναντι σε επικίνδυνες λοιµώξεις. Οι ανα-
πνευστικές λοιµώξεις αποτελούν τρίτη αιτία θα-
νάτου και η πνευµονία που µπορεί να εκδηλωθεί 
µετά από µια γρίπη ως επιπλοκή µπορεί να στοι-
χίσει τη ζωή σε βρέφη, νήπια και ηλικιωµένους, 

που αποτελούν τις βασικές οµάδες κινδύνου. Το 
εµβόλιο κατά του πνευµονιόκοκκου και της πνευ-
µονιοκοκκικής πνευµονίας αποζηµιώνεται για τις 
ευπαθείς οµάδες και είναι ενταγµένο στο εθνικό 
πρόγραµµα εµβολιασµών. Υπάρχουν δύο εµβόλια, 
ένα που γίνεται µία φορά µετά την ηλικία των 50 
ετών και ένα που γίνεται ανά πενταετία, και οι για-
τροί συνιστούν να γίνουν και τα δύο (το ανά πε-
νταετία τουλάχιστον µία φορά). Μπορεί να γίνει 
µαζί µε το αντιγριπικό εµβόλιο και είναι σηµα-
ντικό να θυµόµαστε πως σε ανθρώπους µε επιβα-
ρηµένη υγεία η πνευµονία µπορεί να οδηγήσει 
αργότερα σε έµφραγµα. Η πνευµονία παραµένει 
επίσης πρώτη αιτία θανάτου µέσα στα νοσοκοµεία, 
όπου δύσκολα καταπολεµάται µε αντιβιοτικά, γιατί 
τα ένοχα µικρόβια αναπτύσσουν αντοχή. Η αλό-
γιστη χρήση αντιβιοτικών στην κοινωνία, όταν τα 
παίρνουµε χωρίς λόγο και όταν δεν ολοκληρώνουµε 
τη σωστή δόση, εντείνει το πρόβληµα της αντοχής. 
Γενικά τα αντιβιοτικά πρέπει να λαµβάνονται για 
µικροβιακή λοίµωξη –όχι ίωση– για τουλάχιστον 
επτά ηµέρες και αφού συµβουλευτούµε γιατρό.

«Οι λοιµώξεις σαν την 
πνευµονία επιβαρύνουν 
δραµατικά µια καταβεβληµένη 
καρδιά, σε σηµείο να 
οδηγήσουν ακόµη και σε 
έµφραγµα». 
Παρασκευή Κατσαούνου, 
επίκουρη καθηγήτρια 
Πνευµονολογίας

Με τα κρούσµατα µηνιγγίτιδας Β να συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια, γο-
νείς και εκπαιδευτικοί ανησυχούν για τα παιδιά και τους εφήβους, που απο-
τελούν πληθυσµιακή οµάδα υψηλού κινδύνου. Ο µοναδικός τρόπος για την 
αποτελεσµατική και ασφαλή πρόληψη από τη νόσο της µηνιγγίτιδας Β είναι 
η έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του εµβολιασµού, καθώς οι αναµνηστικές 

δόσεις του εµβολίου είναι αυτές που εξασφαλίζουν ανοσία διαρκείας. Κανένας εφησυχασµός δεν 
επιτρέπεται, καθώς η νόσος παρουσιάζει φέτος µεγαλύτερη κινητικότητα από την προηγούµενη 
χρονιά και οι εκβάσεις των περιστατικών δεν έχουν πάντοτε καλό τέλος. Από την αρχή της χρο-
νιάς έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά µηνιγγίτιδας σε όλη τη χώρα, σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη, Ρόδο, Βέροια, Κοµοτηνή, Τρίπολη και Κρήτη, όπου ένα βρέφος 8 µηνών έχασε, δυστυχώς, 
τη µάχη. Η µηνιγγίτιδα τύπου Β είναι µία από τις πλέον επικίνδυνες νόσους, καθώς δεν κάνει 
διακρίσεις, πλήττει µωρά, νήπια και εφήβους, εξελίσσεται ραγδαία εντός 24 ωρών και µπορεί 
να προκαλέσει ισόβιες σωµατικές και νοητικές αναπηρίες ή ακόµη και τον θάνατο, εάν δεν δι-
αγνωστεί εγκαίρως. Εκτός από ταχέως εξελισσόµενη, είναι και ύπουλη, καθώς εκδηλώνεται µε 
συµπτώµατα που µοιάζουν µε αυτά µιας απλής ίωσης, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σύγχυσης 
στους γονείς. Επιπλέον, ένας στους δέκα ενηλίκους φέρει το βακτήριο της µηνιγγίτιδας Β ασυ-
µπτωµατικά και µπορεί να µεταφέρει τη νόσο σε νεαρά µέλη της οικογένειάς του µέσω καθη-
µερινών συνηθειών, όπως είναι το φιλί, ο βήχας και το φτάρνισµα. Ο µόνος σίγουρος και αποτε-
λεσµατικός τρόπος προστασίας των παιδιών είναι ο έγκαιρος εµβολιασµός, ο οποίος είναι εφι-
κτός από το 2013 για όλες τις ηλικιακές οµάδες. Υπάρχουν δύο εµβόλια στη φαρέτρα, ένα για 
βρέφη, νήπια και µικρά παιδιά και ένα για ηλικίες άνω των 10 ετών, για εφήβους και νεαρούς ε-
νήλικες, που έχουν ενταχθεί στο εθνικό πρόγραµµα εµβολιασµών και αποζηµιώνονται µόνο για 
τις οµάδες υψηλού κινδύνου.

Οι έφηβοι κινδυνεύουν περισσότερο 
από �ηνιγγίτιδα Β

∆εν παίζου�ε �ε την υγεία �ας, 
ε�βολιαζό�αστε

Στην εφηβεία 
αυξάνεται ο κίνδυνος 
να νοσήσει ένα παιδί 
από µηνιγγίτιδα Β, 
λόγω της αλλαγής 
των συνηθειών ζωής. 
Ταξίδια, έξοδοι, 
σχέσεις, φέρνουν τα 
παιδιά πιο κοντά το 
ένα στο άλλο.
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Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει 
πρώτη αιτία θνησιμότητας στην Ελ-
λάδα, καθώς 50% των θανάτων οφεί-
λονται σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό ε-

πεισόδιο. Κάθε 9 δευτερόλεπτα καταγράφεται ένα 
νέο συμβάν, με την υψηλή LDL χοληστερόλη να α-
ποτελεί καθοριστικό παράγοντα κινδύνου. Ετησίως 
καταγράφονται 20.000 εμφράγματα και 35.000 ε-
γκεφαλικά επεισόδια στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα 
με επιδημιολογικά στοιχεία πάσχουν από υπερχο-
ληστερολαιμία (δηλαδή υψηλή χοληστερόλη) πε-
ρίπου 3 εκατομμύρια άτομα στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών παραμένει μη δι-
αγνωσμένο και δεν κάνει κάτι γι’ αυτό, καθώς δεν 
γνωρίζει ότι νοσεί. Παράλληλα, ο κόσμος υποτιμά 
την καθοριστική σημασία που έχει η υψηλή LDL 
χοληστερόλη για την υγεία της καρδιάς και την πρό-
ληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Όπως εξη-
γεί ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας, εκπρό-
σωπος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, 
Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, η αντιμετώπιση της υ-
ψηλής LDL χοληστερόλης είναι σύνθετη υπόθεση, 
καθώς δεν υπάρχει μια επιθυμητή τιμή για όλους, 
ενώ η παραδοσιακή αγωγή με στατίνες δεν βοηθά 
όλους τους ασθενείς να πετύχουν τον στόχο, δη-
λαδή να ρίξουν τη χοληστερόλη στο συνιστώμενο 
χαμηλό όριο. «Υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες 
ασθενών: Όσοι ήδη έχουν υποστεί ένα επεισόδιο 
είναι πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς τουλάχιστον 
ένας στους δέκα θα υποστεί νέο συμβάν εντός του 
πρώτου έτους, και γι’ αυτούς η επιθυμητή τιμή της 
LDL χοληστερόλης είναι κάτω από 70 mg/dl. Όσοι 
έχουν παράγοντες κινδύνου (χωρίς να είναι ήδη 
στεφανιαίοι ασθενείς) πρέπει να ρίξουν την LDL 
χοληστερόλη κάτω από τα 100 mg/dl και όσοι α-
νήκουν στον γενικό πληθυσμό χωρίς τους παρα-
πάνω παράγοντες κινδύνου πρέπει να διατηρούν 
την LDL χοληστερόλη κάτω από 115 mg/dl. Ενδει-
κτικό της έλλειψης εγρήγορσης για την αντιμετώ-
πιση της υψηλής LDL χοληστερόλης αποτελεί το 
γεγονός πως ακόμα και στην κατηγορία των ατόμων 
πολύ υψηλού κινδύνου, μόνο το 25% των ασθενών 
πιάνει τον στόχο με την υπολιπιδαιμική αγωγή που 
ακολουθεί» τονίζει ο κ. Λυμπερόπουλος.

Σήμα κινδύνου στέλνει η εκστρατεία 
«LDL Alert»
Το σημαντικό αυτό «κενό» στην ενημέρωση των 
πολιτών έρχεται να καλύψει με τη μορφή μιας εκ-
στρατείας έκτακτης επικαιρότητας η καμπάνια της 
Amgen «LDL Alert», που ντύνει για όλο τον μήνα 
Νοέμβριο με τα μηνύματά της το μετρό της Αθήνας. 
Πρόκειται για μια σημαντική ενημερωτική πρωτο-
βουλία, η οποία στοχεύει να βοηθήσει τον κόσμο να 
συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η μείωση 
της LDL χοληστερόλης για την πρόληψη των εμ-
φραγμάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων, που 
πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνι-
κής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου Ασθενών και Φίλων Πασχόντων 
από Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία.

Παράλληλα, την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 
10 Νοεμβρίου διοργανώνεται εκδήλωση ελεύθερης 
πτώσης στο Golden Hall στο Μαρούσι, για την ενη-
μέρωση και την ψυχαγωγία όλης της οικογένειας, 
με σημειολογικό μήνυμα «Ρίχνουμε από τα ψηλά 
στα χαμηλά την LDL χοληστερόλη για να προστα-

Υποτιμάμε τη σημασία της υψηλής LDL 
χοληστερόλης στην υγεία της καρδιάς

τέψουμε την καρδιά μας».

Ποιες θεραπείες διαθέτει το «οπλοστάσιο»
Μετά τη διατροφική παρέμβαση και την αλλαγή 
του τρόπου ζωής (σωστή διατροφή + άσκηση), που 
μπορούν να μειώσουν την LDL χοληστερόλη έως 
20%, επιστρατεύονται τα φάρμακα για να τη ρίξουν 
χαμηλότερα. Όπως εξηγεί ο κ. Λυμπερόπουλος, η 
παραδοσιακή αγωγή με στατίνες συχνά δεν επαρ-
κεί, οπότε υπάρχει η δυνατότητα της χορήγησης ε-
ζετιμίμπης, ενώ για εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο 
στόχος δεν πιάνεται και η LDL χοληστερόλη πρέ-
πει να πέσει χαμηλότερα, υπάρχουν τα μονοκλω-
νικά αντισώματα, η νέα γενιά ενέσιμων φαρμάκων 
(αναστολείς PCSK9), που χορηγούνται κάθε 15 η-
μέρες ή κάθε μήνα και μπορούν να επιτύχουν 60% 
επιπλέον μείωση στις τιμές της LDL χοληστερόλης. 
Μια ειδική κατηγορία ασθενών είναι τα άτομα που 
πάσχουν από οικογενή υπερχοληστερολαιμία και 
έχουν παθολογικά υψηλή χοληστερόλη, γονιδια-
κής αιτιολογίας, ανεξαρτήτως διατροφής, βάρους, 
τρόπου ζωής. Εκπροσωπώντας τους ασθενείς, ο κ. 
Αθανάσιος Παλλίδης επισημαίνει πως στην Ελλάδα 
ο κόσμος διατηρεί τη νοσηρή αντίληψη πως τα προ-
βλήματα υγείας πρέπει να κρύβονται, κάτι που φυ-
σικά αποτελεί μέγιστο λάθος. Καταλήγοντας, ο κ. 
Λυμπερόπουλος τονίζει πως οι τελευταίες μελέ-
τες αμφισβήτησαν τον μύθο που ήθελε την υψηλή 
HDL χοληστερόλη να προστατεύει την καρδιά, α-
ντιστρέφοντας τη βλαπτική επίδραση της υψηλής 
τιμής της LDL χοληστερόλης.

INFO 1: Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, ημέρα διεξα-
γωγής του 36ου Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας, 
περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι που θα τρέξουν 
στις διαδρομές και θα κινηθούν με το μετρό θα λά-
βουν το μήνυμα ότι πρέπει να αξιολογούν σωστά 
την LDL χοληστερόλη ως παράγοντα κινδύνου για 
την υγεία της καρδιάς τους.
INFO 2: Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Νο-
εμβρίου η εκστρατεία «LDL Alert» διοργανώνει 
ενημερωτικό και ψυχαγωγικό event στο Golden 
Hall με ελεύθερη πτώση από τα 4 μέτρα, για μι-
κρούς και μεγάλους.

«Από τους ασθενείς πολύ υψηλού 
κινδύνου που ήδη έχουν υποστεί 
έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο, 
μόνο ο ένας στους τέσσερις “ρίχνει” 
όσο χαμηλά πρέπει την LDL 
χοληστερόλη του, δηλαδή την 
“κακή” χοληστερόλη, με συνέπεια οι 
τρεις στους τέσσερις να παραμένουν 
σε κίνδυνο για νέο συμβάν». 
Ευάγγελος Λυμπερόπουλος,  
αν. καθηγητής Παθολογίας

«Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε 
την υψηλή LDL χοληστερόλη 
σαν θέμα “ταμπού”. Στην Ελλάδα 
υπάρχει η νοσηρή αντίληψη πως 
αν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, 
δεν πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό». 
Αθανάσιος Παλλίδης, εκπρόσωπος 
Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών 
και Φίλων Πασχόντων από Οικογενή 
Υπερχοληστερολαιμία
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Μήπως κρύβεις το αληθινό πρόσωπο
της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας;

3 στους 5 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα αισθάνονται άβολα ή φοβούνται να 
μοιραστούν με τον γιατρό τους τις ανησυχίες τους για την πάθησή τους.1 

4 στα 5 άτομα δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι από το θεραπευτικό σχήμα που 
ακολουθούν για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.2 Ωστόσο, από αυτούς, μόλις ~30% 
δηλώνει ότι η νόσος του «βρίσκεται υπό έλεγχο».3

Ο ειδικός ρευματολόγος μπορεί να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις πιο αποτελεσματικά 
τα συμπτώματα της πάθησής σου και να βελτιώσεις την ποιότητα της ζωής σου.

Μίλησε ανοικτά με τον γιατρό σου για 
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα!
Η έρευνα ασθενών "RA NaRAtive" πραγματοποιήθηκε την περίοδο 4-29/9 & 11-24/12/2014 με τη συμμετοχή 3.649 ασθενών με Ρ.Α. σε 
13 χώρες (Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο 
και ΗΠΑ). Στατιστικά στοιχεία βάσει των απαντήσεων των ασθενών που έλαβαν μέρος στην έρευνα ασθενών “RA NarRAtive” και 
παρακολουθούνται επί του παρόντος από Επαγγελματία Υγείας για τη διαχείριση της Ρ.Α. 4

Παραπομπές:  1 . RA NarRAtive Patient Survey Global Banner 2014 DOF Pfizer Nielsen-Q840
2. RA NarRAtive Patient Survey Global Banner 2014 DOF Pfizer Nielsen-Q941
3 . RA NarRAtive Patient Survey Global Banner 2014 DOF Pfizer Nielsen-Q715
4. RA NarRAtive Patient Survey Global Banner 2014 DOF Pfizer Nielsen-Q264
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PFIZER HELLAS A.E., 
Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, 
Τηλ. Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 6785800, 
Τηλ. Παραγγελιών: 210 8199060

PFIZER HELLAS A.E. Cyprus Branch, 
Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, 
Tηλ: 22817690



www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΥΓΕΙΑ
11.11.201818

Διαπεραστικός πόνος στην πλάτη 
που μοιάζει με κάψιμο, δεν στα-
ματά ούτε την ώρα του ύπνου, δεν 
σε αφήνει να αγκαλιάσεις τα εγγό-
νια σου, να κοιμηθείς, να ντυθείς. 

