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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
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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  
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l e  100
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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
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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 
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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
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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
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Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!
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Επιχειρηµατικό φόρουµ χωρίς business 
στα Σκόπια
04-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
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κυβέρνηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΧΩΡΙΣ BUSINESS ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Μ
ικρά, αν όχι ασήµαντα, ήταν τα αποτε-
λέσµατα του πολυδιαφηµισµένου οικο-
νοµικού φόρουµ που διοργανώθηκε στα 
Σκόπια, στο πλαίσιο της επίσκεψης του 
πρωθυπουργού στην πρωτεύουσα της 
γειτονικής χώρας.

Σύµφωνα µε έναν κατάλογο που διέρρευσε το Enterprise 
Greece, στην επιχειρηµατική αποστολή συµµετείχαν 143 άτοµα, 
πολλά από τα οποία εκπροσωπούσαν ίδιες επιχειρήσεις. Η ∆ΕΗ, 
για παράδειγµα, είχε τετραµελή αποστολή και πολλές άλλες επι-
χειρήσεις διµελείς και τριµελείς, όµως µετά την ολοκλήρωση του 
φόρουµ δεν έγινε γνωστή ούτε µία συµφωνία από αυτές που θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν θετικές εντυπώσεις.

Αντίθετα, αµέσως µε την ολοκλήρωση της επίσκεψης ο πρω-
θυπουργός παραδέχτηκε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι οι 
σχέσεις ανάµεσα στις δύο χώρες υπήρχαν και πριν από τη Συµ-
φωνία των Πρεσπών.

«Με περισσότερα από 1 δισ. ευρώ επενδύσεις και 20.000 θέ-
σεις απασχόλησης, η Ελλάδα παίζει ήδη έναν σηµαντικό ρόλο 
στην οικονοµία της Βόρειας Μακεδονίας» έγραψε ο πρωθυπουρ-
γός, ενώ σε δηλώσεις του µετά το επιχειρηµατικό φόρουµ ο πρό-
εδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, υπερθεµάτισε, ανεβά-
ζοντας τις θέσεις εργασίας σε 25.000.

Ενδεικτικό του κλίµατος ήταν ότι η µόνη είδηση επιχειρηµα-
τικού ενδιαφέροντος προήλθε από τη δήλωση του υπουργού Ε-
νέργειας, Γιώργου Σταθάκη, για την «επαναλειτουργία του υπάρ-
χοντος αγωγού πετρελαίου από τη Θεσσαλονίκη προς τα Σκόπια».

Πρόκειται για έναν αγωγό ο οποίος εγκαινιάστηκε τον Ιού-
λιο του 2002, επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου. Πρόκειται 
για έναν αγωγό επένδυσης 110 εκατ. δολαρίων και δυναµικότη-
τας 2,5 εκατοµµυρίων τόνων τον χρόνο, που έχει συνολικό µήκος 
210 χιλιόµετρα, εκ των οποίων τα 150 βρίσκονται στο έδαφος της 
ΠΓ∆Μ, και θα συνδέει τα διυλιστήρια των ΟΚΤΑ –ιδιοκτησίας 
των ΕΛΠΕ– µε τη Θεσσαλονίκη. Όµως ο αγωγός δεν δούλεψε 
σχεδόν ποτέ, µε αποτέλεσµα όλο το εµπόριο των πετρελαιοειδών 
να γίνεται µε βυτιοφόρα.

Η επίσηµη εκδοχή ήταν ότι ο αγωγός είχε προβλήµατα κα-
θαρότητας, η ανεπίσηµη όµως λέει ότι η πλευρά των Σκοπίων 
δεν θέλησε να ανατρέψει την εργασιακή ύλη των βυτιοφόρων 
των Σκοπίων.

Η πιο ενδιαφέρουσα, όµως, παρουσία στην επιχειρηµατική 
αποστολή που συνόδευε τον κ. Τσίπρα ήταν αυτή του προέδρου 
της INTRAKAT, ∆ηµήτρη Κούτρα. Κι αυτό γιατί ο ΑΚΤΩΡ, η ε-
ταιρεία της οποίας προήδρευε µέχρι πέρυσι το καλοκαίρι, πριν 
αλλάξει το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, είχε κατασκευάσει το 
τµήµα του οδικού άξονα Σµόκβιτσα - Ντέµιρ Κάπια και ο κ. Ζάεφ 
ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είχε καταγγείλει ότι η ελληνική 
εταιρεία είχε δωροδοκήσει τον προκάτοχό του στην πρωθυπουρ-
γία, Νίκολα Γκρούεφσκι.

Μάλιστα, αυτόπτες µάρτυρες λένε ότι στα εγκαίνια του συ-
γκεκριµένου τµήµατος –ήταν το τελευταίο και πιο δύσκολο του 
κύριου οδικού άξονα της χώρας από τα σύνορα µε την Ελλάδα 
µέχρι τα σύνορα µε τη Σερβία–, τα οποία έγιναν πέρυσι, παρου-
σία του κ. Ζάεφ και του κ. Σπίρτζη, ο κ. Κούτρας ήταν σαν να µην 
υπήρχε.

Σε δήλωση που έκανε µετά την ολοκλήρωση του φόρουµ, ο 
κ. Κούτρας διαβεβαίωσε ότι «ήταν πάντα καλό το κλίµα».

«Όπως όµως σε κάθε χώρα, έτσι κι εδώ υπάρχουν και καλοί 
και κακοί. Όµως κυρίως εδώ είναι άνθρωποι που µας αγαπάνε και 
µας σέβονται, µας θέλουν κοντά τους» πρόσθεσε, χωρίς να διευ-
κρινίσει ποιοι είναι οι κακοί.

Πάντως, η INTRAKAT είχε πάρει ήδη δουλειά στα Σκόπια 
και κατασκευάζει ένα νοσοκοµείο στην πόλη Στιπ, τη γενέτειρα 
του ιστορικού ηγέτη της χώρας Κίρο Γκλιγκόροφ.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις δηλώσεις της επόµενης µέρας α-
πουσίαζε η ∆ΕΗ, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύµβουλο, Μανώλη Παναγιωτάκη, και ήταν η τε-
λευταία µεγάλη ελληνική επένδυση στα Σκόπια, καθώς αγόρασε 
την ηλεκτρική εταιρεία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ζάεφ, 
Κότσο Ανγκιούσεφ, έναντι 5 εκατ. ευρώ, σε µια επιχειρηµατική 
κίνηση η οποία αµφισβητήθηκε πολύ στην Ελλάδα, καθώς έγινε 

λίγους µήνες πριν από την υπογραφή της Συµφωνίας των Πρε-
σπών.

Ο κ. Σταθάκης, ο οποίος είχε υπερασπιστεί πολιτικά την 
αγορά, περιορίστηκε να κάνει λόγο για «ενίσχυση της ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης ανάµεσα στις δύο χώρες, που θα ενοποιήσει 
µελλοντικά τις αγορές ενέργειας».

Πάντως, από τον κατάλογο έλειπαν οι επιχειρήσεις που 
έχουν γίνει σύµβολα του ελληνικού επιχειρείν στη γειτονική 
χώρα, όπως ο Βερόπουλος και τα Goody’s, αλλά και η Εθνική 
Τράπεζα, η οποία είναι ο ισχυρότερος µέτοχος στην τοπική 
Stopanska Banka.

Όµως συµµετείχαν επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται αµέ-
σως µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν ευνοηθεί από την κυβέρνηση Τσί-
πρα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ο Όµιλος Κοντοµηνά, που 
εκπροσωπήθηκε από τον ίδιο τον κ. Κοντοµηνά, η INTRAKOM, 
που παρέστη διά του κ. Κωνσταντίνου Κόκκαλη, αλλά και η 
Apivita, που ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί παλαιότερα, για 
να την αναδείξει σε υπόδειγµα επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, οι πιο σηµαντικές απουσίες δεν ήταν των µεγάλων 
παικτών της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά των µι-
κρών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίες, κατά τις κυ-
βερνητικές προσδοκίες, θα αποκτήσουν νέες δυνατότητες στα 
Σκόπια και θα ανατρέψουν το κλίµα υπέρ της Συµφωνίας των 
Πρεσπών στη Βόρεια Ελλάδα.

Στον κατάλογο των 143 επιχειρηµατιών δεν υπάρχουν παρά 
ελάχιστα παραδείγµατα, ανάµεσα στα οποία η Ρετσίνα Μαλαµα-
τίνα, η οποία είχε µια πολυµελή αντιπροσωπεία. Οι περισσότε-
ρες επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη σύσκεψη της Πέµπτης 28 
Μαρτίου, υπό τον πρωθυπουργό, στη Θεσσαλονίκη, δεν συµµε-
τείχαν. ∆εν συµµετείχε ούτε ο κ. Γεροβασιλείου, από τον οποίο 
ο πρωθυπουργός είχε ζητήσει τις φωτογραφίες που αποδείκνυαν 
ότι προωθώντας τα «µακεδονικά κρασιά» η γειτονική χώρα παρα-
βίαζε τη Συµφωνία των Πρεσπών. Σχετική αναφορά, όµως, από 
τον πρωθυπουργό στα Σκόπια, τουλάχιστον δηµοσίως, δεν έγινε, 
αν και διέρρευσε ότι ο κ. Ζάεφ δεσµεύτηκε ότι θα λυθεί το θέµα. 
Άλλωστε, όπως εξήγησε ο ιδρυτής και πρόεδρος της Apivita, 
Νίκος Κουτσιανάς, «η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από τις εµπορικές 
ονοµασίες».

Έλειπαν επίσης Έλληνες επιχειρηµατίες που διαπρέπουν στα 

Σκόπια, σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά είναι χαµηλού προ-
φίλ, καθώς δεν επιθυµούν η επενδυτική τους δραστηριότητα να 
συνδυάζεται µε τις πολιτικές εξελίξεις.

Το µικρό καλάθι επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του και ο κ. Στα-
θάκης, ο οποίος είπε πως κατανοεί «ότι µπορεί να υπάρχουν κά-
ποιες επιφυλάξεις σε κάποιους επιχειρηµατικούς κύκλους, αλλά 
η χθεσινή παρουσία δείχνει ότι το σύνολο σχεδόν των πολύ ι-
σχυρών ελληνικών επιχειρήσεων ήταν παρούσες».

Όµως αυτό το οποίο υπονόησε ο κ. Σταθάκης όταν έκανε 
λόγο για «επιφυλάξεις» το αποτύπωσε στη δήλωσή του ο κ. Ευ-
άγγελος Μυτιληναίος: «Θα ήθελα πάρα πολύ η όποια συµφωνία 
–των Πρεσπών ή όπου αλλού γινόταν– να ήταν µια συµφωνία 
συναινετική από τις ελληνικές πολιτικές δυνάµεις», υπενθυµίζο-
ντας ότι τα ίδια είχε «πει και πέρυσι στους ∆ελφούς».

Απλώς η κυβέρνηση είχε άλλες προτεραιότητες και προτί-
µησε να διχάσει αντί να αναζητήσει συναινέσεις.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Οι πιο σηµαντικές απουσίες δεν ήταν 
των µεγάλων παικτών της ελληνικής 
επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά 
των µικρών επιχειρήσεων της 
Βόρειας Ελλάδας, οι οποίες, κατά 
τις κυβερνητικές προσδοκίες, θα 
αποκτήσουν νέες δυνατότητες στα 
Σκόπια και θα ανατρέψουν το κλίµα 
υπέρ της Συµφωνίας των Πρεσπών 
στη Βόρεια Ελλάδα.
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ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: ΣΤΙΣ 10 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ Η ∆ΙΑΦΟΡΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τα όρια του 30% 
και του 20% 
επιδιώκουν Ν∆ και 
ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα.

Τι διαπιστώνω στις περιοδείες που κάνω σε 
όλη την Ελλάδα.

Ο Μητσοτάκης προβάλλει την εικόνα 
ήρεµης δύναµης που θα οργανώσει την 
αναγκαία επανεκκίνηση.

Η κρίση του πρωτογενούς τοµέα έχει πάρει 
πρωτοφανείς διαστάσεις.

