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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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σελ. 14-15

Βασίλης Θεοχαράκης 
Η ζωγραφική οδύσσεια 
ενός καλλιτέχνη 
ταξιδεύει στις Βρυξέλλες

Νέοι επιστήµονες 
Το brain drain 
γίνεται brain gain;

σελ. 13σελ. 35

Μάρω 
Παπαδοπούλου 
«Η µοναξιά είναι 
στο καµαρίνι»

Ν. Ρωµανός 
«Θέλουµε µια Ελλάδα 
δηµοκρατική, παραγωγική 
και εξωστρεφή, όχι µια Ελλάδα 
του Τσίπρα και του Πολάκη»

σελ. 7

Γ. Κύρτσος 
«Γαλάζια» ευρωλίστα: 
Με πολιτικά έµπειρους, 
άνοιγµα σε οικονοµία, 
κοινωνία και ισχυρή 
γυναικεία παρουσία

σελ. 10
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ΤΣΙΠΡΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ 
ΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

ΓΙΑΤΙ ∆ΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 
ΤΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΠΟΛΑΚΗ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟ∆ΟΣ 
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ, ΤΑΧΙΑΟΥ
∆ΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ

(σελ. 3, 4, 5, 16)

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ∆ΡΟΜΟΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ

(σελ. 3, 4, 5, 16)
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• έα er e e  GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

 
 

  
Α ΑΒΑ ΜΙ

Peugeot 208 

l e  100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνομη 

οδήγηση

››  Τα σκ νδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Α ί ει  

l e  100
l e  100
l e  100
l e  100
l e  100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

››››››››››››››››  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
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  Τα  πάντα για την 

››  Τα  πάντα για την 
››››  Τα  πάντα για την 
››

››››››
››

AUTO

• Μείνατε από μπαταρία  Και τώρα τι; • α απαγορευ ούν π λι  τα ie el στην Αθήνα;
•  ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• σο έγιναν φέτος και όσα α γίνουν του ρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• i Q2
• a Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

Λ Λ ΙΑ 
 Λ  Λ ΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• ατέντες Made in USA

• 70 ρόνια errari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
a  ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  r  a  ››  eat te a  ››   r he 71  ter ››   l  40 r  tr  3 t

Λ Λ ΙΑ 
 Λ  Λ ΙΑ
 Λ  Λ ΙΑ

ατέντες Made in USA
ατέντες Made in USA
ατέντες

70 ρόνια errari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 eat te a  eat te a  eat te a ››››››  r he 71  ter 
  r he 71  ter 
  r he 71  ter 

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΙΑ  ΑΛ Ι  Α Ι Ι 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
    Με itr e  1 στο ήλιο
   ra  er  a   the ear 2017
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• DS5
• i Q2
• a Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλ  όταν οδηγείτε;

• α πιο ακρι  αυτοκίνητα είναι κλασικά

•   πολυπρωτα λήτρι α  αποχωρεί από το WRC

•  ρ εται ειμ νας, πώς να φροντίσετε 

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

 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μεγαλώνουν οι 
δυσκολίες για κυβέρνηση-ΣΥΡΙΖΑ
04 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το πανελλαδικό µήνυµα 
Ταχιάου-Τζιτζικώστα
06 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Πολίτης Πολλάκις 
Εκτεθειµένος
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΡΩΜΑΝΟΣ «Θέλουµε 
µια Ελλάδα δηµοκρατική, παραγωγική και 
εξωστρεφή, όχι µια Ελλάδα του Τσίπρα και 
του Πολάκη»
08 // ΚΟΣΜΟΣ Το φάντασµα του 
αντισηµιτισµού τροµάζει την Ευρώπη
09 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Θρίλερ µε την προστασία 
της πρώτης κατοικίας
1Ο // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η Ν∆ πάει για 
µεγάλη ευρωεκλογική νίκη
12 // ΑΠΟΨΗ ΑΝ∆Ρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Συζήτηση για το Σύνταγµα µε όρους 
αµφιθεάτρου
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Νέοι επιστήµονες: Το brain 
drain γίνεται brain gain;
14-15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ζωγραφική οδύσσεια 
ενός καλλιτέχνη ταξιδεύει στις Βρυξέλλες
16 // TWITTER Καµµενοπολακιάδα

FREE TIME

SPORTS

33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
35 // INTERVIEW ΜΑΡΩ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ «Η 
µοναξιά είναι στο καµαρίνι»
36 // COOK FILES Σπανάκι σούπα µε άρωµα 
ελληνικό
37 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΛΕΝΑ ΓΚΙΚΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 
«∆εν υπάρχει καλό χωρίς κακό»
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

32 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

17 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ «Ο µοναδικός 
µου εχθρός είναι η διχόνοια»
30-31 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κόλαση οι συνθήκες 
διαβίωσης στο πρώην Λοιµωδών
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ανάλυση
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η κατάσταση δεν εξελίσσεται σύµφωνα µε τον ε-
κλογικό σχεδιασµό του Μαξίµου. Θεωρητικά 
θα έπρεπε να υπάρχει κάποιου είδους δηµο-
σκοπική ανάκαµψη του ΣΥΡΙΖΑ, µε το σκε-
πτικό ότι ανακοινώνει αρκετά ευχάριστα προ-

εκλογικά µέτρα.
Οι δηµοσκοπήσεις, όµως, και η γενική πολιτική τάση εξα-

κολουθούν να είναι πολύ υπέρ της Ν∆, γεγονός που δηµιουργεί 
µεγάλο εκνευρισµό στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και τους συ-
νεργάτες του.

Συνοψίζω τα βασικά αίτια της δηµοσκοπικής, πολιτικής κα-
κοδαιµονίας του ΣΥΡΙΖΑ ως εξής:

Θυµούνται την απάτη
Οι περισσότεροι συµπολίτες µας κρίνουν αυστηρά τον κ. Τσίπρα 
και τον ΣΥΡΙΖΑ µε βάση το προηγούµενο του 2015. Παρά τις 
προεκλογικές τους υποσχέσεις, εφάρµοσαν µια πολιτική σκλη-
ρής λιτότητας και µνηµονιακών λύσεων, πολλές από τις οποίες α-
ποδείχθηκαν προβληµατικές.

Τα προεκλογικά µέτρα οικονοµικής χαλάρωσης αντιµετω-
πίζονται από τους περισσότερους πολίτες σαν µία ακόµη πο-
λιτική µπλόφα του κ. Τσίπρα, στα πλαίσια της απάτης-αυ-
ταπάτης. Επειδή µάλιστα η οικονοµική βελτίωση έχει 
χαρακτηριστικά αβέβαιης ανάκαµψης µε τη βοήθεια 
κυρίως του τουριστικού τοµέα και όχι σταθερής και 
δυναµικής ανάκαµψης, εκτιµούν ότι οι όποιες πα-
ροχές καλύπτουν µια περίπου προγραµµατισµένη 
επιδείνωση.

Την κατάσταση περιπλέκει η µεγάλη πτώση 
της δηµοτικότητας του κ. Τσίπρα, ο οποίος το 
2015 έπαιρνε πρωτοβουλίες στηριζόµενος στη 
δηµοτικότητα 60%-65%, ενώ σήµερα δυσκο-
λεύεται στους προεκλογικούς ελιγµούς του, 
γιατί έχει αρνητικές γνώµες της τάξης του 70%-
75%.

Παρά την προσπάθεια του Μαξίµου να ανα-
βιώσει τον πολιτικό «µύθο» του Τσίπρα το 2015, 
ο κ. Μητσοτάκης έχει κατακτήσει ένα άνετο προ-
βάδισµα έναντι του κ. Τσίπρα σε δηµοτικότητα και 
πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά, το οποίο δυσκο-
λεύει ακόµη περισσότερο τους προεκλογικούς χειρι-
σµούς της κυβερνητικής ηγεσίας.

Τελειώνει ο πολιτικός χρόνος
Ξεπερασµένη από τις εξελίξεις µοιάζει η τακτική του Μαξίµου 
να απαξιώνει τα αποτελέσµατα των περισσότερων δηµοσκοπή-
σεων και να διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την 
τετραετία.

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα συγκεκριµένων δηµοσκο-
πήσεων, έχει αρχίσει να επικρατεί στην ευρύτερη κοινή γνώµη η 
άποψη ότι η Ν∆ είναι πρώτη µε διαφορά και µεγάλες πιθανότη-
τες να φτάσει στην αυτοδυναµία. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα 
τα δηµοσκοπικά αποτελέσµατα αποτελούν σήµα κινδύνου για 
τον ΣΥΡΙΖΑ και την προοπτική του.

Με την κυβέρνηση να δυσκολεύεται σε όλους τους τοµείς, 
κερδίζει έδαφος η άποψη ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι εξελί-
ξεις. Τα ποσοστά αυτών που θέλουν εκλογές στο άµεσο µέλλον 
αυξάνονται συνεχώς σε όλες τις δηµοσκοπήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών αρ-
µοδίων ότι θα εξαντληθεί η τετραετία δηµιουργούν την εντύ-
πωση ότι η ηγεσία της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ είναι «κολ-
ληµένη» µε την καρέκλα και πως χρησιµοποιεί άφθονο δηµόσιο 
χρήµα για να αγοράσει πολιτικό χρόνο, να διορίσει, να τακτοποι-
ήσει επαγγελµατικά διάφορα στελέχη και να εντατικοποιήσει τη 
νοµή της εξουσίας.

Όλα δείχνουν ότι σε τρεις µήνες θα έχουµε τριπλή εκλογική 
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις ευρωεκλογές του Μαΐου η Ν∆ θα βγει πρώτη µε δια-
φορά, αυξάνοντας τους ευρωβουλευτές της από πέντε σε επτά 
έως οκτώ, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ θα υποχωρήσουν από τους έξι 

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΣΥΡΙΖΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τον Μάιο η ώρα της 
εκλογικής αλήθειας  
για τον κ. Τσίπρα.

Μετά τον Καµµένο, ήρθαν Πολάκης 
και Μαδούρο για να καταστρέψουν τα 
επικοινωνιακά ανοίγµατα του Μαξίµου.

Το προσωπικό πολιτικό πλεονέκτηµα 
Μητσοτάκη έναντι Τσίπρα δυσκολεύει 
τους προεκλογικούς ελιγµούς 
κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ.

στους τέσσερις ή τους πέντε.
Στις περιφέρειες, ιδιαίτερα στην Αττική και στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, που δίνουν τον τόνο, προβλέπεται «γα-
λάζια» νίκη που µπορεί να πάρει διαστάσεις θριάµβου.

Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που στέλνουν το πολιτικό 
µήνυµα, στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση οι υποψήφιοι 

του ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύουν µε εκλογικό καταποντισµό, ενώ οι υ-
ποστηριζόµενοι από τη Ν∆ Μπακογιάννης και Ταχιάος έρχονται 
πρώτοι, αφήνοντας ολοένα πιο πίσω τους άλλους υποψηφίους.

Ο πολιτικός χρόνος τελειώνει µαζί µε τα ψέµατα για τον κ. 
Τσίπρα και καλείται να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί την επερ-
χόµενη τριπλή εκλογική ήττα του Μαΐου.

Θύµα των αντιφάσεων
Οι προεκλογικοί ελιγµοί του Μαξίµου δεν αποδίδουν και εξαι-
τίας των µεγάλων πολιτικών αντιφάσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Η µερική πολιτική απεξάρτηση από τον Καµµένο θα µπο-
ρούσε να συµβάλει στη βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της κυ-
βέρνησης. Όµως οι πολιτικές απρέπειες Πολάκη και η έκρηξη 
«πολακισµού» που χαρακτηρίζει πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υ-
πονόµευσαν το επικοινωνιακό άνοιγµα. Το βασικό συµπέρασµα 
που βγάζουν οι περισσότεροι πολίτες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
ζυµωµένος µε τον αριστεροδεξιό επιθετικό λαϊκισµό και πως η 
δηµιουργία µιας νέας πολιτικής βιτρίνας, δήθεν κεντροαριστε-
ρής, δήθεν φιλοευρωπαϊκής, ελάχιστα επηρεάζει τις βασικές επι-
λογές και τη λειτουργία του.

Ανάλογα προβλήµατα παρατηρούνται στο άνοιγµα του 
ΣΥΡΙΖΑ προς τους Ευρωσοσιαλιστές εξαιτίας της «λα-

τρείας» της ηγεσίας του προς τον δικτάτορα της Βενε-
ζουέλας Μαδούρο. Επιδίωξη του κ. Τσίπρα και των 

συνεργατών του είναι να αφαιρέσουν πολιτικό χώρο 
από το Κίνηµα Αλλαγής, το οποίο ανήκει στην πο-
λιτική οµάδα των Ευρωσοσιαλιστών, αναπτύσσο-
ντας σχέσεις κυρίως µε εκπροσώπους της αρι-
στερής πτέρυγας των Ευρωσοσιαλιστών του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ταύτιση Τσίπρα µε 
Μαδούρο περιορίζει την αποτελεσµατικότητα 
του επικοινωνιακού ανοίγµατος. Ταυτόχρονα, 
ο ΣΥΡΙΖΑ παραµένει στην πολιτική οµάδα της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για να αποφύγει την α-
ντίδραση της αριστερής του πτέρυγας.

Παραµένει σε εκκρεµότητα το αίτηµα του 
Μελανσόν, ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας, για 

διαγραφή Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή 
Αριστερά, µε το σκεπτικό ότι αυτά που κάνει η κυ-

βέρνηση Τσίπρα αποτελούν τη µεγαλύτερη δυσφή-
µηση για την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Το αίτηµα Μελανσόν θα κριθεί στην πράξη µε βάση 
το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών. Εάν ο Μελανσόν και η 

Ανυπότακτη Γαλλία αναδειχθούν σε µεγαλύτερη δύναµη της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς, τότε θα επιβάλουν την εκπαραθύρωση 

του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη σκιά Μητσοτάκη
Η δηµοσκοπική, πολιτική ανάκαµψη του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται πιο 
δύσκολη γιατί ο Τσίπρας είναι υποχρεωµένος πλέον να κινείται 
στη σκιά του Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος της Ν∆ άρχισε να επηρεάζει τον κ. Βέµπερ, υπο-
ψήφιο του ΕΛΚ για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, στην κατεύθυνση της µελλοντικής µείωσης των δηµοσιο-
νοµικών πρωτογενών πλεονασµάτων. Το Μαξίµου αντέδρασε επι-
θετικά στη θετική πρωτοβουλία Μητσοτάκη, στη συνέχεια όµως 
υποχρεώθηκε να προσαρµοστεί µέσω Τσακαλώτου.

Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να αντισταθµίσει την εικόνα κύρους 
και αποτελεσµατικότητας που έχει αποκτήσει ο κ. Μητσοτάκης 
µέσα από κινήσεις, όπως η συµφωνία µε τον Ζάεφ, που του επι-
τρέπουν να προβάλλεται ως ο «εκλεκτός» του διεθνούς κατεστη-
µένου. ∆εν έχει αντιληφθεί τη διαφορά µεταξύ ενός ηγέτη, όπως 
ο Μητσοτάκης, που στέκεται στα πόδια του και κερδίζει τον σε-
βασµό των ξένων συνοµιλητών του και ενός διεκπεραιωτή υποθέ-
σεων και στρατηγικής σε βάρος των καλώς εννοούµενων εθνικών 
συµφερόντων µας.

Τη διαφορά, όµως, φαίνεται να αντιλαµβάνεται πολύ καλά ο 
ελληνικός λαός, γι’ αυτό τα γερµανικά βραβεία σε Τσίπρα-Ζάεφ 
και η εγκωµιαστική επιστολή Τραµπ σε Τσίπρα λειτουργούν πο-
λιτικά στην Ελλάδα σε βάρος του πρωθυπουργού.
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Ο Ταχιάος µόνος του είναι 
δηµοσκοπικά στο ποσοστό της Ν∆ του 
2014 και το σύνολο των υποψηφίων της 
κεντροδεξιάς υπερβαίνει στις µετρήσεις 
τα ποσοστά της Ν∆ σήµερα, ενώ η 
προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για φθορά 
του Τζιτζικώστα ως µακεδονοµάχου τον 
ενισχύει.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΑΧΙΑΟΥ-ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

«Από σήµερα στρέφοµαι µε όλες µου τις 
δυνάµεις στη µάχη της αυτοδιοίκησης, 
για να µείνει η Θεσσαλονίκη πόλη α-
νοιχτή και δηµοκρατική» δήλωσε την 
προηγούµενη Τρίτη 19 Φεβρουαρίου η 

κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, ολοκληρώνοντας µια θητεία 172 
ηµερών στη θέση της υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης και 
ξεκινώντας µια πορεία 96 ηµερών προς τις δηµοτικές εκλογές 
της 26ης Μαΐου 2019.

Η πορεία των 96 ηµερών φτάνει µέχρι τον πρώτο γύρο των 
δηµοτικών εκλογών, αλλά ενδέχεται να είναι πορεία 103 ηµε-
ρών, αν περάσει στον δεύτερο γύρο.

Όµως αυτό µέχρι στιγµής είναι υπό συζήτηση, γιατί οι οι-
ωνοί δεν είναι εξαιρετικά θετικοί για τη νεαρή υποψήφια του 
ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον σε ό,τι προκύπτει από την εικόνα που 
δίνουν οι δηµοσκοπήσεις.

Η Νοτοπούλου υπολείπεται των ποσοστών 
του ΣΥΡΙΖΑ
Η υποψηφιότητα της κυρίας Νοτοπούλου έχει συγκεκριµένα 
προβλήµατα και το πιο σηµαντικό από αυτά είναι ότι ο κ. Τσί-
πρας επέλεξε να δώσει έναν κοµµατικό χαρακτήρα στην κάλπη 
των δηµοτικών εκλογών.

Όµως η επιλογή του αποδείχθηκε λάθος, όπως προκύπτει 
από το γεγονός ότι οι δηµοσκοπικές επιδόσεις της υποψηφίου 
του ΣΥΡΙΖΑ υπολείπονται όχι µόνο από τα ποσοστά που είχε ο 
ΣΥΡΙΖΑ στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης στις βουλευτικές του 2015 
αλλά και από αυτά που φαίνεται να λαµβάνει ως κόµµα στις 
πρόσφατες µετρήσεις.

Αντίθετα, απέναντί της, ο υποψήφιος που στηρίζει επίσηµα 
η Ν∆, ο κ. Νίκος Ταχιάος, σύµφωνα πάντοτε µε τις µετρήσεις, 
κινείται δηµοσκοπικά στο εκλογικό ποσοστό που η Ν∆ είχε 
πάρει στις προηγούµενες εκλογές, ενώ συγχρόνως υπάρχει µια 
σειρά υποψηφίων από τον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς οι 
οποίοι δηµιουργούν µια ασφαλή περιοχή γύρω από το συνο-
λικό ποσοστό της κεντροδεξιάς στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης.

∆ηµοσκόποι µεγάλων εταιρειών που κάνουν µετρήσεις 
και για τις δηµοτικές εκλογές επισηµαίνουν και προσπαθούν 
να βρουν εργαλεία για να ερµηνεύσουν τη δηµοσκοπική από-
κλιση ανάµεσα στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά των υπο-
ψηφίων του κόµµατος και καταλήγουν στο εύθραυστο προς το 

παρόν συµπέρασµα ότι, προχωρώντας προς τις κάλπες, οι υ-
ποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύουν την αποδοχή τους στους 
ψηφοφόρους του κόµµατος.

Οι δεξαµενές του δεύτερου γύρου
Όµως ακόµη και αν ισχύσει αυτό και η κυρία Νοτοπούλου πε-
ράσει στον δεύτερο γύρο, οι δεξαµενές της εκεί δείχνουν να 
είναι εξαιρετικά µικρές, ενώ, αντίθετα, οι δεξαµενές του κ. Τα-
χιάου είναι πολύ µεγαλύτερες, καθώς το σύνολο των υποψη-
φίων της κεντροδεξιάς µάλλον ξεπερνά τα σηµερινά δηµοσκο-
πικά ποσοστά της Ν∆.

Μάλιστα σε µία από τις δηµοσκοπήσεις που έχουν γίνει, ο 
υποψήφιος του Κινήµατος Αλλαγής, ο πρώην υπουργός Σπύ-
ρος Βούγιας, φέρεται στον δεύτερο γύρο να είναι πιο δύσκολος 
αντίπαλος για τον κ. Ταχιάο απ’ ό,τι η κυρία Νοτοπούλου. Κοι-
νώς, δηλαδή, το φορτίο που αναλαµβάνει κατά δήλωσή της να 
κουβαλήσει η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για να µείνει η Θεσσα-
λονίκη δηµοκρατική δεν δείχνει να έχει πολλούς πρόθυµους 
να το συµµεριστούν.

Βουλευτικές επιφυλάξεις
Ανάµεσα στους ελάχιστα πρόθυµους περιλαµβάνονται και οι 
βουλευτές του κόµµατος οι οποίοι δεν ενθουσιάστηκαν µε την 
επιλογή της κυρίας Ελευθερίας Χατζηγεωργίου για τη διαδοχή 
της κυρίας Νοτοπούλου στο ΥΜΑΘ, καθώς κάποιοι από αυτούς 
ήλπιζαν ότι θα περάσουν το υπουργικό κατώφλι.

Η κυρία Χατζηγεωργίου λείπει τέσσερα χρόνια από τη 
Θεσσαλονίκη, καθώς ήταν µετακλητή στο Μέγαρο Μαξίµου, 
ενώ είχε ελάχιστες παρουσίες στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεά-
πολης-Συκεών, όπου ήταν εκλεγµένο µέλος.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την αναφορά στο βιογραφικό της 
ότι έχει «περπατήσει στη Γένοβα και στην Πράγα», όπου είχαν 
γίνει οι διαδηλώσεις κατά της παγκοσµιοποίησης, ο υποψήφιος 
δήµαρχος Νεάπολης-Συκεών Ηλίας Ζάχαρης, ο οποίος προέρ-
χεται από τον χώρο της Ν∆, σηµείωσε ότι «η κυρία Χατζηγε-
ωργίου έχει περπατήσει στη Γένοβα και στην Πράγα, στη Νεά-
πολη και τις Συκιές δεν έχει περπατήσει εδώ και πολύ καιρό».

Η επιλογή της κυρίας Χατζηγεωργίου, η οποία ήταν υπο-
ψήφια βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ανη-
συχεί τους βουλευτές, γιατί βλέπουν και ένα στοιχείο ενδεχό-
µενου ανταγωνισµού. Η νέα υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης 

είχε έρθει 10η σε σταυρούς, χωρίς εξαιρετική αναγνωρισιµό-
τητα, την οποία όµως µπορεί να της δώσει η νέα της θέση.

Όµως το βασικό καθήκον της νέας υφυπουργού είναι να δι-
ασφαλίσει ότι ο δηµόσιος τοµέας θα είναι αρωγός στις υποψη-
φιότητες τόσο της κυρίας Νοτοπούλου όσο και του κ. Χρήστου 
Γιαννούλη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόβληµα του κ. Γιαννούλη, δηµοσιογράφου της ΕΤ3 
και υποψήφιου δηµάρχου Κατερίνης στις εκλογές του 2014, 
είναι τόσο η χαµηλή αναγνωρισιµότητα του ιδίου όσο και το 
γεγονός ότι απέναντί του έχει ένα προβεβληµένο στέλεχος της 
Ν∆, το οποίο ασκεί καθήκοντα περιφερειάρχη εδώ και επτά 
χρόνια και έχει υψηλά ποσοστά αποδοχής από την κοινωνία, 
όπως προκύπτει δηµοσκοπικά.

Προσπαθώντας τη φθορά του Τζιτζικώστα
Ένας από τους πρώτους τρόπους φθοράς του κ. Τζιτζικώστα 
που επέλεξε το επικοινωνιακό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
η απαξίωση του κ. Τζιτζικώστα µε την ένταξή του στους Μα-
κεδονοµάχους, µε αφορµή τη δήλωση του περιφερειάρχη 
για τις πινακίδες.

Όµως, όπως επισήµαναν οι αναλυτές της Public Issue 
µετά την πρόσφατη έρευνα της εταιρείας, ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώ-
νει µεγάλο κόστος από την πολιτική αποµόνωση και την κοι-
νωνική περιχαράκωση που του χρεώνεται εξαιτίας της Συµ-
φωνίας των Πρεσπών, απώλεια που δεν αντισταθµίζεται από 
την προσέλκυση µιας µικρής µερίδας ψηφοφόρων του λεγό-
µενου «αντιεθνικιστικού ρεύµατος», που τάσσεται υπέρ της 
συµφωνίας και συσπειρώνεται σήµερα γύρω του.

Αυτό το «αντιεθνικιστικό ρεύµα», όµως, έχει κι άλλους 
διεκδικητές, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Για παρά-
δειγµα, στον ∆ήµο Νεάπολης-Συκεών, όπου η κυρία Χατζη-
γεωργίου είναι µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έχει προ-
καλέσει δυσφορία στους φίλους του κόµµατος το γεγονός 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτίµησε, από τη συνεργασία µε αριστερές 
συλλογικότητες, να στηρίξει ένα σχήµα µε επικεφαλής υπο-
ψήφιο που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και το οποίο ήταν α-
ντίπαλο στις εκλογές του 2014.

Μάλιστα, η κυρία Χατζηγεωργίου εισήλθε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο όταν έφυγαν από την παράταξη αριστερές συλλο-
γικότητες, τα µέλη των οποίων παραιτήθηκαν από τις εκλεγ-
µένες θέσεις. Η ίδια, πάντως, αν παραιτηθεί, θα αντικατα-
σταθεί από τον κ. Μανόλη Τασόγλου, ο οποίος την προηγού-
µενη Τετάρτη πρωτοστάτησε στην οργάνωση στη Νεάπολη 
διαδήλωσης κατά της ρατσιστικής βίας κατά των µεταναστών.

Μάλλον, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η µάχη του δεν εντάσσεται 
στην προσπάθεια «να µείνει η Θεσσαλονίκη πόλη ανοιχτή 
και δηµοκρατική».





www.freesunday.gr06 24.02.2019

άρθρο

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ 
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

«Τηλεφώνηµα Πολάκη στον Στουρνάρα: 
Καλώς ελέγχετε το δάνειό µου, αλλά να ε-
λέγξετε και τα υπόλοιπα» έλεγε το δηµο-
σίευµα στον τίτλο του. Ανυπόγραφο, γε-
γονός που σηµαίνει ότι την ευθύνη φέρει 

ο εκδότης. Το σύντοµο εισαγωγικό σηµείωµα καταλήγει µε τη 
φράση: «Αναλυτικά ακολουθούν τα βασικότερα σηµεία από τη 
συνοµιλία Πολάκη-Στουρνάρα». Αυτό που ακολουθεί έχει τη 
µορφή της πλήρους αποµαγνητοφώνησης.

Ήταν επόµενο να βουίξει η Ελλάδα και το δηµοσίευµα να α-
ναπαραχθεί απ’ όλα τα µέσα, µε την επισήµανση πως φαίνεται ο 
κ. Πολάκης να µαγνητοφώνησε τη συνοµιλία του µε τον διοικητή 
της Τραπέζης της Ελλάδος.

Με αυτό το «σούσουρο» σε εξέλιξη, ο υπουργός ανακοινώνει 
µε κεφαλαία στο Facebook: «Επιβεβαιώνω πλήρως τον διάλογο. 
∆ιαβάστε το». ∆εν κάνει τον κόπο να αρνηθεί ότι έγινε µαγνητο-
φώνηση και πλέον δηµιουργείται η εντύπωση ότι ο υπουργός δι-
έπραξε κακούργηµα.

∆ηµοσιεύµατα και δηλώσεις πολιτικών αντιπάλων επισηµαί-
νουν ότι το άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ποινή 
καθείρξεως µέχρι δέκα έτη σε όποιον µαγνητοφωνεί χωρίς τη συ-
ναίνεση του συνοµιλούντος και προτρέπεται η ∆ικαιοσύνη να ε-
πέµβει. Ο κ. Στουρνάρας δηλώνει πως η συνοµιλία µαγνητοφω-
νήθηκε και δηµοσιοποιήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του. Η δή-
λωση δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητη και η ∆ικαιοσύνη 
διατάσσει αναγκαστικά πια προκαταρκτική εξέταση. Ο υπουργός 
αρνείται, πλέον µε δηµόσια δήλωση, ότι έκανε µαγνητοφώνηση.

Έχει, προφανώς, συνειδητοποιήσει ότι κινδυνεύει, όχι µόνο 
ο ίδιος αλλά και τα στελέχη της εφηµερίδας που δηµοσίευσαν τον 
διάλογο.

Η απλή καταγραφή σε χαρτί, είτε από µνήµης είτε µέσω ωτα-
κουστή που κρατάει σηµειώσεις, δεν τιµωρείται. Αυτό που τιµω-
ρείται είναι η χρήση τεχνικού µέσου (κοριού, παράλληλης σύνδε-
σης, λογισµικού) προκειµένου να αποτυπωθεί η φωνή του συνο-
µιλητή σε «υλικό φορέα», δηλαδή σε ψηφιακό ή µαγνητικό δίσκο.

Θεωρείστε δεδοµένο πως η έρευνα της ∆ικαιοσύνης θα κα-
ταλήξει στο αρχείο, διότι δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ κασέτα 

Κακά τα ψέµατα, µπροστά 
στα δέκα χρόνια κάθειρξης µόνο 
για λόγους επικοινωνιακούς, 
ο καθένας θα λύγιζε.

ή στικάκι µε τη συνοµιλία, ακόµη κι αν υπήρξε. Όποιος παραδε-
χτεί ενώπιον των αρχών ότι υπήρξε τέτοιο, µπλέκει ο ίδιος. Κατά 
συνέπεια, η συνοµιλία αποτυπώθηκε στο δηµοσίευµα ως προϊόν 
της µνήµης του κ. υπουργού. Άλλη εκδοχή δεν θα υπάρξει.

Άλλωστε, δεν επρόκειτο παρά για µία ακόµη, εµφανή, προ-
σπάθεια του κ. υπουργού να επιδείξει «µαγκιά». Τελικώς επέ-
δειξε ασυγχώρητη άγνοια.

Το δάνειο
Είχε σηκωθεί θόρυβος για το γεγονός ότι ο ίδιος πήρε κατανα-
λωτικό δάνειο 100.000 ευρώ από την Τράπεζα Αττικής, σε µια 
εποχή που οι τράπεζες δίνουν (αν και όποτε) µε το σταγονόµετρο 
δάνεια πολύ µικρότερου ποσού για πολύ πιο κλασικές οικογενει-
ακές και επιχειρηµατικές ανάγκες. Επέλεξε να αντεπιτεθεί µε τον 
δικό του τρόπο, δηµοσιοποιώντας µια συνοµιλία, ενθυµούµενος, 
προφανώς καλά, όσα ο ίδιος είπε και µε αδιάφορες τις απαντήσεις 
του συνοµιλητή. Νόµιµα, θα σας πω.

Έχει σηµασία η έµφαση που ο ίδιος δίνει σε όσα ο ίδιος ι-
σχυρίζεται ότι είπε, επιδιώκοντας να περάσει το µήνυµά του στην 
κοινωνία: Επιβραβεύει τον κ. Στουρνάρα για τον έλεγχο του κα-
ταναλωτικού του δανείου. Βέβαια, «πηγές» της Τραπέζης της Ελ-
λάδος είχαν ήδη «δηλώσει», και δηµοσιεύτηκε, ότι το δάνειο 
είναι νοµότυπο. Αλίµονο αν δεν ήταν, πάντως ο υπουργός κινή-
θηκε εκ του ασφαλούς!

Ζητά από τον κ. Στουρνάρα να ελέγξει τα δάνεια του «Κή-
ρυκα Χανίων», του «Πρώτου Θέµατος» και µιας σειράς πολιτι-
κών. Προφανώς θέλει να αντεπιτεθεί, εµφανιζόµενος όµως να α-
γνοεί ότι µε ειδική κοινοτική νοµοθεσία (Κανονισµοί 1024/2013 
και 468/2014) οι τράπεζες που έδωσαν αυτά τα δάνεια ελέγχονται 
απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (SSM). 
Συνολικά 119 «συστηµικές» τράπεζες της Ευρωζώνης υπήχθησαν 
στον SSM και µέσω αυτού στην άµεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Βασικά πράγµατα για υπουργό, ψιλά γράµ-
µατα για τους πρόθυµους θαυµαστές. Ποιος από αυτούς θα θυµά-
ται άλλωστε ότι η σχετική εξεταστική στη Βουλή κατέληξε στην 
αποκάλυψη ότι στην «Αυγή» των τεράστιων ζηµιών στους ισολο-
γισµούς συµµετέχει µια offshore, τα στοιχεία των φορέων της ο-

ποίας ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να δηµοσιοποιήσει.
∆ηλώνει στον κ. Στουρνάρα ότι αν δεν κάνει τον έλεγχο, θα 

πάει από κει και δεν θα φύγει αν δεν διατάξει την έρευνα. Θα 
µπορούσε να θεωρηθεί και απειλή, αλλά ο διοικητής δεν πρό-
κειται ποτέ να δηλώσει ότι τον φοβήθηκε. Έχει περάσει και χει-
ρότερα! Το σίγουρο είναι ότι ο έλεγχος των δανείων δεν ανήκει 
στις αρµοδιότητες του συγκεκριµένου υπουργού. Κανείς υπουρ-
γός δεν έπαθε τίποτα επιδεικνύοντας ολίγη παραπάνω «µαγκιά».

Ένας πληθωρικός χαρακτήρας
Πλην όµως, ο πληθωρικός χαρακτήρας του ανδρός λίγο έλειψε 
να τον στείλει κατηγορούµενο, µαζί µε τους δηµοσιογράφους, 
για κάτι που προφανώς δεν είχε σκοπό να κάνει. Στόχος του δεν 
ήταν να µαγνητοφωνήσει τον διοικητή. Στόχος του ήταν να δεί-
ξει, ξανά, στην κοινή γνώµη (του) ότι αυτός είναι θαρραλέος, ότι 
αντιµάχεται τους κακούς, ότι δεν διστάζει να πολεµήσει. Προπα-
γάνδα ήθελε να κάνει, ίδια µε αυτήν του 2010-2014. Κατέληξε 
να µας διαβεβαιώνει ότι έχει µνήµη ελέφαντα. Κακά τα ψέµατα, 
µπροστά στα δέκα χρόνια κάθειρξης µόνο για λόγους επικοινωνι-
ακούς, ο καθένας θα λύγιζε.