Όταν πονάς, δυσκολεύεσαι ακόμα και να ανε-
χθείς το άγγιγμα του πιο απαλού ρούχου στο 
σώμα σου. Υποφέρεις από έρπητα ζωστήρα, που 
πλήττει πολλούς μεσήλικες και ηλικιωμένους, 
με συνέπεια απλές καθημερινές κινήσεις να γί-
νονται βάσανο, καθώς κάποιοι ασθενείς εμφανί-
ζουν μεθερπητική νευραλγία, την πιο σημαντική 
επιπλοκή του έρπητα ζωστήρα.

Όπως εξηγεί η λοιμωξιολόγος Γαρυφαλλιά 
Πουλάκου, επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο έρπητας ζωστή-
ρας οφείλεται σε επενεργοποίηση του ιού της 
ανεμοβλογιάς, ο οποίος υπάρχει στο 95% των 
ενηλίκων και παραμένει σε κατάσταση ύπνω-
σης στα γάγγλια. Με την πάροδο των ετών, ω-
στόσο, το ανοσοποιητικό σύστημα αποδυναμώ-
νεται, με συνέπεια να «ξυπνά» ο κοιμισμένος 
ιός και να επανεμφανίζεται ως ιός του έρπητα 
ζωστήρα. Διεθνώς και στην πατρίδα μας ένα στα 
τέσσερα άτομα θα εμφανίσει έρπητα ζωστήρα 
κάποια στιγμή στη ζωή του.

Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν μια σημα-
ντική, χρόνια και δύσκολη στην αντιμετώπισή 
της επιπλοκή, τη χρόνια μεθερπητική νευραλ-
γία, που υποχωρεί με φάρμακα μόνο στο 50% 
των πασχόντων. Οι υπόλοιποι δεν καταφέρνουν 
να ανακουφιστούν, παρ’ ότι καταναλώνουν συν-
δυασμούς αναλγητικών, οπιοειδών και συνοδών 
αναλγητικών, όπως είναι τα αντιεπιληπτικά φάρ-
μακα. Σύμφωνα με οικονομοτεχνικές μελέτες, 
οι ασθενείς φτάνουν να καταναλώνουν έως και 
επτά χάπια την ημέρα, γεγονός που αποδυναμώ-
νει ακόμα περισσότερο το ανοσοποιητικό τους 
σύστημα και απορρυθμίζει τα χρόνια νοσήματα 
σαν τον σακχαρώδη διαβήτη. «Φυσικά η κατάρ-
ρευση του ανοσοποιητικού συστήματος αυξάνει 
σημαντικά τις πιθανότητες να εμφανιστεί ο έρ-
πητας ζωστήρας, ενώ λόγω της πολυφαρμακίας 
αυξάνεται και το κόστος της φαρμακευτικής α-

γωγής, φτάνοντας τα 2.000 ευρώ ανά ασθενή ε-
τησίως, ποσό που δαπανάται σε αναλγητικά φάρ-
μακα» λέει η κ. Πουλάκου.

Μια νέα εκστρατεία θυμίζει 
την αξία του εμβολιασμού
Για την πρόληψη της εμφάνισης του έρπητα ζω-
στήρα ο γιατρός Γιώργος Τρίμης, υπεύθυνος του 
Ιατρικού Τμήματος Εμβολίων της MSD, μας υ-
πενθυμίζει πως υπάρχει προστατευτικό εμβό-
λιο, με τη νέα ενημερωτική εκστρατεία της MSD 

«Τα εμβόλια δεν είναι μόνο 
για τα παιδιά. Οι ενήλικες 
πρέπει να εμβολιάζονται για τη 
γρίπη, τον πνευμονιόκοκκο, τον 
έρπητα ζωστήρα και να κάνουν 
τις αναμνηστικές δόσεις του 
εμβολίου της ιλαράς και του 
εμβολίου τετάνου-διφθερίτιδας-
κοκκύτη». Γαρυφαλλιά Πουλάκου, 
λοιμωξιολόγος, επίκουρη καθηγήτρια 
Παθολογίας

Μην αργείς, εμβολιάσου σήμερα 
για τον έρπητα ζωστήρα!

«Εμβολιάσου σήμερα» να συστήνει σε όλα τα άτομα 
60 ετών και άνω να κάνουν το εμβόλιο δωρεάν και 
να αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους, να ζήσουν τη ζωή 
τους χωρίς να υποφέρουν και να συνεχίσουν τον 
ήρεμο ύπνο τα βράδια.

Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα γίνεται άπαξ, 
διά βίου, και δεν είναι το μοναδικό εμβόλιο που 
συνιστάται για ενήλικες. Όπως υπογραμμίζει η κ. 
Πουλάκου, τα εμβόλια δεν είναι μόνο για τα παι-
διά. Οι ενήλικες πρέπει να εμβολιάζονται για τη 
γρίπη, τον πνευμονιόκοκκο, τον έρπητα ζωστήρα, 
να κάνουν τις αναμνηστικές δόσεις του εμβολίου 
της ιλαράς (αν δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβολια-
στικό σχήμα) και να επαναλαμβάνουν ανά δεκαετία 
το εμβόλιο του τετάνου, της διφθερίτιδας και του 
κοκκύτη. Μιλώντας εκ μέρους του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών, ο Γιώργος Πατούλης επισημαίνει πως 
η πατρίδα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα προ-
γράμματα εθνικού εμβολιασμού για ενήλικες και 
πως το πρόσφατο παράδειγμα της πανδημικής έ-
ξαρσης της ιλαράς, αλλά και τα βαριά περιστατικά 
και οι θάνατοι από την εποχική γρίπη, καταδεικνύ-
ουν την ανάγκη του προληπτικού εμβολιασμού και 
φανερώνουν πως οι συνέπειες του αντιεμβολιαστι-
κού λόμπι –που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα– είναι ιδιαίτερα βαριές.

Και την καρδιά απειλεί 
ο έρπητας ζωστήρας
Εκτός από τους αφόρητους πόνους της μεθερπη-
τικής νευραλγίας, ο έρπητας ζωστήρας, σύμφωνα 
με νέες έρευνες, αυξάνει και τον κίνδυνο για έμ-
φραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο και αρρυθμία. Η 
επίκουρη καθηγήτρια Γαρυφαλλιά Πουλάκου επι-
σημαίνει πως ποσοστό 10%-20% των ασθενών που 
εμφανίζουν τον ιδιαίτερα επικίνδυνο οφθαλμικό 
έρπητα ζωστήρα αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο 
για εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ στα άτομα που πά-
σχουν ταυτόχρονα και από άλλα χρόνια νοσήματα 
ο κίνδυνος για έμφραγμα ή αρρυθμία εκτινάσσε-
ται κατά 300%! Τα νέα ευρήματα αποτελούν έναν 
επιπλέον λόγο για να υιοθετήσουμε το μήνυμα της 
καμπάνιας της MSD «Εμβολιάσου σήμερα» χωρίς 
να χάνουμε άλλο χρόνο.

«Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα 
γίνεται δωρεάν σε όλα τα άτομα 
ηλικίας 60 ετών και άνω και τα 
βοηθά να διατηρήσουν την ποιότητα 
της ζωής τους και να προφυλαχθούν 
από τους ανυπόφορους πόνους, 
που δεν τους αφήνουν ούτε να 
κοιμηθούν». Γιώργος Τρίμης 
υπεύθυνος του Ιατρικού Τμήματος 
Εμβολίων της MSD
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Η ψωρίαση είναι μια χρόνια νόσος 
η οποία συνοδεύεται από μια 
σειρά ενοχλητικών συμπτω-
μάτων, όπως είναι η εμφάνιση 
πλακών και κνησμού. Επίσης, 

χαρακτηρίζεται και από σημαντική ψυχολογική 
επιβάρυνση, εξαιτίας της «κόπωσης» από τις θε-
ραπείες, του αισθήματος αμηχανίας, της στιγμα-
τοποίησης ή ακόμη και της ανησυχίας των πα-
σχόντων πως η πάθηση θα επηρεάσει τις προ-
σωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές τους 
σχέσεις. Αν και υπάρχουν πολλοί τύποι ψωρί-
ασης, οι οποίοι επηρεάζουν διάφορα μέρη του 
σώματος, διαφορετικά σε κάθε άτομο, με ποικί-
λους τρόπους, «κοινό παρονομαστή» αποτελεί η 
ανάγκη για σωστή ενημέρωση, τακτική παρακο-
λούθηση και επικοινωνία ασθενούς και γιατρού, 
ώστε από τη μια να «αποδομούνται» οι φοβίες 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της νόσου και 
από την άλλη, μέσα από τον διάλογο, να διευ-
κολύνεται η ορθή επιλογή θεραπείας ανάλογα 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου.

Καίριας σημασίας η σχέση 
του ασθενούς με τον γιατρό
Η φύση της νόσου (χρονιότητα, εξάρσεις και υ-
φέσεις, επιπλοκές κ.λπ.), ανεξαρτήτως βαρύτη-
τας, απαιτεί μια σχέση αμφίδρομης επικοινω-
νίας, στο πλαίσιο της οποίας δίνεται ο χώρος και 
ο χρόνος για να εκφράσει ο ασθενής τις ανάγκες 
και τα ερωτήματά του, μεταξύ των οποίων μπο-
ρεί να είναι ζητήματα σχετικά με τη φύση των 
συμπτωμάτων του (κνησμός, πόνος), τις ψυχο-
λογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η νόσος 
στη ζωή του, καθώς και τους ενδεδειγμένους 
τρόπους για την αντιμετώπιση της πάθησής του. 
«Κλειδί», λοιπόν, για τον έλεγχο της νόσου είναι 
η οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με-
ταξύ ασθενούς και γιατρού, η οποία θα διευκο-
λύνει τον ασθενή στην κατανόηση της νόσου και 
στη διαχείριση των επιπτώσεων που μπορεί να 
έχει στην καθημερινότητά του (εργασιακό πε-
ριβάλλον, συναισθηματική, κοινωνική ζωή). Η 
σωστή επιλογή και επικοινωνία με τον γιατρό, 
πέρα από το ότι θα διευκολύνει στον καλύτερο 
έλεγχο της νόσου, θα συνεισφέρει και στο να 

κατανοήσει ο ασθενής τους λόγους για τους ο-
ποίους κρίνεται απαραίτητη η τήρηση της θερα-
πείας του (π.χ. τοπική θεραπεία, συστηματική 
θεραπεία, φωτοθεραπεία).

Εξελίξεις στις τοπικές θεραπείες 
για την ψωρίαση
Υπάρχει, ωστόσο, κάτι νεότερο σε επίπεδο θε-

Νέες τοπικές θεραπείες και 
μειωμένο ποσοστό συμμετοχής 
στα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα για την ψωρίαση 
δίνουν την ευκαιρία 
στους ασθενείς για μια 
αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της νόσου.

Θετικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση 
της ήπιας και μέτριας ψωρίασης

ραπειών και ποιες είναι οι επιλογές που έχει 
σήμερα στη διάθεσή του ο ασθενής με μέτρια 
και ήπια ψωρίαση; Η συνήθης θεραπεία για τα 
άτομα με ήπια μορφή ψωρίασης είναι οι τοπικές 
θεραπείες (κορτικοστεροειδή, καλσιποτριόλη, 
ταζαροτένη, λιθανθρακόπισσα), για τη μέτρια 
μορφή ψωρίασης είναι η φωτοθεραπεία (PUVA, 
nbUVB) και τα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα 
(κυκλοσπορίνη, ρετινοειδή, μεθοτρεξάτη) και 
για τη σοβαρή μορφή οι βιολογικοί παράγοντες. 
Έχει ενδιαφέρον, πάντως, πως οι επιστημονικές 
εξελίξεις είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες για την α-
ντιμετώπιση όλων των μορφών της νόσου, καθώς 
ήδη τα σύγχρονα φάρμακα που χορηγούνται από 
το στόμα ή με τη μορφή ενέσεων εμφανίζουν ε-
ξαιρετική αποτελεσματικότητα, ακόμα και στις 
σοβαρότερες μορφές της νόσου. Ιδιαίτερα ελ-
πιδοφόρες είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά και 
τις τοπικές θεραπείες, οι οποίες εφαρμόζονται 
είτε ως μονοθεραπεία στις ήπιες μορφές είτε 
συνδυαστικά με πιο ισχυρά φάρμακα στις σοβα-
ρότερες μορφές. Ένα παράδειγμα τέτοιας προ-
ηγμένης τεχνολογίας και ταχείας δράσης θερα-
πείας αποτελεί και ο νέος συνδυασμός καλσιπο-
τριόλης/βηταμεθαζόνης σε μορφή αερολύματος 
αφρού, μια αγωγή που είναι κατάλληλη για την 
αντιμετώπιση της ήπιας, μέτριας και σοβαρής 
ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες και η οποία 
κυκλοφορεί ήδη και στην Ελλάδα. Τα περιστα-
τικά αυτά συνιστούν την πλειονότητα (το 85% 
των περιπτώσεων) στην ψωρίαση κατά πλάκας. 
Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας εί-
χαμε μόνο σκευάσματα σε μορφή κρέμας, λο-
σιόν ή τζελ –τα οποία πρέπει να σημειωθεί ότι 
δεν ήταν πάντα πολύ αποτελεσματικά και εύ-
χρηστα–, στη «φαρέτρα» των γιατρών βρίσκεται 
πλέον και μία πρωτοποριακή αγωγή, χαρακτη-
ριστικό της οποίας είναι πως μετά τη χρήση της 
οι δραστικές ουσίες συνεχίζουν να είναι 100% 
διαλυμένες πάνω στο δέρμα, εξασφαλίζοντας 
μεγαλύτερη απορροφητικότητα – άρα και απο-
τελεσματικότητα. Η νέα τεχνολογία συμβάλλει 
επίσης στη συμμόρφωση των ασθενών, καθώς α-
ποφεύγονται οι συνήθεις προβληματισμοί τους 
σχετικά με τη λιπαρότητα και τη δυσκολία ε-
φαρμογής, αλλά και στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των πασχόντων, αφού, μεταξύ άλλων, 
προσφέρει άμεση, ασφαλή και σημαντική ανα-
κούφιση από τον κνησμό στην πλειονότητα των 
ασθενών από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Σε 
κάθε περίπτωση, τα άτομα με ψωρίαση πρέπει 
να διεκδικήσουν δυναμικά μια καλύτερη ποι-
ότητα ζωής και να τολμήσουν την αλλαγή στά-
σης απέναντι στην ψωρίαση. Θα πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι δεν είναι μόνα και πως η επιστημο-
νική πρόοδος δίνει πλέον πολλές και ασφαλείς 
επιλογές για τον έλεγχο της νόσου.

Ταυτόχρονα με τις επιστημονικές εξελίξεις, 
αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι την επιλογή κα-
ταλληλότερων θεραπειών από τους ασθενείς δι-
ευκολύνει και η πρόσφατη απόφαση του υπουρ-
γείου Υγείας να μειώσει το ποσοστό συμμετοχής 
των ατόμων με ψωρίαση σε επιλεγμένα σκευά-
σματα τοπικής θεραπείας από 25% σε 10%, επι-
τρέποντας έτσι σε περισσότερους πάσχοντες να 
«έχουν πρόσβαση» σε αποτελεσματικές θερα-
πείες που ενδεχομένως πριν θα τους ήταν πιο 
δύσκολο να πληρώσουν γι’ αυτές. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι να απευθυνθούν στον δερμα-
τολόγο τους.