Ε
ξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η 
δηµοσκόπηση της MRB για το 
Star Channel, που δίνει διαφορά 
της τάξης των 9 µονάδων στις ευ-
ρωεκλογές, υπέρ της Ν∆.

Με βάση τα αποτελέσµατα, η 
Ν∆ καταγράφει ποσοστό 30,1%, 
ο ΣΥΡΙΖΑ 21,1%, η Χρυσή Αυγή 

και το Κίνηµα Αλλαγής δίνουν τη µάχη για την τρίτη θέση 
γύρω στο 6,2% και το ΚΚΕ ακολουθεί µε 5,5%.

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη δηµοσκόπηση, κανένα 
από τα άλλα κόµµατα δεν ξεπερνά το όριο του 3%, το οποίο 
εξασφαλίζει εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το εύρηµα, το άθροισµα του 

ποσοστού των κοµµάτων που θα µείνουν εκτός Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου µπορεί να ξεπεράσει το 20% –το αντί-
στοιχο ποσοστό ήταν 17% στις ευρωεκλογές του 2014–, ε-
ξέλιξη που θα λειτουργήσει υπέρ των µεγαλύτερων κοµ-
µάτων σε ό,τι αφορά την κατανοµή των 21 εδρών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αναλογούν στην Ελλάδα.

∆εν είναι συµβόλαιο
Οι δηµοσκοπήσεις αµφισβητούνται γιατί πολλές φορές 
πέφτουν έξω στην Ελλάδα και διεθνώς και είναι βέβαιο 
ότι δεν αποτελούν συµβόλαιο µε τη νίκη ή µε την εξουσία. 
Άλλωστε η πολιτική δυναµική µπορεί να αλλάξει από τη 
στιγµή που πραγµατοποιείται µια δηµοσκόπηση –γι’ αυτό 
πολλοί αναλυτές θεωρούν τις δηµοσκοπήσεις φωτογραφία 

της πολιτικής στιγµής– µέχρι τη διενέργεια των εκλογών.
Κατά την άποψή µου, η Ν∆ θα πάρει στις ευρωεκλογές 

µεγαλύτερη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ απ’ ό,τι δείχνουν 
οι δηµοσκοπήσεις, γιατί την ευνοεί η πολιτική δυναµική 
που αναπτύσσεται.

Η κατανοµή των αναποφάσιστων θα γίνει πιθανότατα 
σε όφελός της. Ο συνδυασµός των ευρωεκλογών µε τις 
περιφερειακές και τις δηµοτικές εκλογές, στις οποίες ε-
πίσης έχει το πλεονέκτηµα, τη διευκολύνει.

Επειδή επισκέπτοµαι πολλές πόλεις της Ελλάδας δι-
εκδικώντας τον σταυρό προτίµησης µε τον οποίο εκλέγο-
νται, σε πανελλαδική βάση, οι ευρωβουλευτές, καταλήγω 
στο συµπέρασµα ότι η διψήφια διαφορά στις ευρωεκλο-
γές υπέρ της Ν∆ είναι ένα πολύ πιθανό, ίσως και το βα-
σικό σενάριο.

Κατά την άποψή µου, η Ν∆ θα δώσει µάχη για να πε-
ράσει το φράγµα του 30%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει µάχη 
για να κρατηθεί γύρω στο 20%. Τα ποσοστά των µεγά-
λων κοµµάτων στις ευρωεκλογές είναι κατά κανόνα χα-
µηλότερα από τα ποσοστά τους στις βουλευτικές, γιατί η 
ψήφος είναι πιο χαλαρή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 
ευρωεκλογές του 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε κάτω του 
27%, ενώ στις βουλευτικές ξεπέρασε το 36%, και η Ν∆ 
κάτω από το 23%, ενώ στις βουλευτικές ήταν πάνω από 
το 28%.

Επειδή όµως, όπως πολύ σωστά τονίζει ο κ. Μητσο-
τάκης, οι ψηφοφόροι έχουν να πάνε τέσσερα χρόνια στις 
κάλπες και εάν προηγηθούν οι ευρωεκλογές των βουλευ-
τικών θα ενισχυθεί η εσωτερική πολιτική διάσταση της 
αναµέτρησης, είναι εξαιρετικά πιθανό να µειωθεί η από-
σταση που χωρίζει παραδοσιακά τα ευρωεκλογικά απο-
τελέσµατα των δύο µεγάλων κοµµάτων από τα αποτελέ-
σµατα στις βουλευτικές εκλογές.

Με τον βουλευτή Καρδίτσας και γενικό γραµµατέα της κοινοβουλευτικής 
οµάδας της Ν∆ Κώστας Τσιάρα, στην Καρδίτσα

Στην οµιλία του προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βέροια
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Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
Πίσω από τους αριθµούς, που δεν είναι δεσµευτικοί, βρί-
σκονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της αναµέτρη-
σης, τα οποία, κατά την άποψή µου, έχουν µεγαλύτερη ση-
µασία.

Βρίσκεται σε εξέλιξη µια πρωτοφανής κρίση στον πρω-
τογενή τοµέα της οικονοµίας. ∆εν είναι υπερβολή να πούµε 
ότι σχεδόν όλα πηγαίνουν στραβά, µε το κόστος καλλιέρ-
γειας και παραγωγής να αυξάνεται, το κόστος του πετρε-
λαίου να είναι απαγορευτικό, τις τιµές να υποχωρούν, τη 
χρηµατοδότηση να λείπει και το εµπορικό κύκλωµα να γί-
νεται ολοένα πιο αυστηρό έναντι των παραγωγών.

Η οικονοµική κρίση µετατρέπεται σε κοινωνική, δηµο-
γραφική κρίση για την ελληνική περιφέρεια.

Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι οι άνισες ε-
πιδόσεις των παραγωγικών µονάδων στη µεταποίηση. Υ-
πάρχουν εξαιρετικές εξωστρεφείς µονάδες που ανταγωνί-
ζονται µε επιτυχία στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά, οι πε-
ρισσότερες όµως από αυτές δεν είναι στενά δεµένες µε το 
σύνολο της ελληνικής οικονοµίας ή δεν είναι αντιπροσω-
πευτικές της κατάστασης που επικρατεί.

Η συµµετοχή της βιοµηχανίας στο ελληνικό ΑΕΠ είναι 
της τάξης του 8,5%. Θα πρέπει να ανέβει εντυπωσιακά, να 
περάσουµε σε φάση σταθερής και δυναµικής ανάπτυξης 
και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απα-
σχόλησης και µε αξιοπρεπείς δουλειές.

Τα τελευταία χρόνια έχει δηµιουργηθεί ένα κλίµα µε-
γάλης ανασφάλειας, που εκφράζεται µε διαφορετικό τρόπο 
από το ένα αστικό κέντρο στο άλλο και από τη µία περιοχή 
στην άλλη.

Τα αίτια της ανασφάλειας είναι σύνθετα. Παρατηρείται 
µετακίνηση πολλών πολιτών, ιδιαίτερα νέων, προς τα µε-
γάλα αστικά κέντρα και συνεχίζεται η φυγή των νέων στο 

εξωτερικό. ∆ηµιουργείται µε µεγάλη ταχύτητα η επόµενη 
γενιά των 360 ευρώ. Συµπιέζονται τα εισοδήµατα των συ-
νταξιούχων, µε τα µισά νοικοκυριά να έχουν ως βασική 
πηγή εισοδήµατος τη σύνταξη. Επιταχύνεται χρόνο µε τον 
χρόνο η δηµογραφική γήρανση και έχουµε φτάσει στο ση-
µείο να πεθαίνουν σε ετήσια βάση 40.000 περισσότεροι 
απ’ όσους γεννιούνται.

Αυτές οι µεγάλες ανατροπές δηµιουργούν, δικαιολογη-
µένα, αίσθηµα ανασφάλειας και σε αρκετές περιπτώσεις δι-
ευκολύνουν ή «παράγουν» ακραίες αντικοινωνικές συµπε-
ριφορές.

Την κατάσταση περιπλέκει η πολιτική της κυβέρνησης 
Τσίπρα, η οποία δεν είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί στα-
θεροποιητικά υπέρ της νεολαίας, αλλά να ανοίγει συνεχώς 
µέτωπα και να µεγαλώνει διαφορές πολυδιασπώντας τις πε-
ριορισµένες, σε σχέση µε τα προβλήµατα που πρέπει να α-
ντιµετωπίσουµε, κοινωνικές δυνάµεις.

Τις µεγάλες οικονοµικές και κοινωνικές δυσκολίες συ-
µπληρώνει η συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, για να λειτουργήσει 
ως καταλύτης στην εκλογική υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, ιδι-
αίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Πάρα πολλοί πολίτες θεωρούν 
ότι η συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είναι σε βάρος των καλώς εν-
νοούµενων εθνικών συµφερόντων µας και πως ο κ. Τσίπρας 
τους προκαλεί µε τη συµπεριφορά του, εφόσον δεν παίρνει 
υπόψη του τις ευαισθησίες και τον προβληµατισµό τους και 
τους µειώνει συστηµατικά, σε µια προσπάθεια να διευκο-
λυνθεί στους χειρισµούς του.

Από την Άρτα και τα Ιωάννινα µέχρι τη Σπάρτη και την 
Τρίπολη, από τον Βόλο και τη Χαλκίδα µέχρι την Αττική 
και από την Κοζάνη και την Έδεσσα µέχρι τα Τρίκαλα και 
τη Λάρισα, το µήνυµα της αποδοκιµασίας της πολιτικής που 
εφαρµόζεται και της ίδιας της κυβέρνησης Τσίπρα είναι ι-
διαίτερα ισχυρό.

Το µήνυµα Μητσοτάκη
Σε όλες τις πόλεις και τις περιοχές που επισκέπτοµαι δι-
απιστώνω µεγάλη υποχώρηση των δυνάµεων του ΣΥΡΙΖΑ 
και σηµαντική ενίσχυση των δυνάµεων της Ν∆. Η Ν∆ είναι 
πρώτη µε διαφορά και αυτό θα επιβεβαιωθεί στην τριπλή 
εκλογική αναµέτρηση του Μαΐου.

Υπάρχουν βέβαια πολλοί αστάθµητοι παράγοντες, 
όπως είναι η διαµόρφωση της τελικής πολιτικής δυναµι-
κής, οι επιδόσεις των µεσαίων και των µικρών κοµµάτων 
και η προσπάθεια της ελληνικής άκρας ∆εξιάς και των πα-
ραλλαγών της να εκµεταλλευτούν τη βαθιά απογοήτευση ή 
και την οργή του ελληνικού λαού από τις επιλογές του κ. 
Τσίπρα και των συνεργατών του.

Φροντίζω να ακολουθώ τον πρόεδρο της Ν∆ κ. Μητσο-
τάκη σε ορισµένες από τις περιοδείες του, για να παίρνω 
τα µηνύµατα που στέλνει στους ψηφοφόρους και στις το-
πικές κοινωνίες και να αξιολογώ την αντίδραση των στελε-
χών και του κόσµου στις θέσεις που αναπτύσσει.

Ο Μητσοτάκης έχει επίγνωση των µεγάλων δυσκολιών 
και γι’ αυτό δίνει την έµφαση στις προτάσεις για το µέλλον 
και να βελτιώσει την οικονοµική και την κοινωνική δυνα-
µική της χώρας. Είναι ζήτηµα αν αφιερώνει το 20% των ο-
µιλιών του στην κριτική της κυβέρνησης.

Περνάει το µήνυµα της ήρεµης δύναµης που θα οργα-
νώσει την αναγκαία επανεκκίνηση σε συνθήκες σταθερό-
τητας.