Ακόµη µεγαλύτερη άγνοια επέδειξε ο υπουργός σε ένα 
ακόµη, πιο σύνθετο ζήτηµα. Το κάθε «σύστηµα» έχει ενστικτω-
δώς την ιδιότητα να αυτοπροστατεύεται, ακόµη και όταν δεν βάλ-
λεται ευθέως. Όταν κάποιος επιτίθεται στην Τράπεζα της Ελλά-
δος, δεν θα διστάσει να επιτεθεί σε οποιαδήποτε από τις τράπε-
ζες. Το ίδιο ισχύει και για τα κόµµατα. Και κάπως έτσι (τυχαίο;), 
µέσα στον ορυµαγδό, βγαίνει στη δηµοσιότητα το πλήρες κεί-
µενο της ρύθµισης του δανείου του ΣΥΡΙΖΑ, µε υπογραφή Τσί-
πρα, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κυβερνά, 
κάνει ο ίδιος όλα ανεξαιρέτως τα στραβά για τα οποία κατηγορεί 
τους άλλους, την ώρα που τους κατηγορεί. Ρύθµιση δανείου µε ε-
νέχυρο τη µέλλουσα επιχορήγηση. Αυτογκόλ.

Το ζητούµενο δεν είναι αν ο κ. υπουργός έκανε το αδίκηµα. 
Η ∆ικαιοσύνη θα αποφανθεί και, το πιθανότερο, θα τον απαλλά-
ξει. Έχουµε σηµειώσει πολλές φορές ότι ο ρόλος του εισαγγελέα 
δεν είναι να θεραπεύει τις προσωπικές, πολιτιστικές, θεσµικές 
µας ανεπάρκειες, ούτε να λειτουργεί ως άλλοθι στην ανεπαρκή 
κοινωνική µας συγκρότηση. Το ζητούµενο είναι η κοινωνία µας 
να αποβάλει τέτοιου είδους συµπεριφορές.

Την εποχή της ευηµερίας των δανεικών, στα µπουζούκια αν-
θούσαν κάποιοι «ξέρεις ποιος είµαι εγώ, ρε» που νόµιζαν ότι χο-
ρεύουν και καλά. Αν τους απαντούσες, εισέπραττες την άλλη κλα-
σική ατάκα: «Ποιος νοµίζεις ότι είσαι, ρε;». Εµφανώς αµυντικά 
και κοµπλεξικά όλα αυτά. Η οικονοµική χρεοκοπία έπεται πά-
ντοτε της πολιτισµικής.

Είναι επιλογή του καθενός µας να ονοµάσει «υπερτιµηµένο 
τεχνοκράτη» όποιον έµαθε γράµµατα ή παλικάρι και λεβέντη ό-
ποιον ξέχασε τα γράµµατα που έµαθε και διάλεξε να επιδείξει 
«µαγκιά». Ακόµη χειρότερα, όποιον δεν έµαθε γράµµατα και µε-
τέτρεψε το κόµπλεξ του σε διαφηµιζόµενο προϊόν.

Ο καθένας µας διαλέγει το πρότυπό του, ενίοτε το ψηφίζει, 
και προφανώς σπρώχνει τα παιδιά του προς αυτό.

«Ποιοι θέλουµε να είµαστε, ρε;»

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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συνέντευξη

Νίκος Ρωµανός, υποψήφιος βουλευτής Βόρειου 
Τοµέα Β΄ Αθηνών µε τη Ν∆

Στην Ελλάδα έχουµε 
βρεθεί πολλές φορές 
αντιµέτωποι µε µια 
κυβέρνηση που υιοθετεί 
κατά βούληση fake news 
ή παράγει η ίδια fake news 
µε τη βοήθεια φιλικών της 
ΜΜΕ ή trolls στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Θέλουµε µια Ελλάδα 
δηµοκρατική, παραγωγική 

και εξωστρεφή, όχι µια Ελλάδα 
του Τσίπρα και του Πολάκη»

Τ
ην άποψη ότι στις εθνικές ε-
κλογές οι πολίτες θα κληθούν 
να απαντήσουν στο ερώτηµα 
«είµαστε µε τον λαϊκισµό ή 
µε την αλήθεια;» εκφράζει 
ο πρώην αναπληρωτής εκ-
πρόσωπος Τύπου της Ν∆ και 
υποψήφιος βουλευτής Βό-
ρειου Τοµέα της Β΄ Αθηνών 

Νίκος Ρωµανός, ο οποίος, παράλληλα, κατηγο-
ρεί την κυβέρνηση ότι έχει υιοθετήσει την τακτική 
των fake news και των trolls στο πλαίσιο της 
προεκλογικής µάχης που δίνεται στο διαδίκτυο.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε ποιο θεω-
ρείτε ότι είναι το διακύβευµα των φετινών ε-
κλογών.
Μετά την οδυνηρή τετραετία των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
οι επόµενες εκλογές θα έχουν δηµοψηφισµατικό 
χαρακτήρα. Και θα πρέπει οι πολίτες να απαντή-
σουν µε την ψήφο τους: είµαστε µε τον λαϊκισµό 
ή µε την αλήθεια; Θέλουµε µια Ελλάδα µε περισ-
σότερες ευκαιρίες, για περισσότερους πολίτες ή 
µια Ελλάδα µίζερη, µε οριοθετηµένες ευκαιρίες, 
για εκλεκτούς του συστήµατος; Και, φυσικά, οι ε-
πόµενες εκλογές θα είναι και για τη δηµοκρατία 
και για τους θεσµούς. Για όσα στην «κακή» Με-
ταπολίτευση ήταν δεδοµένα και ήρθε το «νέο» να 
τα ξανακάνει ζητούµενα. Για εµάς, η απάντηση 
είναι σαφής: θέλουµε µια Ελλάδα δηµοκρατική, 
παραγωγική και εξωστρεφή, όχι µια Ελλάδα του 
Τσίπρα και του Πολάκη.

Σας προβληµατίζει πολιτικά η προσπάθεια δι-
είσδυσης του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της κεντρο-
αριστεράς;
Έχουµε έναν πρωθυπουργό που παριστάνει τον 
κεντροαριστερό, τώρα που το έργο του αριστε-
ρού δεν κόβει πλέον εισιτήρια, αλλά την ίδια ώρα 
καλύπτει ανερυθρίαστα τον χυδαιότερο των υ-
πουργών του. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία: ο 
κ. Τσίπρας και ο κ. Πολάκης είναι το ίδιο πρό-
σωπο, κατά το «∆ρ. Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ». Τις 
ζυγές ώρες ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τον προοδευτικό και 
τις µονές δείχνει το πραγµατικό του πρόσωπο. 
Και αυτό οι πολίτες το αντιλαµβάνονται.

Κατά την άποψή σας, ποιοι θα είναι οι παρά-
γοντες που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλε-
σµα των εθνικών εκλογών;
Οι πολίτες κουράστηκαν να ακούνε ψέµατα. Ο 
λαϊκισµός κέρδισε το 2015, γιατί πολλοί λύγισαν 
υπό το βάρος της κρίσης, αλλά µετά από τέσ-
σερα χρόνια όλο και περισσότεροι βλέπουν τις 
συνέπειες αυτής της επιλογής. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
κανένα σχέδιο για την πραγµατική οικονοµία, για 
τον ιδιωτικό τοµέα και τη µεσαία τάξη. Ξέρει µόνο 
να δίνει επιδόµατα, για να κρατά οικονοµικά α-
σθενέστερους πολίτες σε οικονοµική οµηρία. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, από την άλλη, µιλά για το 
µέλλον, για το πώς η ζωή των πολιτών θα γίνει 
καλύτερη. ∆εν τάζει στους πάντες τα πάντα, αλλά 
αυτά που υπόσχεται θα τα κάνει, όπως, για παρά-
δειγµα, τη µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο 
χρόνια, τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
από το 20% στο 15% και την επιδότηση των νέων 
οικογενειών µε 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. Ο 
κ. Μητσοτάκης, δε, είναι ο µόνος που µιλάει για 
µείωση φόρων για τις επιχειρήσεις στο 20%, στο 
πλαίσιο µιας συνολικής φορολογικής µεταρρύθ-

µισης µέσα στον πρώτο µήνα διακυβέρνησης, 
αλλά και για επαναφορά στην επενδυτική βαθ-
µίδα µέσα στους πρώτους 18 µήνες.

Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της Ν∆ για την εκλογική µάχη;
Η Ν∆ είναι ένα µεγάλο, λαϊκό κόµµα. Απευθύνε-
ται σε όλους τους πολίτες και, όσο περνά ο και-
ρός, τη φωνή της ακούνε όλο και περισσότεροι. 
Ακόµα και άνθρωποι που δεν την έχουν ξανα-
ψηφίσει ποτέ. Και το σηµαντικότερο: η Ν∆ δεν 
λέει µεγάλα λόγια. ∆εν τάζει ούτε κατάργηση του 
ΕΝΦΙΑ, ούτε σεισάχθεια, ούτε Πρόγραµµα Θεσ-
σαλονίκης, ούτε καν «µνηµόνιο µε κοινωνικό 
πρόσηµο». Η Ν∆ περιγράφει ένα µελετηµένο και 

επεξεργασµένο σχέδιο για την επόµενη µέρα, µε 
λιγότερους φόρους και εισφορές, µε περισσότε-
ρες και καλύτερες θέσεις εργασίας, αλλά και µε 
µέριµνα για τους κοινωνικά ασθενέστερους. Η 
Ν∆ δεν έχει τη φθορά του ψέµατος, µε την οποία 
είναι αντιµέτωπος ο ΣΥΡΙΖΑ.

Θεωρείτε ότι το αποτέλεσµα στις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές και στις ευρωεκλογές θα επη-
ρεάσει τις επιδόσεις των κοµµάτων στις εθνι-
κές εκλογές;
∆εν είναι δεδοµένο πότε θα έχουµε εθνικές ε-
κλογές. Μπορεί να είναι τον Μάιο, µπορεί και 
τον Οκτώβριο. Ο κ. Τσίπρας ας κάνει όσους υ-
πολογισµούς θέλει, αλλά η Ν∆ κάνει κάθε µέρα 

την πιο αξιόπιστη µέτρηση στο επίπεδο της κοι-
νωνίας. Φυσικά και είναι σηµαντικές οι αυτοδι-
οικητικές εκλογές και ας επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ τον 
επικίνδυνο «Κλεισθένη» µε την απλή αναλογική. 
Φυσικά και είναι σηµαντικές οι ευρωεκλογές, 
σε µια Ευρώπη που αλλάζει. Αλλά µητέρα των 
µαχών είναι οι εθνικές εκλογές, µε βασικό δια-
κύβευµα να φύγει αυτή η κάκιστη κυβέρνηση. 
Και αυτή τη µάχη η Ν∆ θα την κερδίσει.

Πλέον οι προεκλογικές εκστρατείες έχουν 
αλλάξει και διεξάγονται σε µεγάλο βαθµό 
στον… κυβερνοχώρο. Πόσο θεωρείτε ότι έχει 
επηρεαστεί η συµπεριφορά του εκλογικού 
σώµατος;
Το internet και τα social media είναι εργαλεία, 
ώστε να προσεγγίσουµε πιο εύκολα και γρήγορα 
όλο και περισσότερους ανθρώπους. Το Facebook 
και το Twitter, όµως, δεν είναι πολιτική. Απευθυ-
νόµαστε σε πραγµατικούς ανθρώπους, µε πραγ-
µατικά προβλήµατα. Οπότε, µπορεί να έχουµε πε-
ρισσότερα εργαλεία στα χέρια µας, αλλά η µάχη 
που πρέπει να κερδίσουµε είναι στον δρόµο και 
στις γειτονιές.

Ένα πρόβληµα που καλούνται να αντιµετω-
πίσουν τα κόµµατα στις νέες συνθήκες είναι 
η διασπορά fake news µέσω του διαδικτύου. 
Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο 
αυτό;
Έχετε δίκιο ως προς αυτό και στην Ελλάδα έχουµε 
βρεθεί πολλές φορές αντιµέτωποι µε µια κυβέρ-
νηση που υιοθετεί κατά βούληση fake news ή 
παράγει η ίδια fake news µε τη βοήθεια φιλικών 
της ΜΜΕ ή trolls στα µέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. Μέχρι, όµως, να βρεθεί ένας πιο συστηµα-
τικός τρόπος αντιµετώπισής τους, εµείς οι πολι-
τικοί έχουµε µόνο µία εναλλακτική: να λέµε την 
αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, και να υπερα-
σπιζόµαστε τις επιλογές µας απέναντι στον λαϊκι-
σµό που θέλει να επιβάλλει βολικές απαντήσεις.
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ευρώπη

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το 2018 οι εκδηλώσεις αντισηµιτισµού 
στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 74% σε 
σχέση µε το 2017, καθώς καταγράφηκαν 
541 περιστατικά, έναντι 311 τον 
περασµένο χρόνο.

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Για να παραφράσουµε τον Καρλ Μαρξ, «ένα φά-
ντασµα στοιχειώνει την Ευρώπη. Το φάντασµα 
του αντισηµιτισµού». Με επίκεντρο τη Γαλλία, 
αλλά όχι µόνο, οι Εβραίοι κάτοικοι της Ευρώ-
πης αισθάνονται για πρώτη φορά από τον Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο απειλούµενοι από ένα νέο κύµα αντι-
σηµιτισµού που εµφανίζεται σε διάφορες χώρες και µε διά-
φορους τρόπους, ωστόσο έχει έναν κοινό παρονοµαστή, την 
άνοδο ακροδεξιών κοµµάτων και τάσεων σε πολλές χώρες.

Μέτρα από τον Μακρόν
Ειδικά στη Γαλλία, τα πράγµατα είναι τόσο ανησυχητικά, που 
ο Πρόεδρος της χώρας, Εµανουέλ Μακρόν, µετά από συνάντη-
σή του µε ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας της χώρας, ανακοί-
νωσε µέτρα καταπολέµησης του αντισηµιτισµού, την ίδια ώρα 
που χιλιάδες Γάλλοι πραγµατοποιούσαν διαδηλώσεις κατά 
της νέας στοχοποίησης των Εβραίων στη χώρα, απαιτώντας 
«εδώ και τώρα» µέτρα προστασίας και καταπολέµησης των 
ακροδεξιών οµάδων που απειλούν τους Γάλλους Εβραίους.

Ο Μακρόν παραδέχτηκε ότι ο αντισηµιτισµός στη Γαλ-
λία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχει φτάσει στα χειρό-
τερα επίπεδά του από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και ανα-
κοίνωσε ότι οι αρχές της χώρας θα διαλύσουν τάχιστα τρεις 
ακροδεξιές οργανώσεις µε σαφή αντισηµιτική ρητορική 
(Bastion Social, Blood and Honour Hexagone και Combat 
18), οι οποίες και θεωρούνται οι πλέον δραστήριες σε αντι-
σηµιτικές ενέργειες. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η χώρα θα 
εντάξει στο δίκαιό της τον ορισµό που δίνει στον αντισηµιτι-
σµό η ∆ιεθνής Συµµαχία Μνήµης του Ολοκαυτώµατος, ση-
µειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο αντισιωνισµός είναι µία 
από τις σύγχρονες µορφές αντισηµιτισµού».

Αύξηση των περιστατικών
Λίγες ώρες πριν από τις ανακοινώσεις του Μακρόν, άγνω-
στοι είχαν βεβηλώσει περίπου 80 τάφους Εβραίων σε νε-
κροταφείο πόλης κοντά στο Στρασβούργο, ζωγραφίζοντας 
σβάστικες πάνω στις πλάκες και υποχρεώνοντας τον υπουρ-
γό Εσωτερικών, Κριστόφ Καστανέρ, να εκφράσει δηµοσίως 
την αηδία και την οργή του για το περιστατικό, ενώ ο πρω-
θυπουργός, Εντουάρ Φιλίπ, σηµείωσε συγκλονισµένος ότι 
«ο αντισηµιτισµός είναι βαθιά ριζωµένος στη γαλλική κοι-

νωνία. Θα θέλαµε να είναι αλλιώς, αλλά, δυστυχώς, είναι 
έτσι». Η βεβήλωση του νεκροταφείου έρχεται µόλις λίγες 
ηµέρες µετά την επίθεση που δέχτηκε ο 69χρονος φιλόσο-
φος Αλέν Φινκιελκράουτ από «κίτρινα γιλέκα», µε χυδαίες 
εκφράσεις, όπως «βροµοεβραίε» και «θα πεθάνεις, θα πας 
στην κόλαση». Ο Φινκιελκράουτ, αξίζει να σηµειωθεί, είχε 
αρχικά ταχθεί ανοιχτά υπέρ του κινήµατος των «κίτρινων 
γιλέκων» στη Γαλλία, ωστόσο στη συνέχεια είχε ασκήσει 
κριτική σε κάποιες από τις θέσεις τους, µε αποτέλεσµα να 
στοχοποιηθεί από τα ακροδεξιά στοιχεία που υπάρχουν 
µέσα στο κίνηµα. Ο Μακρόν καταδίκασε την επίθεση στον 
Φινκιελκράουτ λέγοντας ότι «δεν θα ανεχτούµε τις αντιση-
µιτικές προσβολές» που εκτοξεύτηκαν σε βάρος του φιλο-
σόφου, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2018 οι εκδηλώσεις 
αντισηµιτισµού στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 74% σε σχέση 
µε το 2017, καθώς καταγράφηκαν 541 περιστατικά, έναντι 
311 τον περασµένο χρόνο.

Ανησυχητικά ευρήµατα
∆υστυχώς, η Γαλλία δεν είναι η µοναδική χώρα της Ευρώπης 
όπου ο αντισηµιτισµός σηκώνει ξανά κεφάλι. Σύµφωνα µε 
το Ευρωβαρόµετρο του Ιανουαρίου του 2019, οι Ευρωπαίοι 
είναι διχασµένοι σχετικά µε την αντίληψη του αντισηµιτι-
σµού στις χώρες τους, µε το 50% να θεωρεί ότι είναι πρόβλη-
µα και το 43% να λέει ότι δεν είναι. Τα υψηλότερα ποσοστά 
πολιτών που τον θεωρούν πρόβληµα εντοπίζονται σε χώρες 
µε πολλαπλά κρούσµατα αντισηµιτισµού (Γαλλία, Γερµανία, 
Ολλανδία και Βρετανία), όµως, για παράδειγµα, στο Βέλγιο 
το 50% θεωρεί ότι ο αντισηµιτισµός είναι πρόβληµα και το 
49% ότι δεν είναι, ενώ στην Αυστρία τα αντίστοιχα ποσοστά 
είναι 47% και 46%. Επίσης, το 36% θεωρεί ότι τα κρούσµα-
τα αντισηµιτισµού έχουν αυξηθεί στη χώρα του. H πραγ-
µατικότητα, ωστόσο, είναι ακόµα πιο ανησυχητική από τα 
στατιστικά στοιχεία: στη Γερµανία το 2018 παρατηρήθηκε 
αύξηση κατά 10% των κρουσµάτων αντισηµιτισµού και κατά 
60% των βίαιων περιστατικών σε βάρος Εβραίων. Μάλιστα, 
ο πρόεδρος της Bundestag, Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, χαρακτή-
ρισε «όνειδος» για τη Γερµανία το γεγονός ότι Εβραίοι πο-
λίτες εξετάζουν το ενδεχόµενο µετανάστευσης, επειδή δεν 
αισθάνονται ασφαλείς στη χώρα τους. Από την άλλη, µέλος 
της κυβέρνησης Όρµπαν στην Ουγγαρία κάλεσε Βρετανίδα 

εκπρόσωπο εβραϊκής οργάνωσης να «κοιτάει τη δουλειά 
της», όταν εκείνη έκανε λόγο για φαινόµενα αντισηµιτισµού 
στη χώρα.

Πού αποδίδεται
Σύµφωνα µε πολιτικούς αναλυτές, η αύξηση του αντισηµι-
τισµού στην Ευρώπη οφείλεται σε δύο βασικές τάσεις που 
τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σε πολλές χώρες. Η 
πρώτη αφορά την άνοδο εθνικιστικών/ακροδεξιών κοµµά-
των, τα οποία συµµετέχουν ακόµα και σε κυβερνήσεις, στον 
πυρήνα των θέσεων των οποίων βρίσκεται και ο αντισηµιτι-
σµός. Τα στοιχεία της γερµανικής αστυνοµίας δείχνουν ότι 
για τα περισσότερα κρούσµατα αντισηµιτισµού στη χώρα ευ-
θύνονται ακροδεξιές οργανώσεις, ενώ και ο Μακρόν έδειξε 
ακροδεξιούς ως υπαίτιους για τη µεγάλη αύξηση των αντιση-
µιτικών επιθέσεων στη Γαλλία. Η δεύτερη τάση αφορά την 
αύξηση του αριθµού των Αράβων σε ευρωπαϊκές χώρες. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε έρευνα της υπηρεσίας 
της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το 41% των Εβραίων 
θεωρεί ως υπαίτιους για την αύξηση των κρουσµάτων αντι-
σηµιτισµού τους Άραβες και µόλις το 20% τους ακροδεξιούς 
εξτρεµιστές.

ΤΟ «ΠΑΡΑ∆ΟΞΟ» ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Μέσα σε όλη τη συζήτηση περί αύξησης του αντισηµι-
τισµού στην Ευρώπη, η Βρετανία αποτελεί ένα πραγ-
µατικό παράδοξο, υπό την έννοια ότι στη χώρα είναι 

το σοσιαλιστικό/αριστερό Εργατικό Κόµµα το οποίο κατηγορεί-
ται για υπόθαλψη και εκδηλώσεις αντισηµιτισµού. Μάλιστα, η 
αποχώρηση από το κόµµα επτά βουλευτών του συνοδεύτηκε 
από καταγγελίες, µεταξύ άλλων, και για φαινόµενα αντισηµιτι-
σµού, µε την ανοχή του ηγέτη των Εργατικών, Τζέρεµι Κόρµπιν. 
Το κόµµα αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστηµα έχει εξετάσει 
673 καταγγελίες για φαινόµενα αντισηµιτισµού από στελέχη 
του και έχει εκδιώξει 12 άτοµα µετά από σχετικές έρευνες. Η 
γενική γραµµατέας των Εργατικών, Τζένι Φόρµπι, ανακοίνω-
σε επίσης ότι άλλα 96 µέλη του κόµµατος «µπήκαν στον πάγο» 
και για 211 εκκρεµεί διερεύνηση, υποστηρίζοντας, πάντως, ότι 
δεν υπάρχει εκτεταµένη τάση αντισηµιτισµού µέσα στο κόµ-
µα. Άλλο στέλεχος των Εργατικών επισήµανε ότι οι υποθέσεις 
αυτές αφορούν µόλις το 0,1% των µελών του κόµµατος, αν και 
έσπευσε να σηµειώσει ότι «ακόµα και µία τέτοια υπόθεση είναι 
πολλή». Η πλέον προβεβληµένη υπόθεση αντισηµιτισµού είναι 
αυτή του πρώην δηµάρχου του Λονδίνου, Κεν Λίβινγκστον, ο 
οποίος το 2016 είχε υποστηρίξει ότι «όταν ο Χίτλερ κέρδισε τις 
εκλογές του 1932, η πολιτική του ήταν οι Εβραίοι να µετακινη-
θούν στο Ισραήλ. Υποστήριζε τον σιωνισµό, προτού τρελαθεί 
και σκοτώσει έξι εκατοµµύρια Εβραίους», φράση που οδήγη-
σε στην εκπαραθύρωσή του από το κόµµα.
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Στις 28 Φεβρουαρίου παύει να 
ισχύει ο νόµος Κατσέλη για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας.

Σ
ε θρίλερ εξελίσσεται η εξεύρεση του 
πλαισίου για την προστασία της πρώ-
της κατοικίας που θα αντικαταστήσει τον 
νόµο Κατσέλη. Ο χρόνος πιέζει ασφυ-
κτικά, καθώς στις 28 Φεβρουαρίου λήγει 
και η παράταση που είχε δοθεί για την 

ισχύ του νόµου. Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίµου είναι 
διαδοχικές, ώστε, έπειτα από συµφωνία µε τους τραπεζί-
τες, να προκύψει µια πρόταση που να αποσπάσει και τη 
σύµφωνη γνώµη των θεσµών που εποπτεύουν το τραπε-
ζικό σύστηµα. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η διαδι-
κασία να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόµενων ηµερών, 
καθώς από την 1η Μαρτίου παύουν να ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 9 παράγραφος 2 του νόµου Κατσέλη.

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι, σύµφωνα µε όλες τις 
ενδείξεις, το βάρος θα πέσει στην επόµενη κυβέρνηση, 
καθώς ακόµα κι αν η σηµερινή κυβέρνηση και οι τραπε-
ζίτες δώσουν τα χέρια, αποµένει το πράσινο φως από τον 
εποπτικό µηχανισµό και –το πιο χρονοβόρο– η δηµιουρ-
γία της νέας πλατφόρµας όπου οι δανειολήπτες θα υπο-
βάλλουν τις αιτήσεις για την ένταξη στο νέο πλαίσιο.

Σηµειώνεται ότι πλέον τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια 
των τραπεζών έχουν περιοριστεί στα 83 δισ. ευρώ, ήτοι 
47% στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, από το υψηλό των 
108 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016. Και είναι τα υψηλό-
τερα διεθνώς. Οι τράπεζες έχουν διενεργήσει προβλέψεις 
ύψους 45,6 δισ. για τα προβληµατικά δάνεια. Τα 28 δισ. 
ευρώ είναι τα «κόκκινα» στεγαστικά και επείγει να δοθεί 
λύση.

Άλλο ένα στοιχείο όµως που πιέζει ακόµα περισσότερο 
τις τράπεζες είναι ότι αγοράζουν σχεδόν τα µισά ακίνητα 
από αυτά που βγάζουν σε πλειστηριασµό, µε αποτέλεσµα 
να επιβαρύνουν τους ισολογισµούς µε αυξηµένα κόστη δι-
ακράτησης.

Η πρόταση
Αν και τα δεδοµένα αλλάζουν συνέχεια, θα πρέπει να ση-
µειωθεί ότι κατά την τελευταία σύσκεψη στο Μέγαρο Μα-
ξίµου φαίνεται πως κυβέρνηση και τραπεζίτες κατέληξαν 
σε συµφωνία, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να προ-

χωρήσει έως το τέλος του µήνα στην κατάθεση της σχετι-
κής νοµοθετικής ρύθµισης.

Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε ότι ο νέος νόµος 
θα έχει χρονική διάρκεια ενός έτους, από την έναρξη λει-
τουργίας της πλατφόρµας, προκειµένου όσοι δανειολή-
πτες ενδιαφέρονται να ρυθµίσουν τα δάνειά τους, λαµβά-
νοντας και επιδότηση, να προχωρήσουν στην υποβολή αί-
τησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα.

Οι δύο πλευρές έχουν αποφασίσει ως κριτήρια για την 
υπαγωγή στον νέο νόµο το ύψος της αντικειµενικής αξίας 
της πρώτης κατοικίας στα 250.000 ευρώ και το συνολικό 
ύψος δανεισµού µε προσηµείωση την πρώτη κατοικία στα 
130.000 ευρώ. Οι δανειολήπτες που θα ζητούν προστασία 
θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µέσω της ειδικής 
πλατφόρµας, η οποία εκτιµάται ότι θα είναι έτοιµη λει-
τουργικά πριν από το Πάσχα.

Τα βήµατα της διαδικασίας που θα ακολουθηθούν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα προβλέπουν κούρεµα της οφει-
λής στη βάση της αξίας του ακινήτου µε το ύψος του δα-
νείου (η σχέση διαµορφώνεται στο 120%, µε το ύψος του 
δανείου να είναι υψηλότερο της αξίας του ακινήτου), προ-
κειµένου να ακολουθήσει ρύθµιση της υπολειπόµενης ο-
φειλής µε επιµήκυνση έως 25 χρόνια και επιτόκιο Euribor 
τριµήνου συν 2%. Η τελική δόση που θα διαµορφώνεται 
θα λαµβάνει επιδότηση αναλόγως των εισοδηµατικών και 
περιουσιακών κριτηρίων του δανειολήπτη. ∆ιευκρινίζεται 
ότι η επιδότηση δεν θα είναι ενιαία στο 1/3 της δόσης.

Πάντως, οι οφειλέτες που πληρούν τα βασικά κριτήρια 
και µπορούν να ωφεληθούν από τη νέα ρύθµιση υπολο-
γίζονται στους 180.000. Πρόκειται για περίπου τέσσερις 
στους δέκα δανειολήπτες µε κόκκινο στεγαστικό δάνειο 
ή κόκκινο δάνειο που έχει υποθήκη την πρώτη κατοικία, 
ο αριθµός των οποίων υπολογίζεται στις 400.000, ενώ το 
ύψος των δανείων που θα ρυθµιστεί µέσα από το νέο καθε-
στώς υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 10 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, από το νέο πλαίσιο προκύπτει «ηθικός κίνδυ-
νος» µεταξύ ενός δανειολήπτη που πληρώνει µε συνέπεια 
τις υποχρεώσεις του και ενός δανειολήπτη που δεν πλη-
ρώνει και θα τύχει ευνοϊκής µεταχείρισης και µάλιστα ε-
πιδότησης δόσης δανείου.

Η στάση των θεσµών
Πάντως, θα πρέπει να θεωρηθεί δεδοµένο ότι οι θεσµοί θα 
έχουν ενστάσεις ως προς τη νέα πρόταση. Μάλιστα, οι αλλα-
γές αυτές θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο νοµοσχέδιο που 
θα κατατεθεί στη Βουλή εάν η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει 
και το στοίχηµα της εκταµίευσης της πρώτης δόσης από τα 
ΑNFAs, για την οποία θα αποφασίσουν οι υπουργοί Οικο-
νοµικών της Ευρωζώνης στις 11 Μάρτιου, αλλά και να ενσω-
µατωθεί ως θετική εξέλιξη στη δεύτερη µεταπρογραµµατική 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πάγος στους πλειστηριασµούς
Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε πληροφορίες, κυβέρνηση και 
τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ένα άτυπο µορατόριουµ, που 
έχει σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά, µε το αιτιολογικό 
ότι θα καθυστερήσει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα 
τρέξει τις νέες ρυθµίσεις.

Το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν ήδη ένα απόθεµα δε-
κάδων χιλιάδων πλειστηριασµών, που έχουν αναρτηθεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα, µε ηµεροµηνία εκτέλεσης έως τον 
Σεπτέµβριο του 2019, τους δίνει αυτή τη δυνατότητα.

Ταυτόχρονα, όµως, διευκολύνει και την κυβέρνηση να 
παίξει το επικοινωνιακό της παιχνίδι και να µη χρεωθεί η 
ίδια, ενόψει και των εκλογών, το κόστος των πρώτων πλει-
στηριασµών πρώτης κατοικίας µετά την κατάργηση του άρ-
θρου 9 του νόµου Κατσέλη που ετοιµάζει.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ



www.freesunday.gr10 24.02.2019

ανάλυση

Η 
ηγεσία της Ν∆ προχώρησε στην ανακοίνωση 15 
νέων υποψηφίων του κόµµατος. Οι επιλογές α-
ντιµετωπίζονται ως εξαιρετικά επιτυχηµένες και 
ενισχύουν τη δυναµική «γαλάζιας» νίκης στις 
ευρωεκλογές.

Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι 22 από τους συ-
νολικά 42 υποψήφιους ευρωβουλευτές της Ν∆. Σε λίγες εβδοµάδες θα 
ξέρουµε όλη τη λίστα των «σταυροφόρων» που θα δώσουν το «παρών» 
σε όλες τις πόλεις και περιοχές της πατρίδας µας, διεκδικώντας τον 
σταυρό προτίµησης σε όλη την Ελλάδα.

Η εµπειρία
Η απόφαση του προέδρου της Ν∆ κ. Μητσοτάκη να ορίσει τον Βαγγέλη 
Μεϊµαράκη επικεφαλής της εκστρατείας της Ν∆ για τις ευρωεκλογές ε-
νίσχυσε το ειδικό πολιτικό βάρος του ευρωψηφοδελτίου.

Ο κ. Μεϊµαράκης είναι πρώην πρόεδρος της Ν∆, µε µεγάλη παρατα-
ξιακή και εθνική προσφορά το κρίσιµο 2015, τεράστια πολιτική εµπει-
ρία και καλή ευρωπαϊκή διασύνδεση από την περίοδο που ήταν πρόε-
δρος της Βουλής.

Τον συµπληρώνουν οι τέσσερις από τους πέντε ευρωβουλευτές της 
Ν∆ που εκλεγήκαµε το 2014 και διεκδικούµε την επανεκλογή µας µε 
βάση απόφαση του κ. Μητσοτάκη. Μαζί µε τη Βόζεµπεργκ, τον Ζαγο-
ράκη και τον Κεφαλογιάννη, περάσαµε, ο καθένας στον τοµέα αρµοδι-
ότητάς του, δύσκολες ευρωεξετάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι 
ένας σύνθετος σε δοµή και λειτουργία θεσµός και η εµπειρία που έχει α-
ποκτηθεί σε αυτόν θα αποδειχθεί µεγάλης σηµασίας, ιδιαίτερα σε περί-
πτωση που, όπως όλα δείχνουν, θα έχουµε κυβέρνηση Μητσοτάκη-Ν∆.

Ισχυρή παρουσία
Εντύπωση προκαλεί η ισχυρή γυναικεία παρουσία στο ευρωψηφοδέλ-
τιο της Ν∆, που αναµένεται να γίνει ισχυρότερη µε την ολοκλήρωσή του.

Οι βουλευτίνες Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου και Κατερίνα Μάρ-
κου προσθέτουν µε την εµπειρία, την πολιτική δυναµική και την απή-
χησή τους.

Ιδιαίτερα θετικός αναµένεται να είναι ο πολιτικός ρόλος της Κλε-
οπάτρας Σαραντάκου-Βογιατζάκη (προϊσταµένη στο ∆ευτεροβάθµιο 
Πειθαρχικό Συµβούλιο του υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότη-
σης), της Καλυψούς Γούλας (δικηγόρος και αντιδήµαρχος του Γιάννη 
Μπουτάρη), της Ελισάβετ Κυρίτση (στέλεχος Πληροφορικής µε ειδί-

κευση στις εφαρµογές τεχνητής νοηµοσύνης) και της Ελένης Παναγιω-
ταρέα (πολιτική επιστήµονας - οικονοµολόγος).

Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκαλεί η συµµετοχή της κ. Γούλα στο 
ευρωψηφοδέλτιο της Ν∆. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στο ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας προσπάθησε σε κάποια φάση να καλυ-
φθεί πολιτικά, αυτοδιοικητικά πίσω από µια νέα υποψηφιότητα Μπου-
τάρη, στη συνέχεια προσπάθησε να εξασφαλίσει τη συνεργασία στελε-
χών της παράταξης Μπουτάρη, για να καταλήξει στην κ. Νοτοπούλου.

Αντίθετα, η Ν∆ πέτυχε αθόρυβα και αποτελεσµατικά το πολιτικό 
άνοιγµα σε κέντρο, κεντροαριστερά που έχει πάντα κατά νου ο κ. Μη-
τσοτάκης.

Σταθερές αξίες
Και οι άλλοι «γαλάζιοι» υποψήφιοι ευρωβουλευτές που ανακοινώθη-
καν αποτελούν σταθερές αξίες, µε µεγάλη πορεία στην οικονοµία, στην 
κοινωνία, στη δηµόσια διοίκηση και στην παιδεία.

Έχω γνωρίσει αρκετούς από αυτούς και έχω να πω τα καλύτερα.
Ο Αλέξανδρος Μαλλιάς, πρέσβης επί τιµή, είναι ένας άνθρωπος µε 

ισχυρή προσωπικότητα, ανεξαρτησία σκέψης και πλήρη γνώση δύσκο-
λων φακέλων.

Ο Γιώργος-Σταύρος Κρεµλής (διευθυντής επί τιµή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) είναι ένας άνθρωπος µε εντυπωσιακή συµβολή στην ευρω-
παϊκή χρηµατοδότηση της ανάπτυξης της Ελλάδας και άλλων χωρών, 
όπως η Βουλγαρία. Σε συνέδριο όπου πήρα µέρος στη Βουλγαρία είδα 
τον πρωθυπουργό κ. Μπορίσοφ να του αποδίδει τιµές εθνικού ήρωα για 
την ευρωπαϊκή συµβολή του στην ανάπτυξη της Βουλγαρίας.

Θεωρώ τον Μιχάλη Μασουράκη (οικονοµολόγο µε εµπειρία στο 
∆ΝΤ, στο Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων του ΥΠΟΙΚ, 
στην Alpha Bank και στον ΣΕΒ) έναν από τους πιο έγκυρους και εύστο-
χους οικονοµικούς αναλυτές.

Στις Βρυξέλλες γνώρισα τον Στέλιο Κυµπουρόπουλο (ψυχίατρο 
στο Αττικόν και συνιδρυτή του i-Living,του πρώτου ελληνικού οργανι-
σµού ανεξάρτητης διαβίωσης) και θαύµασα τη δύναµη της θέλησής του. 

Τέλος, έχω εντυπωσιαστεί από τη δυναµική παρουσία του Κώστα 
∆έρβου (προέδρου της ΟΝΝΕ∆ και εξαιρετικά δυναµικού εκπροσώπου 
της νέας γενιάς) στην πολιτική προσπάθεια της Ν∆.

Άλλες εντυπωσιακές υποψηφιότητες είναι του ∆ηµήτρη Μελά 
(κτηνίατρου και συντονιστή του προγράµµατος της Ν∆ για τον αγρο-

Η Ν∆ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ
Το ψηφοδέλτιό της συνδυάζει την εµπειρία, το άνοιγµα σε 
οικονοµία, κοινωνία και εντυπωσιακή γυναικεία παρουσία.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

διατροφικό τοµέα), του Γιάννη Πάιδα (προέδρου της Α∆Ε∆Υ), του 
Νικόλαου ∆ούκα (ιδρυτή της οµάδας παραγωγών Ιπποφαές Ελλάς), 
του Παύλου Ελευθεριάδη (καθηγητή ∆ηµοσίου ∆ικαίου στη Νοµική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης και δικηγόρου στο Λονδίνο), 
του Θοδωρή Καλαµπόκη (συµβούλου επιχειρήσεων, προέδρου του ευ-
ρωπαϊκού think tank 89 Initiative στην Ελλάδα και µέλους του Εκτελε-
στικού Γραφείου της ΟΝΝΕ∆), του Λευτέρη Βαρουξή (προέδρου στην 
Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιµελητηρίου Ηλείας).

Με τη σύνθεση της «γαλάζιας» ευρωλίστας, η οποία αναµένεται να 
ολοκληρωθεί µε ουσιαστικό και εντυπωσιακό τρόπο, ο κ. Μητσοτάκης 
επιτυγχάνει την πολιτική ενίσχυσή της, την αξιοποίηση της εµπειρίας 
των τεσσάρων από τους πέντε ευρωβουλευτές της Ν∆, µε την πέµπτη, κ. 
Σπυράκη, να δίνει τη µάχη στις βουλευτικές στην Α΄ Θεσσαλονίκης, ένα 
εντυπωσιακό άνοιγµα στην οικονοµία και την κοινωνία µε ανθρώπους 
µε µεγάλη διαδροµή και ικανότητες και ένα πολιτικό άνοιγµα στον 
χώρο του φιλελεύθερου κέντρου και της κεντροαριστεράς.

«Γαλάζια» δύναµη
Η καλή σύνθεση του ευρωψηφοδελτίου αναµένεται να ανεβάσει ακόµη 
ψηλότερα τα ποσοστά της Ν∆ στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου και 
να συµβάλει στην αύξηση του αριθµού των «γαλάζιων» ευρωβουλευτών 
από πέντε σε επτά, ίσως και οκτώ.

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ν∆ ενισχύεται και από την αδυνα-
µία άλλων κοµµάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε κατάσταση διαρκούς ευρωσύγχυσης, άλλοτε 
δίνει µάχη για να παραµείνει στην πολιτική οµάδα της Ευρωπαϊκής Α-
ριστεράς, άλλοτε προσπαθεί να «καπελώσει» το ΚΙΝΑΛ στο εσωτερικό 
της πολιτικής οµάδας των Ευρωσοσιαλιστών.

Η Χρυσή Αυγή, η οποία το 2014 εξέλεξε τρεις ευρωβουλευτές, βρί-
σκεται σε κατάσταση απόλυτης αποµόνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, εφόσον τα κόµµατα της ευρωπαϊκής άκρας ∆εξιάς τη θεωρούν νεο-
ναζιστική οργάνωση και γι’ αυτό δεν έχουν καµία σχέση µαζί της.

Κόµµατα όπως οι ΑΝΕΛ, το Ποτάµι, η Λαϊκή Ενότητα, η Ένωση Κε-
ντρώων, η Πλεύση Ελευθερίας και άλλα δύσκολα θα περάσουν τον ε-
κλογικό πήχη του 3% και το πιθανότερο είναι ότι τα υπόλοιπά τους θα 
µετατραπούν σε περισσότερες έδρες ιδιαίτερα για τη Ν∆.

Όλα δείχνουν ότι στο Ευρωκοινοβούλιο που θα αναδειχθεί µέσα 
από τις εκλογές της 26ης Μαΐου η ευρωοµάδα της Ν∆ θα είναι ενισχυ-
µένη σε αριθµό, πολιτική εµπειρία, γνώσεις και ταλέντο.

Η θέση της Ν∆ στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα (ΕΛΚ) θα γίνει ακόµη 
πιο σηµαντική εξαιτίας του εκλογικού αποτελέσµατος και της προσωπι-
κότητας Μητσοτάκη.

Η Ν∆ θα πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια των δυνάµεων που α-
γωνίζονται για περισσότερη Ευρώπη µε τη µορφή νέων και καλύτερων 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

Οι «γαλάζιοι» ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν θα αποτελέσουν 
πολιτική γέφυρα µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων 
ευρωπαϊκών θεσµών και της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Ν∆.

Οι µεγαλύτερες δυνατότητες της νέας ευρωκοινοβουλευτικής οµά-
δας της Ν∆ θα επιτρέψουν και την καλύτερη σύνδεση του γενικού ευ-
ρωπαϊκού µε το ειδικό εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, ώστε να µειωθεί η 
απόσταση µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωπαϊκών θεσµών 
και της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos

Ο αριθµός των «γαλάζιων» 
ευρωβουλευτών θα αυξηθεί σε επτά έως 
οκτώ και θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
σε ΕΛΚ και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ποιότητα των υποψηφίων έχει την 
υπογραφή Μητσοτάκη.
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Μαχητική εκδήλωση από τη ∆ηµ.Το. Ν∆ ∆άφνης - Υµηττο ύ

Μαζική συµµετοχή είχε την περασµένη 
Κυριακή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας από τη ∆ηµοτική Τοπική Οργά-
νωση της Ν∆ ∆άφνης - Υµηττού. Ο κό-

σµος είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται από νωρίς 
στον χώρο της εκδήλωσης, ενώ ο πρόεδρος της 

Τοπικής, Σταύρος Μητροθανάσης, υποδέχτηκε 
θερµά τον κόσµο, τους βουλευτές και τους πολι-
τευτές της Ν∆ που έδωσαν το «παρών» στην κοπή 
της πίτας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο ευρωβου-
λευτής της Ν∆ και υποψήφιος ευρωβουλευτής στις 

επικείµενες εκλογές της 26ης Μαΐου Γιώργος Κύρ-
τσος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισµό και καταχει-
ροκροτήθηκε από τους παρευρισκόµενους. Ταυτό-
χρονα, µοίρασε περισσότερα από 100 αντίτυπα του 
νέου του βιβλίου «Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση: 
Έτσι θα κάνουµε την κρίση ευκαιρία».



12 άρθρο

Γ
ια πέµπτο χρόνο η Ελλάδα 
πολιτικά είναι ένα απέραντο 
αµφιθέατρο. Στη Βουλή, στα 
τηλεοπτικά πάνελ, στις δη-
µόσιες συζητήσεις, η αντιπα-
ράθεση είναι λεκτική και δεν 
έχει καµία απολύτως σχέση 

µε την όποια πραγµατικότητα κάθε φορά. Χάος 
ανάµεσα στον λόγο και την πράξη.

Παράλληλα, στο ίδιο πάντα αµφιθέατρο 
έχει αποφασιστεί να ασχολούνται όλοι µε τα α-
σήµαντα βάζοντας στο περιθώριο τα σηµαντικά 
(αυτός είναι και ο ορισµός της παρακµής). Έτσι, 
τις τελευταίες εβδοµάδες ο δηµόσιος χρόνος 
µοιράζεται µεταξύ των κ.κ. Καµµένου και Πο-
λάκη, δύο πολιτικών που δεν προσφέρουν α-
πολύτως τίποτε στα κοινά.

Είµαστε, λοιπόν, καθηµερινά σε ένα αµφι-
θέατρο όπου δεν υπάρχει καµία συνεννόηση 
µε κανέναν, προβάλλεται το ευτελές και το α-
σήµαντο και µοναδικός στόχος είναι «να τους 
τη φέρουµε» στα λόγια (και µετά να πάµε για 
µπίρες και να γελάµε εις βάρος τους, όπως κά-
ναµε και σαν φοιτητές).

Σε ένα τέτοιο αµφιθέατρο ήταν φυσιολο-
γικό να µην υπάρξει καµία απολύτως προετοι-
µασία στη συζήτηση για τις αλλαγές στο Σύ-
νταγµα. Η κυβέρνηση έφτιαξε κάτι επιτροπές 
αναρµοδίων οι οποίες έδωσαν κάτι πορίσµατα 
που τα πέταξαν στα σκουπίδια (ουδείς θυµάται 
τι έλεγαν).

Μετά άρχισαν τα λογύδρια στο αµφιθέα-
τρο της Βουλής –πριν πάµε για µπίρες ή και για 
γκαζόζες– και στο τέλος είχαµε ασήµαντες πα-
ρεµβάσεις στο Σύνταγµα που κανέναν δεν εν-
διαφέρουν.

Αν θέλαµε αλλαγές στο Σύνταγµα, υπάρ-
χουν ΤΡΕΙΣ (τουλάχιστον) κορυφαίες παρεµ-
βάσεις που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά κανείς 
δεν µιλά γι’ αυτές:

Η ΠΡΩΤΗ: Να περιοριστούν οι αδιανόη-
τες υπερεξουσίες του εκάστοτε πρωθυπουρ-
γού. Πρόκειται για σκανδαλώδεις δυνατότη-
τες που µόνο ο Καντάφι είχε και τις πήρε ο Αν-
δρέας Παπανδρέου για τον εαυτό του το 1986. 
Ένας ανεξέλεγκτος πρωθυπουργός που τί-
ποτε δεν τον σταµατά σε ό,τι και να αποφασί-
ζει. Από το να διορίζει την ηγεσία της ∆ικαιο-
σύνης µέχρι να αποφασίζει –µόνο αυτός– πότε 
θα γίνουν οι εκλογές. (Προσφάτως απέκτησε 
τέτοιες υπερεξουσίες ο Ερντογάν αλλάζοντας 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

το Σύνταγµα της χώρας του και τον επέκριναν… 
∆εν τις είχε.) Όλοι γνωρίζουν το πρόβληµα ενός 
ανεξέλεγκτου πρωθυπουργού αλλά δεν το αγ-
γίζουν.

Η ∆ΕΥΤΕΡΗ: Να απαγορεύει το Σύνταγµα 
τον υπερδανεισµό της χώρας. Ο Κ. Καραµανλής 
έφτασε στο σηµείο να πάρει δάνεια 45 εκατ. 
ευρώ σε έναν χρόνο (είναι αυτός που βούλιαξε 
τη χώρα και την πήγε στα µνηµόνια). Όταν η 
χώρα φτάνει στα όρια δανεισµού, λοιπόν, να 
πρέπει να σταµατά τα δανεικά και να περικό-
πτει δαπάνες.

Η ΤΡΙΤΗ: Η συγκρότηση Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου το οποίο να αποφασίζει τη νοµι-
µότητα ενός νόµου ΠΡΙΝ εφαρµοστεί. Σήµερα 
δεκάδες αντισυνταγµατικοί νόµοι είναι ενεργοί 
και ισχύουν ακόµη και µετά την απόρριψή τους 
από το ΣτΕ. Είναι ο πολίτης που πρέπει να προ-
σφύγει στα δικαστήρια και να περιµένει 5-10 
χρόνια για να δικαιωθεί εκ των υστέρων. Είναι 
αυτό δηµοκρατία;

Ποιος να νοιαστεί όµως για όλα αυτά; Στα 
αµφιθέατρα σηµασία έχει να τους νικάµε µε 
τα λόγια. Έξω, στην αληθινή ζωή, άλλοι έχουν 
την ευθύνη. Η Ελλάδα πορεύεται πάντα χωρίς 
σχέδιο, µε φτηνούς τακτικισµούς και υπερπρο-
βολή του ασήµαντου.

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογρά-
φος και συγγραφέας.

Σε ένα τέτοιο αµφιθέατρο ήταν 
φυσιολογικό να µην υπάρξει 
καµία απολύτως προετοιµασία 
στη συζήτηση για τις αλλαγές 
στο Σύνταγµα. Η κυβέρνηση 
έφτιαξε κάτι επιτροπές 
αναρµοδίων οι οποίες έδωσαν 
κάτι πορίσµατα που τα πέταξαν 
στα σκουπίδια (ουδείς θυµάται τι 
έλεγαν).

 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr
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Τ
ον περασµένο Αύγουστο δηµοσί-
ευµα των «Financial Times» είχε 
χαρακτηρίσει «εµπόδιο» για την οι-
κονοµική ανάκαµψη στην Ελλάδα 
τη µαζική φυγή Ελλήνων στο εξωτε-
ρικό. «Το ερώτηµα είναι εάν τελικά 
όλοι αυτοί οι Έλληνες που έχουν α-
ποκτήσει ειδίκευση και βρίσκονται 
στο εξωτερικό θα επιστρέψουν για 

να δώσουν ώθηση µακροπρόθεσµα στην οικονοµία της χώρας» 
έγραφε χαρακτηριστικά η εφηµερίδα.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις νέων που επέλεξαν 
να µείνουν στην Ελλάδα. Τρία αδέλφια –οι δύο ζουν στη Θεσ-
σαλονίκη και ο ένας στην Καστοριά–, µίλησαν στην FS για τους 
λόγους που τους κράτησαν πίσω και τις δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζουν ως νέοι επιστήµονες.

Πρόκειται για τον Φώτη-Θεοχάρη Ζιώγου, µεταπτυχιακό 
φοιτητή στα Αειφορικά Γεωργικά Συστήµατα Παραγωγής και 
Κλιµατικής Αλλαγής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λονίκης (ΑΠΘ) µε πτυχίο Γεωπόνου από το ΑΠΘ, τον Βασίλη 
Ζιώγου, αναλυτή δεδοµένων µε πτυχίο Φυσικού και µεταπτυχι-
ακό τίτλο ειδίκευσης στην Πληροφορική και ∆ιοίκηση από το 
ΑΠΘ, και τον Ισίδωρο Ζιώγου, πολιτικό µηχανικό από το ΑΠΘ 
µε µεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Ενεργειακών 
Συστηµάτων ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος και υποψήφιο 
διδάκτορα του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου.

Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας νέος επιστή-
µονας στην Ελλάδα του 2019;
Οι βασικές δυσκολίες που υπάρχουν στην Ελλάδα του σήµερα 
είναι οι περιορισµένες σε αριθµό και ποιότητα υποδοµές, η γρα-
φειοκρατία στην έγκριση ευρωπαϊκών προγραµµάτων χρηµατο-

δότησης και η απουσία ισχυρών κινήτρων επιχειρηµατικής α-
ξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων στα πανεπιστή-
µια.

Σε αντίθεση µε άλλους επιστήµονες, επιλέξατε να µείνετε 
στην Ελλάδα. Ποιοι ήταν οι λόγοι αυτής της απόφασης;
Η αγάπη για τον τόπο µας και η επιθυµία ανάδειξης των τοπι-
κών προϊόντων, η αισιοδοξία για επικείµενη οικονοµική ανά-
πτυξη των ακριτικών περιοχών, όπως η Καστοριά, καθώς και 
οι προοπτικές συνεργασίας τόσο µεταξύ µας όσο και µε άλ-
λους νέους επιστήµονες για µια ανταγωνιστική και δυναµική 
παρουσία στην αγορά εργασίας, είναι ισχυρά κίνητρα παραµο-
νής στην Ελλάδα.

Τι είναι αυτό που θα σας παρακινούσε να φύγετε;
Η προσωπική βελτίωση µέσω της εξοικείωσης µε σύγχρονες 
τεχνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες και της αλληλεπίδρα-
σης µε ξένους επαγγελµατίες και ερευνητές, καθώς και η δυ-
νατότητα προώθησης της χώρας µας και των συγκριτικών πλε-
ονεκτηµάτων της στο εξωτερικό µε στόχο την ανάπτυξη δια-
κρατικών συνεργασιών, µπορούν να αποτελέσουν πρόσθετα 
εφόδια για τη µετέπειτα δραστηριοποίηση στην Ελλάδα.

Αισθάνεστε «φθίνουσα µειονότητα» εσείς που µείνατε πίσω;
Στη χώρα µας υπάρχουν αρκετοί αξιόλογοι επιστήµονες που 
δραστηριοποιούνται σε ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό επί-
πεδο και, παρά τις αντιξοότητες, πετυχαίνουν χάρη στην όρεξή 
τους για δουλειά και στην έντονη επιθυµία για πρόοδο του 
τόπου τους. Οι γνώσεις και η κατάρτισή τους οφείλονται σε 
µεγάλο βαθµό στους καθηγητές τριτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος το αντικεί-
µενό τους, έχουν διδακτική εµπειρία και διάθεση για έρευνα 

και προσφορά γνώσης.

Γιατί η Ελλάδα δεν µπορεί να «εκµεταλλευτεί» τα νέα µυαλά;
Η αδυναµία δηµιουργίας δεσµών εµπιστοσύνης µε το κράτος, η 
λανθασµένη προσέγγιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τον συ-
νωστισµό στα πανεπιστήµια και την υπερπροσφορά επιστηµόνων 
σε µια αγορά µε περιορισµένη ζήτηση, καθώς και η έλλειψη ουσι-
αστικής στήριξης από την πολιτεία στην ακαδηµαϊκή δραστηριό-
τητα και στο ερευνητικό έργο που επιτελείται, συντελούν στην αυ-
ξανόµενη τάση φυγής των νέων ανθρώπων µε σηµαντικά προσόντα 
από τη χώρα.

Έχετε σκεφτεί να ανοίξετε δική σας επιχείρηση; Πιστεύετε ότι 
στην Ελλάδα κάτι τέτοιο είναι εφικτό;
Επεξεργαζόµαστε την ιδέα να επενδύσουµε στη γη και στον πρω-
τογενή τοµέα, στοχεύοντας σε υψηλής ποιότητας προϊόντα και α-
ξιοποιώντας ενεργειακά αποδοτικές και περιβαλλοντικά βιώσιµες 
τεχνικές παραγωγής, µε πιθανότητα επέκτασης και στον τοµέα του 
αγροτουρισµού. Με τα κατάλληλα φορολογικά και ασφαλιστικά κί-
νητρα από την πολιτεία, καθώς και µε την ύπαρξη ενός σταθερού ε-
πενδυτικού πλαισίου, η δηµιουργία µιας τέτοιας επιχείρησης είναι 
εφικτή.

Ως ενεργοί πολίτες, έχετε σκεφτεί να ασχοληθείτε µε την πολι-
τική; Και, αν ναι, τι θα ήταν αυτό που θα αλλάζατε στον τόπο σας;
Ναι, ως ενεργοί πολίτες έχουµε σκεφτεί αυτό το ενδεχόµενο. Βα-
σική προτεραιότητα θα ήταν η συνεισφορά στον διάλογο για έναν 
κρατικό µηχανισµό περισσότερο αποτελεσµατικό και λιγότερο 
γραφειοκρατικό, και η συνδροµή στην προώθηση και εφαρµογή 
µέτρων που θα διευκόλυναν την υλοποίηση καινοτόµων και αντα-
γωνιστικών επιχειρηµατικών σχεδίων, βασισµένων στην υψηλή ε-
πιστηµονική κατάρτιση και γνώση.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: 
ΤΟ BRAIN DRAIN ΓΙΝΕΤΑΙ BRAIN GAIN;

Τ
ο επιστηµονικό προσωπικό έχει χαρακτηριστεί το µεγαλύτερο εξαγώγιµο προϊόν της 
Ελλάδας στα χρόνια των µνηµονίων. Κατά τη διάρκεια της οκταετίας 2008-2016, 450.000 νέοι 
επιστήµονες έφυγαν από τη χώρα, µε την τάση αυτή να είναι αυξητική και µη αναστρέψιµη, 
όπως δείχνουν σχετικές έρευνες. Η φυγή των επιστηµόνων (brain drain) έχει κοστίσει µέχρι 
σήµερα στην Ελλάδα 15,3 δισ. ευρώ

Οι έρευνες δείχνουν ότι µέχρι και 76% των εφήβων εξετάζουν το ενδεχόµενο να 
σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε έρευνα της Ε.Ε. που έγινε 

την περασµένη χρονιά στο Λονδίνο και στην Ολλανδία, το ποσοστό των Ελλήνων µεταναστών που 
δήλωσαν ότι σκοπεύουν να γυρίσουν στην Ελλάδα εντός των επόµενων τριών ετών ήταν µικρότερο 
του 10%. Άλλωστε, πριν από έναν χρόνο, σε έρευνα που διεξήχθη µέσω διαδικτύου από την BrainGain, 
προέκυψε ότι οι νέοι που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό δεν θα επέστρεφαν στην Ελλάδα ούτε για 
µία θέση στο ∆ηµόσιο.

Με αυτόν τον τρόπο είχαν δώσει την απάντησή τους στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε 
χαρακτηρίσει στόχο εθνικής σηµασίας το να αντιστραφεί η ροή και το brain drain να γίνει brain gain.

Η Ελλάδα χάνει επιστήµονες και χρήµατα
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Τ
ην περα-
σµένη ∆ευ-
τέρα εγκαι-
νιάστηκε στο 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό 
Κ ο ι ν ο β ο ύ -
λιο στις Βρυ-
ξέλλες από 
τον ευρω-
βουλευτή της 

Ν∆ Γιώργο Κύρτσο η έκθεση του Βα-
σίλη Θεοχαράκη µε τίτλο «Ζωγραφική 
Οδύσσεια».

Πλήθος κόσµου έδωσε το «παρών» 
στα εγκαίνια θαυµάζοντας τις καλλιτε-
χνικές δηµιουργίες του δηµοφιλούς ει-
καστικού, ενώ απέδωσαν συγχαρητήρια 
στον κ. Κύρτσο, µε πρωτοβουλία του ο-
ποίου η ελληνική τέχνη ταξίδεψε στις 
Βρυξέλλες και κέντρισε το ενδιαφέρον 
των στελεχών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, καθώς και του φιλότεχνου κοι-
νού που ακολούθησε τον καλλιτέχνη 
από την Ελλάδα στις Βρυξέλλες για να 
τον τιµήσει.

Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρ-
τσος επισήµανε, µεταξύ άλλων, στην ο-

µιλία του για τον κ. Θεοχαράκη: «Είναι 
µεγάλη µας τιµή που φιλοξενούµε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έργο του 
Βασίλη Θεοχαράκη. Έχουµε ωραίους 
συµβολισµούς εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο που εκπροσωπεί τους ευρω-
παϊκούς λαούς, άρα και τους ευρωπα-
ϊκούς πολιτισµούς. Ο τίτλος της έκθε-
σης προσωπικά µε ελκύει, είµαστε σε 
µια οδύσσεια σαν άτοµα, σαν κοινωνία, 
σαν οικονοµία, αλλά η οδύσσεια Θεοχα-
ράκη είναι µια οδύσσεια δηµιουργικής 
αναζήτησης και παράγει πολιτισµικό α-
ποτέλεσµα, εποµένως σε δύσκολους 
καιρούς µπορούµε να εµπνευστούµε 
από το έργο του. Τον ευχαριστούµε που 
µας τίµησε».

Με τη σειρά της, η οµότιµη καθη-
γήτρια Ιστορίας της Τέχνης και διευθύ-
ντρια της Εθνικής Πινακοθήκης - Μου-
σείου Αλεξάνδρου Σούτζου, κ. Μαρίνα 
Λαµπράκη-Πλάκα, δήλωσε: «Στα τελευ-
ταία του έργα ο Θεοχαράκης επιστρέ-
φει στο φυτικό βασίλειο. Όπως βύθιζε 
το βλέµµα του στα νέφη και στα νερά, 
στους ουρανούς και στα βάθη του πό-
ντου, τώρα βυθίζεται στο δάσος, στις 

Η Μαρίνα Θεοχαράκη µε τον Γιώργο Κύρτσο και την Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου. Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ µε τον Βασίλη Θεοχαράκη.

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ 
ΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 

ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ 
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ 

Τ

Η Μαρίνα Θεοχαράκη µε τον Γιώργο Κύρτσο και την Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου.

Τ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ 
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φυλλωσιές, σε υγρά και δροσερά ξέ-
φωτα. Ξαναγυρίζει στην πειθαρχία της 
παρατήρησης, επιχειρεί να ξαναδώσει 
σε δέντρα, φυτά και φυλλώµατα τη χα-
µένη ταυτότητά τους. Όλα όσα διδά-
χτηκε στη µακρά αποδηµία του από τον 
απτό και καθηµερινό κόσµο τα επικα-
λείται και τα στρατολογεί, για να δώσει 
σχεδόν υλική υπόσταση σε αυτή την 
παρθένα φύση, η οποία τείνει να αφα-
νιστεί από τον βιασµό που ασκεί πάνω 
της ο άνθρωπος. Το φυτικό βασίλειο 
του Θεοχαράκη έχει ζωτική δύναµη και 
παρουσία όχι µόνο οπτική αλλά και α-
πτική».

Το ταλέντο και τις δηµιουργίες του 
κ. Θεοχαράκη εξήρε κατά την οµιλία 
του και ο επιµελητής της έκθεσης και 
κριτικός τέχνης κ. Τάκης Μαυρωτάς, ο 
οποίος αφιέρωσε όλες του τις δυνάµεις 
προκειµένου να εξαχθεί το καλύτερο ει-
καστικό αποτέλεσµα στην έκθεση.

Όταν έλαβε τον λόγο ο Βασίλης Θε-
οχαράκης, καταχειροκροτήθηκε από 
τους παρευρισκόµενους, καθώς µε α-
πλότητα µίλησε για όσα τον εµπνέουν, 
ευχαρίστησε τον κ. Κύρτσο για την ευ-

καιρία να παρουσιαστεί η έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλ-
λες και τόνισε τη σηµασία της προώ-
θησης του ελληνικού πολιτισµού εκτός 
συνόρων σε µια τόσο δύσκολη για την 
κοινωνία περίοδο.

Για την έκθεση και τον καλλιτέχνη 
µίλησε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου ∆ηµήτρης Παπαδη-
µούλης.

Μετά το τέλος των οµιλιών οι επι-
σκέπτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν 
από κοντά τους πίνακες του κ. Θεοχα-
ράκη και να θέσουν τις ερωτήσεις τους 
στον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος τό-
νισε πως «ο ζωγράφος ζωγραφίζει πρώτα 
απ’ όλα για τον εαυτό του και έπειτα για 
τους άλλους».

Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος ο-
µότιτλος κατάλογος των εκδόσεων Μέ-
λισσα, µε θεωρητικά κείµενα των Πανα-
γιώτη Τέτση, Claudio Strinati, Vittorio 
Sgarbi, Μαρίνας Λαµπράκη-Πλάκα, 
Τάκη Μαυρωτά και χαιρετισµό του ευ-
ρωβουλευτή της Ν∆ Γιώργου Κύρτσου.

Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου, Μαρία Φιλοπούλου και Γιώργος Κύρτσος.

Γιώργος Κύρτσος και Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα.

Οι ευρωβουλευτές Γ. Κύρτσος και ∆. Παπαδηµούλης µε τον Τάκη Μαυρωτά.

Ο ευρωβουλευτής Γιώργος 
Κύρτσος εγκαινίασε την 

έκθεση του Βασίλη Θεοχαράκη 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

∆εν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, όπως µας 
ενηµέρωσε αρµοδίως ο µέχρι πρότινος υπουργός 
Άµυνας Επίθεσης Πάνος Καµµένος, «τα Σκόπια 
είναι 20 λεπτά δουλειά. Εάν αποφασίσει µια ίλη 
τεθωρακισµένων να περάσει µέσα, θα φτάσει 
στην άλλη πλευρά των Σκοπίων. Θα φτάσει στη 
Σερβία».
Όπως πάντα, τα όσα είπε ο πρόεδρος Πάνος ήταν 
εµπεριστατωµένα.

Ποια Formula1, εδώ µιλάµε για ταχύτητα αεροπλά-
νου. Τουλάχιστον το καλό ήταν πως ο πρόεδρος 
Πάνος συγκρατήθηκε και δεν φανέρωσε κι άλλα 
ανάλογα απόρρητα στοιχεία και σχέδια δράσης του 
ελληνικού Στρατού.

∆εν ξέρουµε βέβαια αν στο σχέδιο κατάληψης 
της ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σε ένα 
20λεπτο, το οποίο αποκάλυψε ο πρόεδρος Πάνος, 
έχουν συνυπολογιστεί όλα τα τελευταία δεδοµένα 
που προέκυψαν από τη συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ.

Το καλό είναι πως δεν κινδυνεύουµε να ξεµείνουµε 
από πυροµαχικά.

Το σίγουρο είναι πως θα πρόκειται για τον πρώτο 
πόλεµο που θα κριθεί από µία ίλη – τεθωρακισµένων 
τώρα, ιππικού τότε.

Ο πρόεδρος Πάνος δεν ασχολήθηκε µόνο µε την 
κατάληψη των Σκοπίων αλλά ξεκαθάρισε την 
κατάσταση και µε την Τουρκία: «Οι Τούρκοι είναι 
δειλοί. Όταν καταλάβουν ότι έχουν απέναντί τους 
µια αποφασισµένη Ελλάδα ή έναν αποφασισµένο 
γείτονα… είναι από αυτούς που κατεβαίνουν από 
το αυτοκίνητο για να κάνουν τσαµπουκά, αλλά 
µόλις κατεβαίνει ο ψηλός, φεύγουν».
Όσο ήταν ο ίδιος υπουργός Άµυνας Επίθεσης, 
πάντως, «ψηλός» δεν φάνηκε να υπάρχει στο 
«αυτοκίνητο» για να κατέβει. «Ψηλό» δεν βλέπουν 
και οι πολίτες.

Αντίθετα, ο ψηλός ο Κρητίκαρος που τονε θένε οι 
λούγκρες απόλαυσε για µία ακόµη εβδοµάδα τις 
ώρες της δηµοσιότητάς του. Μία εβδοµάδα αφότου 
θεώρησε ότι ο επίτροπος, αρµόδιος για θέµατα υγεί-
ας, της Ε.Ε. ενδιαφέρεται για την υγεία του και όχι για 
το γεγονός πως ένας αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
καπνίζει σε κλειστούς δηµόσιους χώρους, ο Παυλής 
έκανε τα εξής: καταδικάστηκε για εξύβριση του αδι-
κοχαµένου δηµοσιογράφου Βασίλη Μπεσκένη και, 
αντί να ζητήσει έστω συγγνώµη από την οικογένειά 
του, ανακοίνωσε ότι θα πάει την υπόθεση στο Εφετείο 
και ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθµό επειδή… δεν 
ασχολήθηκε, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε τα όσα 
αναφέρονται στα δικόγραφα. Στη συνέχεια βγήκε 
ότι πήρε δύο καταναλωτικά δάνεια από την Τράπεζα 
Αττικής συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, βάζοντας 
υποθήκη το σπίτι του στα Σφακιά, ένα σπίτι 150 
τετραγωνικών το οποίο ήταν ήδη υποθηκευµένο σε 
άλλη τράπεζα για δάνειο ύψους 300.000 ευρώ, άρα 
το συγκεκριµένο σπίτι στα Σφακιά πρέπει να αξίζει 
400.000 ευρώ τουλάχιστον. Η ΤτΕ ανακοίνωσε ότι θα 

ερευνήσει το δάνειο (και στη συνέχεια αποφάνθηκε 
ότι η Τράπεζα Αττικής το έδωσε σύννοµα), ενώ ο 
ψηλός ο Κρητίκαρος πήρε τηλέφωνο τον διοικητή της 
ΤτΕ Στουρνάρα, κατέγραψε τη συνοµιλία τους και την 
έδωσε στο documentonews.gr.
Προκειµένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ισχυρί-
στηκε κατά σειρά:
• Μια παραλλαγή του «ό,τι είναι νόµιµο είναι και 
ηθικό» και του «και οι άλλοι τα ίδια έκαναν».