Από τη Μαρία Πολίτου, δερματολόγο-αφροδισιολόγο, επιμελήτρια Β΄ στην  
Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
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Λέμε πως το μήλο θα πέσει κάτω απ’ 
τη μηλιά. Οι γονείς, όμως, δεν ε-
πηρεάζουν τα παιδιά τους μόνο σε 
ό,τι αφορά τη συμπεριφορά αλλά α-
ποτελούν και κινητικό πρότυπο γι’ 

αυτά. Αυτό σημαίνει πως το παιδί «αντιγράφει» 
τις συνήθειες στάσης και κίνησης των γονιών του 
και όσο βλαβερό είναι ένα παθολογικό πρότυπο 
συμπεριφοράς στον χαρακτήρα του και στην κοι-
νωνική του ζωή, άλλο τόσο βλαβερό είναι και ένα 
παθολογικό κινητικό πρότυπο για τη μυοσκελε-
τική του υγεία. Όπως εξηγεί ο φυσικοθεραπευ-
τής Τάσος Τερζόπουλος, ειδικευμένος θεραπευ-
τής Bowtech, ο άνθρωπος γεννιέται με την ικα-
νότητα της βάδισης, αλλά περνάει «εκπαίδευση» 
για να γίνει αυτή η ικανότητα δυνατότητα. Επί-
σης, στον άνθρωπο ο τρόπος κίνησής του αποτε-
λεί στοιχείο της κουλτούρας του. Έτσι, άλλη ει-
κόνα έχουμε για το πώς κινείται ένας Ιάπωνας –
μικρά συντονισμένα ρυθμικά βήματα– και άλλη 
για το πώς κινείται ένας Αμερικανός – με μεγάλα 

ασυντόνιστα βήματα χωρίς ρυθμό. Έχετε, λοιπόν, 
σκεφτεί πώς κάθεστε σπίτι στο σαλόνι; Βυθισμέ-
νοι στον καναπέ με τη λεκάνη σχεδόν στην άκρη 
του, καμπουριασμένοι; Μήπως είστε όλη την ώρα 
στο σπίτι καθιστοί με το κινητό στο χέρι και τα 
παιδιά σας σας βλέπουν μονίμως «χωμένους» σε 
ένα smartphone ή tablet; Σας έχουν δει ποτέ να 
κάνετε κάποιο σπορ ή να πηγαίνετε σε κάποια 
δουλειά σας με τα πόδια; Αν όχι, είναι πολύ δύ-
σκολο γι’ αυτά να αποκτήσουν υγιείς συνήθειες 
στάσης και κίνησης, γεγονός που φαντάζει τρο-
μακτικό, αν σκεφτούμε ότι 70% των μυοσκελετι-
κών παθήσεων στον δυτικό κόσμο προέρχονται 
από τον τρόπο ζωής μας.

«Συγκεκριμένα, το πώς καθόμαστε στην κα-
ρέκλα στο γραφείο μας για 8-9 ώρες την ημέρα, 
αν κάνουμε κάποια μορφή άσκησης και το πώς έ-
χουμε ρυθμισμένη την καρέκλα στη θέση του ο-
δηγού στο αυτοκίνητό μας επηρεάζουν την υγεία 
μας σε καθοριστικό βαθμό» λέει ο κ. Τερζόπου-
λος και προτείνει μερικές απλές συμβουλές για να 

γίνετε καλύτερο κινητικό πρότυπο για τα παιδιά 
σας: Μάθετε να κάθεστε σωστά στο σπίτι, στο αυ-
τοκίνητο, στο γραφείο. Βαθιά στην καρέκλα, στη-
ρίζοντας τη μέση και την πλάτη σας στην πλάτη 
του καναπέ και του καθίσματος στο γραφείο ή στο 
αυτοκίνητο. Ρυθμίστε την καρέκλα του αυτοκινή-
του σας σε κλίση 90-100, μην οδηγείτε ξαπλωτοί. 
Ξεκινήστε κάποιο είδος άσκησης, περπάτημα, πο-
δήλατο, γυμναστήριο, πεζοπορία, και πάρτε παρέα 
τα παιδιά σας. Μην περνάτε ατελείωτες ώρες με 
το κινητό, το tablet ή το laptop σας, ιδιαίτερα 
όταν είστε στο σπίτι. Ό,τι βλέπουν τα παιδιά σας 
θα το αναπαράγουν. Πάρτε σκύλο, ένα κουτάβι ή 
ενήλικο αδέσποτο. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι 
άνθρωποι που πήραν σκυλί βελτίωσαν σημαντικά 
τον ημερήσιο χρόνο βάδισης, προσπαθώντας να 
καλύψουν την ανάγκη του σκύλου τους για εκτό-
νωση. Μην ξεχνάτε, οι Κινέζοι λένε «μια εικόνα, 
χίλιες λέξεις». Δώστε, λοιπόν, το σωστό κινητικό 
πρότυπο στα παιδιά σας και αυτά θα το αναπαρά-
γουν για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η κίνηση και η σωματική δραστηριότητα διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην πρόληψη του διαβήτη, αλλά όταν η νόσος 
διαγνωστεί, δεν αρκούν, χρειάζεται και αγωγή. Η πλέον διαδε-
δομένη αγωγή σε όλους τους διαβητικούς ασθενείς –είτε πά-
σχουν από διαβήτη τύπου 1 είτε από διαβήτη τύπου 2– είναι 

η ινσουλινοθεραπεία, η οποία όμως για πολλά χρόνια παρέμενε «παρεξηγη-
μένη», καθώς έχει συνδεθεί με τον φόβο της υπογλυκαιμίας. Ωστόσο, για τα 
εκατοντάδες εκατομμύρια των ασθενών που πάσχουν από σακχαρώδη δια-
βήτη (το 90% των ασθενών νοσεί από τύπο 2) οι ινσουλίνες 2ης γενιάς, που 
κυκλοφόρησαν την τελευταία διετία, εγκαινιάζουν μια νέα εποχή στην ινσου-
λινοθεραπεία, αλλάζοντας τη ζωή των διαβητικών, καθώς τους βοηθούν να α-
παλλαγούν οριστικά από τον φόβο της υπογλυκαιμίας.

Όπως εξηγεί ο καρδιολόγος Γιώργος Ρομπόλας, πλέον η ινσουλινοθερα-
πεία με τις ινσουλίνες 2ης γενιάς ενέχει πολύ μικρότερο κίνδυνο κυρίως για 
εκείνες τις νυχτερινές υπογλυκαιμίες που μέχρι τώρα οδηγούσαν πολλούς α-
σθενείς στο να εγκαταλείψουν την αγωγή. Η μη συμμόρφωση στη θεραπεία 
επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα παγκόσμιων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία 

εκτός ρυθμιστικού στόχου για το σάκχαρό τους παραμένουν το 50% των α-
σθενών των προηγμένων χωρών, το 70% των ασθενών των αναπτυσσόμενων 
χωρών και το 80% των ασθενών με διαβήτη τύπου 1. Ειδικότερα, τα αποτε-
λέσματα δύο μελετών, της BRIGHT και της LIGHTNING PM, δείχνουν την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ινσουλινών 2ης γενιάς. Στη με-
λέτη BRIGHT συγκρίθηκε η ινσουλίνη glargine 300 U/mL με την ινσουλίνη 
degludec 100 U/mL σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 που ξεκινούν ινσουλινοθε-
ραπεία. Η μελέτη έδειξε μικρότερη επίπτωση και αριθμό υπογλυκαιμικών ε-
πεισοδίων τις πρώτες 12 εβδομάδες θεραπείας με την ινσουλίνη glargine 300 
U/mL. Επιπρόσθετα, η μελέτη LIGHTNING PM, που στηρίχτηκε σε δεδο-
μένα καθημερινής κλινικής πρακτικής, έδειξε μείωση του ποσοστού των προ-
βλεπόμενων υπογλυκαιμικών επεισοδίων της ινσουλίνης glargine 300 U/mL 
έναντι της ινσουλίνης degludec 100 U/mL σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 που 
ξεκινούν ινσουλινοθεραπεία. Η νέα ιατρική τάση παγκοσμίως είναι οι ιατρι-
κές αποφάσεις να στηρίζονται περισσότερο στα δεδομένα καθημερινής κλι-
νικής πράξης, καθώς αυτά είναι λιγότερο «αποστειρωμένα» και περισσότερο 
«αληθινά» σε σχέση με τα ευρήματα των κλινικών μελετών.

Οι ινσουλίνες 2ης γενιάς νικούν τον φόβο της υπογλυκαιμίας

«Τα παιδιά αντιγράφουν τις 
συνήθειες στάσης και κίνησης 
των γονιών τους, κατά τον ίδιο 
τρόπο που μιμούνται τις εκφράσεις 
τους». Τάσος Τερζόπουλος, 
φυσικοθεραπευτής, ειδικευμένος 
θεραπευτής Bowtech

Πώς θα γίνετε καλό κινητικό 
πρότυπο για τα παιδιά σας
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Ο
ι καταιγιστι-
κές εξελίξεις 
στους αιμα-
τολογικούς 
κα ρ κ ί ν ο υ ς 
δείχνουν τις 
τεράστιες δυ-

νατότητες που έχει η ιατρική, καθώς 
η μία λευχαιμία μετά την άλλη ε-
ξελίσσονται από ταχύτατα θανατη-
φόρα νοσήματα σε χρόνιες ασθέ-
νειες, σαν την υπέρταση και τον 
σακχαρώδη διαβήτη, χάρη στην α-
νάπτυξη των νέων φαρμάκων. Γίνο-
νται, δηλαδή, ασθένειες που δεν α-
πειλούν τη ζωή του ασθενή, εφόσον 
αυτός λαμβάνει το φάρμακό του. Η 
αρχή αυτού του θεαματικού success 
story έγινε με τη χρόνια μυελογενή 
λευχαιμία (την πιο συχνή στους ε-
νήλικες), στην οποία, όπως εξηγεί ο 
καθηγητής Αιματολογίας Παναγιώ-
της Παναγιωτίδης, πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, 
σε πρώτο στάδιο επιτεύχθηκε η με-
τατροπή της σε απολύτως ελέγξιμο 
χρόνιο νόσημα. Σε δεύτερο στάδιο 
οι έρευνες έδειξαν πως κάποιοι α-
σθενείς μπορούν μετά από μία τρι-
ετία λήψης του φαρμάκου καθημε-
ρινά να πετύχουν «εκρίζωση» του 

καρκίνου –όπως περίπου γίνεται 
με τη χρόνια ηπατίτιδα C– και να 
σταματήσουν την αγωγή. Τα αισιό-
δοξα ευρήματα δεν σταματούν εδώ, 
καθώς πλέον αυτές οι αντικαρκινι-
κές θεραπείες αφενός είναι σε χάπι, 
γεγονός που τις καθιστά πολύ πιο 
φιλικές για τον ασθενή, και αφετέ-
ρου έχουν τη συγκλονιστική δυνα-
τότητα να εξασφαλίζουν τη λεγό-
μενη λειτουργική ίαση, δηλαδή ο 
ασθενής να γίνεται καλά, να παρα-
μένει ελεύθερος νόσου για μία δε-

καετία και να κόβει και την αγωγή.
Η επόμενη λευχαιμία που γί-

νεται θεραπεύσιμη είναι η χρόνια 
λεμφοκυτταρική λευχαιμία, όπου 
κι εδώ οι εξελίξεις τρέχουν με την 
ανάπτυξη φαρμάκων σε χάπι. Οι 
έρευνες δείχνουν πως η μία μετά 
την άλλη οι λευχαιμίες μπορούν 
να γίνουν θεραπεύσιμα νοσήματα, 
κάτι που για πολλά χρόνια παρέ-
μενε σενάριο επιστημονικής φα-
ντασίας. Φυσικά η διακοπή της 
φαρμακευτικής αγωγής, κάτι που 

στην ογκολογία αποτελεί το «άγιο 
δισκοπότηρο», δεν μπορεί να γίνει 
ελαφρά τη καρδία, καθώς πρέπει 
να γίνονται τακτικά ειδικές μορια-
κές εξετάσεις που επιβεβαιώνουν 
πως δεν κυκλοφορούν ίχνη καρ-
κινικών κυττάρων στο αίμα. Οι ε-
ξετάσεις αυτές είναι ακριβές, και 
επειδή δεν αποζημιώνονται όλες 
από τον ΕΟΠΥΥ, η Ελληνική Αι-
ματολογική Εταιρεία καλύπτει το 
κόστος για τους ασθενείς που είναι 
«προτεινόμενοι» για το επόμενο 
βήμα, καθώς έχουν πετύχει τη λε-
γόμενη «βαθιά μοριακή ύφεση» της 
νόσου. Έτσι, δεν χρειάζεται να επι-
βαρυνθούν οι ογκολογικοί ασθενείς 
με πρόσθετα βάρη. Η δυνατότητα 
λειτουργικής ίασης των ασθενών 
με διακοπή της θεραπείας έχει και 
σημαντικά οικονομικά οφέλη για 
την πολιτεία, καθώς τα νέα αντι-
καρκινικά φάρμακα είναι ακριβά. 
Παρ’ ότι, ωστόσο, το κόστος τους 
είναι υψηλό σε σχέση με τη χημει-
οθεραπεία, «αξίζουν τα χρήματά 
τους», γιατί έχουν πολύ λιγότερες 
παρενέργειες, συνεπώς ο ασθενής 
κερδίζει μακρύτερη ζωή και καλύ-
τερη ποιότητα ζωής.

Έγινε η αρχή του τέλους 
στις λευχαιμίες
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∆ιεθνή αναγνώριση και απήχηση α-
ποκτά το Κρητικό Ίαµα, το αντιιικό 
φυσικό ιδιοσκεύασµα που δηµιούρ-
γησαν τέσσερις Έλληνες καθηγητές 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης αξιοποι-

ώντας µε τον καλύτερο τρόπο τα θεραπευτικά βό-
τανα της κρητικής γης. «Πατέρας» του Κρητικού 
Ιάµατος είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στο Πανεπιστή-
µιο Κρήτης Χρήστος Λιονής, που πρώτος συσχέ-
τισε την τακτική κατανάλωση αφεψηµάτων βοτάνων 
µε τη µακροζωία των Κρητών, οι οποίοι έφταναν 
τα βαθιά γεράµατα χωρίς να καταβάλλονται από 
αναπνευστικές λοιµώξεις. Οι λοιµώξεις αυτές σε 
προχωρηµένη ηλικία αποδεικνύονται επικίνδυνες, 
γιατί επιβαρύνουν πολύ την αναπνευστική και την 
καρδιολογική υγεία και συχνά γίνονται αιτία να 
νοσήσουν βαριά οι ασθενείς και να νοσηλευτούν 
ακόµη και σε µονάδες εντατικής νοσηλείας. Η πα-
ρατήρηση του καθηγητή κ. Λιονή, η οποία ξεκί-
νησε από τα παραδοσιακά αφεψήµατα, µέσα από 
έρευνες έφτασε στη δηµιουργία ενός ιδιοσκευά-
σµατος για την ταχύτερη ανάρρωση, αλλά και την 
πρόληψη της µόλυνσης από τους ιούς της γρίπης 
και τους ρινοϊούς του κλασικού κρυολογήµατος, οι 
οποίοι, ως γνωστόν, είναι εξαιρετικά µεταδοτικοί. 
Τα ευρήµατα των ερευνών ήταν τόσο εντυπωσιακά 
ώστε ενδιαφέρον για το Κρητικό Ίαµα έδειξε το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σηµάτων, συµπεριλαµβάνοντάς το στις δηµοσιεύ-
σεις του, ως µη φαρµακευτικό µέσο για την αντιµε-
τώπιση των εποχικών αναπνευστικών λοιµώξεων.

Τρία βότανα στην «καρδιά» 
του Κρητικού Ιάµατος
Όπως εξηγεί ο καθηγητής Βιολογίας Στέργιος Πυ-
ρίντσος, «η παραγωγή του φυτικού υλικού από το 
οποίο παράγονται οι δραστικές ενώσεις του Κρη-
τικού Ιάµατος γίνεται ακολουθώντας µεθόδους γε-
ωργίας υψηλής ακρίβειας, έτσι ώστε να διασφαλί-
ζεται η υψηλή ποιότητα, καθώς και η σταθερότητα 
της πρώτης ύλης». Επίσης, µε την αξιοποίηση επί-

γειων και δορυφορικών περιβαλλοντικών δεδοµέ-
νων και τη χρήση µαθηµατικών µοντέλων εντοπί-
στηκαν οι περιοχές που εν δυνάµει θα µπορούσαν 
να παράγουν τις ουσίες των οποίων η βιολογική 
δραστικότητα είναι υψηλού ενδιαφέροντος για το 
συγκεκριµένο σκεύασµα.