Η ανταπόκριση του κόσµου στο µήνυµα Μητσοτάκη 
είναι ιδιαίτερα θετική, γιατί περιγράφει µε έναν ήρεµο 
και αποφασιστικό τρόπο αυτό που πραγµατικά έχουµε α-
νάγκη.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι το εκλογικό αποτέλεσµα στις ευρω-
εκλογές θα είναι ακόµη περισσότερο υπέρ της Ν∆ απ’ ό,τι 
περιγράφουν οι ευνοϊκές γι’ αυτήν δηµοσκοπήσεις.
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οικονοµία

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

H κατάρα του… 2%

Σ
ε όνειρο θερινής νυκτός µετατρέπεται ο στό-
χος της κυβέρνησης για ανάπτυξη 2,5% το 2019, 
καθώς φαίνεται ότι ο ρυθµός επέκτασης της ελλη-
νικής οικονοµίας έχει κολλήσει σε επίπεδα κάτω 
του 2%. Τη στιγµή, δηλαδή, που η ελληνική κοι-
νωνία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ µια ανα-

πτυξιακή έκρηξη που θα προσελκύσει κεφάλαια από το εξωτερικό 
και κατά συνέπεια θα συµβάλει στη µείωση της ανεργίας, η οικονο-
µία κάθε άλλο παρά έχει βρει τον βηµατισµό της. 

Οι αισιόδοξες εκτιµήσεις για ανάπτυξη άνω του 2% όχι µόνο 
διαψεύδονται αλλά το χειρότερο είναι ότι από το 2020 και µετά 
προβλέπεται επιβράδυνση. Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε και 
η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), που στην ετήσια έκθεσή της έκανε 
λόγο για στασιµότητα της ελληνικής οικονοµίας µε ανάπτυξη 1,9% 
το 2019 και 1,8% το 2020, ενώ το ∆ΝΤ «βλέπει» περαιτέρω επι-
βράδυνση στο 1,2% το 2023. Η πολιτική της κυβέρνησης αλλά και 
τα γεγονότα του 2015 έχουν αφήσει ανεξίτηλα σηµάδια στην ελ-
ληνική οικονοµία, ενώ η καθυστερηµένη έξοδος από τα µνηµό-
νια έχει κοστίσει ακριβά. Γι’ αυτό, ενώ η ΤτΕ υποβάθµισε την πρό-
βλεψη για την ανάπτυξη του 2019 στο 1,9%, έναντι 2,3% προηγου-
µένως, κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει το ενδεχόµενο να ρίξει 
ακόµη περισσότερο τον πήχη στην περίπτωση που οι φόβοι γίνουν 
πραγµατικότητα και η παρατεταµένη προεκλογική περίοδος «πα-
γώσει» την οικονοµική δραστηριότητα.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη
Τα χαµηλά επίπεδα των επενδύσεων, η ανεπαρκής εγχώρια απο-
ταµίευση, το υψηλό –αν και µειούµενο– απόθεµα των µη εξυπη-
ρετούµενων δανείων, η µεγάλη απώλεια υλικού και ανθρώπινου 
κεφαλαίου κατά τα χρόνια της ύφεσης, καθώς και οι διαγραφόµε-
νες χαµηλές προσδοκίες για την πορεία του δυνητικού προϊόντος 
µεσοµακροπρόθεσµα λόγω των ισχνών δηµογραφικών εξελίξεων 
και της βραδείας ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στην παρα-
γωγική διαδικασία, είναι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην 
αναπτυξιακή δυναµική, όπως υπογραµµίζει ο διοικητής της ΤτΕ, 
Γιάννης Στουρνάρας.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο σηµαντικότερος δηµοσιονοµικός κίν-
δυνος στο άµεσο µέλλον είναι «η ενδεχόµενη εφαρµογή των α-
ποφάσεων της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι 
οποίες έκριναν αντισυνταγµατικές προγενέστερες περικοπές των 
συντάξεων και την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων». 
Όπως εξηγεί, «η πρόσθετη δαπάνη δρα επιβαρυντικά στην ανά-
λυση βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους, καθώς οδηγεί στην α-
ναθεώρηση προς τα άνω της συνταξιοδοτικής δαπάνης και τρο-
φοδοτεί αβεβαιότητα για τη δηµοσιονοµική πολιτική και την οι-
κονοµική βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος».

Επιπλέον, «καθώς η χώρα εισέρχεται στον εκλογικό κύκλο, 
ενισχύονται οι κίνδυνοι επιβράδυνσης της µεταρρυθµιστικής 
προσπάθειας και δηµοσιονοµικής χαλάρωσης, µε αποτέλεσµα 

να επιτείνεται η οικονοµική αβεβαιότητα. Ελλοχεύει, συνεπώς, 
ο κίνδυνος ανατροπής της σηµαντικής προόδου που έχει συντε-
λεστεί µέχρι σήµερα».

Η απειλή για την απασχόληση
Η ΤτΕ εκτιµά επίσης ότι η αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 
10,9% θα έχει µεσοπρόθεσµη αρνητική επίπτωση στην απασχό-
ληση, ιδίως των νέων: «Η αύξηση του κατώτατου µισθού που 
νοµοθετήθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, παρ’ ότι ε-
κτιµάται ότι θα αποφέρει βραχυχρόνια οφέλη όσον αφορά την 
ενίσχυση του διαθέσιµου εισοδήµατος και κατ’ επέκταση της ι-
διωτικής κατανάλωσης, µεσοπρόθεσµα αναµένεται να επηρεάσει 
αρνητικά την απασχόληση, κυρίως των νέων, καθώς και την αντα-
γωνιστικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του µέσου µισθού 
πρέπει να συµβαδίζει µε την αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας, ώστε να διασφαλιστούν τα οφέλη σε όρους ανταγωνι-
στικότητας και απασχόλησης από την επίπονη µεταρρυθµιστική 
προσπάθεια από το 2010 µέχρι σήµερα».

Η… απάντηση
Στις προβλέψεις της ΤτΕ η κυβέρνηση «απάντησε» µε το ∆ελ-
τίο Οικονοµικών Εξελίξεων του υπουργείου Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, όπου περιλαµβάνονται αισιόδοξες προβλέψεις.

Συγκεκριµένα, το ∆ελτίο επιµένει ότι «η επίσηµη πρόβλεψη-
στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη 2,2% της ελλη-
νικής οικονοµίας το 2019 παραµένει εφικτή και ενδεχοµένως να 
ξεπεραστεί, παρά τη διεθνή οικονοµική αβεβαιότητα». Και αυτό, 
παρ’ ότι για το 2018 το ∆ελτίο εκτιµά ότι τελικά ο ρυθµός αύξησης 
του πραγµατικού ΑΕΠ θα περιοριστεί στο 1,9% αντί του προβλε-
πόµενου 2,1%, καθώς παραδέχεται την υποχώρηση των αναπτυ-
ξιακών ρυθµών στο τελευταίο τετράµηνο του 2018.

∆υσοίωνες εκτιµήσεις από επενδυτικούς 
οίκους
Εν τω µεταξύ, δυσοίωνες είναι και οι εκτιµήσεις των επενδυτικών 
οίκων για την ελληνική οικονοµία.

Πιο αναλυτικά, η Citigroup εκτιµά ότι το 2019 το ελληνικό 
ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί στο 1,5% και το 2020 θα διαµορφωθεί στο 
1,5% επίσης. Σύµφωνα µε την αµερικανική τράπεζα, η απουσία 
επενδύσεων παραµένει το µεγαλύτερο βαρίδι στην οικονοµία, 
καθώς και στις προοπτικές της ανάπτυξης, λόγω της πολύ αδύνα-
µης εγχώριας ρευστότητας, της απουσίας τραπεζικών πιστώσεων 
και των ανεπαρκών επενδύσεων από το εξωτερικό.

Από την πλευρά της, η Barclays επισηµαίνει πως η ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονοµίας φέτος θα κινηθεί στο 1,5%, αν και ε-
κτιµά πως το 2020 θα ανακάµψει στο 2,1%, ενώ η ABN Amro ε-
κτιµά πως τόσο φέτος όσο και το 2020 το ελληνικό ΑΕΠ θα κι-
νηθεί στο 1,8%.

Μέτρια ανάπτυξη «βλέπει» η BofA Merrill Lynch, εκτιµώ-
ντας ότι το 2019 δεν θα κινηθεί πάνω από το 2%.

Τέλος, η Capital Economics σε πρόσφατη έκθεσή της είχε 
σηµειώσει πως η έλλειψη επενδύσεων, η επιβράδυνση της οικο-
νοµίας της Ευρωζώνης, το δηµογραφικό, η αργή πρόοδος στις µε-
ταρρυθµίσεις και ο αδύναµος τραπεζικός κλάδος αναµένεται να 
«χτυπήσουν» την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, οδηγώ-
ντας το 2020 σε σηµαντική επιβράδυνση, εκτιµώντας πως φέτος 
η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 1,5%, ενώ το 2020 σε µόλις 0,5%.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Τ
ους λόγους που τον οδήγησαν 
από την τοπική αυτοδιοίκηση και 
τον ∆ήµο Σάµου στο ευρωψηφο-
δέλτιο της Ν∆ εξηγεί ο Μιχάλης 
Αγγελόπουλος, τονίζοντας πα-
ράλληλα τη σηµασία των φετι-
νών ευρωεκλογών για την Ελ-
λάδα και την Ευρώπη.

Γιατί αποφασίσατε να είστε υποψήφιος ευρω-
βουλευτής και γιατί µε τη Ν∆;
Οι ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου είναι εξαιρετικά 
σηµαντικές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο. Κρίνεται το µέλλον των πολιτών της 
Ευρώπης µέσα σε ένα κλίµα απαξίωσης των θε-
σµών και έντονου σκεπτικισµού για την ενότητα 
και το µέλλον της Ένωσης. Ως εκ τούτου, έθεσα 
την εµπειρία µου στη διάθεση της Ν∆ και στον 
πρόεδρο, Κυριάκο Μητσοτάκη, για να ενισχυθεί 
η προσπάθειά µας. Η Ν∆ είναι η κατεξοχήν ευ-
ρωπαϊκή παράταξη στην Ελλάδα. Ο ιδρυτής της, 
Κωνσταντίνος Καραµανλής, ήταν ο ηγέτης που ο-
ραµατίστηκε και πέτυχε την ένταξή µας στην ευ-
ρωπαϊκή οικογένεια. Και σήµερα, η Ν∆ του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη είναι το κόµµα που πιστεύει 
βαθιά και ειλικρινά στις αξίες που διαποτίζουν 
την ευρωπαϊκή οικογένεια, το κόµµα που αταλά-
ντευτα και χωρίς παλινωδίες αντιµετωπίζει την 
ιδέα «Ευρώπη» ως τον φυσικό χώρο της Ελλάδας.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το διακύβευµα 
των φετινών ευρωεκλογών;
Το έχω εν συντοµία αποτυπώσει στο προεκλογικό 
µου µήνυµα: Μαχόµαστε για µια Ελλάδα πιο κοντά 
στην Ευρώπη και µια Ευρώπη πιο κοντά στην Ελ-
λάδα. Και αυτό δεν αποτελεί ευχολόγιο. Στηρίζεται 
στην ισχυρή µου αντίληψη ότι δεν µπορούµε να 
είµαστε ουρά των εξελίξεων που µας αφορούν. 
Η χώρα µας οφείλει να καταστρώνει δοµηµένο 
σχεδιασµό και βάσει αυτού να διεκδικεί και να 
ζητεί λύσεις στις δαιδαλώδεις διαδροµές της Ε.Ε. 
Αυτό απαιτεί παρουσία και ουσία. Και αυτό α-
ποτελεί το κορυφαίο διακύβευµα των εκλογών.

Πιστεύετε ότι οι ευρωεκλογές µπορούν να α-
ποτελέσουν «προβολή» για τις εθνικές εκλο-
γές, όταν αυτές πραγµατοποιηθούν;
Οι ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου είναι σηµαντι-
κές και ως προµήνυµα για την αναγκαία αλλαγή 
πορείας της χώρας στις εθνικές εκλογές, οπότε 
και το τιµόνι της διακυβέρνησης θα πάρει η Ν∆ 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω όµως να επι-
σηµάνω ότι η προσµονή για την αλλαγή κυβέρ-
νησης µετά τις εθνικές εκλογές δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε υποτίµηση της ψήφου στις ευρω-
εκλογές. Όλοι οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν 
στην πανευρωπαϊκή κάλπη της 26ης Μαΐου, θε-
ωρώντας κρίσιµη την ψήφο τους για το µέλλον 
της χώρας και της Ευρώπης εξίσου.