• Πως η ΤτΕ θα πρέπει να διερευνήσει και τα δάνεια 
της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, του «Κήρυκα Χανίων», του 
«Πρώτου Θέµατος», της Σπυράκη και του Γεωργι-
άδη (µικρή λεπτοµέρεια, βάσει µνηµονίου των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ αρµόδια εποπτική αρχή για τις συστηµικές 
τράπεζες είναι πλέον ο SSM και όχι η ΤτΕ – ούτε τι 
έχει ψηφίσει δεν γνωρίζει ο ψηλός ο Κρητίκαρος).

• Ότι έβγαζε τα διπλάσια-τριπλάσια ως γιατρός του 
ΕΣΥ απ’ ό,τι ως πολιτικός και γι’ αυτό χρειάζεται το 
δάνειο. Κάτι που δεν αποδεικνύεται από το πόθεν 
έσχες του.

• Ότι δηµοσιοποίησε αλλά δεν ηχογράφησε τη 
συνοµιλία µε τον Στουρνάρα (µόλις συνειδητοποί-
ησε ότι πρόκειται για κακούργηµα).

Ακολούθησε η εξύβριση δηµοσιογράφου της «Εφη-
µερίδας των Συντακτών» που έγραψε εναντίον του, 
για να ακολουθήσουν άλλα δύο άρθρα που τον εκ-
θέτουν, πάλι από την «Εφηµερίδα των Συντακτών», 
από διαφορετικό αρθρογράφο, και από την «Αυγή».

Στο µεσοδιάστηµα βγήκε και στην ΕΡΤ, για να 
απευθύνει το διάγγελµά του στον ελληνικό λαό σε 
live µετάδοση.

Εκεί συνέβη και το αναπάντεχο, ο ένας από τους τρεις 
δηµοσιογράφους θέλησε να του απευθύνει ερώτηση.

H Πολακιάδα ολοκληρώθηκε µε την επίθεση που 
δέχτηκε ο ψηλός ο Κρητίκαρος που τονε θένε οι λού-
γκρες από τον κάποιον ∆ιονύση Σαββόπουλο, Σάκη 
Σαββόπουλο, κάτι τέτοιο. Μια επίθεση που βασίστηκε 
στην εµφάνιση του Πολάκη («µου θυµίζει αρκουδιά-
ρη»), οπότε στον ίδιο τόνο κινήθηκε και η απάντηση 
του συνήθως πράου και µετρηµένου Πολάκη. Το 
κορυφαίο, βέβαια, ήταν ο τρόπος που κατέληξε 
η απάντηση Πολάκη «πήρες το πεντάλεπτο», της 
δηµοσιότητας προφανώς (τέταρτο είναι, αλλά µικρή 
σηµασία έχει).

Σε γενικές γραµµές, η κατάσταση έχει κάπως έτσι:

Φαύλος κύκλος.
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συνέντευξη

Ο 
περιφερειακός σύµβουλος και 
υποψήφιος δήµαρχος Αριστο-
τέλη, Στέλιος Βαλιάνος, συζητά 
µε τον Χρήστο Μάτη τα σχέδιά 
του για τον δήµο που δίχασε η 
αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ και της 
κυβέρνησης στην επένδυση 
της εξόρυξης του χρυσού και 
υποστηρίζει µε πάθος ότι κά-

ποιοι στη Χαλκιδική –και όχι µόνο– έχουν χτίσει κα-
ριέρες πάνω σε αυτόν τον διχασµό και κάποιοι άλλοι, 
που το παίζουν ενωτικοί, δεν βλέπουν την ώρα να ρί-
ξουν λάδι στη φωτιά.

Είχε ακουστεί τον τελευταίο καιρό ότι µετά την ε-
κλογή σας στο περιφερειακό συµβούλιο θα θέλατε 
να είστε υποψήφιος βουλευτής. Γιατί επιλέξατε την 
αυτοδιοίκηση;
Ναι, αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Όµως, ξέρετε, ένας 
πολιτικός που έχει συναίσθηση του ρόλου του ως λει-
τουργού που υπηρετεί την τοπική κοινωνία που εκπρο-
σωπεί οφείλει να ακούει αυτή την κοινωνία. Ήταν τόσο 
συχνή και έντονη η απαίτηση των συµπολιτών µου να 
ηγηθώ µιας ενωτικής προσπάθειας για τον ∆ήµο Α-
ριστοτέλη, που ένιωσα ότι ήταν χρέος µου, καθήκον 
µου, να ανταποκριθώ. Και αυτό αποφάσισα να πράξω, 
κλείνοντας τα αυτιά στις κοινοβουλευτικές «σειρήνες». 
Ο ∆ήµος Αριστοτέλη χρειάζεται να ξαναγίνει το επίκε-
ντρο της συζήτησης για τους σωστούς λόγους και αυτό 
είµαι αποφασισµένος να επιτύχω ως δήµαρχος, µε τη 
βοήθεια και τη συµβολή όλων, εφόσον αποφασίσουν 
οι συµπολίτες µου να τους υπηρετήσω ως δήµαρχος 
και για όσες τετραετίες το αποφασίσουν. Αποφάσισα, 
βλέπετε, να εµπιστευτώ την κοινωνία, αφουγκραζό-
µενος τις ανάγκες της. Τώρα ζητώ από την ίδια κοι-
νωνία να µε εµπιστευτεί, για να οικοδοµήσουµε έναν 
σύγχρονο ευρωπαϊκό δήµο, πρότυπο προόδου και 
σύνθεσης δυνάµεων.

Ο ∆ήµος Αριστοτέλη έχει έναν ισχυρό συµβολι-
σµό. Μία µεγάλη επένδυση, η οποία δεν προχω-
ράει γιατί συναντά πολλά πολιτικά εµπόδια. Είναι η 
λειτουργία των µεταλλείων το κύριο θέµα της προ-
εκλογικής αντιπαράθεσης;
Όσο περνά από το χέρι µου, δεν θα επιτρέψω να επα-
ναληφθεί η διχαστική µονοθεµατική αντιπαράθεση του 
παρελθόντος. Ανεξάρτητα από τις δικές του προσωπι-
κές απόψεις, ένας δήµαρχος οφείλει να είναι εκπρό-
σωπος όλων των δηµοτών και να συµβάλλει στην κοι-
νωνική συνοχή. Όχι να την υπονοµεύει. Ο ∆ήµος Αρι-
στοτέλη δεν είναι µόνο τα µεταλλεία. Είναι πολλά άλλα 
πράγµατα. Όµως, σίγουρα, ένα από τα ζητήµατα των 
εκλογών στον δήµο µας θα είναι η στάση της δηµοτι-
κής αρχής όσον αφορά την επίπτωση του θέµατος στην 
κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι και το δικό µου µέληµα. 
Ο δήµος οφείλει να αντιµετωπίζει µε την ίδια επιµέλεια 
τόσο την αγωνία εκείνων που ανησυχούν για θέµατα 
υγείας και περιβάλλοντος όσο και την αγωνία εκείνων 
που ανησυχούν για το εργασιακό τους µέλλον και την 
πιθανή απώλεια ενός σηµαντικού πυλώνα ανάπτυξης 
της τοπικής οικονοµίας. Να βοηθήσει τους πολίτες να 
συναντηθούν εκεί όπου οι αγωνίες τους συµπίπτουν. 
Γιατί συµπίπτουν. Ούτε οι πρώτοι θέλουν την ανερ-
γία και την υπανάπτυξη ούτε οι δεύτεροι αδιαφορούν 
για την υγεία των οικογενειών τους και των παιδιών 
τους. Ο δικός µου ρόλος θα είναι να το δουν αυτό όλοι 
και να βρούµε µονοιασµένοι τις σωστές απαντήσεις.

Υπάρχει η εντύπωση ότι η τοπική κοινωνία είναι ο-
ριζόντια διχασµένη. Αν είναι σωστή, πώς µπορεί να 

Ο δήµος οφείλει να 
αντιµετωπίζει µε την ίδια 
επιµέλεια τόσο την αγωνία 
εκείνων που ανησυχούν 
για θέµατα υγείας και 
περιβάλλοντος όσο και την 
αγωνία εκείνων που ανησυχούν 
για το εργασιακό τους µέλλον 
και την πιθανή απώλεια ενός 
σηµαντικού πυλώνα ανάπτυξης 
της τοπικής οικονοµίας.

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Στέλιος Βαλιάνος, υποψήφιος δήµαρχος Αριστοτέλη

αντιµετωπιστεί το θέµα; Αν είναι λάθος, πώς θα αλ-
λάξετε την εικόνα;
Αυτό που είναι αλήθεια, και το αντιλαµβάνοµαι όπου κι 
αν συζητώ, είναι πως η κοινωνία κουράστηκε να είναι 
διχασµένη και µάλιστα για το χατίρι άλλων. ∆ιότι είναι 
πλέον γνωστό σε όλους ότι κάποιοι στη Χαλκιδική –
και όχι µόνο– έχουν χτίσει καριέρες πάνω σε αυτόν 
τον διχασµό. Και κάποιοι άλλοι, που το παίζουν ενω-
τικοί, δεν βλέπουν την ώρα να ρίξουν λάδι στη φωτιά. 
Προσωπικά αρνούµαι να παίξω το παιχνίδι τους. Γι’ 
αυτό προτίθεµαι ως δήµαρχος να εισάγω αντικειµε-
νικές προϋποθέσεις τοποθέτησης του δήµου σε όλα 
τα σχετικά ζητήµατα. Όπως στο πλαίσιο της προγραµ-
µατικής σύµβασης που προτίθεµαι να υπογράψω µε 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Αυτή είναι η δουλειά του δήµου. Να α-
ναζητά τις απαντήσεις που θα κάνουν τους δηµότες να 
νιώσουν ασφαλείς. Όχι να κραυγάζει, όχι να υποδαυλί-
ζει τον φόβο. Να τον διερευνά και να τον αποµακρύνει.

Για την κυβέρνηση, η διακοπή της λειτουργίας των 
µεταλλείων είναι ένας βαρύς πολιτικός στόχος. 
Είναι σωστή η εντύπωση που υπάρχει, ότι η διοί-
κηση του δήµου είναι κοµµατικό παρακολούθηµα 

του ΣΥΡΙΖΑ; Για παράδειγµα, ο ∆ήµος Αριστοτέλη 
ήταν ο ένας από τους δύο δήµους που αρνήθηκαν 
να συµµετάσχουν στην κινητοποίηση για το συλλα-
λητήριο για το όνοµα…
Το γεγονός ότι η παρούσα δηµοτική διοίκηση ταυτίζε-
ται σε µια σειρά θεµάτων µε τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ 
είναι ορατό και αισθητό. Είναι όµως δηµοκρατικό της 
δικαίωµα να το πράξει και να κρίνεται και γι’ αυτό. Η 
σιωπή της για το θέµα της Συµφωνίας των Πρεσπών 
είναι η καλύτερη απόδειξη της ταύτισής της µε τις επι-
λογές του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν µπορείς να είσαι ο δήµος που 
φέρει το όνοµα του µεγαλύτερου Μακεδόνα των επι-
στηµών και της φιλοσοφίας, του Αριστοτέλη του Στα-
γειρίτη, να σιωπάς στην εκχώρηση της µακεδονικής 
ταυτότητας έξω από το πλαίσιο του ελληνικού έθνους 
και να πιστεύεις ότι δεν θα κριθείς γι’ αυτό. Ως «Οµο-
φωνία», εγώ και οι συνεργάτες µου, είµαστε αποφα-
σισµένοι τον Αριστοτέλη να τον αναδείξουµε σε ζω-
ντανό πρεσβευτή της ελληνικής παρακαταθήκης της 
Μακεδονίας.

Μπορεί η αυτοδιοίκηση να αποτελέσει µέρος της 
λύσης ή θα οδηγηθεί ο δήµος σε µια κοµµατική α-
ναµέτρηση;
∆εν το βλέπω ως αναµέτρηση. Και σίγουρα όχι ως κοµ-
µατική αναµέτρηση. Είναι όµως µια σύγκριση αντιλή-
ψεων. Από τη µια η αντίληψη της εσωστρέφειας, του 
διαχωρισµού των πολιτών σε φίλους και εχθρούς µε 
βάση τις απόψεις τους για τα µεταλλεία ή σε φασίστες 
και «προοδευτικούς» µε βάση τις απόψεις τους για τη 
Συµφωνία των Πρεσπών. Από την άλλη είναι η δική 
µας αντίληψη, πως όλα συζητιούνται, όλα κρίνονται, 
αλλά µεταξύ συµπολιτών. Όχι µεταξύ εχθρών. Ο µο-
ναδικός µου εχθρός είναι η διχόνοια. Και αν θέλουµε 
µε κάτι να αναµετρηθούµε, θα αναµετρηθούµε µε τα 
προβλήµατα, µε τις ανάγκες για καλύτερους δρόµους, 
για σύγχρονη ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη, για 
καλύτερη περίθαλψη, για δουλειές, αλλά και µε τις α-
ναπτυξιακές δυνατότητες του ∆ήµου Αριστοτέλη. Θα 
αναµετρηθούµε µε την ικανότητά µας να τις αξιοποι-
ήσουµε και να τις µετατρέψουµε σε πηγή πλούτου για 
τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Με τον βαρύ συµβολισµό των µεταλλείων, όµως, 
κινδυνεύουν να µπουν σε δεύτερη µοίρα τα άλλα 
θέµατα στα οποία πρέπει να έχει απαντήσεις η δη-
µοτική αρχή. Τι νοµίζετε ότι έχει περάσει σε δεύ-
τερη µοίρα και δεν το έχει αντιµετωπίσει σωστά η 
απερχόµενη διοίκηση;
Θα αναφέρω ένα-δυο παραδείγµατα. Επί χρόνια ακούµε 
για την επένδυση στον τουρισµό και πως αυτός είναι 
το µέλλον του ∆ήµου Αριστοτέλη. Ή πως τα µεταλλεία 
δεν είναι η µόνη λύση για δουλειές. Και δεν διαφωνώ 
καθόλου πως για την ανάπτυξη του δήµου µας είναι 
ένας σηµαντικός πυλώνας ο τουρισµός. Και συµφωνώ 
πως πρέπει να αναζητήσουµε και άλλες διεξόδους ε-
νίσχυσης της απασχόλησης πέραν των µεταλλείων. 
Τι έγινε όµως προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός από 
αποσπασµατικές ενέργειες και συνθήµατα χωρίς συ-
νέχεια; Τίποτα. Κανένα ουσιαστικό όραµα. Εµείς σκο-
πεύουµε το οικουµενικό όνοµα του Αριστοτέλη, για 
παράδειγµα, να το κάνουµε οικουµενικό προορισµό 
στην πράξη. Και όχι µόνο στο φιλοσοφικό πεδίο αλλά 
και στο επιστηµονικό, στο ερευνητικό και στο επιχειρη-
µατικό. Ο στόχος µας για τη δηµιουργία ενός Αριστοτε-
λικού Ινστιτούτου Επιστηµών και Επιχειρηµατικότητας, 
µε συνεδριακό κέντρο, γραφεία και σύγχρονες υπο-
δοµές, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας, άρα και της απασχόλησης, προς 
νέες κατευθύνσεις.

«Ο µοναδικός µου εχθρός 
είναι η διχόνοια»
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άρθρο

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΓΑΝΕ, 
ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟ∆Ι

 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΠΑ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Μ
ια είδηση που πέρασε στα ψιλά στη 
διάρκεια της εβδοµάδας που πέρασε. 
Όπως τονίζει ο Νίκος Κωστόπουλος, υ-
ποψήφιος Βόρειου Τοµέα Αθηνών µε 
τη Ν∆, τα Σκόπια κατάφεραν –κάτω 
από τη µύτη της Αθήνας– να κατοχυρώ-

σουν το δικαίωµά τους στη χρήση της λέξης «µακεδονικός» ως 
επιθέτου, επιτείνοντας τη σχετική σύγχυση. Και όλα αυτά, από-
τοκα της αποδοχής της «µακεδονικής» γλώσσας και εθνότητας.

Ειδικότερα, τη χρήση του επιθετικού προσδιορισµού «µακε-
δονικός/-κή», στη βάση της Συµφωνίας των Πρεσπών, κατοχυ-
ρώνει στο πλαίσιο του ΟΗΕ η ∆ηµοκρατία της Βόρειας Μακε-
δονίας (RNM/∆ΒΜ), σύµφωνα µε τα στοιχεία που ήδη δηµοσι-
εύτηκαν στην επίσηµη υπηρεσία του ΟΗΕ για τις ορολογίες, την 
UNTERM. Από τη στιγµή που δηµοσιεύτηκαν στην UNTERM, 
τα νέα στοιχεία της ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα 
χρησιµοποιούνται απ’ όλα τα κράτη-µέλη του ΟΗΕ, κρατικούς 
και ιδιωτικούς φορείς, διεθνείς οργανισµούς, ιδιώτες, τους πά-
ντες. Ο Νίκος Κωστόπουλος παρουσίασε (φωτό) και την επίσηµη 
αλληλογραφία της Μόνιµης Αντιπροσωπείας της ∆ηµοκρατίας 
της Βόρειας Μακεδονίας στον ΟΗΕ.

Τι περιλαµβάνει αυτό το έγγραφο; Όπως υποστηρίζει ο κ. 
Κωστόπουλος, την επίσηµη, ουσιαστικά, επιβεβαίωση των ανη-
συχιών και των ενστάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ένα έγ-
γραφο όπου η Μόνιµη Αντιπροσωπεία της γείτονος ζητά από 
τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να ενηµερωθούν για την αλλαγή επω-
νυµίας, κάνει ξεκάθαρο ότι η γλώσσα είναι η µακεδονική και 
ότι όλοι οι µη κρατικοί φορείς µπορούν να επικοινωνούν ως 
«Macedonians». Για µία ακόµη φορά δικαιώνεται η Ν∆ και ο 
πρόεδρός της για τη στάση που κράτησαν έναντι της Συµφωνίας 
των Πρεσπών. Μια συµφωνία πρόχειρη, καθοδηγούµενη και σα-
φέστατα εθνικά επιζήµια.

Με λίγα λόγια, µιλάµε για µια συµφωνία που εξασφαλίζει τα 
συµφέροντα της γείτονος και αφήνει τεράστια κενά στην ελλη-
νική πλευρά. Αφού στην καθηµερινότητα δεν θα παίζει ρόλο τι 
θα ανταλλάσσεται στην επίσηµη αλληλογραφία, στην αληθινή 
οικονοµία και στην πραγµατική ζωή θα υπάρχουν οι Μακεδό-
νες. Και αυτοί δεν είναι Έλληνες, αλλά οι κάτοικοι της Βόρειας 
Μακεδονίας».

Ο κ. Κωστόπουλος εµφατικά τόνισε ότι «µια σκληρή από-
δειξη του ερασιτεχνισµού των κυβερνώντων είναι και το γεγο-
νός ότι το ελληνικό κράτος αναζητά πιστοποιηµένους γνώστες 

της “µακεδονικής”. Ορίστε; Υπάρχουν; Και πώς πιστοποιούνται;
∆εν είναι θέµα ιστορικό µόνο. Είναι το αυταπόδεικτο, ότι 

αυτή η κυβέρνηση µπορεί να (ξε)πουλάει τα εθνικά δίκαια για 
λίγα δράµια εξουσίας ακόµα».

Σε ένα έγγραφο 
όπου η Μόνιµη 
Αντιπροσωπεία 
της γείτονος ζητά 
από τις υπηρεσίες 
του ΟΗΕ να 
ενηµερωθούν 
για την αλλαγή 
επωνυµίας, κάνει 
ξεκάθαρο ότι η 
γλώσσα είναι 
η µακεδονική 
και ότι όλοι οι µη κρατικοί 
φορείς µπορούν να επικοινωνούν ως 
«Macedonians».



αφιέρωµα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Οδηγός υγείας 
 στη βαρυχειµωνιά

Ρ
εκόρ χιονοπτώσεων, βροχοπτώσεων, χαµηλών θερ-
µοκρασιών και ιώσεων έχει να επιδείξει ο φετινός χει-
µώνας, µε συνέπεια τα µικρόβια να κάνουν… πάρτι σε 
σχολεία και γραφεία και οι ασθενείς κάθε ηλικίας να συ-
νωστίζονται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων, τα 

οποία για µία ακόµη χρονιά αποδεικνύονται ανοχύρωτα, καθώς 
150 κρεβάτια σε µονάδες εντατικής θεραπείας παραµένουν κλει-

στά. Ο καιρός δεν δείχνει καµία πρόθεση να γλυκάνει και το 
πιθανότερο είναι ο επερχόµενος Μάρτης να αποδειχθεί, όπως 
λέει και η παροιµία, γδάρτης, µε το κύµα της εποχικής γρίπης 
να µην εννοεί να καταλαγιάσει. Ο Φεβρουάριος, όµως, ως 
κατεξοχήν χειµωνιάτικος µήνας, δεν φέρνει µαζί του µόνο 
λοιµώξεις, µπούκωµα, φτάρνισµα και πονόλαιµο αλλά 
ζητά και την εγρήγορσή µας, αφυπνίζοντας συνειδήσεις 
και θυµίζοντας πως τα χρόνια σοβαρά νοσήµατα –όπως 
ο καρκίνος– και τα σπάνια νοσήµατα µπορούν να αντι-
µετωπιστούν. Οι καµπάνιες ενηµέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης που υλοποιούνται αυτή την εποχή καταρρίπτουν 
µύθους και στερεότυπα, διαλύουν τα σύννεφα του φόβου 

και βοηθούν στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση 
εκείνων των ασθενειών που µερικές φορές δεν τολ-

µάµε καν να προσφέρουµε το όνοµά τους. Η υγεία 
και η ευεξία είναι έννοιες πολυσύνθετες και για 
να τις κατακτήσουµε χρειαζόµαστε όλα τα κοµ-
µάτια του παζλ. Τη γνώση, την ψυχραιµία, την 

κοινή λογική, τη σωστή διατροφή –γιατί είµαστε 
ό,τι τρώµε–, την επαρκή ξεκούραση, τη συµ-

µόρφωση µε τις συµβουλές του γιατρού και 
το απαραίτητο «κανάκεµα» του εαυτού µας 
και της οικογένειάς µας. Στα αφιερώµατα 
υγείας της «Free Sunday» όλα τα κοµ-
µάτια του παζλ µπαίνουν στη θέση τους 
και όλα έχουν αξία. Στόχος µας, να κά-
νουµε για σας, τους αναγνώστες µας, 
την πρόληψη τρόπο ζωής, τον οποίο 
θα διδάξετε και στα παιδιά σας. Γιατί, 
όπως είπε ο Ιπποκράτης 2.500 χρό-
νια πριν, «το προλαµβάνειν κάλλιον 
του θεραπεύειν εστί». Και, όπως 
αποδεικνύεται στις µεταµνηµονι-
ακές µέρες µας, είναι και πολύ 

φθηνότερο µια εποχή που τα 
χρήµατα για όλα (και για την 

υγεία), δυστυχώς, τελειώ-
νουν…
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«Η πρώτη άκαπνη 
παιδική χαρά, που 
εγκαινιάστηκε πρόσφατα 
στην Κοζάνη, δείχνει 
τον δρόµο για µια 
ζωή χωρίς καρκίνο. 
Επόµενο στοίχηµα 
η ρητή απαγόρευση 
του καπνίσµατος σε 
όλα τα εστιατόρια, 
τα οποία θα µπορούν 
να πριµοδοτούνται 
µε βραβεία για το 
άκαπνο περιβάλλον 
τους». Βαγγέλης 
Φιλόπουλος, πρόεδρος 
της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής 
Εταιρείας

Ένα βήµα για έναν κόσµο µε λιγό-
τερα ογκολογικά νοσήµατα έγινε 
µέσα στον Φεβρουάριο, µήνα α-
φιερωµένο στην πρόληψη του 
καρκίνου και του παιδικού καρ-

κίνου, µε τα εγκαίνια της πρώτης άκαπνης παιδικής 
χαράς στην Κοζάνη. Η απαγόρευση του καπνίσµα-
τος στις παιδικές χαρές και σε όλους τους δηµόσι-
ους χώρους, κλειστούς και ανοιχτούς, ειδικά εκεί 
όπου συνωστίζονται παιδιά, αποτελεί πάγια θέση 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ΕΑΕ) και 
γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό παλεύει εδώ και χρό-
νια ο πρόεδρός της, Βαγγέλης Φιλόπουλος. ∆υστυ-
χώς, στην Ελλάδα ο αντικαπνιστικός νόµος κατα-
στρατηγείται βίαια, µε το πρώτο σαµποτάρισµά του 
να ξεκινά από το ίδιο το υπουργείο Υγείας και τους 
ντουµανιασµένους χώρους του. Άλλωστε τα πυρά 
του Ευρωπαίου επιτρόπου για την υγεία δέχτηκε 
πρόσφατα, και µάλιστα µε πολύ σκληρά λόγια, ο 
αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, 
για τη συνήθειά του να φιγουράρει στις συνεντεύ-
ξεις Τύπου µε ένα τσιγάρο στο χέρι. Πέρα από τη 
ρητή και χωρίς «παραθυράκια» απαγόρευση του 
καπνίσµατος σε όλους τους δηµόσιους χώρους, ει-
δικά για τα καταστήµατα εστίασης ο κ. Φιλόπουλος 
έκανε µε χιούµορ την εξής επισήµανση: «Θα πρέ-
πει να επιβραβεύουµε µε ένα αστέρι αντικαπνιστι-
κής πρωτοβουλίας τα εστιατόρια που εφαρµόζουν 
τον αντικαπνιστικό νόµο, όπως επιβραβεύονται 
τα γκουρµέ εστιατόρια µε τα αστέρια Michelin».

Όπως εξηγούν ο πρόεδρος της ΕΑΕ και ο κα-
θηγητής Πνευµονολογίας Παναγιώτης Μπεχρά-
κης, για την προστασία της δηµόσιας υγείας πρέπει 
επίσης να απαγορευτεί η χρήση ντιζελοκίνητων 
οχηµάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, η οποία 
επιβαρύνει πολύ την ατµόσφαιρα. Παράλληλα, η 
κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε φορολογι-
κές ελαφρύνσεις στα καύσιµα θέρµανσης, ώστε να 
περιοριστεί το φαινόµενο του να καίνε µανιωδώς 
οι Αθηναίοι τα τζάκια τους για να ζεσταθούν και 
µάλιστα συχνά ούτε καν µε καυσόξυλα, αλλά µε 
ακατάλληλα ξύλα. Συνολικά στην Ελλάδα νοσούν 
47.401 άτοµα από καρκίνο και αυξάνονται διαρκώς 
τα περιστατικά καρκίνου του πνεύµονα, ενώ πε-
ρισσότερες από 7.000 Ελληνίδες διαγιγνώσκονται 
ετησίως µε καρκίνο του µαστού. Επίσης, αυξάνο-
νται τα περιστατικά καρκίνου της ουροδόχου κύ-

στης, που σχετίζονται µε το τσιγάρο, ενώ σε πα-
γκόσµιο επίπεδο τα στατιστικά στοιχεία για την 
επίπτωση των ογκολογικών νοσηµάτων «καλπά-
ζουν». ∆ιεθνώς ο καρκίνος του πνεύµονα παρα-
µένει πρώτο σε συχνότητα ογκολογικό νόσηµα, ο 
καρκίνος του µαστού γίνεται ολοένα και πιο συ-
χνός, και αν συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση, οι 
καρδιοπάθειες θα πάψουν να αποτελούν πρώτη 
αιτία θανάτου.

Αξιοσηµείωτες νίκες 
στους παιδικούς καρκίνους
Με 300 έως 400 νέα περιστατικά παιδικού καρ-
κίνου να καταγράφονται στην Ελλάδα ετησίως, ο 
παιδικός καρκίνος αποτελεί µια µεγάλη δοκιµασία 
για τους λιλιπούτειους ασθενείς και τις οικογένειές 
τους. Σε κανέναν κόσµο παιδικά πλασµένο δεν θα 
έπρεπε µικροί ασθενείς να παλεύουν για τη ζωή 
τους. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Παιδιατρικής Αι-
µατολογίας-Ογκολογίας Αντώνης Καττάµης, η επι-
στήµη έχει κάνει πολύ µεγάλη πρόοδο στη µάχη µε 
τον παιδικό καρκίνο, µε την οξεία λεµφοβλαστική 
λευχαιµία να αποτελεί τη συχνότερη παιδική λευ-
χαιµία. Από τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 
προκύπτει πως οκτώ στα δέκα παιδιά κερδίζουν 
τη µάχη. «Στους ενήλικους ογκολογικούς ασθε-
νείς κοιτάµε να παρατείνουµε τη ζωή. Στα παιδιά 
µε καρκίνο, η µόνη αποδεκτή λύση είναι να νική-
σουµε τον καρκίνο, για να µπορέσουν να συνεχί-
σουν τη ζωή τους» λέει ο καθηγητής.

Ώρα για stop 
smoking σε 

παιδικές χαρές 
και εστιατόρια

Στην Ελλάδα περισσότερες από 6.500 γυναίκες νοσούν από 
µεταστατικό καρκίνο του µαστού. Με οδηγό τις αυξηµένες 
ανάγκες αυτών των ασθενών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυ-
ναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» δηµιούργησε ένα 
mobile application που έχει σαν στόχο να γίνει χρήσιµο εργα-
λείο στην καθηµερινότητά τους. Βασικοί άξονες για τον σχεδι-
ασµό της εφαρµογής είναι η ενηµέρωση των γυναικών µε µετα-
στατικό καρκίνο του µαστού για τα θέµατα που τις αφορούν, η 
υποστήριξή τους µέσα από χρήσιµες πρακτικές συµβουλές για 
την καθηµερινότητά τους και η επικοινωνία µε υποστηρικτικές 
δοµές. Μέσω της εφαρµογής οι γυναίκες µε µεταστατικό καρ-

κίνο του µαστού έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για τα 
νεότερα ιατρικά δεδοµένα, για σηµεία ενδιαφέροντος, όπως 
νοσοκοµεία, δοµές υγείας και ιατρεία πόνου, να λάβουν χρήσι-
µες συµβουλές για τη διαχείριση των συναισθηµάτων τους και 
των ανεπιθύµητων ενεργειών της θεραπείας τους, να θέσουν 
στόχους που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους και να δουν 
προτάσεις για βελτίωση της καθηµερινότητάς τους. Η mobile 
εφαρµογή µε την αλληγορική ονοµασία «My Alma» υλοποι-
είται µε την υποστήριξη του διεθνούς βραβείου SPARC που 
απονεµήθηκε στο «Άλµα Ζωής», µέσω της συνεργασίας της 
Ένωσης για τον ∆ιεθνή Έλεγχο του Καρκίνου και της Pfizer.

Ένα app για τις Ελληνίδες µε µεταστατικό καρκίνο του µαστού





22 www.freesunday.gr
24.02.2019

Αποστολές και 
οδοιπορικά σε 
νησιά και ορεινά 
χωριά, εκστρατείες 
ενηµέρωσης για 
χρόνια νοσήµατα, 
δωρεάν εξετάσεις, 
χρηστικές ιστοσελίδες 
και πρωτοβουλίες 
που στηρίζουν 
ηλικιωµένους και 
παιδιά υφαίνουν το 
δίχτυ της κοινωνικής 
προσφοράς το οποίο 
απλώνουν οι εταιρείες 
του ιδιωτικού τοµέα, 
υποκαθιστώντας το 
κράτος.

Πλούσιο το καλάθι της κοινωνικής προσφοράς στην υγεία

Η χρονιά που µας πέρασε και οι πρώτοι µήνες του 2019 έχουν να παρουσιάσουν έναν πλούσιο απολογισµό από πρωτοβουλίες και δράσεις οι 
οποίες γίνονται για καλό σκοπό. Εκστρατείες ενηµέρωσης για χρόνια νοσήµατα, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις µε κινητές µονάδες, ιστοσελί-
δες που απευθύνονται σε µικρούς και µεγάλους δίνοντας χρήσιµες συµβουλές για θέµατα υγείας, αποστολές και οδοιπορικά κάνουν την 
πρόληψη τρόπο ζωής. Με τη βοήθεια αυτών των πρωτοβουλιών αµβλύνονται οι ανισότητες που υπάρχουν µεταξύ των πολιτών σε ό,τι αφορά 

την πρόσβαση στην περίθαλψη, ενώ δίνεται µεγάλη έµφαση στην υποστήριξη των ακριτικών περιοχών που ανέκαθεν το κράτος ξεχνούσε, καθώς είναι 
πολύ µακριά από του Μαξίµου. Η «Free Sunday» παρουσιάζει έναν απολογισµό των κορυφαίων δράσεων που άφησαν έντονο κοινωνικό αποτύπωµα.

Εφηµερεύον πολυϊατρείο 
για τα παιδιά από το «Χαµόγελο»
Εδώ και λίγες εβδοµάδες το Χαµόγελο του Παιδιού διαθέτει το δικό του 
πολυϊατρείο στο κέντρο της Αθήνας, που απευθύνεται σε κάθε οικογέ-
νεια µε παιδιά η οποία αντιµετωπίζει προβλήµατα διαβίωσης, σε ανα-
σφάλιστα παιδιά, σε µονογονεϊκές οικογένειες και σε προσφυγόπουλα. 
Το πολυϊατρείο εφηµερεύει καθηµερινά και αποτελεί πανελλήνιο κέ-
ντρο υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Εγκαινιάστηκε από 
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, εδράζεται στην 
οδό Οµήρου 6 και διαθέτει παιδιατρικό οφθαλµολογικό υπερσύγχρονο 
τµήµα και ΩΡΛ, κοινωνική και ψυχολογική υπηρεσία, καθώς και µονάδα 
ειδικής φροντίδας για επείγοντα περιστατικά όλο το 24ωρο.