Η νέα έρευνα που εκπόνησαν οι καθηγητές 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης απέδειξε ότι η έγκαιρη 
λήψη του µε τα πρώιµα συµπτώµατα της ίωσης, για 
επτά συνεχόµενες ηµέρες, µειώνει από το δεύ-
τερο κιόλας 24ωρο τον χρόνο για την ύφεση των 
συµπτωµάτων της γρίπης. Ανάλογη δράση έχει το 
Cretan Iama και ενάντια στον ρινοϊό του κοινού 
κρυολογήµατος, καθώς µειώνεται δραστικά και το 
ιιικό φορτίο και ο πολλαπλασιασµός του γενετι-
κού υλικού (DNA) των «ένοχων» ιών. Επίσης, µε-

λετάται µε πολύ ελπιδοφόρα ευρήµατα και η χο-
ρήγησή του πριν από την επαφή µε τον ιογενή 
παράγοντα. Έχει διαπιστωθεί ότι η προληπτική 
χορήγηση του Κρητικού Ιάµατος για επτά ηµέ-
ρες µειώνει αισθητά τον κίνδυνο να κολλήσουµε 
και να νοσήσουµε.

Αναφερόµενος σε αυτό το ιδιαίτερα ελπιδο-
φόρο πεδίο της προληπτικής δράσης του φυσι-
κού ιδιοσκευάσµατος, ο καθηγητής Εργαστηρι-
ακής Ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήµιο Κρή-
της Ηλίας Καστανάς επισηµαίνει πως το Κρητικό 
Ίαµα είναι πολύ χρήσιµο όταν έχουµε γύρω µας 
άρρωστους ανθρώπους και όταν πρόκειται να τα-
ξιδέψουµε µε αεροπλάνο (όπου ο αέρας ανακυ-
κλώνεται), καθώς µειώνει τον κίνδυνο να κολλή-
σουµε γρίπη ή κρυολόγηµα. Εκτός από αντιιική 
προστασία, το Κρητικό Ίαµα χαρίζει µια γενικό-
τερη αίσθηση ευεξίας, ενώ παρουσιάζει και ισχυ-
ρές αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες, καθώς βοηθά να 
µηδενιστεί ο δείκτης φλεγµονής, δηλαδή η C α-
ντιδρώσα πρωτεΐνη, στον οργανισµό.

Ένα αισιόδοξο µήνυµα 
µε πολλούς αποδέκτες
Η ανάπτυξη και εδραίωση του Κρητικού Ιάµατος 
στον χώρο των συµπληρωµάτων διατροφής και 
των φυσικών ιδιοσκευασµάτων του φαρµακείου 
αποτελεί µια επιτυχηµένη ιστορία µε ιατρική, ε-
ρευνητική και επιχειρηµατική χροιά. Και µάλι-
στα σε µια εποχή που η Ελλάδα παλεύει να βγει 
από την κρίση, να αναχαιτίσει το φαινόµενο του 
brain drain, που απειλεί να αποστραγγίξει την πα-
τρίδα µας από φωτεινά µυαλά, και να διεκδική-
σει το µερίδιο που της αναλογεί στις επενδύσεις 
στην κλινική έρευνα, προσφέροντας τα ερευνητικά 
οφέλη στην κοινωνία. Το Κρητικό Ίαµα αξιοποιεί 
τον θεραπευτικό θησαυρό της πατρίδας µας, προ-
σφέρει δουλειά σε ελληνικά χέρια, διαφηµίζει το 
επιστηµονικό δυναµικό της Ελλάδας στο εξωτε-
ρικό και συµβάλλει στο να απαλλαγούµε από το 
βάσανο των εποχικών λοιµώξεων, οι οποίες ήδη 
µας έχουν χτυπήσει την πόρτα.

«Λαµβάνοντας το Κρητικό Ίαµα 
από τα πρώτα συµπτώµατα και 
για επτά ηµέρες, η γρίπη και το 
κρυολόγηµα περνούν πιο γρήγορα, 
όπως δείχνουν τα νέα ερευνητικά 
δεδοµένα, αντιµετωπίζοντας άµεσα 
τους ιούς  που ευθύνονται γι’ αυτά». 
Γιώργος Σουρβίνος, καθηγητής 
Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης

Ο σύ��αχός �ας ενάντια στη γρίπη 
έχει ελληνική υπογραφή

«Η ανάπτυξη του Κρητικού Ιάµατος 
ξεκίνησε από την παρατήρηση πως 
οι κάτοικοι της Κρήτης που έπιναν 
αφεψήµατα από τοπικά βότανα δεν 
νοσούσαν συχνά από αναπνευστικές 
λοιµώξεις». Χρήστος Λιονής, 
καθηγητής Γενικής Ιατρικής και 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
στο Πανεπιστήµιο Κρήτης

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
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∆
εν είναι πλέον µακριά 
η εποχή που η δρα-
στηριότητα της πολ-
λαπλής σκλήρυνσης 
θα παρακολουθείται 
µε µια απλή εξέταση 

αίµατος, η οποία θα «µετρά» την α-
ποµυελίνωση του νευράξονα στα νευ-
ρικά κύτταρα. Πρόκειται για µια ανα-
µενόµενη και προαναγγελθείσα επα-
νάσταση στον τρόπο διάγνωσης και 
παρακολούθησης της νόσου που για 
µεγάλα χρονικά διαστήµατα εξελίσ-
σεται σιωπηλά, µε συνέπεια η ανα-
πηρία να προχωρά µεν, αλλά τα συ-
µπτώµατα να αργούν να εµφανιστούν. 
Καθώς όµως πλέον η φαρέτρα για την 
αντιµετώπιση της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης περιλαµβάνει πληθώρα θερα-
πειών (ενέσιµες και σε χάπια), οι ε-
ρευνητές ρίχνουν το βάρος στην ανά-
πτυξη νέων εργαλείων για την ακόµα 
πιο ακριβή πρόγνωση της νόσου, ώστε 
η εξατοµικευµένη αγωγή να αρχίζει 
γρηγορότερα και να είναι πιο απο-
τελεσµατική. Στο 34ο Συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θερα-
πεία και την Έρευνα στην Πολλαπλή 
Σκλήρυνση (ECTRIMS), στο Βερο-
λίνο, ανακοινώθηκε η ανάπτυξη του 
πρώτου βιοδείκτη που εντοπίζεται 
µε µια απλή αιµατολογική εξέταση. 
Όπως εξηγεί ο καθηγητής Νευρολο-
γίας του Πανεπιστηµίου του Καναδά 

Xavier Montalban, µε τη βοήθεια του 
βιοδείκτη διαγιγνώσκεται ο βαθµός 
αποµυελίνωσης των νευρικών κυττά-
ρων µέσα από τη µέτρηση της συγκέ-
ντρωσης των νευροϊνιδίων στο αίµα 
του ασθενή. Ο νέος βιοδείκτης, που 
προστέθηκε στον αλγόριθµο του θε-
ραπευτικού στόχου ως 5ο σηµείο στο 
λεγόµενο «NEDA 5», συµπληρώνει το 
πλαίσιο παρακολούθησης της πολλα-
πλής σκλήρυνσης. Ο νέος πενταπλός 
θεραπευτικός στόχος «NEDA 5» είναι 
η απουσία των υποτροπών, των νέων 

βλαβών στη µαγνητική τοµογραφία 
και της εξέλιξης της σωµατικής ανα-
πηρίας, η µειωµένη απώλεια εγκε-
φαλικού όγκου και η χαµηλή συγκέ-
ντρωση νευροϊνιδίων στο αίµα. Στην 
πράξη, µέσα από αυτούς τους παρά-
γοντες αξιολόγησης αρχίζει πιο νωρίς 
η θεραπεία στους πρωτοθεραπευόµε-
νους ασθενείς και επίσης εντοπίζεται 
έγκαιρα η ανάγκη αλλαγής της θερα-
πείας, προκειµένου ο ασθενής να αντα-
ποκριθεί καλύτερα. Σηµαντικό ρόλο 
στην κλινική πράξη διαδραµατίζει η 

µαγνητική τοµογραφία, που εντοπί-
ζει τις νέες βλάβες στον εγκέφαλο αρ-
κετά πριν εκδηλωθούν τα συµπτώ-
µατα και πρέπει να γίνεται τουλάχι-
στον µία φορά τον χρόνο. Στο «βαρύ 
πυροβολικό» για την αντιµετώπιση 
της πολλαπλής σκλήρυνσης περιλαµ-
βάνεται το ενδοφλέβιο natalizumab 
της Biogen που χορηγείται σε ασθε-
νείς µε υψηλή δραστηριότητα νόσου. 
Μια δοκιµασµένη πρώτης γραµµής 
θεραπεία για τη συχνότερη µορφή 
της πολλαπλής σκλήρυνσης, τη λεγό-
µενη υποτροπιάζουσα, διαλείπουσα, 
είναι το χάπι του φουµαρικού διµεθυ-
λεστέρα επίσης της Biogen, το οποίο 
χορηγείται δύο φορές την ηµέρα, δι-
ατηρώντας ιδιαίτερα χαµηλό τον α-
ριθµό των υποτροπών στα 9 χρόνια 
για τους νεοδιαγνωσµένους ασθενείς. 
Φυσικά, το «άγιο δισκοπότηρο» στην 
αντιµετώπιση της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης παραµένει η θεραπεία που 
θα επιδιορθώνει την αποµυελίνωση, 
ώστε ο ασθενής να γίνεται καλύτερα, 
και σε αυτή την κατεύθυνση «τρέχει» 
έρευνα για το µονοκλωνικό αντίσωµα 
opicinumab της Biogen. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η ελαχιστοποίηση των υπο-
τροπών και το «πάγωµα» της εξέλιξης 
της ασθένειας µειώνουν τον κίνδυνο 
να µεταπέσει ο ασθενής στη δευτε-
ροπαθώς προϊούσα µορφή, για την 
οποία δεν υπάρχει ακόµη θεραπεία.

Η πολλαπλή σκλήρυνση 
(θα) παρακολουθείται 
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Όταν η ανάπτυξη του παιδιού υπο-
λείπεται σε ύψος, οι γονείς ανησυ-
χούν. Ωστόσο, λύση στο πρόβλημα υ-
πάρχει, αρκεί η οικογένεια να αρθεί 
στο ύψος των περιστάσεων και να α-
πευθυνθεί στον γιατρό.

Η σωματική αύξηση κάθε παιδιού 
και εφήβου είναι αποτέλεσμα 
πολλών παραγόντων, ανάμεσα 
στους οποίους αναμφισβήτητα 
οι κυριότεροι είναι η γενετική 

προδιάθεση, περιβαλλοντικοί και διατροφικοί πα-
ράγοντες, καθώς επίσης ψυχοκοινωνικοί και εν-
δοκρινικοί παράγοντες. Ως εκ τούτου, η φυσιολο-
γική σωματική αύξηση αντικατοπτρίζει τη φυσιο-
λογική και αρμονική ενορχήστρωση όλων αυτών 
των παραμέτρων. Το ύψος, όπως και κάθε άλλο βι-
ολογικό χαρακτηριστικό, για παράδειγμα η αρτη-
ριακή πίεση ή το βάρος, ακολουθεί μια ομαλή κα-
μπανοειδή κατανομή για τα άτομα συγκεκριμένου 
φύλου, φυλής και ηλικίας. Ως χαμηλό ανάστημα 
θεωρείται ως εκ τούτου το ανάστημα ενός ατόμου 
όταν βρίσκεται κάτω από την 3η εκατοστιαία θέση 

στις καμπύλες της κατά ύψος αύξησης του συγκε-
κριμένου πληθυσμού και φύλου.

Αναζητώντας τη… ρίζα του κακού
Το χαμηλό ανάστημα συνηθέστερα είναι αποτέ-
λεσμα απλώς κληρονομικότητας, ενώ σπανιότερα 
μπορεί να αποτελεί έκφραση κάποιας παθολογι-
κής κατάστασης, είτε αυτή είναι χρόνιο νόσημα, 
όπως σύνδρομο δυσαπορρόφησης, χρόνια πνευ-
μονοπάθεια, χρόνια νεφροπάθεια κ.ά., είτε μπο-
ρεί να οφείλεται σε ενδοκρινική διαταραχή. Έχει 
μεγάλη σημασία να ρωτήσουμε ποια είναι τα ανα-
στήματα των γονέων και της ευρύτερης οικογέ-
νειας και πότε οι γονείς άρχισαν τη δική τους ε-
φηβεία. Το συχνότερο αίτιο παροδικού χαμηλού 
αναστήματος είναι απλώς η κληρονομικότητα ή η 
καθυστέρηση έναρξης της εφηβείας σε ένα κατά 
τα άλλα υγιές παιδί, που αν ερωτηθεί θα δούμε 
ότι τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς του 
είχε αργήσει να μπει στην εφηβεία και ένιωθε ε-
πίσης χαμηλότερος από τους συνομηλίκους του. 
Τα κυριότερα ενδοκρινικά αίτια χαμηλού αναστή-
ματος είναι η δράση αυξημένων συγκεντρώσεων 
κορτιζόλης, κυρίως από υπερβολική εξωγενή χο-
ρήγηση και σπανιότερα από υπερέκκριση του ορ-

Όταν αποκλειστούν όλα 
τα άλλα αίτια χαμηλού 
αναστήματος κατά την 
ανάπτυξη του παιδιού 
(όπως η κληρονομικότητα), 
διερευνάται το ενδεχόμενο 
της ανεπάρκειας της 
αυξητικής ορμόνης.

(Δεν) είναι πάντα η αυξητική ορμόνη 
λύση στο χαμηλό ανάστημα

γανισμού, ο υποθυρεοειδισμός και η ανεπάρκεια 
αυξητικής ορμόνης.

Όταν η αυξητική ορμόνη δεν επαρκεί
Η ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης κλινικά θα 
εκδηλωθεί με χαμηλό ετήσιο ρυθμό αύξησης, δη-
λαδή το παιδί θα παίρνει λίγα εκατοστά σε ύψος 
τον χρόνο, ενώ θα πρέπει να αποκλειστούν όλα 
τα άλλα πιθανά αίτια χαμηλού αναστήματος και 
το παιδί θα πρέπει να παραπεμφθεί στον ειδικό. 
Η ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης μπορεί να 
είναι μεμονωμένη έλλειψη ή να συνδυάζεται και 
με έλλειψη άλλων υποφυσιακών ορμονών. Το αίτιο 
της ανεπάρκειας της αυξητικής ορμόνης μπορεί 
να είναι γενετικό ή να προκαλείται αργότερα, π.χ. 
λόγω κάποιας μάζας/όγκου στην περιοχή της υ-
πόφυσης, είτε να προέρχεται από χειρουργικούς 
χειρισμούς ή ακτινοβόληση της υποθαλαμο-υπο-
φυσιακής περιοχής. Το μεγαλύτερο ποσοστό απο-
δίδεται σε ιδιοπαθή ανεπάρκεια αυξητικής ορμό-
νης, χωρίς άλλη υποκείμενη διαταραχή.

Η χορήγηση αυξητικής ορμόνης είναι ενδε-
δειγμένη στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης ανε-
παρκούς έκκρισής της και τότε η χορήγησή της ο-
δηγεί σε φυσιολογικό τελικό ανάστημα μέσα στο 
γενετικό ύψος-στόχο. Η συμμόρφωση στην ενδε-
δειγμένη δοσολογία και η συνέπεια στη χορήγηση 
της αυξητικής ορμόνης είναι ουσιαστικά στοιχεία 
στην επιτυχία της θεραπείας. Το παιδί πρέπει να 
επανελέγχεται από τον θεράποντα ιατρό ανά τακτά 
διαστήματα για να διαπιστώνεται η βελτίωση του 
ρυθμού αύξησης και η συμμόρφωση στην αγωγή. 
Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να τηρούνται και οι 
αρχές του καλού ύπνου και της ισορροπημένης 
διατροφής.

Από τη δρα Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, καθηγήτρια Παιδιατρικής - 
Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, διευθύντρια της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»
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Η 
ζωή είναι 
ένα ταξίδι υ-
γείας. O κα-
θένας µας α-
ντιµετωπίζει 
προκλήσεις 
υγείας µι-
κρές ή µεγά-

Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της ζωής, 
για να διασφαλίσου	ε την υγεία 
σε όλη τη διαδρο	ή

Ποιοι είµαστε
Η Sanofi είναι µια φαρµακευτική βιοµη-
χανία µε περισσότερους από 100.000 ερ-
γαζόµενους, οι οποίοι έχουν 145 εθνικότη-
τες. Έχουµε παρουσία σε 100 χώρες και δι-
αθέτουµε 80 σηµεία παραγωγής. Οι πέντε 
παγκόσµιες επιχειρησιακές µονάδες µας 
καλύπτουν τις βασικότερες θεραπευτικές 
κατηγορίες (διαβήτης και καρδιαγγειακά νο-
σήµατα, ειδική φροντίδα, εµβόλια, κατανα-
λωτικά προϊόντα υγείας και φάρµακα γενι-
κής ιατρικής). Επενδύουµε 6 δισ. ευρώ ετη-
σίως, έως το 2020, για έρευνα και ανάπτυξη.