Πόσο θεωρείτε ότι η εµπειρία σας από την το-
πική αυτοδιοίκηση θα σας βοηθήσει αν εκλε-
γείτε στην Ευρωβουλή;
Προέρχοµαι από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοί-
κησης ξεκινώντας από την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης την περίοδο 2004-2007 και 
τον ∆ήµο Σάµου την τελευταία τετραετία. Θεωρώ 
ότι θα πρέπει να προταχθεί για τα νησιά µας στην 
Ευρώπη η αρχή της νησιωτικότητας. Έχω πασχί-
σει γι’ αυτό εντός και εκτός χώρας, µεταξύ άλλων 

Η προσµονή για την αλλαγή 
κυβέρνησης µετά τις εθνικές 
εκλογές δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε υποτίµηση 
της ψήφου στις ευρωεκλογές. 
Όλοι οι πολίτες πρέπει 
να προσέλθουν 
στην πανευρωπαϊκή κάλπη 
της 26ης Μαΐου.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μιχάλης Αγγελόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής 
της Ν∆, δήµαρχος Σάµου

και ως πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πο-
λιτικής της ΚΕ∆Ε, και συνοπτικά θα σας το θέσω 
ως εξής: Πρέπει να πάψουµε να βλέπουµε παθη-
τικά τη συνεχή υιοθέτηση µέτρων π.χ. υπέρ των 
υπερπόντιων γαλλικών νησιών, των νησιών της 
Πορτογαλίας, των νησιών της Ισπανίας κ.λπ. ∆εν 
αρκεί να ζητάµε ψίχουλα και παρατάσεις ισχύος 
ρυθµίσεων – πολύ δε περισσότερο όταν οι ρυθµί-
σεις αυτές συνδέονται µε άφρονα και επικίνδυνο 
τρόπο µε την παρουσία υπεράριθµων προσφύ-
γων και µεταναστών στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. 
Τα ανωτέρω σίγουρα αποτελούν ένα σηµαντικό 
εφαλτήριο στον αγώνα µου.

Ως δήµαρχος Σάµου βρεθήκατε στο επίκεντρο 
του προσφυγικού ζητήµατος. Πόσο θεωρείτε 
ότι σας βοήθησε η Ε.Ε.;
Ως δήµαρχος ενός νησιού που δέχτηκε τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες 
πρόσφυγες και µετανάστες, έχω ασχοληθεί µε 
το πρόβληµα εντατικά. Το θέµα δεν είναι πάντα 

Στην Ευρώπη το προσφυγικό-µεταναστευτικό 
φαίνεται ότι δηµιουργεί βαθιές τοµές στις κοι-
νωνίες και στην πολιτική. Πολλοί πιστεύουν 
ότι δίνει αέρα στα πανιά ακραίων φωνών σε 
διάφορές χώρες. Το σχόλιό σας;
∆εν αρκεί να περιγράφουµε την έκφραση των 
άκρων. Πρέπει να αναζητήσουµε και να επου-
λώσουµε τις αιτίες που προκαλούν αυτές τις εκ-
φάνσεις µέσα στην ευρωπαϊκή διάσταση. Είµαι 
άνθρωπος των λύσεων και γι’ αυτό έχω κατα-
γράψει όλα όσα πρέπει να διεκδικηθούν άµεσα 
και δυναµικά. Το πρώτο επίπεδο αφορά στη δι-
αχείριση εντός των συνόρων µας ενός θέµατος 
που έχει ανθρωπιστικό περιεχόµενο, διαχειρι-
στικό αντικείµενο και πολιτικό µήνυµα. Σε αυτό 
το επίπεδο υπάρχει πλήρης αποτυχία. Πολλοί από 
αυτούς έχουν προσφυγικό προφίλ, πολλοί έχουν 
ολοκληρώσει τις διαδικασίες ασύλου, αρκετοί 
είναι έτοιµοι να φύγουν για άλλες χώρες. Την 
ίδια στιγµή έχουµε να διαχειριστούµε µια ιδιαί-
τερα ευαίσθητη κατηγορία, τα ασυνόδευτα παιδιά.

Αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής, ποιες θα είναι 
οι προτεραιότητές σας;
Θέτω τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον, να εφαρ-
µοστούν ανθρωπιστικές, ρεαλιστικές λύσεις και 
προβλέψεις για το προσφυγικό-µεταναστευτικό που 
απασχολεί την Ελλάδα και τις χώρες του Νότου. 
∆εύτερον, να αξιοποιηθούν στο έπακρο από τη 
χώρα µας οι νοµοθετικές προβλέψεις και βέλτι-
στες πρακτικές της Ε.Ε. για τη νησιωτικότητα. Και, 
τέλος, να αναβαθµιστεί ο διεθνής ρόλος της το-
πικής αυτοδιοίκησης για µια Ευρώπη πιο κοντά 
στον πολίτη.

Πώς κρίνετε το κάλεσµα του ΣΥΡΙΖΑ για τη δη-
µιουργία προοδευτικού µετώπου ενόψει των 
ευρωεκλογών;
Τα προοδευτικά µέτωπα δεν συντονίζονται µε 
καλέσµατα. Συγκροτούνται από τη βάση των το-
πικών κοινωνιών, από τα διακυβεύµατα για την 
εξεύρεση λύσεων στα µείζονα θέµατα που απα-
σχολούν τους πολίτες και εν συνεχεία διαµορ-
φώνονται ως ανάγκη πολιτικής ανάταξης και όχι 
ευκαιριακής σύνθεσης δυνάµεων για µικροπο-
λιτικές σκοπιµότητες.

«Μαχόµαστε για µια Ελλάδα πιο κοντά 
στην Ευρώπη και µια Ευρώπη 

πιο κοντά στην Ελλάδα»

να περιµένουµε έτοιµες λύσεις εκτός της εθνι-
κής στρατηγικής και των προτεραιοτήτων µας. 
Το αντίστροφο πρέπει να κάνουµε. Συγκεκριµέ-
νες λύσεις είναι: η δηµιουργία ενδιάµεσου µη-
χανισµού για την εξέταση αιτήσεων ασύλου σε 
χώρες που έχουν αποδεχτεί να κατανεµηθούν 
πρόσφυγες. Η υλοποίηση της στρατηγικής ασφά-
λειας συνόρων µε την ενίσχυση της Ευρωπαϊ-
κής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την 
αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις 
επιστροφές των παράτυπων µεταναστών, η ενί-
σχυση της λειτουργίας της υπηρεσίας ασφάλειας 
των συνόρων Frontex. Εξειδίκευση της κοινής 
δήλωσης Ευρώπης-Τουρκίας, ώστε να µη µε-
τατρέπονται τα νησιά µας σε αποθήκες ανθρώ-
πων. Η αποσυµφόρηση σε βάθος εξαµήνου των 
ελληνικών νησιών. Η κάλυψη της ευαλωτότητας 
µε την υποστήριξη δικτύων όπως το Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο Πόλεων για την Αλληλεγγύη. Και, τέλος, 
η επιστροφή στην Τουρκία όσων ανθρώπων δεν 
έχουν προσφυγικό προφίλ.
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Π
ρωταγωνίστρια σε 
όλα τα επίπεδα ε-
πιθυµεί να δει την 
Περιφέρεια Αττικής 
ο γιατρός και υπο-
ψήφιος περιφερεια-
κός σύµβουλος Ατ-
τικής στον Κεντρικό 
Τοµέα µε την παρά-

ταξη του Γ. Πατούλη, Λάµπρος Γιαννόπουλος, 
ο οποίος εκτιµά ότι το αποτέλεσµα των φετι-
νών αυτοδιοικητικών εκλογών θα καθορίσει 
επί της ουσίας και το µέλλον των εθνικών ε-
κλογών, δηλαδή τον χρόνο διεξαγωγής και το 
αποτέλεσµά τους. Ο ίδιος, για την υποψηφιό-
τητά του, τονίζει ότι έχει τη διάθεση, την ικα-
νότητα, την προσήλωση και τη γνώση για να 
βοηθήσει ουσιαστικά στη λύση των προβλη-
µάτων των πολιτών.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το διακύ-
βευµα των φετινών αυτοδιοικητικών εκλο-
γών;
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι κρίσιµες για 
το µέλλον της χώρας µας, αλλά και για το µέλ-
λον της αυτοδιοίκησης. Στις εκλογές αυτές οι 
πολίτες θα αποφασίσουν αν η Ελλάδα και οι 
τοπικές κοινωνίες θα πάνε µπροστά ή πίσω. 
Θα παραµείνουµε δέσµιοι του συγκεντρωτι-
κού και χρεοκοπηµένου µοντέλου λειτουρ-
γίας του κράτους ή θα τολµήσουµε να προ-
χωρήσουµε σε καινοτοµίες και αλλαγές που 
θα αξιοποιούν τη διεθνή εµπειρία και τις νέες 
συνθήκες που διαµορφώνονται καθηµερινά;

Κατεβαίνετε ως υποψήφιος για την Περι-
φέρεια Αττικής µε την παράταξη του κ. Πα-
τούλη. Γιατί;
Θέλω η Περιφέρεια Αττικής να έχει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα. Στην ανά-
πτυξη, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη 
βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, 
στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενί-
σχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγ-
γύης. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται µια νέα ηγε-
σία και ανθρώπους που θα διαθέτουν γνώσεις, 
εµπειρία και ειλικρινή διάθεση να αντιµετω-
πίσουν τα συσσωρευµένα προβλήµατα και 
να παραγάγουν έργο για την Αττική και τους 
πολίτες της. Ο κ. Πατούλης, µε την κατά γε-
νική οµολογία επιτυχηµένη του πορεία στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεντρώνει όλα αυτά 
τα χαρακτηριστικά, γι’ αυτόν τον λόγο αποφά-
σισα να συνταχθώ µαζί του.

Πόσο θεωρείτε ότι θα επιδράσει στα απο-
τελέσµατα των εκλογών το γεγονός ότι δι-
εξάγονται µε το σύστηµα της απλής αναλο-
γικής;
∆εν το γνωρίζω, γιατί δεν υπάρχει ιστορικό 
προηγούµενο. Τα προβλήµατα είναι κοινά και 
προσωπικά θεωρώ ότι ο δρόµος της συνεργα-
σίας και της συµµετοχικότητας, ανεξαρτήτως 
εκλογικού συστήµατος και εκλογικών ποσο-
στών, είναι ο καλύτερος για την υπέρβασή τους.

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα σηµαντι-
κότερα προβλήµατα που η νέα περιφερει-
ακή αρχή θα κληθεί να αντιµετωπίσει στην 
Αττική;

Πιστεύω ότι τα 
αποτελέσµατα των 
αυτοδιοικητικών 
εκλογών και των 
ευρωεκλογών θα 
επηρεάσουν τόσο τον 
χρόνο διεξαγωγής 
των εθνικών εκλογών 
όσο και το ίδιο το 
αποτέλεσµά τους.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Λάµπρος Γιαννόπουλος, υποψήφιος περιφερειακός 
σύµβουλος Αττικής στον Κεντρικό Τοµέα µε τον Γ. Πατούλη

Η νέα περιφερειακή αρχή, ο περιφερειάρ-
χης µας κ. Πατούλης, θα εφαρµόσει ένα ο-
λοκληρωµένο σχέδιο που θα αφορά την α-
ναβάθµιση της ποιότητας ζωής και τη βελτί-
ωση της καθηµερινότητας, την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας µε σκοπό την τοπική α-

ποιες θα είναι οι βασικές προτεραιότητές 
σας;
Σε προσωπικό επίπεδο, είναι να υπηρετήσω 
µε δυναµισµό και συνέπεια όλους τους συ-
µπολίτες µας σε όλους τους τοµείς της κοινω-
νικής έκφρασης και δράσης, πάντα µε σκοπό 
να είµαι χρήσιµος και όχι αρεστός.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα 
του κ. Πατούλη και της παράταξής του σε 
αυτή την εκλογική αναµέτρηση;
Ο κ. Πατούλης είναι ένας καταξιωµένος και 
επιτυχηµένος Έλληνας πολίτης, έχει επιτύχει 
τεράστιο έργο σε θέσεις ευθύνης, ως δήµαρ-
χος Αµαρουσίου, ως πρόεδρος του ΙΣΑ, ως 
πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ως επιστήµων ιατρός. 
Είναι ουσιαστικός και αποτελεσµατικός. Η Ατ-
τική χρειάζεται µια νέα αρχή, µε περιφερει-
άρχη τον Γιώργο Πατούλη.