Αποστολές µε την Οµάδα Αιγαίου  
σε ξεχασµένα νησιά
Μία 25ετία ζωής κλείνει η Οµάδα Αιγαίου, γιορτάζοντας ισάριθµα χρόνια 
κοινωνικής προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες των µικρών νησιών. Με τον 
ετήσιο µαγιάτικο διάπλου του Αιγαίου και τις χειµερινές αποστολές του 
Οκτώβρη ή του Νοέµβρη, η οµάδα των εθελοντών θαλασσόλυκων µε τη 
βοήθεια χορηγών βελτιώνει την καθηµερινότητα των νησιωτών, προσφέ-
ροντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, ενηµερωτικές οµιλίες για τον καρκίνο 
του µαστού, εµβολιασµούς, σχολικό εξοπλισµό, και υλοποιώντας έργα υ-
ποδοµής, όπως παιδικές χαρές, µονάδες αφαλάτωσης κ.λπ. Μετά τη χει-
µερινή αποστολή στην Κύθνο και τη Σέριφο η οµάδα ανασυντάσσει τις δυ-
νάµεις της και οργανώνει τον επετειακό διάπλου, που θα επισκεφθεί, µε-
ταξύ άλλων, τους Φούρνους, τη Θύµαινα, τη ∆ονούσα και το Κουφονήσι.

Οργώνει την Ελλάδα ο µαστογράφος 
της Αντικαρκινικής Εταιρείας
Οι κινητές µονάδες µαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας οργώνουν την Ελλάδα εδώ και 12 χρόνια, προσφέροντας δωρεάν 
ψηφιακές µαστογραφίες σε περισσότερες από 70.000 γυναίκες που ζουν 
σε «νησίδες φτώχειας» και σε δυσπρόσιτες περιοχές σε όλη την επικρά-
τεια. Τέτοιες νησίδες υπάρχουν πολλές, εξηγεί ο πρόεδρος της Ελληνι-
κής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Βαγγέλης Φιλόπουλος, ο «ενορχηστρω-
τής» του θεαµατικού επιτεύγµατος.

Χρήσιµα sites για χρόνια 
νοσήµατα
Χρηστικές ιστοσελίδες για ενήλικους και λιλιπούτει-
ους ασθενείς για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τις 
χρόνιες παθήσεις τους δηµιούργησαν πολλές φαρ-
µακευτικές εταιρείες. Ενδεικτικά παραδείγµατα, το 
site «ένα χεράκι» για τη νεανική ρευµατοειδή αρ-
θρίτιδα της Roche, η σελίδα «πιάσε το µολύβι» στο 
Facebook για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα των ενηλί-
κων από την AbbVie, καθώς και οι καµπάνιες για την 
αξία του εµβολιασµού, που υποστηρίζονται από τις 
αντίστοιχες ιστοσελίδες, από την MSD, την Pfizer 
και την GSK. Και επειδή η όραση αποτελεί την πιο 
πολύτιµη αίσθηση, η Alcon υλοποιεί µια καµπάνια 
µε στόχο την ενηµέρωση των πολιτών για την πρε-
σβυωπία, την πάθηση που όλοι θα εµφανίσουµε. 
Παράλληλα, η Novartis «έτρεξε» µια καµπάνια για 
την αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, µε τίτλο 
«Βήµα Μπροστά»,  για να διευκολύνει την έγκαιρη 
διάγνωση µιας ζόρικης νόσου που χτυπά νέους.

Οι ασθενείς µε γυναικολογικούς 
καρκίνους βρήκαν το δικό τους Σπίτι
Σε 121 γυναίκες µε καρκίνο του µαστού ή γυναικολογικό καρκίνο έχει προσφέρει υποστηρικτικές υ-
πηρεσίες (ευεξίας, οµορφιάς, διατροφής, χορού, ψυχικής στήριξης, γιόγκα, πιλάτες κ.λπ.) το Σπίτι του 
ΜΑΝΑ, η µοναδική στο είδος της εξωνοσοκοµειακή δοµή που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας εδώ 
και έναν χρόνο.

∆ωρεάν εξετάσεις από το  
Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας
Τετρακόσιες χιλιάδες ιατρικές εξετάσεις έχει προ-
σφέρει πανελλαδικά µέχρι σήµερα το Ελληνικό 
Ίδρυµα Ογκολογίας, το οποίο δρα εδώ και χρό-
νια, διατηρώντας χαµηλό προφίλ, σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας.

Ενηµερωτικές εκδηλώσεις 
από το ΥΓΕΙΑ
Εφ’ όλης της ύλης ενηµέρωση για τα ογκολογικά 
νοσήµατα πραγµατοποίησε ο Όµιλος Υγεία, µε α-
φορµή την επανάσταση που συντελείται στη θε-
ραπεία πολλών µορφών καρκίνου χάρη στους α-
νοσοθεραπευτικούς παράγοντες.

Στήριξη παιδικών δοµών 
από την Ευρωκλινική
Ο Όµιλος της Ευρωκλινικής γιορτάζει τα 20 χρόνια 
λειτουργίας του στηρίζοντας δοµές παιδικής προ-
στασίας και εξασφαλίζοντας δωρεάν παιδιατρικές 
εξετάσεις στους λιλιπούτειους που υποστηρίζονται 
από οργανισµούς όπως η Κιβωτός του Κόσµου και 
το Χαµόγελο του Παιδιού.

Καµπάνιες για το εγκεφαλικό, 
τα εµφράγµατα και τη θρόµβωση
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν οργανωµένες µονάδες εγκεφαλικού επεισο-
δίου παρά µόνο σε λίγα ιδιωτικά νοσοκοµεία και στο «Αλεξάνδρα», η πρό-
βλεψη του εγκεφαλικού είναι υψηλής προτεραιότητας για την προστασία 
της δηµόσιας υγείας. Την εκστρατεία «τρέχει» η Ελληνική Καρδιολογική 
Εταιρεία, συστήνοντας τη µέτρηση του σφυγµού δύο φορές την ηµέρα. Α-
ντίστοιχη εκστρατεία για τη σηµασία της υψηλής χοληστερόλης στην καρ-
διαγγειακή υγεία υλοποιεί η Amgen. Οι Έλληνες σκοράρουν υψηλά στη 
χοληστερόλη και σκοράρουν ακόµα ψηλότερα στην κακή ρύθµισή της µε 
τα φάρµακα. Επίσης, το Ινστιτούτο Μελέτης και Έρευνας της Θρόµβωσης 
τρέχει µία καµπάνια µε πρεσβευτή τον δηµοφιλή ηθοποιό Κώστα Κόκλα 
για την ενηµέρωση του κοινού γι’ αυτόν τον σιωπηλό δολοφόνο.
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Σ
ε µια χώρα όπου µέχρι 
πρόσφατα ο καρκίνος 
κρυβόταν κάτω από το 
χαλί και συζητιόταν µε 
πνιχτές φωνές πίσω από 
κλειστές πόρτες, µε τους 
ασθενείς να σιωπούν για 
να µην το µάθει η γειτο-

νιά, η οικογένεια και οι συνάδελφοι στο γρα-
φείο, η απόσταση που έχουµε να διανύσουµε 
για να φτάσουµε να µιλάµε ξεκάθαρα και ανοι-
χτά γι’ αυτόν είναι τεράστια. Σε αυτό το µακρύ 
οδοιπορικό, κάθε βήµα στην ενηµέρωση, στην 
κατάρριψη των µύθων και στην καταπολέµηση 
του φόβου µάς φέρνει πιο κοντά στον τελικό 
µας προορισµό, δηλαδή στην πρόληψη και στην 
έγκαιρη διάγνωση κάθε µορφής καρκίνου. Γι’ 
αυτό άλλωστε τα τελευταία χρόνια διεξάγονται 
στην πατρίδα µας πολλές εκστρατείες και πρω-
τοβουλίες που έχουν σαν στόχο την αφύπνιση 
της συνείδησης, την αποστιγµατοποίηση της 
νόσου και τη διάλυση του φόβου που συνο-
δεύει τη δύσκολη στιγµή κατά την οποία ένας 
άνθρωπος δέχεται το ηχηρό χαστούκι της διά-
γνωσης µε µια µορφή καρκίνου. Μια διαφορε-
τική πρωτοβουλία ενηµέρωσης µε ένα εξαιρε-
τικό «call to action», που εµπλέκει τους ενη-
µερωµένους πολίτες, ολοκληρώθηκε µέσα στον 
Φεβρουάριο και υλοποιήθηκε µε αφετηρία το 
Athens Metro Mall, στον Άλιµο, και πρεσβευτή 
τον δηµοφιλή παρουσιαστή, ηθοποιό και σενα-
ριογράφο Γιώργο Καπουτζίδη. Η πρωτοβουλία 
«Πάτα το κουµπί, χτύπα τον καρκίνο» συγκέ-
ντρωσε 65.070 ιντερνετικά «χτυπήµατα» από 
επισκέπτες που µε το ιντερνετικό τους κλικ έ-
δωσαν µια ισχυρή γροθιά στα ογκολογικά νοσή-
µατα. Η διαδραστική ενηµερωτική καµπάνια υ-
λοποιήθηκε από την εταιρεία BMS, η οποία συ-
γκέντρωσε ένα χρηµατικό ποσό, µε κάθε κλικ, 
για να στηρίξει τις δράσεις της Ελληνικής Οµο-
σπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ).

Η ΕΛΛΟΚ σκεπάζει µε τη φτερούγα 
της τους ογκολογικούς ασθενείς
Ποια είναι όµως η ΕΛΛΟΚ και τι ακριβώς κάνει; 
Με επικεφαλής την πρόεδρό της, Καίτη Απο-

στολίδου, η ΕΛΛΟΚ στηρίζει όλους τους τοπι-
κούς συλλόγους ογκολογικών ασθενών, φίλων 
και ιατρών, όπως είναι το ΚΕΦΙ, το Άλµα Ζωής 
και το Αγκαλιάζω. Εκτός από το να υποστηρίζει 
τις ανάγκες των ανασφάλιστων ογκολογικών α-
σθενών, η ΕΛΛΟΚ προσφέρει ψυχική και κοινω-
νική στήριξη, διεξάγει δράσεις ενηµέρωσης και 
έγκαιρης διάγνωσης και καλύπτει τα έξοδα για 
τις µοριακές εξετάσεις βιοδεικτών, που ακόµα 
δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ αλλά που 
είναι απαραίτητες προκειµένου να εξατοµικευ-
τεί η ογκολογική θεραπεία σε κάθε περιστα-
τικό. Γιατί κάθε ασθενής µε καρκίνο είναι δια-
φορετικός. Στο πρόσφατο συνέδριο της ΕΛΛΟΚ 
το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την πρόθεσή 
του να εντάξει στο σύστηµα της αποζηµίωσης 
16 νέους βιοδείκτες οι οποίοι είναι απαραίτη-
τοι για την εξατοµίκευση της θεραπείας µε ανο-
σοθεραπευτικούς παράγοντες και στοχευµένες 
θεραπείες, που αποτελούν το βαρύ πυροβολικό 
στη µάχη µε τον καρκίνο. Η αρχή έγινε µε την 
αποζηµίωση του βιοδείκτη Oncοtype DX, που 
δείχνει ποιες ασθενείς µε καρκίνο του µαστού 
δεν πρόκειται να ωφεληθούν από τη χηµειο-
θεραπεία. Απαραίτητοι βιοδείκτες είναι επίσης 
οι εξετάσεις BrCa 1 και BrCa 2 για τον κληρο-
νοµικό καρκίνο του µαστού και των ωοθηκών, 
που γίνονται στον ιδιωτικό τοµέα και στο ∆ηµό-
σιο, στον ∆ηµόκριτο, µε µειωµένο κόστος. Με 

το µέλλον στην ογκολογία να στρέφεται στην 
ανοσοθεραπεία και στις προηγµένες Car-t θε-
ραπείες (έναν συνδυασµό ανοσοθεραπείας και 
αυτόλογης µεταµόσχευσης βλαστοκυττάρων), το 
κόστος της ογκολογικής περίθαλψης εκτινάσ-
σεται σε δυσθεώρητα ύψη και είναι σηµαντικό 
να µπορούµε να προβλέπουµε ποιοι ασθενείς 
θα ανταποκριθούν, ώστε να γίνει σωστή κατα-
νοµή των πόρων. ∆υστυχώς, για λόγους που δεν 
γνωρίζουµε, κάθε ανοσοθεραπευτικός παράγο-
ντας δρα µόνο στο 25% των ασθενών µε καρ-
κίνο, συνεπώς είναι πολύ σηµαντικό να µπο-
ρούµε να γνωρίζουµε εξαρχής ποιοι είναι οι 
«τυχεροί» ασθενείς. Στο συνέδριο της ΕΛΛΟΚ 
παρουσιάστηκαν και όλες οι επιστηµονικές ε-
ξελίξεις σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση του 
καρκίνου. Εξελίξεις που αφήνουν πίσω τα χρό-
νια της χηµειοθεραπείας και οδηγούν στη στα-
θεροποίηση των ογκολογικών νοσηµάτων, στη 
µετατροπή τους σε χρόνια ελέγξιµα νοσήµατα 
ή ακόµη και στην ισόβια ή τη λειτουργική τους 
ίαση, µε την τελευταία να αντιστοιχεί σε δεκα-
ετή επιβίωση, µε τον ασθενή να παραµένει ε-
λεύθερος νόσου για δέκα χρόνια, ακόµα και σε 
µεταστατικούς καρκίνους!

Τη χρονιά που µας πέρασε, ο Σύλλογος 
ΚΕΦΙ, που βρίσκεται κάτω από την οµπρέλα 
της ΕΛΛΟΚ, κατάφερε να υλοποιήσει ένα όραµα 
ζωής µε τη στήριξη της ΒMS. Πρόκειται για τη 
δηµιουργία του προγράµµατος «Μαζί και στο 
σπίτι», που αφορά την ψυχοκοινωνική φροντίδα 
των ασθενών µε καταληκτικό καρκίνο όταν πια 
φεύγουν από το νοσοκοµείο και επιστρέφουν 
στο σπίτι τους. Η πρωτοβουλία αφορά τους α-
σθενείς τελικού σταδίου. ∆υστυχώς, στην Ελ-
λάδα δεν υπάρχει δοµή φιλοξενίας γι’ αυτή τη 
µεγάλη µερίδα των ογκολογικών ασθενών, πέρα 
από κάποιες µεµονωµένες κλίνες στον δηµόσιο 
και στον ιδιωτικό τοµέα. Με οικονοµικά κριτή-
ρια, επιλέγονται µετά από ενδελεχή έλεγχο ε-
κείνοι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη στή-
ριξης, καθώς ανήκουν σε χαµηλά οικονοµικά 
στρώµατα, και υποστηρίζονται σε όλο το λεκα-
νοπέδιο της Αθήνας. Στόχος του ΚΕΦΙ είναι 
να εξαπλώσει το πρόγραµµα σε όλη την ελλη-
νική επικράτεια.

Η πρόληψη 
του καρκίνου 
αφορά όλους 
ας. Γίνε κι 

εσύ έρος της 
αλυσίδας!

Μια διαφορετική 
εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης για 
τον καρκίνο πέταξε ένα 
βότσαλο στη λίµνη της 
άγνοιας, σηκώνοντας 
65.070 απόνερα 
και καταρρίπτοντας 
τους µύθους για τα 
ογκολογικά νοσήµατα. 
Το µυστικό της 
πρωτοβουλίας «Πάτα 
το κουµπί, χτύπα τον 
καρκίνο» είναι πως µας 
ζητά να αναλάβουµε 
δράση.
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«Οι γονείς πρέπει να 
κρατούν τα παιδιά 
µε γρίπη στο σπίτι 
και να περιµένουν 
να περάσουν δύο 
24ωρα που να είναι 
εντελώς απύρετα, 
προτού τα στείλουν 
πίσω στο σχολείο». 
Αντώνης Καττάµης, 
καθηγητής 
Παιδιατρικής 
Αιµατολογίας-
Ογκολογίας

∆ιανύουµε την εποχή της κορύφωσης 
του χειµερινού κύµατος γρίπης και 
οι εποχικές ιώσεις, από το απλό κρυ-
ολόγηµα µέχρι τη διαβόητη γρίπη 
από τους ιούς τύπου Α, Η1Ν1 και 

Η3Ν2, παραµονεύουν παντού. Αν τα παιδιά κολ-
λήσουν γρίπη στο σχολείο, σε κάποιο πάρτι ή σε 
κάποια εξωσχολική δραστηριότητα και νοσήσουν 
βαριά, θα χρειαστεί να διατηρήσετε την ψυχραιµία 
σας. Πώς θα καταλάβετε ότι δεν πρόκειται για ένα 
(ακόµη) απλό κρυολόγηµα; Από τον τρόπο που ξε-
κινά και εξελίσσεται η λοίµωξη. Η γρίπη ξεκινά α-
πότοµα και επιδεινώνεται ταχύτατα. Τη µια στιγµή 
το παιδί είναι καλά, ίσως λίγο ζεστό µε «δέκατα», 
και µετά από λίγες ώρες «ψήνεται» στον πυρετό. 
Η θερµοκρασία του µπορεί να αγγίξει τους 40οC. 
Μετά ξεκινά ο βήχας. Έντονος, ασταµάτητος, εξου-
θενωτικός. Αν η γρίπη προκαλέσει λαρυγγίτιδα –
µια συχνή επιπλοκή της–, τότε ακούτε αυτόν τον 
ξερό βήχα που µοιάζει µε εξάτµιση αυτοκινήτου 
ή κοκοράκι. Ο πυρετός πέφτει µε τα αντιπυρετικά 
σιρόπια – αν είναι υψηλός, να δίνετε εναλλάξ πα-
ρακεταµόλη µε ιβουπροφαίνη για καλύτερο απο-
τέλεσµα. Στην αρχή πέφτει για λίγο στους 37,5οC, 
αλλά ανεβαίνει ξανά, µε την ένδειξη στο θερµό-
µετρο να «σκαρφαλώνει» πάνω από τους 38,5οC.

Έχει πείσµα η γρίπη. Και επιµονή. Και τρελή 
µεταδοτικότητα. Γι’ αυτό χρειάζεται ψυχραιµία, υ-
ποµονή και σωστή ατοµική υγιεινή. Τι πρέπει να 
κάνετε; Όπως συµβουλεύει ο καθηγητής Παιδια-
τρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας Αντώνης Καττά-
µης, αν γίνεται, αποφύγετε τα νοσοκοµεία. Αυτή 
την εποχή, που η γρίπη µε την κύρια επιπλοκή 
της, την πνευµονία, και οι άλλες εποχικές λοιµώ-
ξεις «θερίζουν» στην κυριολεξία, τα νοσοκοµεία 

είναι γεµάτα αρρώστους που περιµένουν να εξε-
ταστούν και το µικροβιακό τους φορτίο είναι τε-
ράστιο. Είναι καλύτερο να µην εκθέσετε τα παιδιά 
σας σε όλα αυτά τα µικρόβια αναµένοντας ώρες 
στα εξωτερικά ιατρεία. Επικοινωνήστε µε τον παι-
δίατρο και ακολουθήστε τις συµβουλές του. Στο 
µεταξύ, φροντίστε το παιδί να βήχει µέσα στον α-
γκώνα του, για να µην κολλήσει τους άλλους, και 
προστατέψτε κυρίως τον παππού και τη γιαγιά µε 
µάσκα φαρµακείου και ταχύτατη αποµάκρυνση από 
τον µικρό ασθενή. Να θυµάστε ότι οι ηλικιωµένοι 
που κολλούν γρίπη από τα πιτσιρίκια ενδέχεται 
να νοσήσουν βαριά και να χρειαστούν νοσηλεία, 
ενώ από αυτούς που θα µπουν σε ΜΕΘ ένα σηµα-
ντικό ποσοστό (40%) θα πεθάνει από πνευµονία. 
Το αντιγριπικό εµβόλιο πρέπει να γίνεται µέχρι τα 
τέλη Νοεµβρίου, ειδικά στα νήπια και στους ηλι-
κιωµένους, αλλά και στους ανθρώπους µε υποκεί-
µενα προβλήµατα υγείας. Κάντε στα παιδιά σας το 
αντιγριπικό εµβόλιο αν ανήκουν στις ευπαθείς ο-
µάδες και αν περνούν τουλάχιστον δύο βρογχίτι-

δες τον χρόνο, έχουν δηλαδή ευπάθεια στο ανα-
πνευστικό σύστηµα. Αν κάνετε το γρήγορο τεστ 
για τη γρίπη µε ρινικό επίχρισµα, να θυµάστε ότι 
το αποτέλεσµα βγαίνει γρήγορα αλλά το τεστ δεν 
έχει µεγάλη ευαισθησία, άρα δεν είναι απολύτως 
ακριβές. Στα 100 περιστατικά «πιάνει» τα 60, οπότε 
µη στηρίζεστε πάνω του. Το ότι θα βγει αρνητικό 
δεν σηµαίνει ότι το παιδί έχει απλό κρυολόγηµα. 
Η εικόνα της γρίπης είναι χαρακτηριστική, καθώς 
διαλύει τα παιδιά. Εκτός από αντιπυρετικά, χο-
ρηγήστε µε ευλάβεια ό,τι φάρµακα σας πει ο για-
τρός. Η στιγµή δεν είναι κατάλληλη για πειραµα-
τισµούς. Η γρίπη θέλει αντιιικά σκευάσµατα για 
να περάσει. Η οσελταµιβίρη βοηθά, αλλά µην πε-
ριµένετε θεαµατική βελτίωση και προπάντων µη 
σταµατήσετε τα αντιιικά επειδή δεν βλέπετε βελ-
τίωση. Τα αντιιικά δεν θεραπεύουν αµέσως, αλλά 
εµποδίζουν την επιδείνωση της λοίµωξης, κρατώ-
ντας µακριά τον κίνδυνο των σοβαρών επιπλοκών, 
και θα χρειαστεί να περιµένετε 24-48 ώρες για να 
δείτε βελτίωση.

Και ο καθηγητής Παιδιατρικής συνεχίζει: «Μη 
σας προβληµατίζει που το παιδί δεν έχει όρεξη να 
φάει, η όρεξή του θα επανέλθει µόλις νιώσει κα-
λύτερα. Αυτό που προέχει είναι να µην αφυδατω-
θεί από τον υψηλό πυρετό και από την εφίδρωση 
όταν πέφτει ο πυρετός. Φροντίστε να πίνει υγρά 
(νερό, αφεψήµατα) και να ξεκουράζεται. Ο µικρός 
ασθενής χρειάζεται ύπνο και ηρεµία. Τα άρρωστα 
παιδιά πρέπει να µείνουν σπίτι µέχρι να γίνουν τε-
λείως καλά και µπορούν να επιστρέψουν στο σχο-
λείο εφόσον έχουν µείνει απύρετα για δύο ηµέ-
ρες. Αθλητικές δραστηριότητες µπορούν να κάνουν 
µετά από 7-10 ηµέρες, ώστε να έχουν ανακτήσει τις 
δυνάµεις τους».

Γρίπη είναι,  
θα περάσει,  

�ε ψυχραι�ία  
και σωστή 

ατο�ική υγιεινή

Η γρίπη και οι άλλες εποχικές λοιµώξεις έχουν υψηλή µεταδοτικότητα και τα 
χέρια αποτελούν τους βασικότερους φορείς µετάδοσης των µικροβίων στις κα-
θηµερινές δραστηριότητες. Συνεπώς, η τήρηση των κανόνων ατοµικής υγιεινής 
επιβάλλεται για όλα τα µέλη της οικογένειας, ειδικά αν υπάρχει ασθενής στο 
σπίτι. Τα παιδιά και οι ενήλικες που «κόλλησαν» γρίπη πρέπει να καθαρίζουν 
τακτικά τα χέρια τους µε αντιµικροβιακά µαντιλάκια. Και τα υγιή µέλη της οι-
κογένειας πρέπει να έχουν αντιµικροβιακά µαντιλάκια µαζί τους, στην τσάντα 

και στη σχολική σάκα, ώστε να µπορούν να απολυµαίνουν τα χέρια τους εύκολα 
και γρήγορα όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού. Στο σπίτι βάλτε ένα αντιµικροβιακό 
τζελ στο µπάνιο και στην κουζίνα και εξοπλίστε το οικιακό φαρµακείο µε ένα α-
ποχρεµπτικό σιρόπι, φαρµακευτικές παστίλιες για τον πονόλαιµο, που είναι µε-
γάλο βάσανο για µικρούς και µεγάλους, σκευάσµατα σε σκόνη που διαλύονται 
σε ζεστό νερό ανακουφίζοντας από τα συµπτώµατα της γρίπης και βιταµινούχα 
συµπληρώµατα µε βιταµίνη C και εχινάκεια για ταχύτερη ανάρρωση.

Η σηµασία της ατοµικής υγιεινής



Ο 
χειµώνας φαίνεται πως 
είναι η αγαπηµένη εποχή 
των ιώσεων, καθώς τόσο 
το κοινό κρυολόγηµα όσο 
και η γρίπη, βρίσκονται σε 

έξαρση. Την περίοδο αυτή πολλοί εί-
ναι εκείνοι που ταλαιπωρούνται από 
εποχικές λοιµώξεις και όπως είναι 
αναµενόµενο θεωρούν ότι για αυτό 
ευθύνεται το κρύο και οι χαµηλές 
θερµοκρασίες. Κάτι τέτοιο όµως δεν 
ισχύει!
Το κρύο από µόνο του δεν µπορεί να 
προκαλέσει συνάχι ή πονόλαιµο, εάν 
στο περιβάλλον δεν υπάρχουν 
µικρόβια και ιοί. Αυτό που 
µπορεί να προκαλέσει το 
κρύο είναι οι κατάλλη-
λες συνθήκες να προ-
σβληθούµε από αυτά 

καθώς µε την πτώση της θερµοκρασί-
ας µειώνεται η άµυνα του οργανισµού 
κι έτσι γινόµαστε πιο ευάλωτοι. Επι-
πλέον, λόγω κρύου βρισκόµαστε σε 
κλειστούς χώρους, που δεν εξαερίζο-
νται επαρκώς, ενώ ερχόµαστε και σε 
επαφή µε πολλούς ανθρώπους, οπότε 
η µετάδοση των ιών γίνεται ακόµα ευ-
κολότερη. Γι΄αυτό είναι σηµαντικό να 
φροντίζουµε καθηµερινά την ατοµική 
µας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους 
απλούς αλλά σηµαντικούς κανόνες 
και µεριµνώντας σχολαστικά για την 
αποτελεσµατική αντιµικροβιακή µας  
προστασία. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνή-
θως κολλάνε εποχιακές ιώσεις 

όταν αναπνέουν µικροσκοπι-
κά σταγονίδια από το βήχα ή 
το φτάρνισµα κάποιου άλλου 
που έχει γρίπη. Γι΄αυτό, όταν 

βήχουµε ή φτερνιζόµαστε, 
πρέπει να καλύπτουµε το στόµα 

µας µε χαρτοµάντιλο ή εναλλακτικά 
µε το µανίκι µας (το σωστό σηµείο 
είναι το εσωτερικό του αγκώνα µας). 
Επίσης, καλό είναι να προσπαθούµε 
να κρατήσουµε απόσταση ασφαλείας 
από άτοµα που νοσούν.
Όσο όµως και αν µοιάζει περίεργο, 
ένας από τους πιο βασικούς παράγο-
ντες µετάδοσης µικροβίων δεν είναι 
άλλος από… τα χέρια µας! Καθηµε-
ρινά τα χέρια µας έρχονται σε επαφή 
µε δεκάδες επιφάνειες γεµάτες µι-
κρόβια. Όταν λοιπόν ακουµπάµε µια 
επιφάνεια (πχ ένα τηλέφωνο) που φέ-
ρει ιούς και µετά αγγίζουµε το στόµα, 
τη µύτη ή τα µάτια µας συµβάλλουµε 
στην εξάπλωσή τους! Η σχολαστική 
υγιεινή και η τήρηση κάποιον βασι-
κών κανόνων υγιεινής των χεριών 
όπως ο συχνός καθαρισµός τους µε 
νερό και σαπούνι και στη συνέχεια µε 
κάποιο αντισηπτικό προϊόν, µπορεί να 
λειτουργήσει σαν ασπίδα κατά των µι-

κροβίων. Όµως το νερό και το σαπού-
νι δεν είναι πάντα διαθέσιµα…

WET HANKIES. 
Η ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ!
Γι΄αυτές τις περιπτώσεις έχουµε πά-
ντα µαζί µας έναν ισχυρό σύµµαχο 
προστασίας, τα υγρά µαντήλια Wet 
Hankies, τη Νο1 µάρκα υγρών µαντη-
λιών, από την ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ. 
Τα υγρά αντιβακτηριδιακά µαντήλια 
Wet Hankies, χάρη στην ενισχυµέ-
νη αντιβακτηριδιακή σύνθεσή τους, 
δρουν αποδεδειγµένα κατά του ιού 
της γρίπης (ακόµα και του Η1Ν1) ενώ 
εξουδετερώνουν τα µικρόβια, χωρίς 
να ερεθίζουν το δέρµα µας. 
Χάρη στην ειδικά µελετηµένη σύνθεσή 
τους, µε αιθυλική αλκοόλη και επιπλέ-
ον αντισηπτικούς παράγοντες, κάνουν 
την καταπολέµηση ιών και µικροβίων 
παιχνίδι αφού τους εξουδετερώνουν 

αποτελεσµατικά µε µία µόνο κίνηση! 
Τα Wet Hankies, κυκλοφορούν σε δύο 
τύπους: Antibacterial, µε διακριτικό 
άρωµα καθαριότητας και Lemon, µε 
υπέροχο άρωµα φρεσκάδας λεµονιού. 
Επιπλέον, διαθέτουν ένα πολύ απαλό 
και ανθεκτικό µαντήλι, το οποίο χάρη 
στην πρακτική συσκευασία 72 τεµαχί-
ων, µε καπάκι ασφαλείας, παραµένει 
σωστά εµποτισµένο µέχρι και το τελευ-
ταίο. 
Τα υγρά αντιβακτηριδιακά µαντήλια 
Wet Hankies όµως κυκλοφορούν και 
σε πρακτικές συσκευασίες των 15 τε-
µαχίων και σε super προσφορές 2+2 
∆ΩΡΟ! Έτσι, µπορείτε να έχετε πάντα 
µαζί σας παντού... στο σπίτι, στο αυτο-
κίνητο, στη βόλτα ή στο γραφείο. 
Γιατί η αντιβακτηριδιακή προστασία… 
είναι στο χέρι µας!

Wet Hankies
Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εµπιστεύεστε.

µικρόβια και ιοί. Αυτό που 
µπορεί να προκαλέσει το 

-

προστασία. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι συνή

σβληθούµε από αυτά το φτάρνισµα κάποιου άλλου 
που έχει γρίπη. Γι΄αυτό, όταν 

βήχουµε ή φτερνιζόµαστε, 
πρέπει να καλύπτουµε το στόµα 

όπως ο συχνός καθαρισµός τους µε 
νερό και σαπούνι και στη συνέχεια µε 
κάποιο αντισηπτικό προϊόν, µπορεί να 
λειτουργήσει σαν ασπίδα κατά των µι-

τους, µε αιθυλική αλκοόλη και επιπλέ
ον αντισηπτικούς παράγοντες, κάνουν 
την καταπολέµηση ιών και µικροβίων 
παιχνίδι αφού τους εξουδετερώνουν 

είναι στο χέρι µας!

βήχουµε ή φτερνιζόµαστε, 
πρέπει να καλύπτουµε το στόµα 
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Με την ελάχιστα 
επεµβατική τεχνική 
της αορτοστεφανιαίας 
παράκαµψης (off pump) 
οι καρδιοχειρουργικές 
επεµβάσεις bypass 
γίνονται χωρίς 
το µηχάνηµα της 
εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας, µε 
συνέπεια να µειώνονται οι 
µετεγχειρητικές επιπλοκές 
και να επιταχύνεται η 
επιστροφή των ασθενών 
στο σπίτι τους.

Νοσοκοµείο της µεσαίας τάξης 
είναι το «Ερρίκος Ντυνάν», που 
λειτουργεί αναβαθµισµένο τε-
χνολογικά, στο κέντρο της Α-
θήνας, καταγράφοντας εντυπω-

σιακές επιστηµονικές πρωτιές και προσφέρο-
ντας υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες σε 
πραγµατικά ανταγωνιστικό κόστος. Στο Νοσο-
κοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» λειτουργεί το µονα-
δικό µέχρι στιγµής στην Ελλάδα Κέντρο για τη 
Γυναικεία Καρδιά, η οποία έχει ιδιαιτερότητες 
σε σχέση µε την ανδρική και, όπως έχουν δεί-
ξει οι πρόσφατες έρευνες, δεν είναι καθόλου ά-
τρωτη στις καρδιοπάθειες. Στην καρδιοχειρουρ-
γική κλινική του «Ερρίκος Ντυνάν» χειρουργεί 
και µεγαλουργεί ο πρωτοπόρος καρδιοχειρουρ-
γός Σωτήρης Πράπας, ο πρώτος Έλληνας για-
τρός που στις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις 
bypass εφάρµοσε την τεχνική «off pump», κατά 
την οποία αποφεύγεται η διακοπή της καρδια-
κής λειτουργίας και η εξωσωµατική κυκλοφο-
ρία µε ειδικό µηχάνηµα. Με την πρωτοποριακή 
τεχνική που εφαρµόζει ο κ. Πράπας νεκρώνεται 
µόνο το σηµείο της καρδιάς όπου πρόκειται να 
γίνει η επέµβαση κι έτσι µειώνεται ο κίνδυνος 

για µετεγχειρητικές επιπλοκές, µε τον ασθενή 
να επιστρέφει στο σπίτι του σε τέσσερις µόλις 
ηµέρες. Η µικρότερης διάρκειας νοσηλεία µε-
ταφράζεται σε µειωµένο κόστος για το κράτος 
και τον ιδιώτη και σε µειωµένο κίνδυνο των α-
σθενών για ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις.