Η Sanofi στην Ελλάδα
Η Sanofi Ελλάδας προσφέρει καινοτόµες 
λύσεις για ένα ευρύ φάσµα καταστάσεων 
υγείας, από την πρόληψη µέχρι και τη θε-
ραπεία, µε σκοπό τη βελτίωση της ζωής των 
ασθενών. Προσφέρουµε θεραπευτικές λύ-
σεις για τον διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νο-
σήµατα, τις σπάνιες παθήσεις, την πολλα-
πλή σκλήρυνση, την ογκολογία, την ανοσο-
λογία και τα καταναλωτικά προϊόντα υγείας. 
Συνεργαζόµαστε µε όλους τους επαγγελ-
µατίες υγείας και τους υγειονοµικούς φο-
ρείς για να διασφαλίσουµε ότι οι ασθενείς 
έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, 
αλλά και για να βελτιώσουµε την υγεία του 
τοπικού πληθυσµού. Η εταιρεία µας έχει 
δυναµική παρουσία στην Ελλάδα για πε-
ρισσότερα από 40 χρόνια. Ο οργανισµός 
µας αποτελείται από 200 Έλληνες εργα-
ζόµενους που συνεισφέρουν καθηµερινά 
στη βελτίωση τη ς υγείας στη χώρα µας. Η 
Sanofi Ελλάδας κάνει σηµαντικές επενδύ-
σεις σε κλινικές µελέτες που προσφέρουν 
στα ελληνικά ερευνητικά κέντρα την απα-
ραίτητη τεχνογνωσία και στους Έλληνες 
ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόµες θερα-
πείες (180 κέντρα κλινικών µελετών σε όλη 
την Ελλάδα, 23 κλινικές µελέτες στο πεδίο 
του διαβήτη, της ογκολογίας, της καρδιο-
λογίας, της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας, της 
πολλαπλής σκλήρυνσης, της αιµατολογίας 
και των σπάνιων παθήσεων, µε 1.150 συµ-
µετέχοντες ασθενείς).

Η Sanofi στην Ελλάδα είναι 1η σε όγκο 
πωλήσεων και 4η σε αξία πωλήσεων σε 
σχέση µε τις υπόλοιπες φαρµακοβιοµηχα-
νίες της χώρας.

Η εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση της 
ηγετικής της θέσης στην Ελλάδα και στη 
συνεχή υποστήριξη των περισσότερων από 
1 εκατοµµύριο ασθενών σε διάφορες θερα-
πευτικές κατηγορίες, διασφαλίζοντας πα-
ράλληλα την πρόσβαση σε καινοτόµες θερα-
πείες. Το 2017 η Sanofi έθεσε σε κυκλοφο-
ρία δύο καινοτόµα φάρµακα στο πεδίο της 
καρδιολογίας και των σπάνιων παθήσεων, 
ενώ µέσα στην επόµενη τριετία σχεδιάζει 
να κυκλοφορήσει περισσότερα από έξι νέα 
φάρµακα στην ογκολογία, τις σπάνιες παθή-
σεις, τον διαβήτη και την ανοσολογία (ρευ-
µατολογία, ατοπική δερµατίτιδα, άσθµα).

Η Sanofi Ελλάδας «µετρά» περισσότερα από 40 χρόνια 
επενδύσεων στην πατρίδα µας και έχει σε εξέλιξη 23 
κλινικές µελέτες, που διεξάγονται σε 180 κέντρα, µε 
1.150 συµµετέχοντες ασθενείς.

λες, για µια ζωή ή για µια στιγµή. Ως συ-
νοδοιπόροι στο ταξίδι υγείας, εµείς, οι 
άνθρωποι της Sanofi, προσπαθούµε να υ-
ποστηρίξουµε τους ασθενείς να αντεπε-
ξέλθουν στις προκλήσεις υγείας και να συ-
νεχίσουν να απολαµβάνουν τη ζωή τους. 
Εµείς, οι άνθρωποι της Sanofi, έχουµε ως 
στόχο να Ενδυναµώσουµε τη Ζωή.

Η εταιρεία προσφέρει θεραπευτικές λύσεις για τον 
διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, τις σπάνιες 
παθήσεις, την πολλαπλή σκλήρυνση, την ογκολογία, 
την ανοσολογία και τα καταναλωτικά προϊόντα υγείας.
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Το φθινόπωρο φέρνει µαζί του τη 
γρίπη, το κοινό κρυολόγηµα και 
διάφορες άλλες εποχικές ιογενείς 
λοιµώξεις του ανώτερου και του 
κατώτερου αναπνευστικού που τα-

λαιπωρούν µικρούς και µεγάλους. Τα συµπτώ-
µατά τους είναι συνήθως ήπια, µε χαρακτηρι-
στικότερα το φτέρνισµα, τον βήχα, τον πονό-
λαιµο, το µπούκωµα στη µύτη, την ιγµορίτιδα, 
τα δέκατα και τους πόνους στα κόκαλα. Το κοινό 
κρυολόγηµα είναι η πιο συχνή µορφή λοίµωξης 
του αναπνευστικού συστήµατος, η οποία είναι 
και εξαιρετικά µεταδοτική. Συχνά συγχέεται µε 
τη γρίπη, προκαλείται όµως από διαφορετικούς 
ιούς και είναι πιο ήπιο. Όπως εξηγεί ο γενικός 
γιατρός Στάθης Σκληρός, διδάκτωρ του Πανεπι-
στηµίου Κρήτης και πρόεδρος της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Έρευνας & Εκπαίδευσης στην Πρωτο-
βάθµια Φροντίδα Υγείας, η γρίπη δεν είναι ένα 
«βαρύ» κρυολόγηµα και µπορεί να είναι αρκετά 
σοβαρή, ειδικά για τους πολύ µικρούς, τους η-
λικιωµένους, όσους πάσχουν από χρόνια νοσή-
µατα και τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτοµα, 
όπως έχει δείξει η εµπειρία των τελευταίων ετών. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, µπορεί να 
είναι δύσκολο να διαπιστώσετε εάν έχετε γρίπη 
ή ένα ιδιαίτερα βαρύ κρυολόγηµα. Για να δια-
χειριστείτε τα συµπτώµατά σας στο σπίτι, ο ειδι-
κός συµβουλεύει: Κατ’ αρχάς να ξεκουραστείτε 
επαρκώς και να µη βιαστείτε να επιστρέψετε στη 
δουλειά. Όταν δεν αισθάνεστε καλά, είναι σηµα-
ντικό να δώσετε στον οργανισµό σας χρόνο για 

να αναρρώσει. Αν αποφασίσετε να περάσετε τη 
λοίµωξη «στο πόδι» και στο γραφείο, εκτός του 
ότι θα ταλαιπωρηθείτε και θα παρατείνετε την 
ανάρρωσή σας, υπάρχει κίνδυνος να µεταδώσετε 
τον ιό σε άλλους. Επίσης, φροντίστε να µην αφυ-
δατωθείτε. Εάν έχετε πυρετό, µπορεί να χρεια-
στείτε επιπλέον υγρά για να αποφύγετε την α-
φυδάτωση. Το άφθονο πόσιµο νερό είναι σηµα-

Οπλιστείτε έξυπνα για τη �άχη 
�ε τις εποχικές λοι�ώξεις

ντικό για την αντικατάσταση υγρών που µπορεί 
να έχετε χάσει µε εφίδρωση ή µε ρινική καταρ-
ροή, ενώ βοηθούν και οι χλιαρές σούπες και τα 
αφεψήµατα βοτάνων. Στη διάρκεια της ανάρρω-
σης είναι απολύτως φυσιολογικό να χάσετε την 
όρεξή σας για µερικές ηµέρες. ∆εν πρέπει να πι-
εστείτε να φάτε εάν δεν πεινάτε, αλλά µόλις επι-
στρέψει η όρεξή σας, ακολουθώντας µια ισορρο-
πηµένη διατροφή µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
ωφέλιµα λιπαρά και φυτικές ίνες, συµπεριλαµ-
βανοµένων των φρούτων και των λαχανικών που 
αποτελούν πηγές βιταµινών, βοηθά τον οργανι-
σµό να συνέλθει.

Πολύτιµος ο συνδυασµός ιχθυελαίων 
& βιταµίνης D3
Τα καλά λιπαρά αποτελούν ανεκτίµητο θρεπτικό 
συστατικό για τον οργανισµό, καθώς συµµετέ-
χουν στη δοµή των κυτταρικών µεµβρανών και 
βοηθούν στη σωστή λειτουργία της καρδιάς, των 
αγγείων, του εγκεφάλου, του µυοσκελετικού συ-
στήµατος, των αρθρώσεων και του ανοσοποιη-
τικού. Επίσης, ενεργοποιούν τον µεταβολισµό 
και βοηθούν στο κάψιµο του αποθηκευµένου λί-
πους. Τα ιχθυέλαια περιέχονται στα ψάρια, που 
αποτελούν πολύ θρεπτική τροφή, αλλά σπανίως 
τρώτε ψάρι καθηµερινά. Σε συστηµατική βάση 
µπορείτε να καταναλώσετε την απαραίτητη ποσό-
τητα ω-3 λιπαρών οξέων µε τη βοήθεια του µου-
ρουνέλαιου Mӧller’s, το οποίο είναι πλούσιο και 
σε βιταµίνη D3. Πρόσφατη έρευνα της Ελληνι-
κής ∆ιατροφολογικής Εταιρείας έδειξε πως επτά 
στους δέκα Έλληνες έχουν ανεπάρκεια βιταµίνης 
D, ενώ, σύµφωνα µε πληθώρα έγκυρων µελετών, 
η βιταµίνη D δεν συµµετέχει µόνο στο χτίσιµο 
ενός γερού σκελετού αλλά ρυθµίζει τις λειτουρ-
γίες του ανοσοποιητικού συστήµατος και βοηθά 
ακόµη και στην απώλεια του βάρους κατά τη δί-
αιτα. Με λίγα λόγια, η βιταµίνη D είναι ο από-
λυτος ρυθµιστής των αµυντικών µηχανισµών του 
οργανισµού. Ο ιδανικός συνδυασµός ιχθυελαίων 
και βιταµίνης D3 περιέχεται στο µουρουνέλαιο 
Mӧller’s, το οποίο υπάρχει στην κλασική υγρή 
µορφή και σε λαχταριστά ζελεδάκια για τα παιδιά.

Η πρόληψη είναι καλύτερη 
από το κρυολόγηµα
Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θερα-
πεία. Το «κλειδί» για την πρόληψη των ιώσεων 
είναι ένα υγιές και ισχυρό ανοσοποιητικό σύ-
στηµα, το οποίο σας βοηθά να αντιµετωπίσετε 
τις βακτηριακές και ιογενείς λοιµώξεις και να 
προφυλαχθείτε από τις βλαβερές συνέπειες της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η ισορροπηµένη 
διατροφή, η λήψη διατροφικών συµπληρωµάτων 
όπως είναι το µουρουνέλαιο, η αποχή από το κά-
πνισµα, η κατάλληλη άσκηση, ο επαρκής ύπνος 
και γενικά ο υγιεινός τρόπος ζωής µπορούν να 
συντελέσουν στην ενίσχυση της καλής λειτουρ-
γίας του ανοσοποιητικού συστήµατος. Για την α-
ποφυγή των ιώσεων συνιστάται συχνό πλύσιµο 
των χεριών και σχολαστικός καθαρισµός των επι-
φανειών και των αντικειµένων µε τα οποία έρχε-
στε σε επαφή. Αν τα συµπτώµατα επιδεινωθούν, 
είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε τον γιατρό σας, 
ο οποίος θα σας υποδείξει την κατάλληλη θερα-
πεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν κατά την 
ανάρρωση διαπιστώσετε πως «ξανακυλάτε» και 
πως παρουσιάζετε υψηλό πυρετό, γιατί υπάρ-
χει κίνδυνος η γρίπη να εξελιχθεί σε πνευµονία.

Η γρίπη δεν είναι ένα 
«βαρύ» κρυολόγηµα και 
µπορεί να είναι αρκετά 
σοβαρή, ειδικά για τα 
βρέφη, τα νήπια, τους 
ηλικιωµένους και όσους 
πάσχουν από υποκείµενα 
χρόνια νοσήµατα.
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«Ερωτευμένος 
Σαίξπηρ» 
του Lee Hall
Σκηνοθεσία: Γιάννης 
Κακλέας
Μετάφραση: Λουίζα 
Μητσάκου
Πρωταγωνιστούν: 
Βασίλης 
Χαραλαμπόπουλος & 
Έλλη Τρίγγου
ΘΕΑΤΡΟΝ του 
Κέντρου Πολιτισμού 
«Ελληνικός 
Κόσμος»

Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί μια φανταστική ιστορία από τη ζωή του Ουίλιαμ 
Σαίξπηρ, τον ρόλο του οποίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Η 
παράσταση «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», η οποία βασίζεται στην οσκαρική ται-

νία του 1998 «Shakespeare in love» από τον Lee Hall, παρουσιάζεται για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα. Στην ταινία η Γκουίνεθ Πάλτροου κέρδισε Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου 
ερμηνεύοντας τη Βιόλα, μια παθιασμένη με το θέατρο αριστοκράτισσα που μεταμφιέ-
ζεται σε άντρα προκειμένου να συμμετάσχει στη νέα παράσταση του Σαίξπηρ. Η Έλλη 
Τρίγγου στο ΘΕΑΤΡΟΝ του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» είναι η Βιόλα 
και λίγο πριν από την πρεμιέρα μάς μίλησε.

Τα τελευταία δύο χρόνια είναι πολύ δημιουργικά για εσάς. Τι χρειάζεται, 
λοιπόν, ένας νέος καλλιτέχνης για να ξεχωρίσει;
Να δουλεύει σκληρά, να εξελίσσεται, να ρισκάρει και να είναι βαθιά ερωτευμένος με 
την τέχνη του.

Σας βρίσκουμε στο πλευρό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στον «Ερωτευ-
μένο Σαίξπηρ». Πώς είναι μέχρι στιγμής οι πρόβες;
Στο έργο μας, μέσα από την ερωτική ιστορία του Σαίξπηρ με τη Βιόλα παρακολου-
θούμε παράλληλα την προσπάθεια ενός… ιδιαίτερου θιάσου να ανεβάσει μια παρά-
σταση στο θέατρο Rouse του Λονδίνου. Στο τέλος τα καταφέρνουν και παίζουν το έργο 
τους μπροστά στη Βασίλισσα, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, έχουν περάσει τα πάνδεινα. 
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον πραγματικό θίασο του «Ερωτευμένου Σαίξ-
πηρ». Τρικυμίες, φουρτούνες, σεισμοί, καταποντισμοί. Παράλληλα, σκληρή δουλειά 
και πολύ γέλιο. Ευτυχώς, οι όποιες δυσκολίες έχουν συντελέσει στο να ενωθούμε με-
ταξύ μας με γερά δεσμά αγάπης. Δουλεύω παρέα με εξαιρετικούς συνεργάτες και χαί-
ρομαι πολύ γι’ αυτό.

Η Βιόλα μεταμφιέζεται σε άντρα προκειμένου να συμμετάσχει στην παράσταση. 
Τόσο πολύ αγαπάει το θέατρο. Εσείς κάνατε κάτι παρόμοιο για το θέατρο;
Άλλαξα μυαλά για το θέατρο.

Υπάρχει κάτι για το οποίο αγωνιάτε περισσότερο πριν από την πρεμιέρα;
Αποφεύγω να έχω αγωνία πριν από την πρεμιέρα.

Τι χρειάζεται μια κωμωδία για να είναι επιτυχημένη;
Ρυθμό, ετοιμότητα, έκπληξη, ακρίβεια και κοινό που θέλει να μαγευτεί.

Φαντάζομαι, είχατε δει την ταινία. Θυμάστε τα συναισθήματα που σας είχαν 
δημιουργηθεί όταν την είχατε δει;
Η Βιόλα ήταν ερωτευμένη με τον Σαίξπηρ προτού τον γνωρίσει. Αρχικά τον αγαπούσε 
μέσα από τον θαυμασμό που έτρεφε για τα έργα του. Η ποίησή του την οδήγησε στο 
να προβεί σε τόσο ριψοκίνδυνες –για εκείνη την εποχή– πράξεις. Αυτό, θυμάμαι, με 
είχε συγκινήσει.