Πιστεύετε ότι τα αποτελέσµατα των αυτο-
διοικητικών εκλογών και των ευρωεκλο-
γών θα αποτελέσουν πρόκριµα για τις εθνι-
κές εκλογές;
Πιστεύω ότι τα αποτελέσµατα των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών και των ευρωεκλογών θα 
επηρεάσουν τόσο τον χρόνο διεξαγωγής των 
εθνικών εκλογών όσο και το ίδιο το αποτέ-
λεσµά τους.

Αν κάποιος σάς ρωτούσε γιατί να σας ψη-
φίσει, τι θα του απαντούσατε;
Έχω τη διάθεση, την ικανότητα, την προσή-
λωση και τη γνώση να βοηθήσω ουσιαστικά 
στη λύση των προβληµάτων των πολιτών της 
Περιφέρειας της Αττικής. Θα είµαι ρεαλιστής 
και ειλικρινής.

«Θέλω η Περιφέρεια Αττικής 
να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 

σε όλα τα επίπεδα»

νάπτυξη και στόχο τη δηµιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας, την ασφάλεια του πολίτη και 
την αποτελεσµατική απορρόφηση των κοινο-
τικών πόρων.

Αν εκλεγείτε περιφερειακός σύµβουλος, 



Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Το 2019 σηµατοδοτεί την απαρχή µιας νέας πορείας της ελληνικής οικονοµίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
τελευταίου προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής τον Αύγουστο του 2018, την αποσαφήνιση του καθεστώτος 
ενισχυµένης εποπτείας και την υπαγωγή της Ελλάδος στο βελτιωµένο θεσµικό πλαίσιο για την οικονοµική 
διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ, η ελληνική οικονοµία καλείται να λειτουργήσει σε ένα νέο πλαίσιο οικονοµικής 
πολιτικής. Όλοι µας, ιδιώτες, επιχειρήσεις, πολιτικοί και θεσµικοί παράγοντες, καλούµεθα να αποδείξουµε ότι τα 
µαθήµατα από την κρίση έχουν γίνει κτήµα µας. 
Το 2018 η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας ενισχύθηκε και καταγράφηκε ρυθµός ανόδου 1,9%. Κινητήριες δυνάµεις 
ήταν η άνοδος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που αντανακλά τη βελτίωση της εξωστρέφειας της οικονοµίας, 
καθώς και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που υποστηρίχθηκε από την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση 
του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών. 
Η οµαλή εκτέλεση και ολοκλήρωση του προγράµµατος, η βελτίωση της εµπιστοσύνης και η συνακόλουθη επιτάχυνση της 
ανάπτυξης οδήγησαν στην επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες. Αυτή η εξέλιξη µε τη σειρά της επέτρεψε την αύξηση 
της ρευστότητας των τραπεζών, το σηµαντικό περιορισµό και σχεδόν µηδενισµό της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα 
(ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη µικρή ανάκαµψη της τραπεζικής χρηµατοδότησης, αλλά και την περαιτέρω 
χαλάρωση των περιορισµών στις αναλήψεις µετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων. 
Όλα τα προηγούµενα οδήγησαν στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και επέτρεψαν 
την επιστροφή στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές µετά από ένα έτος, το Φεβρουάριο του 2019, όταν το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, επωφελούµενο και από το θετικό διεθνές επενδυτικό κλίµα, εξέδωσε επιτυχώς πενταετές οµόλογο. Η επιτυχής 
έκδοση πενταετούς οµολόγου ήταν ένα πρώτο βήµα, ώστε η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα. 
Η επιτυχής έκδοση δεκαετούς οµολόγου το Μάρτιο του 2019, για πρώτη φορά µετά την έναρξη της κρίσης δηµόσιου 
χρέους το 2010, αποτελεί ένα πιο αποφασιστικό βήµα προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή την επανασύνδεση της 
χώρας µε τις αγορές. Η πρόσφατη υπερψήφιση από τη Βουλή της διάταξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας 
επίσης συµβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, αφού αναµορφώνει το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο, ενσωµατώνοντας 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και δικλίδες ασφαλείας.  
Τα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη εκταµίευση 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM) για το σχηµατισµό του ταµειακού αποθέµατος ασφαλείας, έχουν 
βελτιώσει σηµαντικά τη βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους µεσοπρόθεσµα. Εντούτοις, καθώς οι τίτλοι του Ελληνικού 
∆ηµοσίου παραµένουν κάτω από την επενδυτική βαθµίδα και ελλείψει πρόσβασης σε προληπτική γραµµή στήριξης, 
η Ελλάδα παρέµεινε εκτός του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕKT), το 
οποίο θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας και στην περαιτέρω βελτίωση του αξιόχρεου 
των ελληνικών τίτλων. Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν υψηλές και ευµετάβλητες. Εµφανί-
ζουν υψηλό βαθµό ευαισθησίας σε πιθανές αναταράξεις στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές και επηρεάζονται 
από την αβεβαιότητα σχετικά µε τη διατήρηση της µεταρρυθµιστικής κατεύθυνσης της οικονοµικής πολιτικής. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το περιθώριο απόδοσης (spread) των ελληνικών δεκαετών οµολόγων ακόµη παραµένει λίγο κάτω 
από τις 400 µονάδες βάσης, παρά την πρόσφατη αποκλιµάκωση των αποδόσεών τους. Αυτό το επίµονο φαινόµενο πρέπει 
να µας προβληµατίσει σοβαρά. 
Το 2019 αποτελεί έτος σηµαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονοµία. Στο διεθνές περιβάλλον, η επιβράδυνση 
του παγκόσµιου εµπορίου λόγω του εντεινόµενου εµπορικού προστατευτισµού ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην 
άνοδο των ελληνικών εξαγωγών.  
Στο εγχώριο περιβάλλον, η αυξηµένη αβεβαιότητα για την πορεία των µεταρρυθµίσεων και οι περιορισµοί από την 
πλευρά της χρηµατοδότησης επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις. Η υψηλή φορολόγηση τα τελευταία χρόνια περιορίζει 
την αναπτυξιακή δυναµική της οικονοµίας, µειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκρατεί τη 
βελτίωση της εµπιστοσύνης και δηµιουργεί φορολογική κόπωση, µε συρρίκνωση της φορολογικής βάσης και εξάντληση 
της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. 
Το 2019 η αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας προβλέπεται ότι θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα µε το 
2018, παρά την περαιτέρω επιβράδυνση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης τόσο διεθνώς όσο και, κυρίως, στην 
ευρωζώνη. Αυτό όµως προϋποθέτει την απρόσκοπτη συνέχιση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, την εφαρµογή 
του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων χωρίς καθυστερήσεις και την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. Οι 
προϋποθέσεις αυτές έχουν πρωταρχική σηµασία για την ολοκλήρωση της επιτυχούς µετάβασης σε ένα βιώσιµο και 
εξωστρεφές πρότυπο ανάπτυξης. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 
προβλέπεται να διαµορφωθεί σε 1,9% και το 2019, µε τις εξαγωγές και την ιδιωτική κατανάλωση να παραµένουν 
οι βασικοί αναπτυξιακοί µοχλοί. Ωστόσο, προκειµένου να καλυφθούν οι µεγάλες απώλειες που υπέστη η ελληνική 
οικονοµία σε όρους προϊόντος και απασχόλησης κατά τη µακρά περίοδο της ύφεσης, απαιτούνται ταχύτεροι ρυθµοί 
οικονοµικής µεγέθυνσης. 
Τα χαµηλά επίπεδα των επενδύσεων, η ανεπαρκής εγχώρια αποταµίευση, το υψηλό - αν και µειούµενο - απόθεµα των 
µη εξυπηρετούµενων δανείων, η µεγάλη απώλεια υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου κατά τα χρόνια της ύφεσης, καθώς 
και οι διαγραφόµενες χαµηλές προσδοκίες για την πορεία του δυνητικού προϊόντος µεσοµακροπρόθεσµα λόγω των 
ισχνών δηµογραφικών εξελίξεων και της βραδείας ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, 
είναι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναµική. Παράλληλα, οι προοπτικές της οικονοµίας 
παραµένουν σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένες από την εµπιστοσύνη των ξένων επενδυτών και από τις εισροές διεθνών 
κεφαλαίων στη χώρα. 
Στο εσωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στο δηµοσιονοµικό πεδίο, η ενδεχόµενη εφαρµογή των αποφάσεων της Ολοµέλειας 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγµατικές προγενέστερες περικοπές των συντάξεων και την 
κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων, αποτελεί το σηµαντικότερο δηµοσιονοµικό κίνδυνο στο άµεσο µέλλον. 
Καθώς µάλιστα η χώρα εισέρχεται στον εκλογικό κύκλο, ενισχύονται οι κίνδυνοι επιβράδυνσης της µεταρρυθµιστικής 
προσπάθειας και δηµοσιονοµικής χαλάρωσης, µε αποτέλεσµα να επιτείνεται η οικονοµική αβεβαιότητα. Ελλοχεύει 
συνεπώς ο κίνδυνος ανατροπής της σηµαντικής προόδου που έχει συντελεστεί µέχρι σήµερα.    