Εξίσου εντυπωσιακά τα επιτεύγµατα του 
νέου τµήµατος επεµβατικής νευροακτινολο-
γίας, όπου µια πρωτοποριακή επέµβαση στους 
ασθενείς µε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια α-
φαιρεί τον θρόµβο και εκµηδενίζει την ανάγκη 
θεραπειών αποκατάστασης, µε τους ασθενείς να 
επιστρέφουν λειτουργικοί στο σπίτι τους, όπως 
επισηµαίνει ο πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυνάν», 

Γεράσιµος Τσιαπάρας.
Ο τεχνολογικός εξοπλισµός για την αναβάθ-

µιση του νοσοκοµείου κόστισε περισσότερα από 
200 εκατ. ευρώ και εγκαινίασε τη νέα εποχή 
του «Ερρίκος Ντυνάν», µε τα λειτουργικά του 
έξοδα να διαµορφώνονται σε 45 έως 48 εκατ. 
ευρώ ετησίως. Όπως εξηγεί ο διευθύνων σύµ-
βουλος του «Ντυνάν», Θεµιστοκλής Χαραµής, 
στις δύσκολες στιγµές που πέρασε το νοσοκο-
µείο µέσα στο 2018, µπόρεσε και κράτησε το 
επιστηµονικό του προσωπικό, χάνοντας µόνο 
έναν γιατρό, παρά το σκληρό «φλερτ» που υπέ-
στη το ανθρώπινο επιστηµονικό του δυναµικό 
από τα άλλα ιδιωτικά νοσοκοµεία. «Είµαστε και 
θα παραµείνουµε το νοσοκοµείο της µεσαίας 
τάξης, µε τη µεγαλύτερη µονάδα τεχνητού νε-
φρού στην Ελλάδα και µε επιστηµονικές πρωτο-
πορίες στην καρδιολογία, στην καρδιοχειρουρ-
γική, στην ορθοπαιδική και στη νεφρολογία, 
διατηρώντας σχεδόν µηδενική θνησιµότητα» 
καταλήγει ο πρόεδρος Γεράσιµος Τσιαπάρας, 
δίνοντας το στίγµα της νέας εποχής του «Ντυ-
νάν», καθώς στην τελική ευθεία «τρέχουν» οι 
εξελίξεις για την πώλησή του, µε το Ίδρυµα 
Ωνάση να είναι ο πιθανός αγοραστής.

Στο «Ερρίκος 
Ντυνάν» χτυπά 
η καρδιά της 

επιστη�ονικής 
πρωτοπορίας

Τα νεότερα ερευνητικά δεδοµένα διαλύουν τον µύθο 
που θέλει τη γυναικεία καρδιά να είναι άτρωτη σε 
σύγκριση µε την ανδρική, µε τα ετήσια περιστατικά 

εµφραγµάτων να είναι περισσότερα σε ασθενείς του «α-
σθενούς» φύλου µετά την ηλικία της εµµηνόπαυσης. Και 
η θρόµβωση είναι συχνή στις γυναίκες, ενώ, όπως εξηγούν 
οι ειδικοί, ο συνδυασµός του καπνίσµατος µε τη λήψη α-
ντισυλληπτικού χαπιού αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο 
σχηµατισµού θρόµβου στο αίµα. Και µάλιστα ανεξάρτητα 
από το αν η γυναίκα λαµβάνει παλιάς ή νέας γενιάς χάπι, 
καθώς αµφότερα, µαζί µε το κάπνισµα, είναι πολύ βλαβερά 
για την καρδιαγγειακή υγεία. Οι γυναίκες είναι πιο επιρ-
ρεπείς και στην κατάχρηση φαρµάκων που ενδέχεται να 
δηµιουργήσουν καρδιολογικές ή άλλες επιπλοκές, όπως 
είναι τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη, που ανεβάζουν 
τα λιπίδια του αίµατος, τα παυσίπονα, που αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους, και τα αγχολυτικά/ηρεµιστικά, που δηµιουρ-
γούν εθισµό. Στη σηµερινή κοινωνία, έτσι όπως έχει δια-
µορφωθεί µετά τη δεκαετή κρίση, οι γυναίκες έχουν επω-
µιστεί ένα πολύ µεγάλο βάρος, καθώς συχνά αποτελούν τον 
µόνο εργαζόµενο στην οικογένεια – χωρίς, ωστόσο, αυτό 
να τις απαλλάσσει από τις αµέτρητες οικογενειακές υπο-
χρεώσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών. 
Έτσι, έχουν αυξηθεί ανεξέλεγκτα το άγχος και η κούρασή 

τους, δύο παράγοντες που επιβαρύνουν την καρδιαγγει-
ακή λειτουργία, ειδικά όταν συνδυάζονται µε ελλιπή ύπνο, 
ο οποίος οδηγεί σε υπερέκκριση κορτιζόλης και στην ανά-
πτυξη χρόνιας φλεγµονής στους ιστούς του σώµατος, µε-
ταξύ των οποίων και στο αγγειακό ενδοθήλιο (την εσωτε-
ρική «φόδρα» των αγγείων).

Ο οδηγός καλής καρδιαγγειακής υγείας για τις γυ-
ναίκες, από τους ειδικούς της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας και συγκεκριµένα από τον καθηγητή Καρδιο-
λογίας Κωνσταντίνο Τσιούφη, περιλαµβάνει σωστή δια-
τροφή, τακτική άσκηση, τακτικό τσεκάπ µετά τα 40 έτη 
(µέτρηση αρτηριακής πίεσης, µέτρηση των λιπιδίων του 
αίµατος και µέτρηση σακχάρου), ενώ οι γυναίκες µε βε-
βαρηµένο οικογενειακό ιστορικό (έµφραγµα ή εγκεφα-
λικό επεισόδιο) πρέπει να ξεκινούν τις προληπτικές εξε-
τάσεις νωρίτερα και να ελέγχονται και για θροµβοφιλία.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής καθηγητής Πα-
θολογίας Βαγγέλης Λυµπερόπουλος καταρρίπτει τον µύθο 
που θέλει τα τρόφιµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε ω3 λι-
παρά οξέα, που ανεβάζουν την καλή HDL χοληστερόλη, να 
είναι «αντίδοτο» για την υψηλή κακή LDL χοληστερόλη. 
Η υψηλή HDL χοληστερόλη δεν µπορεί να µειώσει τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο στους δυσλιπιδαιµικούς ασθενείς, 
γυναίκες και άνδρες, εξηγεί ο κ. Λυµπερόπουλος.

Οι καρδιοπάθειες είναι (και) γένους θηλυκού

«Μετά την εµµηνόπαυση 
οι γυναίκες παθαίνουν 
περισσότερα εµφράγµατα 
από τους άνδρες, ενώ 
και νεότερες γυναίκες 
κινδυνεύουν, ειδικά αν 
καπνίζουν και παίρνουν 
αντισυλληπτικά». 
Κωνσταντίνος Τσιούφης, 
καθηγητής Καρδιολογίας
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Τα τυποποιηµένα τρόφιµα έχουν 
αναµφισβήτητα διευκολύνει τη 
ζωή µας, αλλά ταυτόχρονα έχει 
αυξηθεί µαζί τους η πρόσληψη πα-
ραπανίσιας ποσότητας από δυνη-

τικά βλαβερά συστατικά, όπως η ζάχαρη, τα κο-
ρεσµένα λιπαρά και το αλάτι, καθώς και πολλά 
βελτιωτικά και πρόσθετα. Εκτός από τα κακά κο-
ρεσµένα και τρανς λιπαρά, που έχουν και την υ-
ψηλότερη περιεκτικότητα σε θερµίδες και απο-
τελούν τους συνήθεις ενόχους για τον κίνδυνο 
των καρδιοπαθειών, φταίει και η υπερπρόσληψη 
ζάχαρης για πολλές από τις εκφυλιστικές ασθέ-
νειες οι οποίες έρχονται µε τα χρόνια. Όπως ε-
ξηγεί ο κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος 
Λάµπρος Μελίστας, ένα άτοµο µέσου ύψους 
και βάρους χρειάζεται περίπου τέσσερα κου-
ταλάκια του γλυκού ζάχαρη την ηµέρα, δεδο-
µένου ότι η ζάχαρη σαν συστατικό περιέχεται 
σχεδόν σε όλα τα τρόφιµα, µε γλυκιά, αλµυρή 
ή ουδέτερη γεύση. Για παράδειγµα, ζάχαρη υ-
πάρχει στα τσιπς, στο κέτσαπ, στα αλµυρά κρι-

τσίνια, στα δηµητριακά πρωινού, και όχι µόνο 
στα µπισκότα, στα ντόνατς και στις σοκολάτες. 
Ωστόσο, µε τα τυποποιηµένα τρόφιµα, το junk 
food, τα ποτά, τα αναψυκτικά, τα γλυκίσµατα 
και τις extra large µερίδες, έχουµε φτάσει στο 
σηµείο να καταναλώνουµε 24 κουταλιές ζάχαρη 
την ηµέρα, µε συνέπεια να κινδυνεύουµε από 
σακχαρώδη διαβήτη, µεταβολικό σύνδροµο, πα-
χυσαρκία, αρκετούς καρκίνους (που συνδέονται 
µε την παχυσαρκία), τερηδόνα, κακή στοµατική 
υγεία, περικαρδίτιδα (λόγω και της κακής στο-
µατικής υγείας), αλλά και πρόωρη γήρανση του 

δέρµατος, καθώς η υπερπρόσληψη ζάχαρης και 
η αντίδραση της γλυκοζυλίωσης εµπλέκονται 
στη σκλήρυνση των ινών κολλαγόνου.

Μια σηµαντική πηγή κρυφής ζάχαρης είναι 
το τυποποιηµένο ψωµί και γι’ αυτόν τον λόγο η 
εταιρεία Κρις-Κρις αφαιρεί όλη την περιττή ζά-
χαρη απ’ όλα της τα προϊόντα, ώστε να γίνουν 
ακόµα πιο υγιεινά και θρεπτικά. Έτσι, µε τις φέτες 
ψωµί µπορούµε να φτιάξουµε θρεπτικά σνακ µε 
τις ιδέες του σεφ ∆ηµήτρη Σκαρµούτσου, που 
µας γυρνούν πίσω στο 1780, στην εποχή που ο 
υπηρέτης του Άγγλου ευγενή Τζον Μόνταγκιου, 
κόµη του Σάντουιτς, έφτιαχνε το πρώτο σάντου-
ιτς στον κόσµο, βάζοντας ένα κοµµάτι κρέας α-
νάµεσα σε δύο φέτες ψωµί. Ολικής άλεσης, πο-
λύσπορο και σταρένιο, το ψωµί βρίσκεται στη 
βάση της µεσογειακής διατροφικής πυραµίδας 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν βάση για α-
νοιχτά και κλειστά σάντουιτς και άλλα σνακ, µε 
λαχανικά, ψάρι, άπαχο κρέας, τυριά µε χαµηλά 
λιπαρά, αβοκάντο, αποξηραµένα φρούτα, σπό-
ρους και γιαούρτι.

Τρώ�ε 24 
κουταλιές κρυφή 

ζάχαρη την 
η�έρα!

Η σωστή διατροφή αποτελεί µονάχα τον έναν 
πυλώνα της καλής υγείας. Ο άλλος πυλώ-
νας αφορά την αγάπη για τη φύση και την 

τακτική άσκηση, δύο αξίες που διδάσκονται από 
τους γονείς στα παιδιά και διαδίδονται στην κοινω-
νία σαν ένα µήνυµα για καλύτερη ζωή. Στην AbbVie 
Running Team, όπου συµµετέχουν η δηµοσιογρά-
φος υγείας της «Free Sunday» Αλεξία Σβώλου και 
ο γιος της Ιάσονας, µια παρέα ανθρώπων που διαρ-
κώς µεγαλώνει έχει τρέξει µέσα σε έξι χρόνια 33 
αγώνες δρόµου και έχει καλύψει 13.600 χλµ., από-
σταση µεγαλύτερη από την περίµετρο της γης. Στα 
χρόνια αυτά το τρέξιµο δεν βελτίωσε µόνο τις ζωές 
των δροµέων αλλά συνέβαλε και στη συγκέντρωση 
ενός µεγάλου χρηµατικού ποσού για τη στήριξη 20 
κοινωφελών οργανισµών και φορέων. Τα τελευταία 
χρόνια η AbbVie Running Team επέλεξε να στηρί-
ξει τη «Μέριµνα», τον οργανισµό που βοηθά παι-

διά µε καταληκτικές ασθένειες να ζήσουν µε αξι-
οπρέπεια και στηρίζει οικογένειες και τη σχολική 
κοινότητα στη διαχείριση του πένθους. Όπως εξη-
γεί η διευθύντρια του οργανισµού, Κάλια Αρµαγα-
νίδου, η «Μέριµνα» έχει σαν στόχο για τη φετινή 
χρονιά να υλοποιήσει ένα µεγάλο της όραµα: να 
δηµιουργήσει το πρώτο κέντρο ηµέρας για τα παι-
διά που στηρίζει, ώστε να µη ζουν στο περιθώριο, 
αλλά να µπορούν να φεύγουν από το σπίτι τους, 
να πηγαίνουν στο κέντρο, να κάνουν ψυχαγωγικές 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να κοινωνικο-
ποιούνται και να έχουν επαφή µε άλλα παιδιά. Η 
κοινωνική επαφή είναι «φάρµακο» για την ψυχο-
λογία τους και βοηθά τα παιδιά να ανταποκριθούν 
καλύτερα στην αγωγή τους. Εκτός από το κέντρο 
ηµέρας, η «Μέριµνα» φιλοδοξεί να αγοράσει το α-
παραίτητο οπτικοακουστικό υλικό για να βοηθά 
παιδιά τα οποία χάνουν την οµιλία τους κατά την 

πορεία της ασθένειάς τους ή παιδιά που δεν µίλη-
σαν ποτέ να µπορούν να επικοινωνούν. Για την υ-
λοποίηση των οραµάτων της η «Μέριµνα» στηρίζε-
ται στις εταιρείες του ιδιωτικού φορέα, καθώς και 
στους φίλους της, που µπορούν να συγκεντρώνουν 
χρήµατα µέσα από µπαζάρ και φιλανθρωπικές δρα-
στηριότητες. Όπως επισηµαίνουν οι ψυχολόγοι, η 
κοινωνική προσφορά και η κοινωνικοποίηση, το να 
µοιράζεσαι τα καλά και τα κακά µε φίλους και να 
έχεις κοινούς στόχους µε αυτούς, αποτελούν από 
µόνα τους ισχυρά αντίδοτα στην κατάθλιψη, την ε-
πιδηµία της εποχής µας, αλλά και σε όλα τα εκφυ-
λιστικά νοσήµατα.

INFO: Αν θέλετε να γνωρίσετε και να στηρίξετε 
το έργο της «Μέριµνας», επισκεφθείτε την την Τρίτη 
12 Μαρτίου στις 5 το απόγευµα στο Χίλτον, στη µε-
γάλη εκδήλωση γνωριµίας για το κοινό.

13.600 χλµ. στο κοντέρ 
της υγείας και της κοινωνικής 
προσφοράς

Η παρέα των δροµέων 
της AbbVie Running 
Team µέσα σε έξι χρόνια 
έχει τρέξει την περίµετρο 
της γης, δηλαδή 13.600 
χλµ., για να διαδώσει 
το µήνυµα της άσκησης 
και να συγκεντρώσει 
χρήµατα για να στηρίξει 
20 κοινωνικούς φορείς.

«Στις τυποποιηµένες 
τροφές του ηµερήσιου 
µενού κρύβονται 
24 κουταλιές του 
γλυκού ζάχαρη, ενώ η 
συνιστώµενη ηµερήσια 
πρόσληψη δεν πρέπει 
να ξεπερνά τις τέσσερις 
κουταλιές ζάχαρη. Το 
ψωµί αποτελεί µία από 
τις βασικότερες πηγές 
κρυφής ζάχαρης». 
Λάµπρος Μελίστας, 
κλινικός διαιτολόγος-
διατροφολόγος
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«Η πρωτοβουλία µας 
αντιστρέφει το αρνητικό 
πρόσηµο των γεννήσεων 
σε ακριτικές και 
δυσπρόσιτες περιοχές, 
που κινδύνευαν να 
µαραζώσουν, καθώς 
για χρόνια δεν υπήρχε 
καµία γέννηση 
παιδιού». Στέφανος 
Χανδακάς, µαιευτήρας-
γυναικολόγος, ιδρυτής 
της HOPEgenesis

Κάσος, Καστελόριζο, Οινούσσες, 
Σίκινος, Πάτµος, Τζουµέρκα, 
Βελβεντό Κοζάνης, Μικρό Χωριό 
Ευρυτανίας. Περιοχές γραφικές, 
αλλά µακρινές. Νησιά και ορεινά 

χωριά που φαντάζουν ειδυλλιακοί προορισµοί 
για ήσυχες διακοπές, αλλά εκεί όπου θέλει 
τόλµη για να αποφασίσεις να κάνεις οικογέ-
νεια. Γιατί εκεί κοντά δεν υπάρχει ούτε για-
τρός ούτε διαγνωστικό κέντρο. Και η εγκυµο-
σύνη απαιτεί συχνές εξετάσεις, µε τη µέλλουσα 
µαµά να έχει ανάγκη να νιώθει ασφαλής. Πώς, 
όµως, να νιώσει ασφαλής, όταν δεν υπάρχει 
κοντά της νοσοκοµείο, όταν ο υπέρηχος, η κα-
µπύλη ζαχάρου, η αυχενική διαφάνεια και οι 
άλλες εξετάσεις της εγκυµοσύνης προϋποθέ-

τουν ταξίδι µε πλοίο, αεροπλάνο ή αυτοκίνητο 
και ολιγοήµερη διαµονή σε άλλο µέρος; Το να 
αποκτήσεις παιδί σε αποµακρυσµένο νησί ή ο-
ρεινό οικισµό της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι 
δύσκολο και ακριβό εγχείρηµα. Και µε την α-
νεργία να παραµένει υψηλή και να καθιστά τη 
µητρότητα απαγορευτική, δεν είναι περίεργο 
που ο δείκτης γεννητικότητας είχε καταβαρα-
θρωθεί στο 1,38 το 2016 στην πατρίδα µας. Η 
τιµή του, µία από τις χαµηλότερες παγκοσµίως, 
όταν για την οµαλή ανανέωση του πληθυσµού 
ο δείκτης θα έπρεπε να είναι 2,1.

Η πρωτοβουλία HOPEgenesis επιχειρεί να 
τον σηκώσει στο όριο ασφαλείας, καλύπτοντας 
όλα τα έξοδα της εγκυµοσύνης και του τοκε-
τού στις περιοχές που υιοθετεί, και έχει ήδη 

βοηθήσει να έρθουν στον κόσµο 70 µωρά. Ε-
βδοµήντα παιδικά γέλια ηχούν σε σοκάκια και 
δροµάκια που ερήµωναν, σε περιοχές όπου ο 
πληθυσµός γερνούσε µε τροµακτική ταχύτητα. 
Το πρόσηµο των γεννήσεων γίνεται θετικό και 
η πρωτοβουλία που ίδρυσε το 2015 ο µαιευτή-
ρας χειρουργός γυναικολόγος Στέφανος Χαν-
δακάς προχωρά, ένα µωρό τη φορά, βοηθώ-
ντας όχι µόνο την ανανέωση του πληθυσµού 
αλλά δίνοντας και επιχειρηµατική πνοή στη 
χώρα, καθώς η νέα γενιά αποτελεί εγγύηση 
για την προσέλκυση επενδύσεων και για την 
ανάκαµψη της οικονοµίας. «Κανείς δεν επεν-
δύει σε µια γηρασµένη χώρα, γιατί ένας γηρα-
σµένος λαός δεν έχει µέλλον» επισηµαίνει ο 
Στέφανος Χανδακάς.

Εβδο�ήντα 
�ωρά φέρνουν 
την ελπίδα σε 
�ακρινά νησιά  

και χωριά

Η δηµιουργία µιας νέας ζωής, στην αρχή αθό-
ρυβα και µέρα µε τη µέρα ολοένα και πιο 
αισθητά, είναι το µεγαλύτερο θαύµα της 

φύσης. Η µητρότητα επιφέρει αλλαγές σε βιολογικό 
όσο και σε συναισθηµατικό επίπεδο. Η εγκυµοσύνη 
συνεπάγεται σηµαντικά αυξηµένες διατροφικές α-
νάγκες, αφού η έγκυος δεν πρέπει απλώς να λαµβά-
νει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά αλλά και 
στις σωστές ποσότητες, καθώς η µητρική διατροφή 
αποτελεί τη βάση για µια υγιή κύηση. Για την ακρί-
βεια, η σωστή διατροφή αποτελεί προϋπόθεση για 
να µην υπάρχουν προβλήµατα υπογονιµότητας και 
επηρεάζει τη συνολική αναπαραγωγική υγεία της 
γυναίκας. Η ανεπάρκεια συγκεκριµένων θρεπτικών 
συστατικών, καθώς και η ανεπαρκής αποθήκευση 
ενέργειας, µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 
ωορρηξία, τον έµµηνο κύκλο, και να δυσχεράνουν 
την επίτευξη εγκυµοσύνης. Όσο σχολαστική κι αν 
είναι στη διατροφή της, η γυναίκα που επιθυµεί την 
εγκυµοσύνη είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλύψει 
πλήρως τις αυξηµένες διατροφικές ανάγκες σε συ-
γκεκριµένα, πολύτιµα θρεπτικά συστατικά τόσο για 
την ίδια όσο και για το νεογνό στα πρώτα στάδια 
της επερχόµενης κύησης. Λαµβάνοντας υπόψη ότι 
η εγκυµοσύνη συνήθως γίνεται αντιληπτή µετά τον 
πρώτο µήνα, κατά τον οποίο ήδη έχουν αρχίσει να 
σχηµατίζονται τα όργανα του εµβρύου, γίνεται κα-
τανοητό πόσο σηµαντική είναι η θωράκιση του ορ-
γανισµού της µέλλουσας µητέρας µε επαρκείς πο-
σότητες συγκεκριµένων θρεπτικών συστατικών πριν 
και κατά την έναρξη της εγκυµοσύνης, ώστε να προ-
φυλάξει το έµβρυο από δυσπλασίες και διαταραχές, 

συντελώντας στην καλή έκβαση της εγκυµοσύνης 
και στη γέννηση ενός υγιούς βρέφους.

∆υστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις παρατηρού-
νται διατροφικές ατέλειες, οι οποίες µπορεί να επι-
βαρύνουν την αναπαραγωγική υγεία της γυναίκας και 
να στερήσουν από το µωρό της πολύτιµα µικροθρε-
πτικά συστατικά, πράγµα που εγκυµονεί κινδύνους 
τόσο για την ίδια όσο και για το νεογνό. Για τον λόγο 
αυτόν, ενδείκνυται η λήψη ειδικών πολυβιταµινού-
χων σκευασµάτων τα οποία διαθέτουν κατάλληλη 
σύνθεση, ιδανική για την κάλυψη των συγκεκριµέ-
νων αναγκών. Το Iofolen Preconception είναι ένα νέο 
µέλος της οικογένειας ειδικών διατροφικών συµπλη-
ρωµάτων Iofolen της εταιρείας ITF, το οποίο είναι 
σχεδιασµένο για την πλήρη κάλυψη των διατροφι-
κών αναγκών όλων των γυναικών αναπαραγωγικής 
ηλικίας που επιθυµούν εγκυµοσύνη, εξασφαλίζοντας 
την καλή αναπαραγωγική τους υγεία και την επιτυχή 
έναρξη και εξέλιξη της εγκυµοσύνης. Η λήψη των 
καταλλήλων συµπληρωµάτων διατροφής πρέπει να 
ξεκινά πριν από την κύηση, καθώς η περίοδος αυτή 
είναι εξίσου σηµαντική µε την εγκυµοσύνη και τον 
θηλασµό. Κάθε µέλλουσα µητέρα πρέπει να δίνει ι-
διαίτερη προσοχή στην τήρηση συγκεκριµένου δι-
αιτολογίου, προσαρµοσµένου στις ανάγκες της κάθε 
περιόδου, ακολουθώντας παράλληλα τις συστάσεις 
των ειδικών για τη λήψη των κατάλληλων πολυβι-
ταµινούχων συµπληρωµάτων διατροφής. Στόχος, η 
διασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών για την έ-
ναρξη και εξέλιξη µιας όσο το δυνατόν καλύτερης 
εγκυµοσύνης, δίνοντας τα εφόδια στο µωρό σας για 
ένα υγιές ξεκίνηµα.

Πριν έρθει ο πελαργός, η διατροφή της µαµάς έχει σηµασία

«Στην περίοδο πριν από τη 
σύλληψη, στην εγκυµοσύνη 
και στον θηλασµό ο 
γυναικείος οργανισµός 
έχει ιδιαίτερες διατροφικές 
απαιτήσεις. Στην ITF Hellas 
η υγεία της γυναίκας στην 
αναπαραγωγική της ηλικία 
αποτελεί προτεραιότητα». 
Πόλυ Λεονταρίδη, 
διευθύνουσα σύµβουλος 
της Italfarmaco Ελλάδας
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Μπορεί η γιορτή του Αγίου 
Βαλεντίνου (και µαζί της η 
«αποθέωση» της σοκολάτας) 
να πέρασε, αλλά έχετε πολ-
λούς λόγους υγείας να βά-

λετε στο καθηµερινό σας µενού λίγη µαύρη σο-
κολάτα, είτε είστε ερωτευµένοι είτε όχι. Είναι 
ήδη γνωστό από προγενέστερες έρευνες πως 
η µαύρη σοκολάτα βελτιώνει την ψυχική διά-
θεση, καταπολεµά τα winter blues (τη µελαγχο-
λία του χειµώνα), προστατεύει το καρδιαγγει-
ακό σύστηµα, µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης 
διαβήτη τύπου 2 (των ενηλίκων) και προκαλεί 
πνευµατική εγρήγορση, λόγω της υψηλής πε-
ριεκτικότητάς της σε θεοβρωµίνη, µαγνήσιο, 
ωφέλιµα πολυακόρεστα λιπαρά και ισχυρά α-
ντιοξειδωτικά στοιχεία (τις λεγόµενες φλαβα-
νόλες). Μάλιστα, η µαύρη σοκολάτα θεωρείται 
τόσο «εγκεφαλική» τροφή, που µικρή κατανά-
λωσή της (30-50 γρ. την ηµέρα, όχι παραπάνω 
λόγω θερµίδων) συστήνεται καθηµερινά στους 
µαθητές την εποχή των εξετάσεων. Πρόσφατα 
σε δύο µελέτες µετανάλυσης, που δηµοσιεύ-
τηκαν αντίστοιχα στα επιστηµονικά περιοδικά 
«Nutrients» και «Heart», διαπιστώθηκε πως όσοι 
έτρωγαν τακτικά µαύρη σοκολάτα, δηλαδή δύο 
έως τρεις µερίδες των 30 γρ. (όσο ένα σπιρτό-
κουτο) την εβδοµάδα, είχαν 23% λιγότερο κίν-
δυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο και 14% λιγό-
τερο κίνδυνο για έµφραγµα.

Σύµφωνα µε νέα ευρήµατα της Αµερικανι-
κής Ακαδηµίας Οφθαλµολογίας, το αγαπηµένο 
γλύκισµα (ερωτευµένων και µη) µπορεί να ω-
φελήσει σηµαντικά (και) την όραση. Όπως εξη-
γεί ο χειρουργός οφθαλµίατρος δρ. Αναστάσιος 
Κανελλόπουλος, επιστηµονικός διευθυντής του 
Ινστιτούτου Οφθαλµολογίας LaserVision και 
καθηγητής Οφθαλµολογίας στο Πανεπιστήµιο 
της Νέας Υόρκης, µια νεότερη µελέτη υποδη-
λώνει πως η µαύρη σοκολάτα µπορεί να βελτιώ-
σει την οπτική οξύτητα, τουλάχιστον παροδικά. 
Τη µελέτη πραγµατοποίησαν επιστήµονες από 
το Σαν Αντόνιο, στο Τέξας, οι οποίοι συνέκρι-
ναν τις επιδράσεις της σοκολάτας γάλακτος και 
της µαύρης σοκολάτας στην οπτική οξύτητα και 
στην ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης στα µικρά 

και στα µεγάλα γράµµατα.
«Η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης είναι 

ένας δείκτης της οπτικής λειτουργίας που υπο-
δηλώνει πόσο καλά µπορεί ένα άτοµο να ξεχω-
ρίσει τα διάφορα οπτικά ερεθίσµατα όταν µει-
ώνεται το κοντράστ, δηλαδή η αντίθεση» εξη-
γεί ο δρ. Κανελλόπουλος. Ο δείκτης αυτός είναι 
πολύ σηµαντικός για να µπορούµε π.χ. να βλέ-
πουµε σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού ή όταν 
έχει οµίχλη. Την ευαισθησία αντίθεσης µπο-
ρούµε να την αξιολογήσουµε στο ιατρείο, µε 
ειδική εξέταση.

Στη νέα µελέτη συµµετείχαν 30 ενήλικες, οι 
οποίοι δεν έπασχαν από οφθαλµοπάθειες. Οι ε-
ρευνητές τούς ζήτησαν να φάνε σε δύο διαφορε-
τικές περιστάσεις σοκολάτα γάλακτος και µαύρη 
σοκολάτα. ∆ύο ώρες αργότερα, τους υπέβαλαν 
σε µέτρηση των τριών παραµέτρων της όρασης.

Όπως έγραψαν στο επιστηµονικό περιοδικό 
«JAMA Ophthalmology», όλες οι παράµετροι 
παρουσίασαν βελτίωση έπειτα από την κατανά-
λωση 47 γρ. µαύρης σοκολάτας η οποία περι-
είχε 72% κακάο.

«Οι βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν ήταν µι-
κρές όσον αφορά την οπτική οξύτητα και την ι-
κανότητα διάκρισης µεγάλων γραµµάτων σε συν-
θήκες µειωµένου κοντράστ. Αντιθέτως, ήταν ση-
µαντικές όσον αφορά την ικανότητα διάκρισης 
µικρών γραµµάτων στο µειωµένο κοντράστ. Την 
πρακτική αξία αυτού του ευρήµατος δεν την ξέ-

ρουµε ακόµα, διότι δεν έχει ακόµα πραγµατο-
ποιηθεί ανάλογη µελέτη στον αληθινό κόσµο 
και η παρούσα διεξήχθη στο εργαστήριο. Είναι 
τόσο πολλά, όµως, τα δεδοµένα για τη µαύρη 
σοκολάτα και τις επιδράσεις της στην υγεία, 
που προφανώς κάτι υπάρχει εδώ» τόνισε ο κ. 
Κανελλόπουλος.

Πώς θα µπορούσε, όµως, να επηρεάζει η 
µαύρη σοκολάτα την υγεία των µατιών; Μία από 
τις επικρατέστερες θεωρίες είναι ότι αυξάνει τη 
ροή αίµατος στον αµφιβληστροειδή χιτώνα του 
µατιού (ο οποίος φέρει τα κύτταρα-υποδοχείς 
του φωτός, τα ραβδία και τα κωνία), καθώς και 
στο οπτικό νεύρο και στο κέντρο της οράσεως 
στον εγκέφαλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αυ-
ξάνεται η βιοδιαθεσιµότητα οξυγόνου και θρε-
πτικών συστατικών, µε συνέπεια να βελτιώνεται 
η όραση. Ειδικά η αυξηµένη ροή αίµατος στον 
αµφιβληστροειδή είναι πολύ σηµαντική, διότι 
ο χιτώνας αυτός, που βρίσκεται βαθιά µέσα στο 
µάτι, περιέχει πολύ πυκνό δίκτυο αιµοφόρων 
αγγείων, εποµένως µπορεί να είναι αυτός που 
ωφελείται περισσότερο από τη µαύρη σοκολάτα. 
Η σοκολάτα γάλακτος δεν φαίνεται να παρέχει 
τα ίδια οφέλη, καθώς είναι φτωχή σε φλαβανό-
λες. Στη νέα µελέτη, για παράδειγµα, η περιε-
κτικότητα της µαύρης σοκολάτας σε φλαβανόλες 
ήταν 316,3 mg ανά 47 γρ. τροφίµου. Αντιθέτως, 
η περιεκτικότητα της σοκολάτας γάλακτος σε 
φλαβανόλες ήταν µόλις 40 mg ανά 47 γρ. Επι-
πλέον, η σοκολάτα γάλακτος περιέχει πολύ πε-
ρισσότερα λιπαρά και ζάχαρη, εποµένως σε πε-
ρίπτωση υπερκατανάλωσης υπάρχει αυξηµένος 
κίνδυνος παχυσαρκίας και διαβήτη.

«Ασφαλώς θα ήταν πρόωρο να συστήσουµε 
σε έναν άνθρωπο που δεν τρώει σοκολάτα να τη 
βάλει στη ζωή του για να βλέπει καλύτερα. Αν, 
όµως, του αρέσει ήδη η σοκολάτα, δεν υπάρχει 
λόγος να τη στερηθεί. Απλώς θα ήταν προτιµό-
τερο να προσπαθήσει να συνηθίσει την, κατά 
κανόνα πιο πικρή, µαύρη σοκολάτα, η οποία 
αφενός έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο, 
αφετέρου µικρή δυνατότητα να δηµιουργήσει 
άλλα προβλήµατα (όπως ο διαβήτης και η διαβη-
τική αµφιβληστροειδοπάθεια) όταν καταναλώ-
νεται σε µικρές ποσότητες» καταλήγει ο ειδικός.

«Φάρ�ακο» 
για �υαλό, 
καρδιά και 

�άτια η �αύρη 
σοκολάτα

«Η πλούσια σε 
αντιοξειδωτικές φλαβανόλες 
µαύρη σοκολάτα βελτιώνει 
την οπτική οξύτητα, ειδικά 
όταν βλέπουµε σε συνθήκες 
κακού φωτισµού, όπως 
στην οµίχλη ή µε χαµηλό 
κοντράστ στην οθόνη του 
υπολογιστή». Αναστάσιος 
Κανελλόπουλος, 
χειρουργός 
οφθαλµίατρος
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Α
π ο τ ρ ο π ι α σ µ ό 
και φρίκη προ-
καλούν οι συν-
θήκες κάτω από 
τις οποίες ζουν 
παιδιά µε αυτι-
σµό και νοητικά 
π ρ ο β λ ή µ α τ α 
στις εγκαταστά-
σεις του πρώην 
Λοιµωδών στην 
Αγία Βαρβάρα. 
Όπως καταγγέλ-
λουν γονείς και 

συγγενείς, τα παιδιά παραµένουν συνεχώς στο κρεβάτι 
τους, γεµάτα ακαθαρσίες και πολλά από αυτά δεµένα, 
µε τη χρήση ηρεµιστικών να αποτελεί µονόδροµο.