Έλλη Τρίγγου
«Άλλαξα μυαλά  
για το θέατρο»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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NEO HONDA CR-V
1.5 TURBO VTEC & 7 ΘΕΣΕΙΣ

JEEP RENEGADE
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ

NEO DS 7 CROSSBACK
V I V E  L A  F R A N C E !



«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»: 
τα 10 µοντέλα που θα διεκδικήσουν τον επίζηλο τίτλο

NOEΜΒΡΙΟΣ 201802CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΩΡΑ!

4. ΤΟ JEEP RENEGADE 
ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ 
ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ DOWNSIZING, ΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 1.000 
ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 120 ΙΠΠΟΥΣ.
6. ΤΟ DS 7 CROSSBACK ΕΙΝΑΙ Η 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΕΡΙ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΩΣ Η ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
ΜΑΡΚΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PSA ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΞΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ.
8. Ο ΤΡΙΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ TURBO 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΩΝ 1.000 Κ.ΕΚ. 
ΤΗΣ HYUNDAI ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΕΙ 
ΠΟΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
10. ΤΟ ΝΕΟ HONDA CR-V 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ, ΑΠΕΚΤΗΣΕ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ TURBO ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
1.500 ΚΥΒΙΚΩΝ, ΑΚΟΜΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 7.
11. Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΟΥ VOLVO XC40, Η T3, 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ PREMIUM 
SUV.
12. H ΝΕΑ MERCEDES A-CLASS 
ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΗΣ ΤΩΝ 
1.330 Κ.ΕΚ. ΚΑΙ ΤΩΝ 163 ΙΠΠΩΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκυ
vickyth@freesunday.gr 210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr, 210-3506300
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.freesunday.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

Σχεδιασµός:  ∆ηµήτρης Γκέλµπουρας

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ηµητριάδου Ματίνα, dmatina@freesunday.gr

210-6754430 εσωτ.301
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Η διαδικασία για την ανάδειξη του «Αυτο-
κινήτου του 2019 για την Ελλάδα» έχει 
µπει στο τελικό της στάδιο. Έτσι έπειτα 

από ψηφοφορία των 26 εκλεκτόρων του θεσµού 
προέκυψαν τα 10 αυτοκίνητα -από 23 συνολικά 
νέα µοντέλα που παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα 
τους τελευταίους 12 µήνες- που θα διεκδική-
σουν τον επίζηλο τίτλο.

Οι 10 φιναλίστ είναι:
CITROEN C3 AIRCROSS
DACIA DUSTER
FORD FOCUS
HYUNDAI KONA
KIA CEED
MERCEDES A-CLASS
SEAT ARONA
SKODA KAROQ
VOLVO XC40
VW T-ROC
Το «Αυτοκίνητο του 2019 για την Ελλάδα» θα 

προκύψει έπειτα από ψηφοφορία τα αποτελέ-
σµατα της οποίας θα ανακοινωθούν σε ειδική 
εκδήλωση στις 12 ∆εκεµβρίου.
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Μ
ετά από πολλά teaser στοιχεία η VW 
παρουσίασε το T-Cross, που τοποθε-
τείται απέναντι από τα Seat Arona, Kia 
Stonic, Hyundai Kona, Renault 
Captur, Opel Crossland-X, Citroën C3 
Aircross, Ford Ecosport κ.ά. Σχεδια-

στικά, το αµάξωµα µήκους 4,107 µέτρων και ύψους 
1,558 µέτρων παραπέµπει στα µεγαλύτερα T-Roc και 
Tiguan, τη στιγµή που στο πίσω µέρος υπάρχει µια πιο 
κλασική γραµµή προς όφελος της πρακτικότητας. Εδώ 
µια έξυπνη σκούρα φάσα που διατρέχει απ’ άκρη σ’ ά-
κρη την τελευταία πόρτα δηµιουργεί µια πιο φαρδιά άπο-
ψη. Συγκριτικά, το T-Cross είναι περίπου 13 εκατοστά 
κοντύτερο από το T-Roc.

Ως προς τον τοµέα της πρακτικότητας, ο χώρος απο-
σκευών θα είναι στα 385 λίτρα, τα οποία θα µπορούν να 
γίνουν έως και 455 χάρη στη δυνατότητα µετακίνησης 
των συρόµενων πίσω καθισµάτων σε µια διαδροµή 14 
εκατοστών. Όταν οι πλάτες αυτών των καθισµάτων ανα-
διπλωθούν (διαιρούνται σε ποσοστό 60:40), ο χώρος 
φόρτωσης φτάνει έως και τα 1.281 λίτρα. Σχετικά µε το 
µεταξόνιο (2,56 µέτρα), είναι ίδιο µε του Polo και οι χώροι 
για τους επιβάτες αναµένονται περίπου στα ίδια πολύ κα-
λά επίπεδα.

Στο εσωτερικό η εικόνα θυµίζει το ταµπλό του Polo 
και του T-Roc. Στο κέντρο κυριαρχεί µια οθόνη αφής 8 ι-
ντσών, ενώ προαιρετικά στη θέση του αναλογικού πίνα-
κα οργάνων µπορεί να υπάρξει ψηφιακός πίνακας οργά-
νων. Όπως συνηθίζει η γερµανική εταιρεία, ο εξοπλισµός 
άνεσης και ασφάλειας είναι υπερπλήρης, µε όλα τα συ-
στήµατα υποβοήθησης.

Η γκάµα των κινητήρων ξεκινά από τους τρικύλιν-
δρους 1.0 TSI µε τους 95 και 115 ίππους (µε φίλτρο µι-
κροσωµατιδίων). Ψηλότερα τοποθετείται η έκδοση 1.5 
TSI µε 150 ίππους, ενώ υπάρχει και diesel 1.6 TDI µε 95 
άλογα. Όλες οι εκδόσεις είναι προσθιοκίνητες, ενώ ανά-
λογα µε τον κινητήρα υπάρχουν χειροκίνητα κιβώτια µε 
5 ή 6 σχέσεις και φυσικά αυτόµατα DSG-7. Προς το πα-
ρόν δεν υπάρχουν πλάνα για µια έκδοση GTI και πολύ 

πιο πιθανό είναι να δούµε µια έκδοση TGI (όπως στην περίπτωση του Seat 
Arona).

To νέο T-Cross βασίζεται στην πλατφόρµα MQB A0 και θα κατασκευά-
ζεται στο εργοστάσιο στην Παµπλόνα της Ισπανίας (δίπλα στο Polo κ.ά.). Ε-
πίσης, θα κατασκευάζεται στην Κίνα και στη Βραζιλία. Στη Γερµανία οι τιµές 
του T-Cross  ξεκινούν από τα €17.975.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

T-CROSS: TΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ SUV 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΠΟΤΕ Η VW

To µικρότερο SUV της VW 
παρουσιάστηκε επίσηµα 
και στην ευρωπαϊκή 
αγορά, ενώ το εµπορικό 
του λανσάρισµα θα 
ξεκινήσει το πρώτο 
τετράµηνο του 2019. 
Στην Ελλάδα την άνοιξη.

VW: Έως το 2025 το 50% των πωλήσεων θα είναι SUV

H γερµανική εταιρεία εκτιµά πως µέχρι το 2030 θα έχει στην παραγωγή περίπου 30 µοντέλα SUV, ενώ το 50% 
των πωλήσεών της θα αφορά αυτού του τύπου τα οχήµατα. Συγκεκριµένα, η VW έχει ήδη στην γκάµα της το 
Tiguan στη δεύτερη πλέον γενιά του, που είναι µέσα στα δέκα best sellers της παγκόσµιας αγοράς µε σχεδόν 

5 εκατοµµύρια πωλήσεις µέχρι τώρα, ενώ ακολουθούν το Touareg, µε σχεδόν 1 εκατοµµύριο πωλήσεις, και το T-Roc, 
που ήδη έχει φτάσει τις 130.000 µονάδες. Την γκάµα θα συµπληρώσει το µικρό T-Cross, που θα λανσαριστεί την άνοι-
ξη, ενώ µέσα στα επόµενα δύο-τρία χρόνια τα SUV της VW θα γίνουν ακόµα περισσότερα, µε την προσθήκη και των 
ηλεκτρικών της. Οι αγορές που προβλέπεται να παρουσιάσουν τη µεγαλύτερη άνοδο είναι της Κίνας και της Βόρειας 
και Νότιας Αµερικής.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η Audi, η οποία επίσης προβλέπει ότι το 2025 οι µισές πωλήσεις της θα είναι 
SUV. Κάτι που ήδη έχει επιτύχει στη Βόρεια Αµερική, όπου οι πωλήσεις των µοντέλων της σειράς Q αντιπροσωπεύ-
ουν το 51% των πωλήσεών της για φέτος.
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Τ
ο νέο Jeep Renegade 
έρχεται µε ουσιαστικές 
παρεµβάσεις σχεδία-
σης και  τεχνολογίας 
που το καθιστούν πιο 

δυναµικό, πιο ασφαλές, πιο ποιο-
τικό και συγχρόνως πιο οικονο-
µικό, χωρίς να αλλοιώνουν τον 
αυθεντικό Go Anywhere – Do 
Anything χαρακτήρα του. Εξωτε-
ρ ι κ ά ,  τ ο  α ν α β α θ µ ι σ µ έ ν ο 
Renegade διαφοροποιείται από 
τους νέους σπορ εµπρός και πί-
σω προφυλακτήρες. Νέα είναι 
και τα φωτιστικά σώµατα µε τε-
χνολογία LED (εµπρός και πίσω), 
ενώ µικρές επεµβάσεις έχουν 
γίνει και στην εµβληµατική µά-
σκα µε τις επτά γρίλιες.

Οι καινούργιοι τρικύλινδροι 
και τετρακύλινδροι turbo κινητή-
ρες βενζίνης Multiair III που κά-
νουν το ντεµπούτο τους στο νέο 
Jeep Renegade περιλαµβάνουν 
µία µονάδα 1 λίτρου απόδοσης 
120 ίππων και τον 1,3 λίτρων κι-
νητήρα που αποδίδει 150 ίππους 
ή 180 ίππους (ανάλογα µε την έκ-
δοση). Η γκάµα κινητήρων του 
νέου Renegade ολοκληρώνεται 
µε τους ανανεωµένους πετρελαι-
οκινητήρες MultiJet II  µε SCR 
(Selective Catalytic Reduction) 
1,6 λίτρων, 120 ίππων και 2 λί-
τρων µε απόδοση 140 και 170 ίπ-
πων (ανάλογα µε την έκδοση).

Οι δεδοµένες ικανότητες της 
Jeep στην εκτός δρόµου κίνηση 
ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ι  κ α ι  σ τ ο  ν έ ο 
Renegade µέσω δύο συστηµά-

των 4x4, του Jeep Active Drive 
και του Jeep Active Drive Low, 
που προσφέρουν τις κορυφαίες 
επιδόσεις εκτός δρόµου κίνησης 
στην κατηγορία.

Οι αναβαθµίσεις στο Jeep 
Renegade MY2019 περιλαµβά-
νουν ακόµα σχεδιαστικές επεµ-
βάσεις στο εσωτερικό µε νέα υ-
λικά και ανασχεδιασµένη κεντρι-
κή κονσόλα που διαθέτει ειδική 
θήκη για κινητά τηλέφωνα, νέες 
ποτηροθήκες και περισσότερες 
θέσεις για µικροαντικείµενα. To 
νέο µοντέλο εφοδιάζεται µε το 
ν έ ο  σ ύ σ τ η µ α  i n f o t a i n m e n t 
Uconnect 4ης γενιάς, µε οθόνες 
αφής υψηλής ανάλυσης 5, 7 και 
8,4 ιντσών και πλήρη ενσωµάτω-
ση Apple CarPlay και Android 
Auto.

Το Renegade έχει αναβαθµι-
στεί περαιτέρω, ώστε να συνεχί-
σει να προσφέρει ένα πακέτο συ-
στηµάτων που εξασφαλίζει από-
λυτη ασφάλεια και άνεση. Στον 
βασικό εξοπλισµό του συµπερι-
λαµβάνονται πλέον το ενεργό σύ-
στηµα Lane Sense Departure 
Warning-Plus και το Intelligent 
Speed Assist µε αναγνώριση πι-
νακίδων κυκλοφορίας, ενώ προ-
σφέρεται και αναβαθµισµένη έκ-
δοση του Automatic park assist 
- park sense που µπορεί να ε-
κτελεί αυτόµατα ελιγµούς παρκα-
ρίσµατος αλλά και εξόδου από 
θέση στάθµευσης.

Για να εγγυηθεί την απόλυτη 
ασφάλεια των επιβατών του, το 

Η ελληνική  αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τη 
διάθεση του ανανεωµένου Renegade µε τους 

νέους κινητήρες. Από €18.900!

JEEP RENEGADE: ∆ΕΥΤΕΡΗ ΝΙΟΤΗ

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΝΕΟ JEEP RENEGADE Εκποµπή CO2 
(γρ./χλµ.)

Τιµή 
πώλησης

Εκδόσεις Βενζίνης

SPORT Gas 1.0 GSE T3 120hp MT FWD 135 €18.900

LONGITUDE Gas 1.0 GSE T3 120hp MT FWD 135 €20.900

LONGITUDE Gas – 1.3 GSE 150hp T4 DDCT FWD 142 €21.900

LIMITED Gas – 1.3 GSE 150hp T4 DDCT FWD 145 €24.400

Εκδόσεις Πετρελαίου

SPORT Diesel – 1.6 120hp E6d MT FWD 127 €20.900

LONGITUDE Diesel – 1.6 120hp E6d MT FWD 127 €21.900

LONGITUDE Diesel -1.6 120hp E6d DDCT FWD 127 €24.900

LIMITED Diesel – 1.6 120hp E6d MT FWD 129 €24.900

LIMITED Diesel -1.6 120hp E6d DDCT FWD 131 €27.700

LONGITUDE Diesel – 2.0 140hp E6d MT 4WD 148 €27.700

TRAILHAWK Diesel – 2.0 170hp E6d ATX 4WD LOW 173 €36.900

πλήρες πακέτο συστηµάτων του 
νέου Renegade περιλαµβάνει ε-
πίσης το σύστηµα αποτροπής 
πρόσκρουσης Forward Collision 
W a r n i n g - P l u s  µ ε  A c t i v e 
Emergency Braking, τον ενεργό 
αυτόµατο πιλότο Adaptive Cruise 
Control, την ειδοποίηση τυφλών 
σηµείων Blind-Spot Monitoring, 
αλλά και την παρακολούθηση 
κάθετου εµποδίου κατά την οπι-
σθοπορεία  Rear  Cross Path 
Detection.Το νέο Jeep Renegade 
διατίθεται για την περίοδο του 
λανσαρίσµατος σε ιδιαίτερα ελ-
κυστικές τιµές που ξεκινούν από 
€18.900 και µε πλούσιο εξοπλι-
σµό. Αναλυτικά οι τιµές:
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Η ναυαρχίδα της DS Automobiles ξεχωρίζει �ε το στιλ της, 
την πολυτελή της διάσταση και τον πλούσιο εξοπλισ�ό της.

H 
DS Automobiles για το DS 7 
Crossback, τη νέα της ναυαρ-
χίδα που είχε εµφανιστεί για 
πρώτη φορά σε µια ειδική έκ-
δοσή της στην ορκωµοσία του 
Προέδρου της Γαλλικής ∆ηµο-
κρατίας Μακρόν, υιοθέτησε σε 
όλα τα επίπεδα τη γαλλική 
σχολή. Όχι µόνο την αυτοκινη-
τική αλλά κυρίως αυτήν των 

προϊόντων πολυτελείας, όπου οι γαλλικές εταιρείες δί-
νουν διαχρονικά τον τόνο και καθορίζουν σε πολύ µεγά-
λο βαθµό τις τάσεις.