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019
Η άνοδος του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 2018 και οι προοπτικές για το 2019 δηλώνουν ότι η ελληνική οικονοµία έχει 
εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Το ζητούµενο είναι όχι µόνο η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναµικής, αλλά και η 
σηµαντική ενίσχυσή της, ώστε να καταστεί δυνατή η καταγραφή ισχυρών ρυθµών ανάπτυξης για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα.  
Και τούτο διότι η αναπτυξιακή δυναµική δεν έχει ακόµη εδραιωθεί επαρκώς, όπως αποτυπώνεται από τον αρνητικό 
ρυθµό µεταβολής των επενδύσεων, το αρνητικό ποσοστό αποταµίευσης επί του διαθέσιµου εισοδήµατος των 
νοικοκυριών και το υψηλό – παρά τη µείωσή του – ποσοστό ανεργίας. Επιπλέον, ανασταλτικά στην αναπτυξιακή 
δυναµική δρα η συνεχιζόµενη περικοπή του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
Οι προοπτικές ανάπτυξης το 2019 θα εξαρτηθούν σε µεγάλο βαθµό από την πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας και 
ειδικότερα από την πορεία της οικονοµίας της ζώνης του ευρώ, αλλά και από τη συνέχιση της µεταρρυθµιστικής 
προσπάθειας. 
Ειδικότερα για την ευρωζώνη, εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί η οικονοµική ανάπτυξη και το 2019, µε σηµαντικά χαµηλότερο 
όµως ρυθµό (1,1%), καθώς ήδη καταγράφεται αξιοσηµείωτη υποχώρηση σε σύγκριση µε τους υψηλούς ρυθµούς των 
προηγούµενων ετών. Για την αποτροπή του κινδύνου περαιτέρω επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην ευρωζώνη και τη 
διασφάλιση σταθερής πορείας σύγκλισης του πληθωρισµού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% µεσοπρόθεσµα, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε το Μάρτιο του 2019 τη διατήρηση 
της διευκολυντικής κατεύθυνσης της νοµισµατικής πολιτικής µέσω της διατήρησης αµετάβλητων των βασικών 
επιτοκίων µέχρι και το τέλος του έτους και της διεξαγωγής µιας νέας σειράς τριµηνιαίων στοχευµένων πράξεων πιο 
µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης διάρκειας δύο ετών. Η απόφαση αυτή βοηθά στη βελτίωση των εγχώριων 
χρηµατοπιστωτικών συνθηκών και στηρίζει την αναπτυξιακή προσπάθεια της ελληνικής οικονοµίας. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ τόνισε επίσης, όπως κάνει παγίως εδώ και καιρό, ότι και η δηµοσιονοµική πολιτική στην 
ευρωζώνη πρέπει, στις περιπτώσεις κρατών-µελών όπου παρατηρείται η ύπαρξη ικανού δηµοσιονοµικού περιθωρίου, 
να βοηθά και αυτή την αναπτυξιακή δυναµική. 
Κύριοι αναπτυξιακοί παράγοντες της ελληνικής οικονοµίας το τρέχον έτος προβλέπεται να είναι η ιδιωτική κατανάλωση 
και οι εξαγωγές, οι οποίες όµως εκτιµάται ότι θα αυξηθούν µε βραδύτερο ρυθµό. Η ιδιωτική κατανάλωση θα υποστηριχθεί 
από τη διατήρηση της θετικής πορείας του τουρισµού, τη συνεχιζόµενη ανάκαµψη της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση 
του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, ενώ οι επενδύσεις θα ενισχυθούν κυρίως από τη σταθεροποίηση της 
αγοράς ακινήτων. 
Ο εναρµονισµένος πληθωρισµός υποχώρησε σε 0,8% το 2018 από 1,1% το 2017. Η απουσία σηµαντικών νέων αυξήσεων 
στην έµµεση φορολογία κατά το 2018, η ταχεία υποχώρηση των διεθνών τιµών του αργού πετρελαίου από τον Οκτώβριο, 
αλλά και οι έντονες επιδράσεις βάσης, συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που συγκράτησαν τον πληθωρισµό 
σε χαµηλότερα επίπεδα. Για το 2019 ο εναρµονισµένος πληθωρισµός αναµένεται να καταγράψει βραδύτερο ρυθµό, λόγω 
των χαµηλών διεθνών τιµών του αργού πετρελαίου, της επιβράδυνσης της παγκόσµιας οικονοµίας και του παγκόσµιου 
εµπορίου, καθώς και λόγω του έντονου ανταγωνισµού στην εγχώρια λιανική αγορά τροφίµων. 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατά το 2017 υπήρξε υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσµατος της γενικής κυβέρνησης, για τρίτο συνεχές έτος, σε 
σχέση µε το στόχο του προγράµµατος. Το 2018 αναµένεται επίσης υπέρβαση, σύµφωνα τόσο µε την Εισηγητική Έκθεση 
του Προϋπολογισµού 2019 όσο και µε την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Εντούτοις, για άλλη µία χρονιά, οι δαπάνες του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) περικόπηκαν έναντι του 
αρχικού στόχου. Παρατηρήθηκε εξάλλου µεγάλη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των 
φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τους προµηθευτές τους, παρά τις στοχευµένες εκταµιεύσεις στο πλαίσιο της 

δανειακής σύµβασης. Τα φαινόµενα αυτά, που επαναλαµβάνονται τα τελευταία έτη, στερούν πολύτιµους πόρους από 
την πραγµατική οικονοµία, µεγεθύνουν το πρόβληµα της ανεπαρκούς χρηµατοδότησης της ιδιωτικής οικονοµίας και 
επιβαρύνουν το µακροπρόθεσµο ρυθµό ανάπτυξης, όπως άλλωστε επισηµαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση 
ενισχυµένης εποπτείας.  
Για το 2019 προβλέπεται η εφαρµογή µιας επεκτατικής δέσµης δηµοσιονοµικών µέτρων ύψους περίπου 0,6% του ΑΕΠ, 
µερικώς αντισταθµιζόµενης από τη µείωση των δαπανών του Π∆Ε κατά 0,3% του ΑΕΠ. 
Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς ο δηµοσιονοµικός κίνδυνος που ελλοχεύει για το 2019 από ενδεχόµενες πιέσεις για 
µεγαλύτερη δηµοσιονοµική επέκταση εν όψει του εκλογικού κύκλου. 
            
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Οι εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το 2018 προσδιορίστηκαν από την επιταχυνόµενη επιστροφή των τραπεζικών 
καταθέσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηµατοδότησης των τραπεζών µε πρόσβαση 
στη διατραπεζική αγορά και ως εκ τούτου σηµαντικό περιορισµό και σχεδόν µηδενισµό της έκτακτης ενίσχυσης σε 
ρευστότητα (ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη µικρή ανάκαµψη της τραπεζικής χρηµατοδότησης καθώς και τη 
διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, η κερδοφορία παρέµεινε αδύναµη.  
Στις αρχές του 2018 διενεργήθηκε πανευρωπαϊκή άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, στην οποία 
συµµετείχαν οι τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες, προκειµένου να εξεταστεί η ανθεκτικότητά τους σε υποθετικές 
διαταραχές για την τριετία 2018-2020. Το αποτέλεσµα της άσκησης έδειξε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν παρουσιάζουν 
κεφαλαιακό έλλειµµα. 
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια
Ωστόσο, βασικό πρόβληµα των ελληνικών τραπεζών εξακολουθεί να είναι το υψηλό απόθεµα των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων (ΜΕ∆) στους ισολογισµούς τους, το οποίο δεν επιτρέπει την ενίσχυση της πιστοδοτικής τους ικανότητας. Οι 
τράπεζες αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει το βελτιωµένο θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο, µέσω του οποίου 
έχουν αρθεί σηµαντικά θεσµικά και διοικητικά εµπόδια που αποτελούσαν τροχοπέδη στην προσπάθειά τους να µειώσουν 
το υπέρογκο ύψος των ΜΕ∆. Οι σηµαντικές αυτές µεταρρυθµίσεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, όπως φαίνεται 
από τη µείωση του αποθέµατος των ΜΕ∆ σε 81,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος ∆εκεµβρίου του 2018 (ή 45,4% του συνόλου 
των δανείων), από 107,2 δισεκ. ευρώ που ήταν στην κορύφωσή τους το Μάρτιο του 2016. Εντούτοις, το απόθεµα αυτό 
παραµένει σε εξαιρετικώς υψηλά επίπεδα. 
Οι τράπεζες υπέβαλαν στο τέλος Μαρτίου του 2019 στην ΕΚΤ και στην Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρηµένους 
επιχειρησιακούς στόχους για τη µείωση των ΜΕ∆, ενσωµατώνοντας τις πρόσφατες αλλαγές στη στρατηγική τους µετά 
το Σεπτέµβριο του 2018, αλλά και τυχόν διαφορετικές παραδοχές για το µακροοικονοµικό περιβάλλον. Σύµφωνα µε την 
προηγούµενη υποβολή στο τέλος Σεπτεµβρίου 2018, στόχευση των τραπεζών ήταν η διαµόρφωση των ΜΕ∆ στο τέλος 
του 2021 στα 34,1 δισεκ. ευρώ, ενώ ο δείκτης εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί σε 21,2% του συνόλου των δανείων. Με τη 
νέα υποβολή οι τράπεζες στοχεύουν σε ακόµη µεγαλύτερη µείωση του λόγου των ΜΕ∆, λίγο κάτω από το 20%. Παρά τη 
σηµαντική αποκλιµάκωσή του, το ποσοστό αυτό παραµένει περίπου εξαπλάσιο του µέσου όρου της ΕΕ-28, συνεπώς 
πρέπει να επιταχυνθεί η µείωσή του. 
Η επιτυχής επίλυση του προβλήµατος των ΜΕ∆ αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που έχει να 
αντιµετωπίσει η ελληνική οικονοµία στην προσπάθειά της να επιτύχει διατηρήσιµους ρυθµούς ανάπτυξης, καθώς η 
χρηµατοδότηση των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων, λόγω δοµής και µεγέθους, αλλά και των νοικοκυριών, γίνεται 
κυρίως µέσω τραπεζικού δανεισµού. Η απαλλαγή των τραπεζών από το πρόβληµα των ΜΕ∆ θα συµβάλει στη µείωση 
του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και στην αποκλιµάκωση του κόστους χρηµατοδότησής τους, βελτιώνοντας έτσι τη 
δυνατότητα εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίου σε διατηρήσιµη βάση που θα επιτρέψει στις τράπεζες να επιτελέσουν 
εκ νέου το διαµεσολαβητικό τους ρόλο. Θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους και η δυνατότητά τους να απορροφούν 
κλυδωνισµούς από ενδεχόµενες µελλοντικές διαταραχές. Θα αυξηθεί η οργανική κερδοφορία τους και θα δηµιουργηθούν 
οι συνθήκες που θα οδηγήσουν σε σταδιακή αύξηση της προσφοράς δανείων και σε µείωση των επιτοκίων δανεισµού 
τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, εξέλιξη που θα επιτρέψει την άνετη χρηµατοδότηση της πραγµατικής 
οικονοµίας.
Οι ελληνικές αρχές πρέπει σύντοµα να καταλήξουν σε νέα, πιο συστηµικά εργαλεία, τα οποία θα λειτουργούν 
συµπληρωµατικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει από καιρό προτείνει 
µία συστηµική λύση, η οποία προβλέπει τη µεταβίβαση σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού σηµαντικού µέρους των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων µαζί µε µέρος της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραµµένη στους 
ισολογισµούς των τραπεζών. Με αυτό τον τρόπο αντιµετωπίζονται ταυτόχρονα δύο πολύ σηµαντικά προβλήµατα, τα ΜΕ∆ 
και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται σε συνεννόηση για 
την προώθηση προς έγκριση στις αρµόδιες ευρωπαϊκές αρχές και, τελικώς, για την υιοθέτηση τέτοιου είδους συστηµικών 
λύσεων για την επιτυχή αντιµετώπιση του προβλήµατος των ΜΕ∆. 
Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, η νέα νοµοθετική ρύθµιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί το πρώτο 
βήµα προς την πλήρη αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου για την ολιστική αντιµετώπιση της αφερεγγυότητας 
φυσικών προσώπων. Η εφαρµογή της νέας ρύθµισης, η οποία περιέχει συγκεκριµένες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και 
δικλίδες ασφαλείας, αποσκοπεί στην προστασία των πλέον ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, στην αποφυγή δηµιουργίας 
ηθικού κινδύνου έναντι των συνεπών οφειλετών και στην ελεγχόµενη επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ως επακόλουθο των διατάξεων της Φερεγγυότητας ΙΙ, η εγχώρια ασφαλιστική αγορά διακρίθηκε το 2018 από βελτίωση 
της ωριµότητάς της όσον αφορά την ενίσχυση της διακυβέρνησης και του ανθρώπινου δυναµικού, την αξιολόγηση των 
κινδύνων και της φερεγγυότητας µε τελικό σκοπό την καλύτερη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίων, αλλά και την 
προστασία των ασφαλισµένων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνέχισαν εντός του 2018 την προσπάθεια περιορισµού των 
µακροχρόνιων εγγυήσεων που παρέχουν τα ασφαλιστικά προϊόντα. Ειδικότερα, ο χρονικός ορίζοντας των καλύψεων 
µειώνεται και οι χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις αντανακλούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις εκάστοτε επικρατούσες 
οικονοµικές συνθήκες. Οι πρακτικές αυτές λειτουργούν θετικά τόσο για την επιχείρηση, µε ενίσχυση της φερεγγυότητάς 
της, όσο και για τον ασφαλισµένο, µε µείωση του κόστους ασφάλισης και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όµως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν επαρκή διαχρονική 
προστασία, ώστε να καταβάλλονται στους ασφαλισµένους τα κέρδη των επενδεδυµένων αποταµιεύσεών τους. 
Στις ασφαλίσεις ζωής σχεδιάζονται και διατίθενται όλο και περισσότερο ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεµένα µε 
επενδύσεις. Η στρατηγική αυτή αφενός ενισχύει τη χρηµατοοικονοµική ισορροπία της ασφαλιστικής επιχείρησης και 
αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παρέχει υψηλότερη απόδοση στις αποταµιεύσεις των ασφαλισµένων, 
εκθέτοντάς τους όµως σε κινδύνους που καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι. Εποµένως, η ποιότητα της παρεχόµενης 
πληροφόρησης από την επιχείρηση προς τους ασφαλισµένους είναι ζωτικής σηµασίας για τη σωστή εκτίµηση των 
κινδύνων και την αποφυγή απωλειών. Με το ν. 4583/2018 η Ελλάδα ενσωµάτωσε την ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ 2016/97 
στην εθνική της νοµοθεσία και ανατέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος το έργο της εποπτείας των διαµεσολαβητών και 
διανοµέων ασφαλιστικών προϊόντων.  
Οι προοπτικές για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά είναι ευνοϊκές. Αναλυτικότερα, µε βάση την πρόσφατη πρόταση 
ευρωπαϊκού Κανονισµού για τους όρους και τις προϋποθέσεις παραγωγής, διανοµής και εποπτείας ενός Πανευρωπαϊκού 
Προσωπικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (Pan-European Personal Pension Product - PEPP), δίνεται η δυνατότητα στις 
ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αναλάβουν νέο ρόλο παρέχοντας προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα σε 
αποταµιευτές που θέλουν να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές τους απολαβές. Κατ’ αναλογία, οι ελληνικές ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις µπορούν να αποτελέσουν µέρος του ευρύτερου σχεδιασµού και ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου 
συστήµατος αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και κινδύνων που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, καθώς και 
περιβαλλοντικών κινδύνων.
Επιπλέον, για την ακριβέστερη εκτίµηση των κινδύνων και την αποτελεσµατικότερη τιµολόγηση των προϊόντων τους, 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως είναι η ανάλυση 
δεδοµένων µεγάλης συχνότητας και εύρους σε πραγµατικό χρόνο (big data analytics), η τεχνητή νοηµοσύνη και η 
µηχανική µάθηση (machine learning).   