Το χρονικό της µεταστέγασης 
Τον Οκτώβριο του 2017 τα παιδιά ηλικίας 35 έως 52 
ετών µεταφέρθηκαν από το Θεραπευτήριο Σκαραµα-
γκά στο παλαιό Λοιµωδών και σε άλλες κλινικές. Η α-
πόφαση ελήφθη µετά από πορίσµατα του Συνηγόρου 
του Πολίτη βάσει των οποίων «οι φιλοξενούµενοι δεν 
επωφελούνταν από τη λειτουργία της µονάδας, καθώς 
η φροντίδα τους ήταν πληµµελής και µη εξειδικευµένη 
επιστηµονικά». Παράλληλα, τονιζόταν η ανάγκη αποϊ-
δρυµατοποίησης, προκειµένου να είναι πιο κοντά στην 
πόλη και στους δικούς τους ανθρώπους. Ωστόσο, όπως 
εξηγεί στην FS o Παναγιώτης Μπαλακτάρης, νοµικός 
εκπρόσωπος του Συλλόγου «Οικογένεια» Γονέων και 
Κηδεµόνων των Παιδιών µε Χρόνιες Παθήσεις του Θε-
ραπευτηρίου Σκαραµαγκά, παρ’ ότι ο Συνήγορος του 
Πολίτη έκανε λόγο για σταδιακή µεταστέγαση –δύο ή 
τρία παιδιά ανά έξι µήνες–, «τα παιδιά µεταφέρθηκαν 
σε µία µέρα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τη συγκεκρι-
µένη µέρα οι γονείς είχαν πάει έξω από το Θεραπευτή-
ριο Σκαραµαγκά για να διαµαρτυρηθούν διότι δεν ή-
θελαν να µετακινηθούν τα παιδιά, ενώ δεν είχαν λάβει 
και σχετική ενηµέρωση, µε την πολιτεία να ζητάει 
ακόµα και τη σύλληψή τους στα όρια του αυτοφώρου».

Το κολαστήριο της ∆υτικής Αττικής
Τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν τα παι-

ΚΟΛΑΣΗ  
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΩΗΝ ΛΟΙΜΩ∆ΩΝ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

διά περιγράφει στην FS ο Γιώργος Γεωργούλας, πρό-
εδρος του Συλλόγου «Οικογένεια» Γονέων και Κηδε-
µόνων των Παιδιών του Θεραπευτηρίου Σκαραµαγκά: 
«Συγκεκριµένα, φιλοξενούνται στους χώρους του πα-
λαιού νοσοκοµείου σε µονόκλινα δωµάτια-θαλάµους 2 
µ. επί 4 µ., µε έναν διάδροµο, ένα µπάνιο χωρίς κά-
γκελα στο παράθυρο κι ας βρίσκεται στον πρώτο όροφο 
και µια υποτυπώδη χαµηλοτάβανη τραπεζαρία προκάτ 
µε γυψοσανίδες και παράθυρα χωρίς να υπάρχει καλο-
ριφέρ, όπως στους υπόλοιπους χώρους. Υπάρχουν και 
δύο µισές ξύλινες πόρτες, η µία χωρίζει τον όροφο σε 
δύο µέρη, όπου στο δεύτερο τµήµα φιλοξενούνται επι-
κίνδυνα ψυχιατρικά περιστατικά, και η δεύτερη απο-
µονώνει την υποτυπώδη τραπεζαρία, αυξάνοντας τον α-
νυπόφορο περιορισµό των παιδιών µας. Τα παιδιά µας 
δεν προαυλίζονται, τα παραπληγικά δεν τα σηκώνουν, 
παρόλο που τους έχουµε προµηθεύσει αναπηρικά αµα-
ξίδια ειδικού τύπου και γερανάκι ανύψωσης, µε αποτέ-
λεσµα να τρώνε και να ζουν στο κρεβάτι, µε ό,τι κινδύ-
νους συνεπάγεται αυτό (κατάκλιση, λοίµωξη του ανα-
πνευστικού από φαγητό στον πνεύµονα κ.λπ.)».

Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα παιδιά, όταν αποµακρύν-
θηκαν από το Ίδρυµα Σκαραµαγκά, χωρίστηκαν: «Οκτώ 
άτοµα είναι στο “Αναρρωτήριο”, έντεκα άτοµα είναι στο 
κτίριο των “Χανσενικών”, ένα από τα δύο άτοµα (γιατί 
το δεύτερο πέθανε τον περασµένο Αύγουστο) είναι στο 
Ίδρυµα “Αριστεύς” στη Λάρισα, έξι άτοµα είναι στο Ί-
δρυµα Μελισσίων, που επίσης φιλοξενεί ηλικιωµένους 
και άστεγους, ένα άτοµο είναι στο ψυχιατρείο “∆ρο-
µοκαΐτειο”, όπου κατέληξε µε χειροπέδες και µονα-

δική συνοδεία τους αστυνοµικούς µετά την αποτυχη-
µένη προσπάθεια αποασυλοποίησης σε ιδιωτική ει-
δική δοµή για αυτιστικά παιδιά, και άγνωστο πόσα 
ζουν ακόµα από την προηγούµενη αποτυχηµένη µετα-
στέγαση, προ επτά περίπου ετών, που τα σκόρπισαν σε 
διάφορα ιδρύµατα (µεταξύ αυτών είναι και το Ίδρυµα 
Λεχαινών), και από τα 31 άτοµα υπάρχουν επιβεβαιω-
µένοι πάνω από 8 θάνατοι». 

Ανεπαρκές και ανειδίκευτο προσωπικό
«Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ανειδίκευτο στις 
αυξηµένες ανάγκες, χωρίς να µπορεί να ανταποκριθεί, 
αφού στην πλειοψηφία τους είναι βοηθοί νοσηλευτή ή 
βοηθοί πλυντηρίων που έγιναν νοσηλευτές κ.λπ. Με-
γαλύτερο και καθοριστικό πρόβληµα είναι ο δραµα-
τικά µειωµένος αριθµός του προσωπικού, που είναι α-
δύνατο να καλύψει τόσο αυξηµένες ανάγκες µε βάρ-
διες του ενός ή των δύο ατόµων, που δεν επαρκεί ούτε 
καν για επίβλεψη. Οι ατοµικοί φροντιστές που θα έλυ-
ναν σχεδόν εντελώς το πρόβληµα δεν υπάρχουν καθό-
λου» τονίζει ο κ. Γεωργούλας. Μάλιστα, σε επιστολή 
προς την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Θεανώ Φωτίου, γινόταν εκτενής περιγραφή 
των συνθηκών διαβίωσης.

«Τα παιδιά µας αντιµετωπίζονται σαν ετοιµοθάνα-
τοι ασθενείς, κλεισµένα στα δωµάτια χωρίς προαυλι-
σµό, ψυχαγωγία και εκτόνωση, βουλιάζοντας καθηµε-
ρινά στον µαρασµό, αφού δεν υπάρχουν εσωτερικοί 
χώροι προαυλισµού και όλοι οι χώροι είναι κοινόχρη-

Τα παιδιά δεν προαυλίζονται, τα 
παραπληγικά δεν τα σηκώνουν, 
µε αποτέλεσµα να τρώνε και να 
ζουν στο κρεβάτι, µε ό,τι κινδύνους 
συνεπάγεται αυτό.
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στοι µε τους υπόλοιπους τροφίµους του παραρτήµατος, 
που αποτελούνται από ηλικιωµένους, άστεγους, πρώην 
ασθενείς της νόσου Χάνσεν και επικίνδυνα ψυχια-
τρικά περιστατικά, µε τελείως διαφορετικές ανάγκες, 
κάνοντας τη συµβίωση αδύνατη» αναφερόταν, µεταξύ 
άλλων, στην επιστολή. «Ενδεικτικό της ποιότητας φρο-
ντίδας, αλλά ασήµαντο σε σχέση µε τα υπόλοιπα, είναι 
το γεγονός ότι κάποιες φορές τούς φορούν ανάποδα τα 
µπλουζάκια, το µέσα έξω, χωρίς να το αντιλαµβάνονται 
καθώς τα ντύνουν. Σηµαντικές και σοβαρές εξετάσεις, 
όπως π.χ. ορµονολογικές και αρκετές άλλες, µένουν σε 
µόνιµη εκκρεµότητα».

Στον έναν από τους δύο χώρους η χορήγηση πόσι-
µου νερού γίνεται από το µπάνιο, αφού δεν υπάρχει 
κάποιο κουζινάκι ή ψύκτης. Επιπλέον, µε βάση τα στοι-
χεία του περασµένου Ιουλίου, υπήρχε µόνο ένας φυσί-
ατρος, ένας ψυχίατρος και ένας καρδιολόγος µερικές 
φορές την εβδοµάδα, οι οποίοι κάλυπταν τις ανάγκες 
ολόκληρου του παραρτήµατος των 160 ατόµων.

Μονόδροµος η χρήση ηρεµιστικών
Οι καταθλιπτικοί χώροι «απογειώνουν τις κρίσεις 
βίας και αγανάκτησης (όπως θα συνέβαινε στον καθέ-
ναν µας), µε αποτέλεσµα η καθήλωση µε ιµάντες και η 
χρήση ηρεµιστικών να φαίνεται µονόδροµος» καταγ-
γέλλει ο κ. Γεωργούλας. Σύµφωνα µε τον ίδιο, «υπάρ-
χουν αρκετά ανεξήγητα περιστατικά, όπως η µόνιµη 
άρνηση της διοίκησης µε υπεκφυγές και ανυπόστατα 
και παράλογα επιχειρήµατα στο να απαντήσει στα έγ-
γραφα ερωτήµατα των γονέων και δικαστικών συµπα-
ραστατών που ρωτούν τι φάρµακα χορηγούνται στα 
παιδιά τους και µε ποια αιτιολόγηση. Εκτός από την ει-
κόνα παιδιών τα οποία αρκετά συχνά είναι ζαλισµένα, 
µε θολά µάτια, υπάρχει και περιστατικό νοσηλείας παι-
διού µας διασωληνωµένου στην εντατική σε κώµα µε 
πτώση του νατρίου στον οργανισµό του σε σηµείο κιν-
δύνου για εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο. Η πτώση του 
νατρίου είναι µία από τις παρενέργειες των φαρµάκων 
που λαµβάνουν αρκετά από τα παιδιά µας».

Επίσης, ο κ. Γεωργούλας καταγγέλλει ότι «για πάνω 
από έναν χρόνο δεν υπήρχε ειδικότητα παθολόγου 
(και στο διάστηµα αυτό υπήρξε θάνατος) και τώρα υ-
πάρχει για όλο το παράρτηµα ∆υτικής Αττικής των 150 
περιθαλπόµενων µε τρίωρες επισκέψεις τρεις φορές 
την εβδοµάδα, που δεν καλύπτει την καθηµερινή µό-
νιµη επίβλεψη που απαιτείται λόγω σοβαρών προβλη-
µάτων υγείας».

Ε∆Ε για τον θάνατο ενός κοριτσιού
Εν τω µεταξύ, το επόµενο διάστηµα αναµένονται τα α-
ποτελέσµατα εισαγγελικής έρευνας για τον θάνατο 
µιας κοπέλας µε αυτισµό η οποία κατέληξε µετά από 
λοίµωξη που υπέστη στο θεραπευτήριο του πρώην Λοι-
µωδών.

δές, γιατί υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που το απο-
δεικνύουν, όπως και ξυλοδαρµούς. Εξωφρενικό είναι 
και το γεγονός ότι µία κοινωνική λειτουργός που δη-
λώνει υπάλληλος της διοίκησης ζητούσε επίµονα τις 
πρωτότυπες ταυτότητες των παιδιών µε επιχείρηµα σε 
τρεις τουλάχιστον µητέρες ότι σε περίπτωση θανάτου 
δεν θα τα παραλαµβάνει το γραφείο τελετών χωρίς την 
ταυτότητα».

Η απάντηση του υπουργείου
Τον περασµένο Μάρτιο και ενώ είχαν αρχίσει να δη-
µοσιεύονται στον Τύπο οι φωτογραφίες των παιδιών, 
το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «διατάραξη της λει-
τουργίας της Μονάδας και της ηρεµίας των περιθαλ-
πόµενων για λόγους πολιτικών ή άλλων σκοπιµοτήτων 
που έχει συνέπειες στους ίδιους τους ωφελούµενους. 
Σύµφωνα µε τα διεθνή πρωτόκολλα και τις γραπτές ο-
δηγίες των θεραπόντων ιατρών, ακολουθείται η πρα-
κτική της καθήλωσης εξατοµικευµένα. ∆ηλαδή για 
άτοµα που αποδεδειγµένα µπορούν να βλάψουν ανε-
πανόρθωτα τον εαυτό τους όταν βρίσκονται σε κατά-
σταση υπερδιέγερσης. Η καθήλωση, που ακολουθού-
σαν ως µέτρο αντιµετώπισης των διεγέρσεων από ετών 
και στη Μονάδα του Σκαραµαγκά, στις νέες µονάδες 
σταδιακά µειώνεται, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες». 

Μάλιστα, λαµβάνοντας ως µέτρο σύγκρισης το Ί-
δρυµα Σκαραµαγκά, χαρακτήριζε τις συνθήκες «βελτι-
ωµένες», µε τον προαυλισµό να γίνεται «όταν το επι-
τρέπουν οι συνθήκες σε κήπο µε ειδικές προδιαγραφές 
ή στον ελεύθερο χώρο του παραρτήµατος. Καθηµερινά 
γίνεται εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία, καθηµερινά 
γίνεται ιατρικός έλεγχος και δύο φορές την ηµέρα του-
λάχιστον γίνεται έλεγχος ζωτικών σηµείων. Οι γονείς 
έχουν την υποστήριξη ψυχολόγου και κοινωνικού λει-
τουργού και όλου του προσωπικού, που επί 30 (ή και 
41) χρόνια φροντίζει τα παιδιά τους, κάτω από πολύ δύ-
σκολες συνθήκες. Το κράτος βελτίωσε τη ζωή των φιλο-
ξενουµένων, όπως έχει καθήκον και υποχρέωση».

Υπόµνηµα προς τον ΟΑΕ∆
Σε υπόµνηµα των γονέων και κηδεµόνων προς το δι-
οικητικό συµβούλιο του ΟΑΕ∆, καθώς το Ίδρυµα Σκα-
ραµαγκά είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού, περιλαµ-
βάνονται προτάσεις για την αξιοποίηση του κτιριακού 
συγκροτήµατος όπου έζησαν τα παιδιά. Μεταξύ άλλων, 
ζητούν εκ νέου δωρεάν παραχώρηση αορίστου χρόνου 
ολόκληρου του κτιριακού συγκροτήµατος.

Σύµφωνα µε τον κ. Γεωργούλα, «θα µπορούσε να 
έχει τη µορφή εξοχικών κατοικιών ή χωριού-πάρκου 
ΑµεΑ µε όλες τις παροχές, µε χώρους ψυχαγωγίας εσω-
τερικούς και εξωτερικούς και δυνατότητα επίσκεψης, 
µερικής ή ολικής φιλοξενίας παιδιών ή ενηλίκων µε 
παρόµοιες βαριές αναπηρίες, ανακουφίζοντας τα ίδια 
και τις οικογένειές τους που ζουν εγκλωβισµένοι στα 
σπίτια, αφού, δυστυχώς, ορισµένες παθήσεις βαριάς α-
ναπηρίας µπορούν να γίνουν επικίνδυνες για τα ίδια 
και τους γύρω τους. Η θέση µας είναι να ζουν σε έναν 
όµορφο και ασφαλή χώρο που δεν θα θυµίζει ίδρυµα, 
άσυλο ή νοσοκοµείο και θα τους παρέχει όλα όσα χρει-
άζονται για να έχουν µια αξιοπρεπή, ανθρώπινη και 
ευτυχισµένη ζωή και όχι να ζουν σε χώρους νοσοκο-
µείου-ιδρύµατος µε διαβίωση ετοιµοθάνατου ασθενή».

Όσο για τις επόµενες κινήσεις του συλλόγου; «Θα 
κάνουµε οτιδήποτε χρειαστεί µε την πολύτιµη βοήθεια 
όλων όσοι επιθυµούν να βοηθήσουν. Σκοπός µας είναι 
να προσφέρουµε σε αυτά τα υπέροχα πλάσµατα τη ζωή 
που δικαιούνται και τους αξίζει, τη στιγµή που κάποιοι 
τα έχουν καταδικάσει σε σύγχρονους οσιοµάρτυρες» 
καταλήγει ο κ. Γεωργούλας.

Ο δραµατικά µειωµένος αριθµός 
του προσωπικού είναι αδύνατο να 
καλύψει τόσο αυξηµένες ανάγκες 
µε βάρδιες του ενός ή των δύο 
ατόµων.

Όπως περιγράφει ο κ. Γεωργούλας, «η οικογένεια 
του παιδιού, που θεωρούσε, όπως όλοι µας, ότι βρίσκε-
ται σε ασφαλή κρατική δοµή, ενηµερώθηκε για τον θά-
νατό του από δηµοσιεύµατα και όχι από το ίδρυµα, που 
είχε προχωρήσει τη διαδικασία ταφής εν αγνοία τους. 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ιδρύµατος, δεν είχε αυτι-
σµό, είχε σοβαρό πρόβληµα µε την καρδιά της και δεν 
είχε δεθεί ποτέ µε ιµάντα, το οποίο είναι απόλυτα ψευ-
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sports

Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Γ
ια ακόµη ένα Σαββατοκύριακο το στοιχηµα-
τικό ενδιαφέρον είναι µεγάλο, καθώς υπάρ-
χει αγωνιστική δράση σε όλα τα σηµαντικά 
ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, µε την αγωνία 
να κορυφώνεται όσο η σεζόν πλησιάζει στην 
τελική της ευθεία. Εµείς έχουµε ξεχωρίσει 

πέντε επιλογές συνολικά, µε τις τρεις από αυτές να είναι οι 
βασικές. Ας περάσουµε στην ανάλυση των αγώνων.

Άκρως παραγωγικός ο ΠΑΟΚ
Θα ξεκινήσουµε τις προτάσεις µας από την ελληνική 
Superleague και το ντέρµπι της Θεσσαλονίκης, ανάµεσα σε 
ΠΑΟΚ και Άρη. Ο ΠΑΟΚ παίζει αδιαµφισβήτητα το καλύ-
τερο ποδόσφαιρο στη χώρα, δηµιουργεί φάσεις και σκορά-
ρει µε χαρακτηριστική ευκολία, ενώ η ψυχολογία και η αυ-
τοπεποίθηση της οµάδας βρίσκονται στα ύψη, καθώς µοιάζει 
αδύνατο να ξεφύγει το φετινό πρωτάθληµα από τον «δικέ-
φαλο». Ο Άρης, από την πλευρά του, βρίσκεται σε πολύ 
καλή αγωνιστική κατάσταση µετρώντας τρεις νίκες και µία 
ισοπαλία στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του, είναι δεδο-
µένο πως θα δώσει τα πάντα για να αποσπάσει οτιδήποτε θε-
τικό κόντρα στον «µισητό» του αντίπαλο και το σενάριο του 
να βρει κι αυτός δίχτυα δεν φαντάζει απίθανο. «Βλέπουµε» 
παιχνίδι µε γρήγορο ρυθµό, φάσεις και γκολ, έτσι θα πάµε 
µε το Over 2.5 σε απόδοση 2.12.

Επιστρέφει στις επιτυχίες η Ντόρτµουντ
Συνεχίζουµε µε γερµανική Bundesliga και το πολύ ενδια-
φέρον παιχνίδι ανάµεσα σε Ντόρτµουντ και Λεβερκούζεν. 
Σε πλήρη αποσύνθεση µοιάζει να είναι η Ντόρτµουντ το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα, µετράει τρεις ισοπαλίες και 
δύο ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως 
διοργάνωσης και καλείται να βρει άµεσα τα πατήµατά της, 
καθώς η Μπάγερν έχει πλησιάσει στο -3 και δεν αποκλεί-
εται να χαθεί ένα πρωτάθληµα που φάνταζε σίγουρο µέχρι 
και πριν από λίγο καιρό. Η Λεβερκούζεν, από την πλευρά 
της, «τρέχει» ρεκόρ 3-1-1 στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στο ντέρµπι 

της Τούµπας

δια της, είναι στο -5 από την τετράδα και τα εισιτήρια του 
Champions League, ωστόσο την ήδη δύσκολη αποστολή της 
θα επιβαρύνει και η κούραση από το παιχνίδι της Πέµπτης 
κόντρα στην Κράσνονταρ. Έδρα, ποιότητα και απόλυτο κίνη-
τρο µας οδηγούν στην επιλογή του άσου, ο οποίος προσφέ-
ρεται σε απόδοση 1.90.

Σκοράρουν αµφότερες στη Φλωρεντία
Περνάµε στην ιταλική Serie A και την κόντρα της Φιορε-

ντίνα µε την Ίντερ. Αµφότερες βρίσκονται σε καλή αγωνι-
στική κατάσταση, καθώς η Φιορεντίνα παραµένει αήττητη 
στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνω-
σης µετρώντας τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, ενώ η 
Ίντερ προέρχεται από τρεις σερί νίκες σε πρωτάθληµα και 
Ευρώπη (δεν υπολογίζεται η εντός έδρας αναµέτρηση µε τη 
Ραπίντ) όντας πλέον εντός της πρώτης τετράδας, που είναι 
και ο βασικός της στόχος. Η µεσοεπιθετική ποιότητα των 
δύο οµάδων είναι δεδοµένη, το σενάριο του να σκοράρουν 
έστω από µία φορά φαντάζει πολύ πιθανό στα µάτια µας, έτσι 
θα επιλέξουµε το καλοπληρωµένο Goal/Goal σε απόδοση 
1.80.

Αυτές είναι οι τρεις βασικές προτάσεις του Betarades.gr. 
Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη παιχνίδια 
και συγκεκριµένα το Λεγκανές - Βαλένθια, όπου θα κρατή-
σουµε το 2 DNB σε απόδοση 1.90, και το Άρσεναλ - Σαουθά-
µπτον, όπου θα κρατήσουµε το 1 & Over 1.5 σε απόδοση 1.70.

Goal Tips
* Κιέβο - Τζένοα (24/02, 16:00): Η Τζένοα δεν έχει ιδιαίτερο 
βαθµολογικό ενδιαφέρον κι αυτό φαίνεται και στην αγωνιστική της 
συµπεριφορά, καθώς σκοράρει και δέχεται γκολ µε ευκολία, έχοντας 
επιβεβαιώσει το Goal/Goal στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της σε 
επίπεδο πρωταθλήµατος. ∆εν αναµένεται αλλαγή συµπεριφοράς 
από πλευράς Γενοβέζων, το Goal/Goal κόντρα στην Κιέβο δίνεται σε 
απόδοση 1.91 και µπορεί να αποτελέσει επιλογή.

* Μονπελιέ - Ρεµς (24/02, 16:00): Η Μονπελιέ είναι ίσως η πιο 
«σφιχτή» οµάδα της Ligue 1, καθώς σκοράρει και δέχεται γκολ 
µε χαρακτηριστική δυσκολία, ενώ τα 9/11 τελευταία παιχνίδια της 
ανεξαρτήτως διοργάνωσης συνοδεύτηκαν από Under 2.5, σενάριο το 
οποίο βρίσκουµε σε απόδοση 1.50.

* Μάντσεστερ Γιουν. - Λίβερπουλ (24/02, 16:05): Ένα αρκετά 
ενδιαφέρον στατιστικό προκύπτει από τα τελευταία αποτελέσµατα των 
δύο οµάδων, καθώς αµφότερες προέρχονται από 3/4 Under 2.5, παρά 
τη δεδοµένη ποιότητά τους µεσοεπιθετικά. Αµφότερες έχουν ισχυρό 
κίνητρο σε αυτό το ντέρµπι, δύσκολα θα «ανοίξει» το µατς, µε το 
Under 2.5 να προσφέρεται σε απόδοση 2.05.

Seri Tips
* Αϊντχόφεν - Φέγενορντ (24/02, 15:30): Η PSV έχει χάσει 
την αµυντική της σταθερότητα, µε αποτέλεσµα να έχει έρθει 
ισόπαλη στα 3/5 τελευταία παιχνίδια της (και οι τρεις ισοπαλίες 
µε σκορ 2-2) και πλέον να πρέπει να «ιδρώσει» για τον τίτλο. 
Το παιχνίδι µε τη Φέγενορντ είναι ντέρµπι, η ισοπαλία δεν 
φαντάζει απίθανη και προσφέρεται σε απόδοση 4.60.

* Ναντ - Μπορντό (24/02, 16:00): Η Μπορντό µοιάζει αδύ-
ναµη µακριά από το «σπίτι» της, έχει γνωρίσει τέσσερις ήττες 
στις πέντε τελευταίες εξόδους της σε επίπεδο πρωταθλήµατος, 
ενώ έχει σκοράρει µόλις σε 1/6 εκτός έδρας παιχνίδια της. Η 
Ναντ εντός έδρας έχει δυναµική και ο άσος σε απόδοση 2.08 
µπορεί να αποτελέσει επιλογή.

* Αννόβερο - Άιντραχτ Φρ. (24/02, 16:30): Σε «βασίλισσα» 
της ισοπαλίας έχει µετατραπεί τον τελευταίο µήνα η Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης, καθώς προέρχεται από πέντε σερί ισοπαλίες, 
ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης (δεν υπολογίζεται το 
παιχνίδι της Πέµπτης κόντρα στη Σαχτάρ). Το Αννόβερο έχει 
ισχυρό κίνητρο, καθώς παλεύει για την παραµονή του, εποµέ-
νως θα παλέψει ακόµη και για τον βαθµό, µε την ισοπαλία να 
προσφέρεται σε απόδοση 3.90.

Head 2 Head
* Ντεν Χάαγκ - Άγιαξ (24/02, 13:15): Οι δύο οµάδες έχουν 
αναµετρηθεί σε αυτό το γήπεδο 15 φορές, µε τον Άγιαξ να έχει το 
πάνω χέρι, καθώς το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 1-5-9. ∆ύσκολα 
θα αφήσει πίσω του βαθµούς ο «Αίαντας» κι αυτή τη φορά, 
µε το διπλό να προσφέρεται σε απόδοση 1.25 και να αποτελεί 
«µαξιλαράκι».

* Χάµιλτον - Ρέιντζερς (24/02, 14:15): Πελατειακές σχέσεις 
έχουν αποκτήσει οι δύο οµάδες, καθώς σε µια σειρά 10 αναµε-
τρήσεων σε αυτό το γήπεδο το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 0-1-9. 
Φαβορί και αυτή τη φορά η Ρέιντζερς, µε τη νίκη της να δίνεται 
σε απόδοση 1.30 και να αποτελεί επίσης «µαξιλαράκι».

* Μπολόνια - Γιουβέντους (24/02, 16:00): ∆εν τίθεται θέµα 
σύγκρισης ανάµεσα στις δύο οµάδες ούτε τη δεδοµένη χρονική 
στιγµή, αλλά ούτε και βάσει προϊστορίας, καθώς σε 20 επισκέ-
ψεις της σε αυτό το γήπεδο η Γιουβέντους µετράει 14 νίκες, 
πέντε ισοπαλίες και µόλις µία ήττα. Αυτή τη φορά η νίκη της 
Γιούβε δίνεται σε απόδοση 1.50 και πιθανόν να επιβεβαιωθεί 
ακόµη µια φορά.

24/02
13:00  Λεγκανές - Βαλένθια   2 (DNB)  1.90
16:05  Άρσεναλ - Σαουθάµπτον   1 & Over 1.5  1.70
19:00  Ντόρτµουντ - Λεβερκούζεν   1  1.90
19:30  ΠΑΟΚ - Άρης   Over 2.5  2.12
21:30  Φιορεντίνα - Ίντερ   Goal/Goal  1.80
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«ΤΕΣΛΑ», ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΦΕΥΡΕΤΗ
Από τις 23/2 έως και τις 28/2 το Βιοµηχανικό Μου-
σείο Φωταερίου παρουσιάζει µια… ηλεκτρισµένη 
παράσταση για έναν από τους σηµαντικότερους ε-
πιστήµονες της ιστορίας. Η παράσταση «Τέσλα», σε 
σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή, αναδεικνύει το όραµα 
και τη ζωή του Σερβοαµερικανού ανθρωπιστή-ε-
φευρέτη Νίκολα Τέσλα. Οι βιοµηχανικοί χώροι του 
µουσείου, σε συνδυασµό µε ένα σκηνικό που πα-
ραπέµπει σε επαγωγικό κινητήρα και την πρωτό-
τυπη τεχνική του projection mapping, συνθέτουν 
υπό τους ήχους της ηλεκτρονικής µουσικής µια µο-
ναδική θεατρική εµπειρία που θα συναρπάσει τόσο 
το ενήλικο όσο και το εφηβικό κοινό. Η παράσταση 
είναι προσβάσιµη σε κωφούς και σε άτοµα µε βα-
ρηκοΐα.

P.O. BOX UNABOMBER
Ένας άνθρωπος εξαφανίζεται. Η γυναίκα του και το παιδί του κοι-
µούνται στο διπλανό δωµάτιο. Η θερµοκρασία του πλανήτη ανε-
βαίνει 1 ακόµα βαθµό. Ένα αρχαίο πρωτοθηλαστικό βγαίνει από το 
δάσος. Ένας αστυνοµικός αρχίζει την έρευνα. Ένας επιστήµονας 
αποφασίζει να κατασκευάσει διαστηµικό ανελκυστήρα. Όλα συµ-
βαίνουν κάτω από το άγρυπνο βλέµµα ενός δορυφόρου στο µα-
κρινό ∆ιάστηµα. Σε έναν δυστοπικό κόσµο ξεδιπλώνονται παράλ-
ληλα η διαδροµή του Αµερικανού οικολόγου τροµοκράτη Τεντ 
Καζίνσκι ( που πρόσφατα έγινε µίνι σειρά από το Netflix), µιας 
δυτικής µακρόρυγχης έχιδνας που αναζητά το ταίρι της προκει-
µένου να µην εξαφανιστεί ως είδος και µιας οικογένειας που δια-
λύεται υπό την πίεση µιας ανεξήγητης εξαφάνισης. Ένα ποιητικό 
«µανιφέστο» για την περιβαλλοντική καταστροφή και τον περιορι-
σµό της ελευθερίας του ανθρώπου που επιφέρει η ανεξέλεγκτη α-
νάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας. Στον πολυχώροFaust από 25 
Φεβρουαρίου και για 20 µόνο παραστάσεις.

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΗ 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος θα βρεθεί στη σκηνή  
του Άλσους την Τσικνοπέµπτη, µε ένα πρόγραµµα 
µε δηµοτικά και λαϊκά τραγούδια. Εκεί θα έχουµε 
την ευκαιρία να γνωρίσουµε και τον εγγονό του, 
που ακολουθεί τα βήµατά του. Ποτό και φαγητό, 
χορός και διασκέδαση. Τσικνοπέµπτη µε όλη τη 
σηµασία της λέξης. Μαζί του στη σκηνή ο ∆ιονύσης 
Σαββόπουλος.

∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΣ
Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, εγκαινιάζεται η αναδροµική έκθεση του εικαστικού ∆ηµοσθένη Σκουλάκη 
µε τίτλο «Ένας µεγάλος αντιφατικός», η οποία θα διαρκέσει έως τις 5 Μαΐου. Η έκθεση περιλαµβάνει περίπου 100 έργα ζωγραφικής, ξεκινώντας 
από την πρώιµη περίοδό του, το 1957. Αντιφατικός, διανοούµενος, µποέµ, µε λεπτή οµορφιά και πολύ χιούµορ, o ∆ηµοσθένης Σκουλάκης υπήρξε 
ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της γενιάς του ’70, µιας γενιάς διπλά σηµαδεµένης στο ξεκίνηµά της, τόσο από την αποµάκρυνση αρ-
κετών Ελλήνων καλλιτεχνών από τις πρωτοπορίες του 20ού αιώνα και την επιστροφή στην πραγµατικότητα όσο και από τις τραυµατικές εµπειρίες 
της δικτατορίας και της µετεµφυλιακής Ελλάδας. Καθοδηγούµενος από τις προτροπές του Τσαρούχη, ήδη από πολύ νεαρή ηλικία, έµαθε να αγαπά 
τη ζωγραφική διαδικασία και υιοθέτησε έναν δικό του ρεαλισµό, πιο µοντέρνο, µια ζωγραφική αντίληψη που κυριάρχησε σε όλες τις εκφάνσεις 
του βίου του, δίνοντας σχεδόν πάντα πρωταρχικό ρόλο στο βλέµµα του.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μπάρι Τζέν-
κινς ΠΑΙΖΟΥΝ: Κίκι Λέιν, Στεφάν Τζέιµς, 
Κόλµαν Ντοµίνγκο, Τεγιονά Πάρις, Ρετζίνα 
Κινγκ

Τρεις φαροφύλακες πηγαίνουν για έξι εβδοµάδες σε ένα ακατοίκητο νησί, 20 µίλια µακριά από τις 
δύσβατες ακτές της Σκοτίας. Καθώς ο Τόµας (Πίτερ Μούλαν), oΤζέιµς (Τζέραρντ Μπάτλερ) και ο 
Ντόναλντ (Κόνορ Σουίντελς) τακτοποιούνται στη συνηθισµένη, µοναχική τους ρουτίνα, κάτι απρό-
σµενο και πιθανώς καταλυτικό συµβαίνει, όταν πέφτουν πάνω σε κάτι που δεν είναι δικό τους για 

να το κρατήσουν. Από πού ήρθε; Σε ποιαν ανήκει; Ένα πλοίο εµφανίζεται από µακριά και µπορεί να έχει τις 
απαντήσεις… Μια σκληρή µάχη για επιβίωση ξεκινά, ενώ η απληστία αντικαθιστά την πίστη και η αποµόνωση 
τροφοδοτεί την παράνοια. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ εµπνευσµένο από έναν αληθινό και αινιγµατι-
κό θρύλο, το µυστήριο των νησιών Φλάναν. Με φόντο ένα οµιχλώδες αποµονωµένο νησί, ο ταλαντούχος ∆ανός 
Κρίστοφερ Νάιχολµ («The Killing», «Taboo») σκηνοθετεί ένα κλειστοφοβικό και συγκινητικό θρίλερ εποχής.