Έτσι, λοιπόν, οι σχεδιαστές της DS εµπνεύστηκαν από 
τις µάρκες πολυτελείας της χώρας τους και είναι γεγονός 
πως το DS 7 και χαρακτήρα έχει και αβανγκάρντ εικόνα. 
Επίσης γεγονός είναι πως δείχνει και είναι πιο ώριµο α-
πό τα προγενέστερα σύγχρονα µοντέλα της µάρκας και 
κυρίως πιο κατασταλαγµένο. Από πλευράς διαστάσεων 
–το µήκος του είναι 4,573 µέτρα–, τοποθετείται ανάµεσα 
στα C και D SUV, ενώ µεγάλα –αναλογικά πάντα µε το 
µήκος– είναι τόσο το πλάτος του, που ξεπερνά έστω και 
για λίγο τα 1,90 µέτρα, όσο και το µεταξόνιο των 2.738 

ΝΕΟ DS  7 CROSSBACK
Μ Ε  ΓΑ Λ Λ Ι Κ Η  Φ Ι Ν Ε Τ Σ Α
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χιλιοστών.
Και τα δύο συμβάλλουν θετικά στους χώρους στο ε-

σωτερικό, ενώ το πλάτος και στη δυναμική εμφάνιση, η 
οποία προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εμφατική 
μάσκα. Αυτή συμπληρώνεται από τους χαρακτηριστικούς 
προβολείς, που, όπως και στην αρχέτυπη DS, τον γνωστό 
Βάτραχο, ακολουθούν τις κινήσεις του τιμονιού, καθώς 
και από τα ιδιαίτερα φώτα ημέρας. Εξίσου χαρακτηριστι-
κά και τα πίσω φώτα, που συνδέονται οπτικά μεταξύ 
τους, τονίζοντας έτσι και το πλάτος του αμαξώματος.

Ιδιαίτερη είναι και η σχεδίαση του εσωτερικού, όπου 
προσέχει κανείς τους μεγάλους και ιδιαίτερους αεραγω-
γούς με το σχεδόν τριγωνικό σχήμα, την ευμεγέθη οθόνη 
αφής στο μέσο του ταμπλό, καθώς και την κεντρική κον-
σόλα με τους πρωτότυπους διακόπτες. Η κονσόλα, μαζί 
με την πλαφονιέρα, είναι τα μόνα σημεία όπου υπάρχουν 
διακόπτες στην καμπίνα των επιβατών.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της τελευταίας είναι πως οι 
πιο πολλές επιφάνειές της, της κονσόλας συμπεριλαμβα-
νομένης, είναι καλυμμένες από το ίδιο υλικό που χρησι-
μοποιείται και για τις επενδύσεις των καθισμάτων, γεγο-
νός που προσφέρει έναν αέρα πολυτέλειας, που γίνεται 
ακόμη πιο έντονος όσο ανεβαίνει το επίπεδο εξοπλισμού. 

Συνολικά είναι διαθέσιμα τέσσερα στιλ για τον διάκοσμο 
(Rivoli, Opera, Bastille, Performance Line), καθώς και 
τρία επίπεδα εξοπλισμού (Chick, Be Chick και So Chick), 
ενώ δεν λείπουν οι πλήρεις δυνατότητες διασύνδεσης 
smartphones, μια σειρά από συστήματα υποβοήθησης 
του οδηγού, ένα premium ηχοσύστημα της Focal, καθώς 
και ένα εντυπωσιακό περιστρεφόμενο ρολόι της BRM για 
τις top εκδόσεις.

Από τα πολλά συστήματα με τα οποία μπορεί να εξο-
πλιστεί γενικά το DS 7 Crossback ξεχωρίζουμε δύο, που 
μάλλον είναι και μοναδικά στις κατηγορίες C και D. Το 
πρώτο είναι το σύστημα νυχτερινής όρασης (Night 
Vision) και το δεύτερο η Active Scan Suspension. Πρό-
κειται για έναν τύπο ενεργητικής ανάρτησης που έχει τη 
δυνατότητα να σκανάρει τον δρόμο και να προσαρμόζει 
ανάλογα τα χαρακτηριστικά απόσβεσης. Ο λόγος είναι 
προκειμένου το DS 7 να παρέχει το καλύτερο δυνατό επί-
πεδο άνεσης αλλά και ιδιαίτερα καλά δυναμικά χαρακτη-
ριστικά.

Το σημαντικό είναι πως η Active Scan Suspension 
είναι πράγματι αποτελεσματική και στην πράξη. Το κορυ-
φαίο μοντέλο της DS στον δρόμο προς το Σούνιο, όπου το 
οδηγήσαμε, «διάβαζε» το ανάγλυφο του δρόμου, με απο-

τέλεσμα οι πιο πολλές από τις ανωμαλίες να μη φτάνουν 
μέχρι τους επιβάτες. Ταυτόχρονα, ήλεγχε αποτελεσματικά 
τις κινήσεις του αμαξώματος. Περιορισμένες ήταν και οι 
κλίσεις στις στροφές, ενώ το όλο στήσιμο είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό και με τη στάνταρ ανάρτηση, ακόμα κι αν ο 
ρυθμός είναι αρκετά γρήγορος.

Το τελευταίο εξασφαλίζεται και από τους κινητήρες 
που κινούν το μεγαλύτερο SUV της μάρκας. H γκάμα αυ-
τών της βενζίνης ξεκινά από τους 130 ίππους του τρικύ-
λινδρου turbo των 1.200 κυβικών, ενώ ο τετρακύλινδρος 
1.6 THP αποδίδει είτε 180 είτε 225 ίππους. Η τελευταία 
έκδοση αποδεικνύεται ιδιαίτερα γρήγορη (0-100 σε 8,2 
δεύτερα, τελική 234 χλμ./ώρα), ενώ συνδυάζεται απο-
κλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων.

Οι diesel ξεκινούν με τον καινούργιο 1.5 BlueHDi των 
130 ίππων, που, όπως διαπιστώσαμε, και ελαστικός είναι 
και ψυχωμένος, καθώς και πολιτισμένος, ενώ ακολουθεί 
ο 2.0 BlueHDi των 180 ίππων.

Το DS 7 Crossback είναι, όπως είπαμε, άμεσα διαθέ-
σιμο και σε τιμές που ξεκινούν από τα €27.999 της εισα-
γωγικής έκδοσης βενζίνης. Η αντίστοιχη diesel ξεκινά 
από τα €32.100, ενώ σε έναν χρόνο από τώρα θα κάνει 
την εμφάνισή της και η υβριδική εκδοχή.
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Ο 
αγώνας για τη µείωση της κατανάλωσης και των 
εκποµπών ρύπων είναι συνεχής και σκληρός, µια 
και οι προδιαγραφές γίνονται ολοένα και πιο αυ-
στηρές. Ο βασικός κανόνας θέλει τα λιγότερα κυβι-
κά εκατοστά να έχουν µικρότερες απαιτήσεις σε 
καύσιµο, ενώ ταυτόχρονα η µείωση του αριθµού 

των κυλίνδρων, πέρα από τον περιορισµό των τριβών και κατά 
συνέπεια και των απωλειών, έχει σαν καλοδεχούµενο αποτέλε-
σµα τη µείωση του βάρους αλλά και του όγκου του κινητήριου 
συνόλου.

Το τελευταίο έχει θετική επίδραση και στην εκµετάλλευση 
των χώρων στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, µε αποτέλεσµα το 
downsizing, σε συνδυασµό και µε τη µείωση του αριθµού των 
κυλίνδρων, να επιφέρει στην ουσία µόνο πλεονεκτήµατα.

Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω είναι και ο λόγος που ο 
1.0 T-GDI, ο υπερτροφοδοτούµενος και υπερσύγχρονος τρικύλιν-
δρος κινητήρας των 1.000 κυβικών της Hyundai, θεωρείται από 
τους κορυφαίους της κατηγορίας του. Ελαφρύς και µικρός σε δι-
αστάσεις, επιδεικνύοντας σε κάθε ευκαιρία τις υψηλές του απο-
δόσεις των 100 ή των 120 ίππων, την εξαιρετική του ελαστικότητα 
από χαµηλά –ροπή 172 Nm στις µόλις 1.500 σ.α.λ. και µέχρι τις 
4.000 σ.α.λ.– και την καταπληκτική διαχείριση του καυσίµου, µε 
αποτέλεσµα τις ιδιαίτερα χαµηλές καταναλώσεις ανεξάρτητα από 
το µοντέλο που κινεί και βέβαια τις περιορισµένες εκποµπές ρύ-
πων.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά οι µηχανικοί της Hyundai στο 
Τεχνολογικό Κέντρο Namyang στην Κορέα, αλλά και οι συνάδελ-
φοί τους στο αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη, χρησιµοποίησαν 
λύσεις όπως η ηλεκτρονικά ελεγχόµενη βαλβίδα διαφυγής 
(waste gate) για τo turbo, η οποία περιορίζει τις απώλειες και 
βελτιώνει την απόκριση και την ελαστικότητα χαµηλά, ενώ µια α-
κόµα είναι το διπλό κύκλωµα ψύξης. Με την παρουσία του η κυ-
λινδροκεφαλή φτάνει πιο γρήγορα την κανονική θερµοκρασία 
λειτουργίας της χάριν της µείωσης των απωλειών και της πιο α-
ποτελεσµατικής λειτουργίας – το κύκλωµα της κυλινδροκεφαλής 
ψύχει ταυτόχρονα και την πολλαπλή εξαγωγή. Την ίδια στιγµή το 
µπλοκ του κινητήρα έχει σαφώς πιο χαµηλές θερµοκρασίες, µε 
αποτέλεσµα τη βελτίωση της συµπίεσης και του ψεκασµο ύ. Σε 
ό,τι αφορά τον ψεκασµό, γίνεται µέσω µπεκ GDI 6 οπών και µε 
πίεση µέχρι και 200 bar.

Όπως όλοι οι κινητήρες της Hyundai, έτσι και ο 1.0 T-GDI κα-

λύπτει πλήρως τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές Euro 6d-ΤEMP, 
αποδεικνύοντας τόσο την υψηλή του τεχνολογία και την κορυφαία 
του σχεδίαση όσο και την ευαισθησία της µάρκας για την όσο το 
δυνατόν µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και βέβαια για 
την επίτευξη του πιο χαµηλού κόστους λειτουργίας.

Στο i20 ο 1.0 T-GDI ξεκινά από τους 100 ίππους και τα 172 Nm 
ροπής, που αποδίδονται σταθερά από τις µόλις 1.500 σ.α.λ. έως 
και τις 4.000 σ.α.λ. –για τις επιδόσεις σηµειώστε 0-100 χλµ./ώρα 
σε 10,8 δεύτερα, τελική ταχύτητα 188 χλµ./ώρα, µέση κατανάλω-
ση 5,1 λίτρα / 100 χλµ., εκποµπές CO2 117 γρ./χλµ.–, ενώ πέρα α-
πό το χειροκίνητο κιβώτιο των 5 σχέσεων µπορεί να συνδυαστεί 
και µε το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη 7-DCT µε τις 7 σχέ-
σεις.

Το τελευταίο είναι διαθέσιµο και για την έκδοση των 120 ίπ-
πων και των επίσης 172 Nm, που στάνταρ συνδυάζεται µε χειρο-
κίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Εδώ οι επιδόσεις είναι ακόµα καλύτε-

ρες σε σχέση µε την εισαγωγική έκδοση (0-100 χλµ./ώρα σε 10,2 
δεύτερα, τελική ταχύτητα 190 χλµ./ώρα), ενώ η κατανάλωση και 
οι εκποµπές CO2 παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλές (µέση κατανά-
λωση 5,2 λίτρα / 100 χλµ., εκποµπές CO2 119 γρ./χλµ.).

Ο 1.0 Τ-GDI των 120 ίππων είναι από τους κινητήρες που χρη-
σιµοποιούνται σε πολλά µοντέλα της Hyundai, γεγονός που απο-
δεικνύει την κορυφαία τεχνολογία του και τις µεγάλες δυνατότητές 
του. Έτσι, κινεί όλες ανεξαιρέτως τις εκδόσεις του i30, τόσο το πε-
ντάθυρο και το στέισον όσο και το πιο σπορτίφ Fastback, αλλά και 
το Kona, το πιο µικρό και ιδιαίτερα φιλόδοξο SUV της Hyundai, ε-
νώ όπου κι αν χρησιµοποιείται εξασφαλίζει πολύ καλές επιδόσεις 
(i30: 0-100 σε 11,4 δεύτερα, τελική ταχύτητα 188 χλµ./ώρα, Kona: 
0-100 σε 12 δεύτερα, τελική ταχύτητα 181 χλµ./ώρα), αλλά και χα-
µηλές καταναλώσεις και εκποµπές ρύπων (i30: 4,9-5,2 λίτρα για 
κάθε 100 χλµ., εκποµπές CO2 115-120 γρ./χλµ., Kona: 5,3 λίτρα για 
κάθε 100 χλµ., εκποµπές CO2 119 γρ./χλµ.).

Το downsizing των κινητήρων είναι καθοριστικός παράγοντας 
για την εξοικονόµηση καυσίµου και τις χαµηλές εκποµπές 
ρύπων και η Hyundai έχει ένα από τα καλύτερα σύνολα.

HYUNDAI 1.0 T-GDI
HIGH TECH ΑΠ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
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Τ
ο CR-V είναι σταθερά στο Top 10 των 
πιο δηµοφιλών αυτοκινήτων σε πα-
γκόσµια κλίµακα, οπότε η αντικατά-
σταση της προηγούµενης γενιάς του 
κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση 
ήταν – ούτε για τους µηχανικούς ού-
τε για τους σχεδιαστές της Honda, οι 
οποίοι, πάντως, τα κατάφεραν ιδιαί-
τερα καλά. Κι αυτό γιατί κατόρθω-
σαν να διατηρήσουν και να επαυξή-
σουν τα στοιχεία εκείνα που θεµελί-
ωσαν την επιτυχία του και να προ-
σθέσουν και καινούργια.

Αισθητικά, το νέο CR-V δείχνει πιο δυναµικό, αλλά και µε 
πιο χαρακτηριστική εµφάνιση, γεγονός που πρέπει να πιστωθεί 
αφενός στην πιο εµφατική του µάσκα και αφετέρου στη διαφο-
ροποίηση των αναλογιών του. Έτσι, ναι µεν το µήκος του αυξή-
θηκε ανεπαίσθητα –κατά 5 χιλιοστά–, αλλά από την άλλη µεγά-
λωσε σηµαντικά τόσο η απόστασή του από το έδαφος –στις τε-
τρακίνητες εκδοχές φτάνει τα 201 χιλιοστά (191 στις προσθιοκί-
νητες)– όσο και το µεταξόνιό του (+32 χιλιοστά).

Το τελευταίο διευκόλυνε και την ακόµα καλύτερη εκµετάλ-
λευση των χώρων στο εσωτερικό σε σχέση µε την προηγούµε-
νη πια γενιά του – ενδεικτικό γι’ αυτό είναι το πορτµπαγκάζ, που 
κυµαίνεται από τα 561 έως τα 1.756 λίτρα. Μάλιστα, η βελτίωση 

είναι τέτοια που επέτρεψε, για πρώτη φορά, και την παρουσία-
ση µιας επταθέσιας εκδοχής του, η οποία διευρύνει κι άλλο το 
κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Η αύξηση των χώρων συνοδεύεται και από µια αναβάθµι-
ση της ποιότητας των υλικών, αλλά και της αίσθησης µεγαλύτε-
ρης πολυτέλειας που δηµιουργείται, ενώ ο διάκοσµος, πέρα α-
πό την κεντρική οθόνη αφής του συστήµατος infotainment 
Honda Connect, περιλαµβάνει και έναν µερικώς ψηφιακό πίνα-
κα οργάνων µε οθόνη 7 ιντσών, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευανά-
γνωστος. Γενικά η εργονοµία κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα –ε-
ξαιρετική η θέση του επιλογέα ψ ηλά στην κονσόλα–, ενώ αξιο-
σηµείωτη είναι η πολύ καλή ορατότητα από τη θέση του οδη-
γού.

Για το παρκάρισµα, πάντως, µια και το CR-V εξακολουθεί 
να είναι ένα µεγάλο αυτοκίνητο, οι πιο πλούσιες εκδόσεις έ-
χουν και κάµερα οπισθοπορείας. Στάνταρ από τη βασική έκδο-
ση είναι τόσο τα πολλά συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού 
που απαρτίζουν το Honda Sensing όσο και το σύστηµα ακύρω-
σης του θορύβου, που χρησιµοποιεί για τον σκοπό αυτόν το η-
χοσύστηµα και τα ηχεία του.