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Παρά τη θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί µέχρι σήµερα και καταγράφεται σε σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη, οι 
κίνδυνοι, εγχώριοι και εξωτερικοί, παραµένουν. 
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυνοι µπορεί να προκύψουν από ενδεχόµενη περαιτέρω επιβράδυνση του 
ρυθµού ανόδου της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας το 2019 λόγω της αύξησης του εµπορικού προστατευτισµού, 
γεωπολιτικών κινδύνων και ευπαθειών στις αναδυόµενες οικονοµίες. Η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονοµίας 
αποτελεί σηµαντική πηγή ανησυχίας που, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη αβεβαιότητα σχετικά µε το Brexit, ενδέχεται να 
επιδράσει αρνητικά στην άνοδο των ελληνικών εξαγωγών και του τουρισµού.  
Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η ενδεχόµενη εφαρµογή των αποφάσεων της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγµατικές προγενέστερες περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των 
δώρων των συνταξιούχων, αποτελεί το σηµαντικότερο δηµοσιονοµικό κίνδυνο µεσοπρόθεσµα. Και τούτο διότι η 
πρόσθετη δαπάνη δρα επιβαρυντικά στην ανάλυση βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους, καθώς οδηγεί στην αναθεώρηση 
προς τα άνω της συνταξιοδοτικής δαπάνης και τροφοδοτεί αβεβαιότητα για τη δηµοσιονοµική πολιτική και την οικονοµική 
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος.   
Στους εγχώριους κινδύνους περιλαµβάνονται επίσης η υψηλή φορολόγηση και γενικότερα το µίγµα της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής, καθώς και τυχόν ανάκληση µεταρρυθµίσεων ή καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. Επιπλέον, στην αγο-
ρά εργασίας η αύξηση του κατώτατου µισθού που νοµοθετήθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, παρότι εκτιµάται 
ότι θα αποφέρει βραχυχρόνια οφέλη όσον αφορά την ενίσχυση του διαθέσιµου εισοδήµατος και κατ’ επέκταση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης, µεσοπρόθεσµα αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση, κυρίως των νέων, καθώς 
και την ανταγωνιστικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του µέσου µισθού πρέπει να συµβαδίζει µε την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, ώστε να διασφαλιστούν τα οφέλη σε όρους ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης από 

την επίπονη µεταρρυθµιστική προσπάθεια από το 2010 µέχρι σήµερα. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Ελλάδα σήµερα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια διπλή πρόκληση: αφενός να επιτύχει ισχυρούς και διατηρήσιµους 
ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης και αφετέρου να εξασφαλίσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα για την εκπλήρωση 
των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει, όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση του Eurogroup του 
Ιουνίου 2018 και από το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δηµοσιονοµικών κανόνων.  Η ελληνική οικονοµία κατά 
τη µακρόχρονη περίοδο προσαρµογής επέτυχε να διορθώσει πολλές ανισορροπίες σε κρίσιµα οικονοµικά µεγέθη. 
Εντούτοις, εξακολουθεί να αντιµετωπίζει ευπάθειες, οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν σε µεγάλο βαθµό κληρονοµιά της 
κρίσης, αλλά ο πολυδιάστατος και αλληλένδετος χαρακτήρας τους αποκαλύπτει χρόνιες αδυναµίες. 
Ειδικότερα: 
• Η µόνιµη επιστροφή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές µε βιώσιµους 

όρους αποτελεί τη σηµαντικότερη πρόκληση στο άµεσο µέλλον. Η ύπαρξη ταµειακού αποθέµατος ασφαλείας, 
αν και χρήσιµη, είναι προσωρινό µέσο αναχρηµατοδότησης των δανειακών αναγκών του ∆ηµοσίου και µε 
περιορισµένη αποτελεσµατικότητα σε περίπτωση µελλοντικών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, 
δεν µπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη εξόδου στις αγορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα και µε βιώσιµους 
όρους. 

• Το υψηλό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνει το κόστος δανεισµού του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναµική. Παρότι η βιωσιµότητα του χρέους έχει βελτιωθεί 
σηµαντικά µε τα µέτρα που υιοθέτησε το Eurogroup, από το 2012 µέχρι και τα πλέον πρόσφατα του Ιουνίου 
2018, η αποκλιµάκωση του χρέους εξαρτάται αφενός από τη δυνατότητα επίτευξης των συµφωνηθέντων 
δηµοσιονοµικών στόχων και αφετέρου από την προσήλωση στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια ώστε να 
εξασφαλιστεί υψηλή αύξηση του ΑΕΠ.  

• Η διατήρηση µεγάλων πρωτογενών δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων για µια παρατεταµένη περίοδο (3,5% του 
ΑΕΠ ετησίως µέχρι το 2022 και 2,2% του ΑΕΠ κατά µέσο όρο την περίοδο 2023-2060), όταν µάλιστα συνοδεύεται 
από υψηλή φορολογία, επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στη βιωσιµότητα του χρέους.  

• Το υψηλό απόθεµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων στους ισολογισµούς των τραπεζών αποτελεί τροχοπέδη 
στη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, αφού δεσµεύει τραπεζικά κεφάλαια και χρηµατοδοτικούς πόρους σε µη 
παραγωγικές δραστηριότητες. Η επιτυχής αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού είναι απολύτως αναγκαία 
προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, γεγονός που θα ενισχύσει την πρόσβαση 
της υγιούς επιχειρηµατικότητας στην τραπεζική χρηµατοδότηση. 

• Το ποσοστό ανεργίας παραµένει υψηλό και είναι το υψηλότερο µεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η υψηλή ανεργία, ιδίως των νέων και των µακροχρόνια ανέργων, δηµιουργεί ανισότητες που 
απειλούν την κοινωνική συνοχή, απαξιώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο, αποδυναµώνει κάθε κίνητρο για 
καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση και εργασία και αυξάνει το κύµα εξερχόµενης µετανάστευσης. 

• Η χαµηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, µε τάση µάλιστα υποχώρησης. 
• Ο ρυθµός µεταβολής των επενδύσεων παραµένει αρνητικός και υστερεί σηµαντικά σε σύγκριση µε τις 

ανάγκες ενίσχυσης του κεφαλαιακού αποθέµατος της χώρας, ύστερα µάλιστα από µια παρατεταµένη περίοδο 
αποεπένδυσης. Εξάλλου, η συνεχιζόµενη περικοπή του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων δυσχεραίνει 
την επιτάχυνση της ανάπτυξης, αφού µειώνει τη συνολική ενεργό ζήτηση, αποδυναµώνει την ποιότητα των 
δηµόσιων υποδοµών και αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.    

• Οι χαµηλές εγχώριες αποταµιεύσεις. Η αύξηση του κατά κεφαλήν ονοµαστικού διαθέσιµου εισοδήµατος, 
ιδίως των χαµηλότερων εισοδηµατικών κλιµακίων, η οποία υποστηρίχθηκε από την αύξηση της απασχόλησης 
κυρίως των νέων και των εργαζοµένων µε συµβάσεις µερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, διοχετεύθηκε 
από τα νοικοκυριά στην κατανάλωση, µε αποτέλεσµα το ποσοστό της αποταµίευσης στο διαθέσιµο εισόδηµα των 
νοικοκυριών να παραµένει σε αρνητικό έδαφος.  

• Η καθυστέρηση στην απονοµή της δικαιοσύνης. Σύµφωνα µε το δείκτη αποτελεσµατικής επίλυσης εµπορικών 
διαφορών της έκθεσης Doing Business για το 2019 της Παγκόσµιας Τράπεζας, απαιτείται τριπλάσιος χρόνος για 
την εκδίκαση µιας υπόθεσης και την εκτέλεση της απόφασης, καθώς και διπλάσιος χρόνος για την ολοκλήρωση 
της πτωχευτικής διαδικασίας, σε σύγκριση µε το µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, η γρήγορη και 
αξιόπιστη επίλυση των δικαστικών διαφορών εντός ενός διαφανούς και σταθερού νοµικού πλαισίου αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ισχυροποίηση του κράτους δικαίου και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της επενδυτικής 
εµπιστοσύνης.

• Η ποιότητα των θεσµών και ο σεβασµός στις ανεξάρτητες αρχές. Χώρες µε αδύναµους θεσµούς διακρίνονται 
από µικρότερο βαθµό ευελιξίας και προσαρµοστικότητας, ο οποίος εκδηλώνεται µε υψηλότερη συχνότητα 
εµφάνισης οικονοµικών διαταραχών και µεγαλύτερη δυσκολία απορρόφησής τους. 

• Οι δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται δραµατική επιδείνωση των 
δηµογραφικών δεδοµένων της Ελλάδος, µε κύρια χαρακτηριστικά τη µείωση του πληθυσµού της, την ταχεία 
γήρανσή του και τον εξαιρετικά χαµηλό δείκτη γονιµότητας. Η διαχρονική αλλαγή των ποσοτικών και ποιοτικών 
πληθυσµιακών δεδοµένων επιταχύνθηκε από το µαζικό πρόσφατο κύµα εξερχόµενης µετανάστευσης τµήµατος 
του πληθυσµού σε ηλικία αναπαραγωγής. Η δηµογραφική κρίση είναι µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις 
που έχει να αντιµετωπίσει η ελληνική κοινωνία και οικονοµία στο άµεσο µέλλον, καθώς η ταχεία συρρίκνωση 
του πληθυσµού και η ραγδαία γήρανσή του επηρεάζουν δυσµενώς µεσοµακροπρόθεσµα το δυνητικό προϊόν 
και το ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. 

• Ο αργός ψηφιακός µετασχηµατισµός της οικονοµίας. Με βάση το ∆είκτη Ψηφιακής Οικονοµίας και Κοινωνίας 
(DESI), η Ελλάδα για το 2018 κατατάσσεται προτελευταία µεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ, το οποίο σηµαίνει ότι ο 
ρυθµός ψηφιακού µετασχηµατισµού της ελληνικής οικονοµίας παραµένει αργός, µε αποτέλεσµα η χώρα να 
χαρακτηρίζεται ψηφιακά ανώριµη. Κατά συνέπεια, είναι απολύτως αναγκαία η ανάληψη δράσεων πολιτικής για 
την αποτροπή του κινδύνου της τεχνολογικής υστέρησης και του χαµηλού ψηφιακού αλφαβητισµού.