CORGI: ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ
THE QUEEN’S CORGI

Η συναρπαστική περιπέτεια του Ρεξ, του αγαπηµένου σκύλου της βασίλισσας Ελισάβετ, που το 
σκάει από το παλάτι και βρίσκεται αβοήθητος σε ένα καταφύγιο σκύλων στο Λονδίνο. Εκεί θα 
µπλέξει σε ένα κλαµπ κυνοµαχιών γεµάτο άγρια αδέσποτα και θα µάθει πως για να γίνει ο πρώ-
τος σκύλος θα πρέπει να το κερδίσει µε την αξία του. Κατά τη διάρκεια του επικού ταξιδιού του 

για να βρει τη βασίλισσα, ο Ρεξ θα ερωτευτεί, θα ενηλικιωθεί και θα ανακαλύψει τον αληθινό του εαυτό. Από 
τον πρωτοπόρο του 3D animation Μπεν Στάσεν, σκηνοθέτη των επιτυχηµένων «Ροβινσώνας Κρούσος», «Το 
µαγικό σπίτι» και «Ο γιος του Μεγαλοπατούσα», έρχεται ένα corgi που θα αγαπήσουν όλοι!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπεν Στάσεν, Βίνσεντ Κέστελουτ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ροµπ Σπράκλιν, Τζόνι Σµιθ ΑΚΟΥΓΟ-
ΝΤΑΙ ΟΙ: Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Ντίνος Σούτης, Φώτης Πετρίδης, Λίλα Μουτσοπούλου, Γιάννης 
Στεφόπουλος, Γιάννης Υφαντής, Σοφία Παναηλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κρίστοφερ Νάιχολµ ΣΕΝΑΡΙΟ: Σελίν Τζόουνς, Τζο Μπόουν ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέραρντ 
Μπάτλερ, Πίτερ Μούλαν, Κόνορ Σουίντελς

ΑΝ Η Ο∆ΟΣ ΜΠΙΛ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ
IF BEALE STREET 
COULD TALK

Ο ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
THE VANISHING

Χάρλεµ, αρχές δεκαετίας του 
’70. Η Τις (Κίκι Λέιν) και ο 
Φόνι (Στεφάν Τζέιµς) είναι 
πολύ ερωτευµένοι. Η ζωή 

τους ανατρέπεται όταν ο Φόνι φυλα-
κίζεται για ένα έγκληµα που δεν έχει 
διαπράξει. Η Τις ανακαλύπτει ότι είναι 
έγκυος και αγωνίζεται µε τη βοήθεια 
του δικηγόρου και της οικογένειάς 
της για να αποδείξει την αθωότητά 
του. Ο βραβευµένος µε Όσκαρ σκη-
νοθέτης και σεναριογράφος Μπάρι 
Τζένκινς επιστρέφει –µετά το οσκαρικό 
«Moonlight»– µε το «Αν η οδός Μπιλ 
µπορούσε να µιλήσει», που είναι υπο-
ψήφιο για τρία Όσκαρ: Β΄ Γυναικείου 
Ρόλου, ∆ιασκευασµένου Σεναρίου και 
Μουσικής. Πρόκειται για την κινηµατο-
γραφική µεταφορά του οµώνυµου µυ-
θιστορήµατος του Τζέιµς Μπόλντγουιν, 
µιας συγκινητικής ιστορίας για τον 
αδιάσειστο δεσµό ενός ζευγαριού και τη 
δύναµη της αφροαµερικανικής οικογέ-
νειας σε µια σκληρή εποχή προκαταλή-
ψεων και ρατσισµού.

CI
NE

M
A
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Είναι δύσκολο 
αλλά και 
προκλητικό είδος 
ο µονόλογος, 
και ένα µεγάλο 
σχολείο που σε 
εξελίσσει, άρα 
καλοδεχούµενο. 
Η µοναξιά είναι 
στο καµαρίνι. Στη 
σκηνή δεν είσαι 
µόνος, είσαι µε 
το κοινό δίπλα 
σου, σύµµαχο, 
τουλάχιστον έτσι 
το νιώθω εγώ.

INFO

Το είδος της – Ο 
τελευταίος µονόλογος 
της Anne Sexton
Κείµενο - ερµηνεία 
- σκηνοθεσία: Μάρω 
Παπαδοπούλου
Μετάφραση ποιηµάτων: 
∆ήµητρα Σταυρίδου
Επιµέλεια κίνησης: 
Μαρία Κολιοπούλου
Μουσική επιµέλεια: 
Μάρω Παπαδοπούλου
Faust Theater
Καλαµιώτου 11 & 
Αθηναΐδος 12
Μοναστηράκι
Κάθε Σάββατο & Κυριακή 
στις 18:00
Τιµές εισιτηρίων: 
€12, €10 (µειωµένο, 
φοιτητικό), €5 (ατέλειες, 
ανέργων)

H ηθοποιός Μάρω Παπαδοπούλου επιστρέφει στο θεατρικό περι-
βάλλον του µονολόγου ερµηνεύοντας τη θρυλική Αµερικανίδα 
ποιήτρια Anne Sexton. Έχει ειπωθεί για τη Sexton ότι κατάφερε 

να φέρει το θέατρο στην ποίηση και την ποίηση στο θέατρο. Η παράσταση α-
ναζητά τη γυναικεία ταυτότητα µέσα από τους επώδυνους πολλές φορές ρό-
λους «κόρη - ερωµένη - σύζυγος - µητέρα - θεραπευόµενη».

Αν και θρύλος των γραµµάτων και των τεχνών, η Anne Sexton, όπως πολ-
λοί ποιητές, δεν είναι πολύ δηµοφιλής στην Ελλάδα. Γιατί, πιστεύετε, µας 
«δυσκολεύει» η ποίηση σαν αναγνώστες, ενώ σαν χώρα έχουµε γεννήσει 
τόσο µεγάλους ποιητές;
Κατά την ταπεινή µου γνώµη, το ένα δεν έχει να κάνει µε το άλλο. Ο τόπος 
φέρει στο DNA του το παρελθόν του, εννοώ την πνευµατική του παρακατα-
θήκη, και εξακολουθεί να λούζεται από το συγκεκριµένο φως, να βρέχεται 
από αυτή τη θάλασσα… αυτά µπορεί να είναι υλικά που θα εµπνεύσουν έναν 
µεγάλο ποιητή. Όµως το πώς πορεύεται ο «πολύς» κόσµος, το αν εκπαιδεύ-
εται να δίνει σηµασία στο αιώνιο και όχι στο ευτελές, στο διαχρονικό και όχι 
στο εφήµερο, αν του δίνεται η δυνατότητα να έχει ελεύθερο χρόνο να στοχα-
στεί, να διαβάσει, ή κινείται διαρκώς µε όρους ταχύτητας εικόνων και διαδι-
κτύου, αυτοί και άλλοι ίσως λόγοι µπορεί να καταστήσουν την ποίηση, αλλά 
και τη λογοτεχνία, το θέατρο, το σινεµά, «δύσκολα» είδη. Όµως ελπίδα και 
ποιητές πάντα θα υπάρχουν.

Εσάς τι σας συγκίνησε στην προσωπικότητα της Sexton;
Η γοητεία της, η οµορφιά της, ο τρόπος που µιλούσε για όλα όσα την αφο-
ρούσαν και τη δυσκόλεψαν, χωρίς φόβο, µε χιούµορ και αυτοσαρκασµό, το 
πάθος της για το γράψιµο, η πάλη της µε την ψυχική ασθένεια, η προσπά-
θειά της να ανταποκριθεί σε όλους αυτούς τους δύσκολους ενίοτε ρόλους –
κόρη, ερωµένη, µητέρα, σύζυγος–, η διαρκής της αναζήτηση της αγάπης και 
το πώς τελικά επέλεξε να «φύγει» παραδινόµενη στην παρηγορητική αγκα-
λιά του θανάτου…

Ο «Τελευταίος µονόλογος της Anne Sexton» είναι δικό σας κείµενο. Πού 
βασιστήκατε για τη συγγραφή του;
Βασίστηκα αρχικά στην έκδοση «Anne Sexton – Ποιήµατα» από τις εκδό-
σεις Printa σε µετάφραση ∆ήµητρας Σταυρίδου (2010) – το βιβλίο ευτυ-
χώς κυκλοφορεί ακόµη. Η ίδια η ∆ήµητρα Σταυρίδου µου έδωσε, εκτός από 
την άδειά της να χρησιµοποιήσω τις εξαιρετικές µεταφράσεις της, και επι-
πλέον πληροφορίες για τη ζωή της Sexton. Στη συνέχεια αναζήτησα υλικό 
στο διαδίκτυο, βίντεο, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, ποιήµατα. Τέλος, σε ένα 
δεύτερο στάδιο επεξεργασίας του κειµένου, πολύτιµη ήταν η έκδοση που 
προµηθεύτηκα από το εξωτερικό «Anne Sexton – A self-portrait in letters» 
(Mariner Books), ουσιαστικά δηλαδή η αλληλογραφία της, µαζί µε λεπτο-
µερή βιογραφικά στοιχεία. Φυσικά ένα µεγάλο µέρος του κειµένου είναι η 
ίδια η ποίησή της. Να σηµειώσω εδώ ότι τρία από τα ποιήµατα της παράστα-
σης είναι σε µετάφραση Γιάννη Αντιόχου και Ευτυχίας Παναγιώτου.

Και επιλέξατε να είναι µονόλογος. Ισχύει πως αυτό, για έναν ηθοποιό, 
είναι το δυσκολότερο είδος;
Είναι η δεύτερη φορά που αναµετριέµαι µε αυτό το είδος. Η πρώτη ήταν 
η παράσταση «Ντε Σαντ. Στη Ζυστίν» του Τσέζαρις Γκραουζίνις. Αυτή τη 
φορά η επιπλέον δυσκολία ήταν ότι εγώ συνέθεσα το κείµενο, ότι µε α-
φορούσε πολύ και γι’ αυτόν τον λόγο πήρα και την τελική καλλιτεχνική 
ευθύνη. Είναι δύσκολο αλλά και προκλητικό είδος, και ένα µεγάλο σχο-
λείο που σε εξελίσσει, άρα καλοδεχούµενο. Η µοναξιά είναι στο καµα-
ρίνι. Στη σκηνή δεν είσαι µόνος, είσαι µε το κοινό δίπλα σου, σύµµαχο, 
τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ. Φυσικά κατά τη διαδικασία είχα πολύτι-
µους δηµιουργικούς συνεργάτες τη χορογράφο Μαρία Κολιοπούλου, τον 
κινηµατογραφιστή και συγγραφέα Σπύρο Μαντζαβίνο και τον ηθοποιό 
και σκηνοθέτη Μπάµπη Γαλιατσάτο. Φίλοι, ταλαντούχοι και δηµιουρ-
γικά υποστηρικτικοί. Το θέατρο δεν γίνεται ποτέ από έναν.

Αν χρονικά τοποθετούσαµε τη Sexton στο σήµερα, θα ήταν µία από τις 
γυναίκες που πρωτοστάτησαν στο κίνηµα #metoo;
Αµφιβάλλω… Η Sexton για τις δυσάρεστες εµπειρίες της ζωής βρήκε τον 
τρόπο να εκφραστεί ανοιχτά και µε τόλµη, µέσα από την ποίησή της. Ε-
πίσης, δεν ήταν ένα άτοµο politically correct. Αλλά θα σας απαντήσω 
µε τα δικά της λόγια, γιατί είχε δεχτεί ανάλογες ερωτήσεις για τα πολι-
τικά και κοινωνικά θέµατα της εποχής της: «Φυσικά και ενδιαφέροµαι 
για όσα συµβαίνουν. Πιστεύω όµως ότι το να ενδιαφέρεσαι δεν είναι το 
ίδιο µε το να γράφεις καλά» και «Οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να ανακαλύ-
ψουν ποιοι είναι […] εγώ γράφω για τα ανθρώπινα συναισθήµατα, γράφω 
για τα εσωτερικά, όχι για τα ιστορικά γεγονότα».

Η Sexton κατόρθωσε, όσο ζούσε, να γίνει µία από τις ποιητικές διαση-
µότητες της εποχής της, εκδίδοντας ποιητικές συλλογές, διδάσκοντας 
σε µεγάλα πανεπιστήµια, ενώ το 1967 κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ. 
Χωρίς το βάσανο της ασθένειάς της θα ήταν εξίσου µεγάλη ποιήτρια ή 
αυτό ήταν που τροφοδοτούσε την έµπνευσή της;
Αυτό κανείς δεν µπορεί να το πει µε σιγουριά. Φυσικά και η αφορµή για 
να γράψει (ή, µάλλον, για να ξαναπιάσει το «µολύβι», µια και οι πρώτες 
απόπειρες γραφής στην εφηβεία είχαν ανακοπεί από κάποιο πικρό σχό-
λιο της µητέρας της) ήταν η παρότρυνση του ψυχιάτρου της να βρει κάτι 
δηµιουργικό. Όµως αν δεν είχε το ταλέντο, αυτό δεν θα αρκούσε. Φυ-
σικά και ένα µεγάλο µέρος της ποίησής της αφορά την ψυχική της α-
σθένεια και τις εµπειρίες της γύρω από αυτήν, όµως σηµασία έχει και το 
«πώς» έγραψε.

Αν µε κάποιον µαγικό τρόπο µπορούσατε να βρεθείτε στο ίδιο δωµά-
τιο µε τη Sexton, τι θα τη ρωτούσατε;
Νοµίζω, θα την κοιτούσα αρκετή ώρα σιωπηλά και ίσως να µε εξέπληττε 
µια της αντίδραση. Ίσως της ζητούσα να µου περιγράψει την πιο ευτυχι-
σµένη και την πιο δύσκολη στιγµή της ζωής της.

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μάρω 
Παπαδοπούλου

«Η µοναξιά 
είναι στο 
καµαρίνι»
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Σπανάκι 
σούπα 

µε άρωµα 
ελληνικό

1. Σε µια κατσαρόλα λιώνουµε το βούτυρο και σοτάρουµε τα 
κρεµµύδια και τα σκόρδα µέχρι να µαλακώσουν. Μετά ρίχνουµε 
το ξύσµα λεµονιού, το σπανάκι και τις πατάτες και ανακατεύουµε 
µέχρι το σπανάκι να χάσει όγκο.

2. Ρίχνουµε τον ζωµό και το νερό στο µείγµα και αφήνουµε να 
βράσουν µε καπάκι. Στη συνέχεια χαµηλώνουµε τη φωτιά και 
αφήνουµε να σιγοβράσουν για 15΄, µέχρι να µαλακώσουν οι 
πατάτες.

Μερίδες: 6
Μερίδες: 6
Μερίδες: 6

Χρόνος µαγειρέµατος: 

Χρόνος µαγειρέµατος: 

Χρόνος µαγειρέµατος: 60΄60΄60΄

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήµες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε µε τη 

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσµου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
µενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

• 40 γρ. βούτυρο

• 1 µέτριο κρεµµύδι 
ψιλοκοµµένο

• 4 φρέσκα κρεµµύδια 
ψιλοκοµµένα

• 2 σκελίδες σκόρδο 
κοµµένες στα τέσσερα

• 1 κ.σ. ξύσµα λεµονιού

• 1,5 κιλό σπανάκι 
χοντροκοµµένο

• 3 µεγάλες πατάτες 
κοµµένες σε κύβους

• 3 φλιτζάνια ζωµό 
λαχανικών

• 5 φλιτζάνια νερό

• 3/4 φλιτζάνι κρέµα 
γάλακτος

• 150 γρ. φέτα τριµµένη

Υλικά 

3. Σε ένα µπλέντερ ή multi βάζουµε τη σούπα σιγά σιγά και 
χτυπάµε µέχρι να γίνει κρεµώδης. Έπειτα την περνάµε από το 
σουρωτήρι, για να είµαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν µεγάλα 
κοµµάτια µέσα.

4. Ξαναβάζουµε τη σούπα σε καθαρή κατσαρόλα µαζί µε την 
κρέµα γάλακτος και τοποθετούµε στη φωτιά. Ανακατεύουµε µέχρι 
να ζεσταθεί (δεν τη βράζουµε). Μοιράζουµε  τη σούπα στα πιάτα 
µας, γαρνίρουµε µε τη φέτα και σερβίρουµε.
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Το «Καθρέφτες και είδωλα» (εκδόσεις Ψυχο-
γιός) είναι το πρώτο της βιβλίο, κι ας γράφει 
από µικρό παιδί. Η Έλενα Γκίκα-Πετρου-

λάκη µας µιλάει για το καλό και το κακό και τις γυ-
ναίκες ηρωίδες της.

Μπορείτε να δώσετε στους αναγνώστες µας µια 
περίληψη του βιβλίου;
Το «Καθρέφτες και είδωλα» είναι η ιστορία µιας γυ-
ναίκας που µετά από 14 χρόνια στη φυλακή εξοµο-
λογείται για πρώτη φορά τα γεγονότα που την οδή-
γησαν εκεί. Μέσα από αναδροµές στο παρελθόν της, 
αφηγείται το πέρασµά της από την οικογένεια Μό-
ραλη, αλλά και περιστατικά που προηγήθηκαν αυτής 
της κεντρικής ιστορίας και που τελικά σκιαγραφούν 
την ολοκληρωµένη εικόνα.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Στέλλα, µια γυναίκα που δέχεται να µην πλη-
ρώσει η ίδια για ένα έγκληµα που διέπραξε εκείνη, αλλά και να πληρώσει για άλλα που 
δεν έκανε. Στο βιβλίο σας γράφετε πως «τη ζωή την πληρώνεις». Ισχύει και στην πραγ-
µατική ζωή µας;
Ναι, πιστεύω πως όλα πληρώνονται. Όχι όµως µε κάποιον µεταφυσικό τρόπο. Πιστεύω πως 
η ψυχή µας ξέρει τι δικαιούµαστε, τι µας αξίζει και τι µας χρειάζεται. Και µέσα από τις συ-
νειδητές ή ασυνείδητες επιλογές µας οδηγούµαστε τελικά σε αυτή τη δίκαιη πληρωµή των 
όποιων επιλογών έχουµε κάνει. Όποιες κι αν είναι οι καταβολές µας, τα συστήµατα αξιών 
µας ή οι πεποιθήσεις µας, υπάρχουν κάποια πράγµατα που είναι πέρα και πάνω από αυτά. 
Υπάρχει µια πρωταρχική και βαθιά διάκριση ανάµεσα στο καλό και το κακό και µέσα µας 
ξέρουµε τι µερίδιο από αυτά τα δύο έχουµε παραδώσει στον εξωτερικό κόσµο, µε τα λόγια, 
τις πράξεις ή ακόµα και µε τις σκέψεις µας. Καθετί που πράττουµε ή που παραλείπουµε να 
πράξουµε έχει την απάντησή του. Και αυτή την απάντηση έχουµε ανάγκη να τη λάβουµε, 
γιατί µόνο έτσι εξελισσόµαστε.

Οι δύο κεντρικές ηρωίδες σας, η Στέλλα και η Μαρίνα, είναι θύµατα σεξουαλικών εγκλη-
µάτων. Αναλαµβάνουν τον ρόλο του τιµωρού µε το αντίστοιχο τίµηµα. Το γυναικείο κί-
νηµα #metoo έφερε στη δηµοσιότητα δεκάδες τέτοια εγκλήµατα, από θύµατα που είχαν 
επιλέξει τη σιωπή. Πιστεύετε πως σαν κοινωνία στιγµατοποιούµε τόσο τα θύµατα, που 
δεν τους επιτρέπεται να αναζητήσουν δικαίωση, νοµική και ηθική;
Είναι πολυδιάστατο το θέµα που θίγετε. Πρώτα απ’ όλα, σε περιπτώσεις που η κακοποίηση 
συµβαίνει µέσα στην οικογένεια ή γενικότερα στο πλαίσιο µιας προσωπικής σχέσης, είναι 
δύσκολο τα θύµατα να αναζητήσουν βοήθεια απ’ έξω. Να βάλουν τρίτους µέσα σε αυτόν τον 
εξ ορισµού στενό κύκλο. Όταν ο θύτης είναι ο σύζυγος, ο εραστής, ο πατέρας κ.ο.κ., υπάρχει 
και µια κτητική αντωνυµία που συνοδεύει τον ρόλο του. Είναι ο σύζυγός µου, ο εραστής µου 
και πάει λέγοντας. Συνυπάρχω µέσα σε αυτή τη σχέση και εκθέτοντας την κατάσταση εκτί-
θεµαι κι εγώ. Από την άλλη, το να µοιραστεί µια γυναίκα τις λεπτοµέρειες της κακοποίησής 
της είναι ένας δεύτερος βιασµός. Κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να υποστεί ένα τέτοιο 
«ξεγύµνωµα» προκειµένου να βρει το δίκιο του, αλλά σε αυτές τις καταστάσεις αυτό ακριβώς 
καλείται να κάνει. Κι έπειτα, η κακοποίηση καταφέρει ένα συντριπτικό χτύπηµα στο πώς το 
θύµα αντιλαµβάνεται την αξία του ως ανθρώπου. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νεαρά άτοµα. 
Και µετά περιµένουµε από αυτό το άτοµο, µε την τραυµατισµένη αίσθηση της προσωπικής 
του αξίας, να αναζητήσει δικαίωση σε µια κοινωνία που συχνά του επιφυλάσσει δυσπιστία 
και αιωρούµενα ντροπιαστικά ερωτήµατα του τύπου «µήπως προκάλεσες;», «µήπως πήγες 
γυρεύοντας;», «µήπως έφταιγες;». Η κοινωνία µας σίγουρα ευαισθητοποιείται όλο και πε-
ρισσότερο, αλλά έχουµε πολύ δρόµο να διανύσουµε µέχρι να αναπτύξουµε τα αντανακλα-
στικά που απαιτούνται για να στηρίξουµε και να προστατέψουµε αποτελεσµατικά τα θύµατα 
αυτών των καταστάσεων.

Στο βιβλίο σας η οικογένεια Μόραλη βρίσκεται στο επίκεντρο. Εµφανίζεται ως η τέλεια 
οικογένεια, µέχρι να ξεδιπλωθούν οι παθογένειές της. Ωστόσο, εξακολουθούν να λει-
τουργούν σαν οικογένεια και αυτό είναι που γοητεύει τη Στέλλα. Τι συµβολίζει για εσάς 
η οικογένεια Μόραλη;
Η τέλεια οικογένεια δεν υπάρχει. Γιατί οι οικογένειες αποτελούνται από ανθρώπους και 
οι άνθρωποι ποτέ δεν είναι τέλειοι. Η οικογένεια Μόραλη, παρά τις παθογένειές της, παρά 
τα κρυµµένα µυστικά της, παρά τις σκοτεινές σελίδες της δικής της ιστορίας, αποτελείται 
από ανθρώπους που στη συντριπτική τους πλειονότητα αγαπούν ο ένας τον άλλον. Νοιάζο-
νται ο ένας για τον άλλον και είναι εκεί ο ένας για τον άλλον. Αυτό ακριβώς είναι που γο-
ητεύει τη Στέλλα και γι’ αυτό µέχρι και την τελευταία στιγµή αγωνίζεται να προστατέψει 
αυτή την οικογένεια. Ακόµα και όταν συνειδητοποιεί πως η ίδια δεν θα δικαιούται να είναι 
µέλος της. Επειδή, τόσο για τη Στέλλα όσο και για µένα, η οικογένεια Μόραλη συµβολί-
ζει εκείνο το τελευταίο οχυρό, το τελευταίο καταφύγιο που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος, 
µέσα στο οποίο θα µπορεί να παίρνει αγάπη, αποδοχή και ασφάλεια.

Έλενα 
Γκίκα-

Πετρουλάκη

«∆εν υπάρχει
καλό χωρίς 

κακό»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ναι, πιστεύω πως 
όλα πληρώνονται. 
Όχι όµως 
µε κάποιον 
µεταφυσικό τρόπο. 
Πιστεύω πως η 
ψυχή µας ξέρει 
τι δικαιούµαστε, 
τι µας αξίζει και 
τι µας χρειάζεται. 
Και µέσα από 
τις συνειδητές 
ή ασυνείδητες 
επιλογές µας 
οδηγούµαστε 
τελικά σε αυτή τη 
δίκαιη πληρωµή 
των όποιων 
επιλογών έχουµε 
κάνει.
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

Για χείλη πιο 
απαλά και 

ζουµερά

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η γυµναστική είναι γνωστό ότι µει-
ώνει τις καρδιαγγειακές νόσους, 
τα εγκεφαλικά επεισόδια, τον δια-
βήτη και τη θνησιµότητα από κάθε 

αιτία, αλλά είναι λιγότερο σαφής η σχέση της 
µε την ψυχική υγεία.

Σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου του 
Γέιλ, όπου εξέτασαν στοιχεία για 1,2 εκατοµ-
µύρια άτοµα και από τις 50 Πολιτείες που είχαν 
λάβει µέρος στη µελέτη Behavioural Risk Factor 
Surveillance System το 2011, το 2013 και το 2015, 
συµπέραναν ότι το µέγιστο όφελος το αποκόµιζαν τα 
άτοµα που γυµνάζονταν για 45 λεπτά τρεις µε πέντε 
φορές την εβδοµάδα.

Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα που αθλούνταν τρεις µε 
πέντε ηµέρες την εβδοµάδα είχαν καλύτερη ψυχική υγεία από 
εκείνα που γυµνάζονταν λιγότερο ή περισσότερο.

Η άθληση για 30-60 λεπτά σχετίστηκε µε τη µεγαλύτερη µείωση 
των ηµερών κακής ψυχικής υγείας, ενώ µικρότερες µειώσεις παρα-
τηρήθηκαν σε άτοµα που αθλούνταν 90 ή περισσότερα λεπτά την ηµέρα, 
ενώ όσοι γυµνάζονταν πάνω από τρεις ώρες ηµερησίως είχαν χειρότερη ψυ-
χική υγεία συγκριτικά µε την απουσία εκγύµνασης.

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι ακόµα και η γυµναστική θέλει το 
µέτρο της.

Γυµναστική 
µε µέτρο. 
∆ες γιατί…
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Το πρόβληµα µε την επάρκεια σε σίδηρο µιας διατροφής και την 
επίτευξη της µέγιστης απορρόφησής του από τον οργανισµό 
είναι αρκετά σοβαρό και απασχολεί ένα µεγάλο κοµµάτι του 
πληθυσµού και ιδιαίτερα γυναίκες που συχνά ταλαιπωρούνται 

από σιδηροπενική αναιµία. Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο στοιχείο 
για την αιµοποίηση και την «επιδιόρθωση» των ενζύµων του οργα-
νισµού.

Η σωστή διατροφή µπορεί να προστατέψει το άτοµο από αναιµίες 
που οφείλονται σε διατροφική ανεπάρκεια σιδήρου. Καταστάσεις που 
µπορούν να προκαλέσουν διατροφική ανεπάρκεια σιδήρου µπορεί 
να είναι οι µακρόχρονες αυστηρές δίαιτες ή πολλές φορές η µη σχε-
διασµένη χορτοφαγική διατροφή.

Ο σίδηρος στα τρόφιµα βρίσκεται σε δύο µορφές. Σαν αιµικός σί-
δηρος, που βρίσκεται στη «δισθενή» µορφή και υπάρχει µόνο σε ζω-
ικές τροφές, όπως το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι και το συκώτι. Η 
δεύτερη µορφή είναι ο µη αιµικός σίδηρος, που είναι «τρισθ ενής» και 

υπάρχει σε φυτικές τροφές, όπως τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, τα λαχα-
νικά, αλλά και σε ζωικές τροφές όπως το γάλα, τα θαλασσινά και ο κρό-

κος του αυγού.
Η αφοµοίωση του αιµικού σιδήρου φτάνει ίσως και το 25% της προ-

σλαµβανόµενης ποσότητας από την τροφή, ενώ του µη αιµικού µετά βίας 
το 5%. Όταν χρειαζόµαστε επειγόντως σίδηρο, στρεφόµαστε κατά κύριο 

λόγο στα κρεατικά. Ο σίδηρος που παίρνουµε από τις µη αιµικές πηγές είναι 
πολύ χρήσιµος σε µια ισορροπηµένη διατροφή, αλλά ανίκανος να συνεισφέ-

ρει έναντι µιας σιδηροπενικής αναιµίας.
Το θέµα του συνδυασµού τροφίµων για την επίτευξη της µέγιστης απορ-

ρόφησης σιδήρου αφορά δύο κατηγορίες τροφίµων. Τα τρόφιµα που διευκολύ-
νουν την απορρόφηση του σιδήρου, δηλαδή οι ενεργοποιητές της απορρόφησης, 

και τα τρόφιµα που αναστέλλουν την απορρόφηση του σιδήρου, δηλαδή οι αναστο-
λείς της απορρόφησης. Από τους ενεργοποιητές της απορρόφησης πιο γνωστή είναι 

η βιταµίνη C. Ένα ποτήρι χυµός πορτοκάλι στο γεύµα θα τριπλασιάσει την απορρόφηση 
του µη αιµικού σιδήρου των τροφών .Ένας άλλος ενεργοποιητής είναι η ζωική πρω-

τεΐνη, δηλαδή η παρουσία µιας µικρής ποσότητας κρέατος σε κάθε γεύµα. Έστω και µια 
µπουκιά 20 γρ. θα αυξήσει πολύ την απορρόφηση του σιδήρου από τις άλλες πηγές. Οι ανα-

στολείς της απορρόφησης σιδήρου είναι περισσότεροι, µε πρώτο και καλύτερο τις τανίνες που 
βρίσκονται στο τσάι, τον καφέ και το κακάο. Τα τρία αυτά τρόφιµα δεν πρέπει να καταναλώνονται 

χρονικά κοντά σε γεύµατα όπως π.χ. το πρωινό, αλλά περίπου δύο ώρες αργότερα.
Εάν µας αρέσει να πίνουµε λίγο κρασάκι µε το γεύµα λαχανικών ή οσπρίων, προτιµούµε το λευκό 

για καλύτερη αφοµοίωση του σιδήρου, γιατί το κόκκινο έχει πολυφαινόλες που τη δυσκολεύουν. Επίσης, 
τα οξαλικά στοιχεία των τροφίµων εµποδίζουν την αφοµοίωση του σιδήρου, π.χ. το σπανάκι δεν πρέπει να 

καταναλώνεται όταν το γεύµα έχει µόνο µη αιµικές πηγές σιδήρου. Το ασβέστιο και ο φώσφορος εµποδίζουν 
την απορρόφηση µη αιµικού σιδήρου, οπότε καλύτερα να µην τρώµε τυριά και αυγό µαζί µε τα όσπρια και τα λα-

δερά, αλλά σε ενδιάµεσα γεύµατα, σαν σνακ. Επίσης, καλό είναι σε τέτοια διατροφή να προτιµούµε το απλό σταρένιο 
ψωµί και όχι το ολικής άλεσης, γιατί και οι πολλές φυτικές ίνες εµποδίζουν την αφοµοίωση του µη αιµικού σιδήρου. Ένα 

διαιτολόγιο όµως κατάλληλο για τη µεγιστοποίηση της απορρόφησης του σιδήρου από τα τρόφιµα θέλει προσεκτικό σχεδιασµό, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε ατόµου. Η σωστή διατροφή και η επαρκής πρόσληψη σιδήρου µπορούν να προ-

στατέψουν αποτελεσµατικά την υγεία µας.

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

Συνδυασ οί τροφών 
για σιδερένια 

διατροφή

∆ιανύουµε µια περίοδο µε αρκετό κρύο και αισθανόµαστε πολλές φορές τα χείλη µας 
ξηρά και αφυδατωµένα. Τι καλύτερο, λοιπόν, από εύκολες DIY συνταγές που θα 
κάνουν τα χείλη µας πιο απαλά και ζουµερά;

Τι θα χρειαστούµε για το lip  scrub:
1 κ.σ. µέλι
1 κ.σ. ζάχαρη
1 κ.σ. κανέλα
 
Εκτέλεση:
Ανακατεύουµε σε ένα µικρό µπολ όλα τα παραπάνω υλικά. Αφού το µείγµα πάρει τη 
µορφή scrub, το εφαρµόζουµε στα χείλη µας, τα τρίβουµε απαλά και στη συνέχεια 
ξεπλένουµε µε χλιαρό νερό.

Τι θα χρειαστούµε για το lip balm:
2 κ.σ. λάδι καρύδας
2 κ.γλ. βούτυρο κακάο
2 κ.γλ. µελισσοκέρι
2 κ.γλ. αµυγδαλέλαιο
10-15 σταγόνες αιθέριο έλαιο µέντας
µικρά βαζάκια αποθήκευσης

Εκτέλεση:
Σε µία κατσαρόλα βάζουµε το λάδι καρύδας, το βούτυρο 
κακάο, το µελισσοκέρι και το αµυγδαλέλαιο, τοποθετούµε 
σε µέτρια προς υψηλή φωτιά και ανακατεύουµε µέχρι να 
λιώσουν και να αναµειχθούν. Έπειτα, αποµακρύνουµε 
από τη φωτιά, προσθέτουµε το αιθέριο έλαιο µέντας 
και αποθηκεύουµε το µείγµα στα ειδικά βαζάκια. 
Σε µία ώρα το lip balm µας έχει κρυώσει και 
είναι έτοιµο να το χρησιµοποιήσουµε.



ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

Τα καυσόξυλα 

  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

Η απόδοση των καυσόξυλων της PYROXIL 
είναι διπλάσια από τα υπόλοιπα, που δεν έχουν 
υποβληθεί στη διαδικασία αποξήρανσης. Το ξύλο 
αποδίδει 4494 Kcal/kg βάση της πιστοποίησης, 
εξασφαλίζοντας άμεσα την απαραίτητη ζέστη, 
σε αντίθεση με τα ξύλα της αγοράς που, λόγω 
της υγρασίας που περιέχουν, πρέπει πρώτα να 
στεγνώσουν και μετά να καούν με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η θερμιδική απόδοσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να επισκεφθείτε  
το www.kafsoxilo.gr
εναλλακτικά  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.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 10 ΣΑΚΙΑ

NEW

Aπό φέτος  
διαθέσιμη  
παράδοση  

με Γερανό

Tηλεφωνήστε  
για να σας 

ενηµερώσουµε

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

ΔΑΔΙ  
5€  

από 7€ 

ΔΙΧΤΥ  
3€  

από 4,5€ 
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