Παρ’ όλα αυτά, ο turbo κινητήρας των 1.500 κυβικών αν πι-
εστεί ψηλά ακούγεται ελαφρώς, χωρίς όµως να γίνεται ενοχλη-
τικός. Βέβαια δεν υπάρχει λόγος να ανέβει ψηλά, µια και, όπως 
διαπιστώσαµε οδηγώντας το νέο CR-V µέχρι τη Βυτίνα, στις 
χαµηλές και µεσαίες στροφές είναι και πρόθυµος και ζωντανός 

και άµεσος στην απόκρισή του. Τόσο στην έκδοσή του των 173 
ίππων, όταν το κιβώτιο µε το οποίο συνδυάζεται είναι το χειρο-
κίνητο των 6 σχέσεων, όσο και σε αυτήν των 192 ίππων µε το 
αυτόµατο κιβώτιο CVT µε τις επτά προκαθορισµένες σχέσεις.

Ο υπερτροφοδοτούµενος τετρακύλινδρος αντιµετωπίζει χω-
ρίς πίεση και τα αρκετά κιλά του αµαξώµατος, κάτι που απεικο-
νίζεται και στις επιδόσεις που εξασφαλίζει (0-100 σε 9,3 δεύτε-
ρα, τελική ταχύτητα 211 χλµ./ώρα για την προσθιοκίνητη έκδο-
σή του των 173 ίππων) αλλά και στην επίσηµη µέση κατανάλω-
σή του (6,3 λίτρα για κάθε 100 χλµ.).

Παράλληλα, το ταξίδι µε το νέο CR-V, πέρα από γρήγορο και 
οικονοµικό, είναι άνετο όσο και ασφαλές, χάρη στις πολύ καλές 
ρυθµίσεις της ανάρτησης και στα υψηλά περιθώρια πρόσφυσης 
ακόµα και στις προσθιοκίνητες εκδοχές του. Πέρα από την ά-
σφαλτο σαφώς και βοηθά η αυξηµένη πλέον απόστασή του από 
το έδαφος, ενώ η τετρακίνηση αυξάνει κι άλλο τα όριά του.

Το νέο Honda CR-V είναι διαθέσιµο σε τρεις εκδόσεις εξο-
πλισµού, τις Comfort, Elegance και Lifestyle. Η εισαγωγική έκ-
δοση είναι αποκλειστικά προσθιοκίνητη και πενταθέσια και ξε-
κινά από τα €33.650, ενώ η κορυφαία Lifestyle, που κοστίζει 
από €41.650, είναι στάνταρ αυτόµατη –µε 193 ίππους– και τε-
τρακίνητη. Η ενδιάµεση Elegance (από €35.650) καλύπτει ό-
λους τους συνδυασµούς, ενώ στην πορεία, πιο συγκεκριµένα 
στις αρχές του χρόνου, θα προστεθεί στην γκάµα και υβριδική 
έκδοση.

ΠΙΟ UPPER CLASS, ΜΕ 7 ΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕ TURBO ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1.500 ΚΥΒΙΚΩΝ

ΝΕΟ HONDA CR-V

To επιτυχη�ένο SUV της Honda είναι στη νέα του γενιά 
κο��ένο και ρα��ένο στις απαιτήσεις της εποχής.
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1.477 κ.εκ.

156 ίπποι / 5.000 σ.α.λ.

265 Nm / 1.850-3.850 σ.α.λ.

9,4 δλ.

200 χλµ./ώρα

8,2 λίτρα / 100 χλµ.

4,425 χ1,863 χ 1,652 µέτρα

460-1.336 λίτρα

1.775 κιλά

144 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

VOLVO XC40 T3

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 30.713€
από

Σ
πάνια καταλήγει κανείς να πει ότι η βασική έκδο-
ση ενός µοντέλου είναι και η καλύτερη, στην προ-
κειµένη όµως περίπτωση αυτό ισχύει. Φορώντας 
ίσως τον καλύτερο 1.500άρη της αγοράς, το XC40 
T3 προσφέρει όλα όσα θα περίµενε κανείς από έ-
να καλό SUV, της premium κατηγορίας. Και ακό-

µα περισσότερα. Και µάλιστα µε τιµή-έκπληξη!
Και θα ξεκινήσουµε από τον κινητήρα, αφού αποτελεί ίσως 

τη µεγαλύτερη έκπληξη στο σύνολο. Αφαιρώντας έναν κύλιν-
δρο από το δίλιτρο µοτέρ της φίρµας, οι Σουηδοί µηχανικοί 
παρουσίασαν ένα τρικύλινδρο σύνολο µε ισχύ 156 ίππων και 
ροπή 265 Nm. Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι το έκαναν µε 
τέτοιον τρόπο που όχι µόνο δεν επηρέασαν τη λειτουργία του 
κινητήρα αλλά πιθανόν τη βελτίωσαν κιόλας!

Πρακτικά, µιλάµε για το καλύτερο, ίσως, τρικύλινδρο σύ-
νολο της αγοράς, ανεξαρτήτως κυβισµού. Με άφθονη δύναµη 
από χαµηλά, απίστευτα πολιτισµένη λειτουργία, πολύ καλή 
γραµµικότητα και παντελή έλλειψη κραδασµών, ενοχλητικού 
ήχου ή οποιουδήποτε άλλου ψήγµατος θα µπορούσε να αλλοι-
ώσει, έστω και στο ελάχιστο, τη συνολική εικόνα. Αυτό, µάλι-
στα, έρχεται και δένει αρµονικά µε ένα καλό σε αίσθηση και 
κλιµάκωση κιβώτιο, καθώς και µε ένα εξαιρετικά άκαµπτο 
πλαίσιο.

Από άποψη ισχύος δεν διαθέτει το µπρίο των µεγαλύτερων 
εκδόσεων. Και πάλι, όµως, οι επιδόσεις που εξασφαλίζει είναι 
παραπάνω από ικανοποιητικές. Αναδεικνύονται, δε, από το 
καλοστηµένο setup της ανάρτησης, που χαρίζει ένα σύνολο 
ευχάριστο στην οδήγηση, άµεσο και ακριβές στις αντιδράσεις 
του και ποιοτικό από άποψη κύλισης. Παρ’ ότι διατηρεί την αυ-
ξηµένη απόσταση από το έδαφος, οι κλίσεις που παίρνει στις 
στροφές δεν είναι τόσο έντονες. Αντίστοιχα, τα διαφορετικά 
προγράµµατα οδήγησης επεµβαίνουν σε κινητήρα και άλλες 
λειτουργίες, αλλάζοντας τον χαρακτήρα το υ αυτοκινήτου κατά 
το δοκούν.

Αναφορικά µε τον οδηγό, ίσως να µην απολαµβάνει την 
καλύτερη περιµετρική ορατότητα, λόγω των πίσω κολονών 
της οροφής, κάθεται όµως µε περισσή άνεση σε ένα µαλακό 
και µε ικανοποιητική πλευρική στήριξη κάθισµα. Τα πάντα 
ρυθµίζονται εύκολα στα µέτρα του. Σοβαρές παραφωνίες στην 
εργονοµία δεν υπάρχουν, παρά µόνο σε ό,τι έχει να κάνει µε 
τη µεγάλη οθόνη τύπου ταµπλέτας, των 9 ιντσών, που θα χρει-

αστεί ένα µικρό στάδιο προσαρµογής.
Κατά τα άλλα, τα συνολικά ποιοτικά υλικά και οι πρακτικές 

θέσεις για µικροαντικείµενα αναβαθµίζουν την εµπειρία της 
µετακίνησης. Αυτό το τελευταίο ισχύει και για τους πίσω επι-
βάτες, αφού ο προσφερόµενος χώρος για τα πόδια και το κε-
φάλι τους είναι παραπάνω από επαρκής. Αντίστοιχα και το δια-
µέρισµα των αποσκευών είναι επαρκές σε διαστάσεις, µε µε-
γάλο άνοιγµα πόρτας και ένα πλήρως εκµεταλλεύσιµο σχήµα.

Η τελευταία µεγάλη έκπληξη έρχεται από την τιµή. Το µι-
κρό XC40 T3 ξεπερνά µεν –έστω και ελαφρά– το ψυχολογικό 
όριο των 30.000 ευρώ, υπολογίστε όµως ότι µε αυτά τα χρήµα-
τα αποκτάτε ένα αντικειµενικά premium για την κατηγορία µο-
ντέλο. Με όµορφο σχεδιασµό, αρκετή ισχύ, ένα εξαιρετικά αν-

θεκτικό πάτωµα που αρίστευσε στις σχετικές δοκιµές πρό-
σκρουσης του Euro NCAP και µια µακροσκελή λίστα ηλεκτρο-
νικών βοηθηµάτων.

Ενδεικτικά αναφέρουµε τις δύο µεγάλες ψηφιακές οθόνες 
(οργάνων και infotainment), συστήµατα αυτόµατης πέδησης, 
ελέγχου αλλαγής λωρίδας και το Run-Off Road Mitigation που 
ελέγχει το όχηµα σε περίπτωση που πάει να βγει εκτός δρό-
µου. Με όλα αυτά, αξίζει και µε το παραπάνω να το βάλετε σε 
προτεραιότητα, αν κοιτάζετε προς αυτή την κατηγορία.

Από την πρώτη κιόλας επαφή µας µε το XC40 είχαµε αναφέρει 
ότι πρόκειται για το πιο απολαυστικό οδηγικά µοντέλο της Volvo. 

Πλέον βρήκαµε και την ιδανική έκδοση αυτού.

VOLVO XC40 T3
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ

∆ΟΚΙΜΗ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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∆ΟΚΙΜΗ

1.332 κ.εκ.

163 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

250 Nm / 1.620-4.000 σ.α.λ.

8,0 δλ.

225 χλµ./ώρα

6,8 λίτρα / 100 χλµ.

4,419 x 1,796 x 1,440 µέτρα

360-1.200 λίτρα

1.375 κιλά

123 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

MERCEDES-BENZ 
A200 7G-DCT

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 32.605€
από

Ε
άν η προηγούµενη, τρίτη γενιά έκανε την υπέρβαση 
και αποτίναξε τον MPV χαρακτήρα από το παρουσι-
αστικό της A-Class, η νέα, τέταρτη γενιά έρχεται να 
δώσει τα δικά της διαπιστευτήρια, κάνοντάς την να 
ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα µοντέλα της κατηγορίας. 
Εδώ πλέον δεν µιλάµε για µεγάλες αλλαγές αλλά 

για βελτιώσεις στα σωστά σηµεία και σε τέτοιον βαθµό που, τελι-
κά, φέρνουν δικαίως την πρόταση της Mercedes στην πρώτη 
γραµµή.

Ξεκινώντας από την εξωτερική εµφάνιση, ίσως να µην µπο-
ρεί κανείς να αντιληφθεί τα 12 επιπλέον εκατοστά του αµαξώµα-
τος, σίγουρα όµως θα του τραβήξει το βλέµµα ο έντονος, επιθετι-
κός σχεδιασµός του µπροστινού µέρους. Και το καλύτερο; Όλο 
αυτό αντικατοπτρίζεται και στην οδική συµπεριφορά. Τον οδηγο-
κεντρικό χαρακτήρα της νέας A-Class, που στην προκειµένη ό-
µως περίπτωση η αυξηµένη ισχύς των 163 ίππων αναδεικνύει 
σαφώς καλύτερα τις δυνατότητες του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα διαφορετικά modes 
οδήγησης, Eco, Comfort, Sport και Individual. Ανάλογα, λοιπόν, µε 
τις διαθέσεις του, µπορεί να µετακινείται είτε άνετα, είτε οικονοµι-
κά, είτε σβέλτα, απολαµβάνοντας τη διαδροµή. Οι βελτιστοποιηµέ-
νες ρυθµίσεις των ηλεκτρονικών αλλάζουν ουσιαστικά τον χαρα-
κτήρα του οχήµατος. Την ίδια στιγµή οι αναρτήσεις ακολουθούν 
εξαιρετικά το ανάγλυφο του οδοστρώµατος και προσφέρουν εξαι-
ρετική ποιότητα κύλισης –σίγουρα από τις δύο-τρεις καλύτερες 
της κατηγορίας–, µε µειωµένες κλίσεις και απόλυτα ουδέτερη ο-
δική συµπεριφορά. Το σύστηµα διεύθυνσης είναι σχετικά άµεσο, 
µε ικανοποιητική πληροφόρηση, ενώ τα φρένα δείχνουν αντάξια 
των προσδοκιών. Συνολικά, η ευθυβολία του αυτοκινήτου, η α-
κρίβεια στις αλλαγές κατεύθυνσης και η ασφάλεια που µεταφέρει 
στα χέρια του οδηγού το καθιστούν ένα από τα κορυφαία της κα-
τηγορίας.

Καταλυτικό ρόλο εδώ παίζει και η συµπεριφορά του κινητή-
ρα. Το σύνολο των 1.332 κ.εκ. προέρχεται από τη Renault και ται-
ριάζει γάντι στην περίσταση. Απόλυτα γραµµικό, απόλυτα ήσυχο, 
χωρίς κραδασµούς και µε άφθονη ροπή από το ρελαντί, χαρίζει 
τις απαραίτητες επιδόσεις και παράλληλα διατηρεί την κατανάλω-
ση σε λογικά επίπεδα, καθώς υπό προϋποθέσεις µπορεί να απε-
νεργοποιεί τους δύο του κυλίνδρους. Κι εδώ, λοιπόν, η Mercedes 
φλερτάρει µε την κορυφή. Αναφορικά µε το αυτοκίνητο της δοκι-
µής, εφοδιάζεται µε το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη 

7G-DCT.
Κατά τα άλλα, η διαβίωση στο εσωτερικό της Α200 θα ικανο-

ποιήσει και τον πιο απαιτητικό. Κατ’ αρχάς, διαθέτει ένα από τα πιο 
ευρύχωρα σαλόνια, ντυµένο µε ποιοτικά υλικά. Η συναρµογή και 
η αισθητική των διαφόρων µερών είναι υπεράνω κριτικής. Η µε-
γαλύτερη διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται στην ψηφιακή πλατφόρµα 
MBUX. Αυτή µπορεί να θέλει λίγη δουλειά αναφορικά µε την ευ-
κολία στη χρήση του µεγάλου touchpad, προσφέρει ωστόσο 
πρωτόγνωρες δυνατότητες. Το να χρησιµοποιείς, για παράδειγµα, 
φωνητικές εντολές για να επιλέξεις τον αγαπηµένο σου σταθµό 
δεν είναι κάτι που γίνεται σε πολλά µικροµεσαία.

Φυσικά, το επίπεδο ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης δεν περιορί-
ζεται εδώ. Συστήµατα αυτόνοµου φρεναρίσµατος, ελέγχου της 
προσοχής του οδηγού, αναγνώρισης σηµάτων και άλλα που απα-

ντώνται σε µεγαλύτερες και ακριβότερες προτάσεις της φίρµας 
κάνουν κι εδώ την εµφάνισή τους. Κρίνοντας πραγµατικά αυστη-
ρά, το µόνο σηµείο της Α200 που βάζει σε σκέψεις έχει να κάνει 
µε την τιµή της. Τα σχεδόν 35.000 ευρώ για µία Α200 µε αυτόµατο 
κιβώτιο δεν είναι λίγα. Από τη στιγµή, όµως, που µιλάµε για το πιο 
πολυτελές και ολοκληρωµένο µοντέλο της κατηγορίας –το καλύ-
τερο, µε απλά λόγια–, έχει κάθε δικαίωµα και η τιµή της να είναι 
εκεί που είναι.

Μεγαλύτερη, επιθετικότερη, καλύτερη. Με τρεις απλές λέξεις, 
η νέα A-Class έρχεται για να σταθεί ξεκάθαρα στην κορυφή 

της µικροµεσαίας κατηγορίας.

MERCEDES-BENZ A200
ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ





Τα καυσόξυλα 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

   έχουν υποστεί επεξεργασία 
ξήρανσης

   είναι πιστοποιημένα σύμφωνα 
με τα πρότυπα DIN51718, 
ASTM D 1102-84, CEN/TS 
14918:2005 Τμήμα Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου-Εργαστήριο Ποιοτικού 
Ελέγχου

  έχουν πλούσια καύση
   δε μολύνουν την ατμόσφαιρα 
στο σπίτι σας και τη διατηρούν 
υγιεινή και καθαρή.

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον 
με καπνό και αιθαλομίχλη

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr. Eναλλακτικά  μπορείτε να καλέσετε στο 210 3466996  
(09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης των 
καυσόξυλων της PYROXIL 

είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές 
των άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, με επιπλέον 

χαρακτηριστικά, την 
διπλάσια θερμαντική αξία 
και την μηδενική εκπομπή 

ρύπων στο περιβάλλον μέσα 
και έξω από το σπίτι.
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