• Η κλιµατική αλλαγή και η πρόκληση της βιώσιµης ανάπτυξης. Ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας της ανάπτυ-
ξης σε ένα πλαίσιο βιωσιµότητας µε την υιοθέτηση της “κυκλικής” (circular) οικονοµίας είναι κρίσιµος για την 
πορεία µας στο µέλλον. Σύµφωνα µε την έκθεση του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ για το 2019, από τους 
πέντε σοβαρότερους κινδύνους για την παγκόσµια οικονοµία, οι τρεις είναι περιβαλλοντικοί και όλοι σχετίζονται 
µε την κλιµατική αλλαγή. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Για την επιτυχή αντιµετώπιση των παραπάνω προκλήσεων είναι απαραίτητο ένα ελάχιστο σύνολο παρεµβάσεων 
πολιτικής:
Πρώτον, συνέχιση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων προκειµένου να  διαφυλαχθούν τα ως 
τώρα οικονοµικά επιτεύγµατα, να ενισχυθεί η αξιοπιστία της οικονοµικής πολιτικής και να βελτιωθεί περαιτέρω η 
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, ώστε να καταστεί δυνατή η µόνιµη επιστροφή της στις διεθνείς αγορές µε βιώσιµους 
όρους. Στο πλαίσιο αυτό, υψηλή προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε µεταρρυθµίσεις που αφορούν την αποτελεσµατικό-
τητα της δηµόσιας διοίκησης, την ασφάλεια δικαίου, ιδιαιτέρως στις χρήσεις γης, και την επιτάχυνση στην απονοµή της 
δικαιοσύνης.
∆εύτερον, µείωση του υψηλού ποσοστού των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ώστε να απελευθερωθούν κεφάλαια για 
υγιείς επενδύσεις, να διευκολυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης του επιχειρηµατικού τοµέα και να ενισχυθεί ο υγιής 
ανταγωνισµός. Παράλληλα, οι συντελούµενες αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο οφείλουν να προάγουν πρότυπα ηθικής 
συναλλακτικής συµπεριφοράς. 
Τρίτον, αλλαγή στο µίγµα της δηµοσιονοµικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της µείωσης των υπέρµετρα υψηλών 
φορολογικών συντελεστών, του περαιτέρω εξορθολογισµού των δηµόσιων δαπανών και της ενίσχυσης του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Θα ήταν µάλιστα ευκταίο να συνδυαστεί η αλλαγή αυτή µε ρεαλιστικότερους 
στόχους πρωτογενών πλεονασµάτων, δεδοµένου ότι µε το δηµόσιο χρέος κοντά στο 170% του ΑΕΠ, µία επιπλέον 
ποσοστιαία µονάδα αύξησης του ΑΕΠ είναι 1,7 φορές πιο πολύτιµη για τη µείωση του λόγου του δηµόσιου χρέους προς το 
ΑΕΠ από ό,τι µία επιπλέον ποσοστιαία µονάδα πρωτογενούς πλεονάσµατος.    
Τέταρτον, συνέχιση µε µεγαλύτερη ένταση της προσέλκυσης ξένων άµεσων επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας, 
οι οποίες βοηθούν στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών, στην ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας 
και στην αξιοποίηση του ανενεργού ανθρώπινου δυναµικού της, µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση της συνολικής 
παραγωγικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Για να γίνει όµως αυτό, πρέπει να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις 
µε ενίσχυση των συµπράξεων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, καθώς και να αρθούν σηµαντικά αντικίνητρα για τους 
επενδυτές. 

Πέµπτον, ενδυνάµωση του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτοµία). Σύµφωνα µε τις νέες παγκόσµιες 
τάσεις, στις σύγχρονες προσπάθειες συµβιβασµού µεταξύ της λειτουργίας της ελεύθερης οικονοµίας, δηλαδή του 
καπιταλισµού, και της δηµοκρατίας, η επένδυση στη γνώση και η δυνατότητα πρόσβασης όλων σε αυτήν είναι καταλυτικής 
σηµασίας τόσο για την οικονοµική ανάπτυξη όσο και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, 
αν και δηµιουργεί µια µεγάλη δεξαµενή υψηλά καταρτισµένων ανθρώπων, αδυνατεί να τους εφοδιάσει µε εκείνες τις 
δεξιότητες που είναι αναγκαίες στο νέο ψηφιακό κόσµο. Οι νέες τεχνολογίες δηµιουργούν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης 
υπό την προϋπόθεση της ταχείας προσαρµογής της εργασίας σε ένα ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο 
κυριαρχούν η γνώση, οι δεξιότητες, η ατοµική πρωτοβουλία, η κινητικότητα, η ευελιξία και η συνεργασία. Η επένδυση 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας είναι στρατηγικές καίριας σηµασίας για την επιτυχή 
προσαρµογή της αγοράς εργασίας. Αναγκαίος εποµένως είναι ο επανασχεδιασµός του εκπαιδευτικού συστήµατος όλων 
των βαθµίδων προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας εκείνων των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη 
αγορά εργασίας. Η στενότερη συνεργασία της εκπαίδευσης µε την παραγωγική διαδικασία συµβάλλει στην επίτευξη του 
στόχου αυτού. 

ΟΜΙΛΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΑΘΗΝΑ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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Ο ∆ήµος Αθηναίων απαιτεί ρυθµιστικό 
πλαίσιο για την ασφαλή χρήση των 
ηλεκτροκίνητων πατινιών.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Μ
πορεί τα ηλεκτρικά πατίνια να έτυχαν ενθου-
σιώδους υποδοχής το πρώτο διάστηµα κυκλο-
φορίας τους, ωστόσο τα πρώτα ατυχήµατα δεν 
άργησαν να συµβούν. Την ίδια ώρα διατυπώ-
νονται προβληµατισµοί για την απουσία ρυθ-
µιστικού πλαισίου που διέπει την κυκλοφορία 

τους, καθώς δεν απαιτείται άδεια οδήγησης ούτε είναι υποχρεωτικές η 
χρήση κράνους και η ύπαρξη πινακίδων.

ΚΟΚ στα πατίνια
Τα e-scooters άρχισαν να κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πριν 
από τρεις µήνες. Στόχος, ο έξυπνος και «πράσινος» τρόπος µετακίνησης. 
Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπάγονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας (ΚΟΚ) δίνει το «ελεύθερο» στους χρήστες να οδηγούν τόσο πάνω 
στα πεζοδρόµια όσο και µε ταχύτητα 25 χλµ./ώρα µε τον κίνδυνο πρό-
κλησης ατυχήµατος.

Πράγµατι, πριν από λίγες ηµέρες στη Θεσσαλονίκη ένας 16χρονος 
χειριστής ηλεκτρικού πατινιού τραυµατίστηκε, ύστερα από σύγκρουση 
µε αυτοκίνητο στην Καλαµαριά. Στο σηµείο έσπευσε η Τροχαία προκει-
µένου να ερευνήσει τα αίτια του ατυχήµατος, ενώ ο ανήλικος παρελήφθη 
από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για το πρώτο επίσηµα καταγε-
γραµµένο ατύχηµα µε ηλεκτρικό πατίνι. Το ζήτηµα απασχολεί και τη ∆ι-
καιοσύνη, µε τον προϊστάµενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλο-
νίκης Στέφανο Ζαρκαντζιά να ζητά να διερευνηθεί το νοµοθετικό πλαί-
σιο υπό το οποίο κυκλοφορούν τα ηλεκτρικά πατίνια.

«Το επόµενο διάστηµα θα ληφθούν νοµοθετικά µέτρα προκειµένου 
οι µετακινήσεις να γίνονται µε ασφάλεια, µε τις υπηρεσίες του υπουρ-
γείου να ετοιµάζουν νέο θεσµικό πλαίσιο» δήλωσε στον ANT1 ο υπουρ-
γός Υποδοµών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης.

Είχαν προηγηθεί οι αντιδράσεις από οδηγούς ταξί. Μάλιστα, ο πρό-
εδρος του ΣΑΤΑ, Θύµιος Λυµπερόπουλος, µιλώντας στον Real FM υπο-
στήριξε ότι «την ώρα που πάει να κατέβει ο πελάτης από δεξιά, παίρνουν 
την πόρτα των ταξί. ∆εν µπορεί να παίρνει ο οποιοσδήποτε ένα πατίνι και 
να µην έχει ελεγχθεί αν µπορεί να το κυκλοφορήσει µέσα στην κίνηση 
και παράλληλα να υπάρχουν ειδικοί δρόµοι. Θέλει πολλή µελέτη για να 
λειτουργήσουν σωστά».

Σηµειώνεται ότι τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν σύστηµα GPS, ασύρ-
µατη τεχνολογία και αυτόµατο κλείδωµα, ενώ είναι διαθέσιµα σε όποιον 

έχει κατεβάσει τη σχετική εφαρµογή στο κινητό του. Μέσω της εφαρ-
µογής, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να εντοπίσει το πιο κοντινό διαθέσιµο 
πατίνι, να το ξεκλειδώσει και να το χρησιµοποιήσει. Το κόστος για το ξε-
κλείδωµα είναι 1 ευρώ και κάθε λεπτό διαδροµής κοστίζει επιπλέον 0,15 
λεπτά, ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριµένα σηµεία στάθµευσης.

∆ήµος Αθηναίων: Ζητείται ρυθµιστικό πλαίσιο
Στη συγκρότηση οµάδας εργασίας προκειµένου να κατατεθεί ολοκλη-
ρωµένη πρόταση, βάσει και της διεθνούς εµπειρίας, προς τους αρµόδι-
ους εµπλεκόµενους φορείς (υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, υ-
πουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.λπ.), που πρέπει να προχωρήσουν 
άµεσα στη θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση των ζη-
τηµάτων που ανακύπτουν από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, προχώ-
ρησε ο ∆ήµος Αθηναίων.

Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο ∆ήµος Αθηναίων 
ενθαρρύνει τις εναλλακτικές µορφές βιώσιµης µετακίνησης στην Αθήνα 
και παρακολουθεί µε ενδιαφέρον τη δραστηριότητα των ηλεκτροκίνη-
των πατινιών στην πρωτεύουσα, για την οποία όµως (κίνηση ηλεκτροκί-
νητων πατινιών σε δρόµους, πεζοδρόµους, πεζοδρόµια, πλατείες) δεν υ-
πάρχει καµία πρόβλεψη στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. ∆ιαπιστώ-
νοντας, λοιπόν, την έλλειψη κάθε θεσµικού πλαισίου λειτουργίας και 
χωρίς να έχει καµία αρµοδιότητα αδειοδότησης ή ελέγχου, ο ∆ήµος Α-
θηναίων προχώρησε στη συγκρότηση οµάδας εργασίας, στην οποία προ-
σκλήθηκαν και εκπρόσωποι των εταιρειών που δραστηριοποιούνται επι-
χειρηµατικά».

Ο ∆ήµος Αθηναίων θέτει ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια 
τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών και «εφιστά την προσοχή 
των χρηστών για την ασφαλή και συνετή χρήση (χρήση κράνους, σεβα-
σµό στον ΚΟΚ) ενός µέσου εναλλακτικής αστικής µετακίνησης που α-
ναπτύσσει σχετικά υψηλή ταχύτητα (έως και 25 χλµ./ώρα) και που σε 
καµία περίπτωση δεν αποτελεί παιχνίδι» καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι εταιρείες «κόβουν» ταχύτητα
Στον απόηχο της εισαγγελικής παρέµβασης, αλλά και των αντιδράσεων, 
οι δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε ηλεκτρικά πα-
τίνια (Lime και Hive) ανακοίνωσαν ότι µειώνουν την ταχύτητα από τα 25 
χλµ./ώρα στα 20 χλµ./ώρα.

Συγκεκριµένα, η Lime θα αποθαρρύνει την οδήγηση των ηλεκτρι-

κών πατινιών της στις επιφορτισµένες µε περισσότερη κίνηση λεωφό-
ρους της πόλης χρησιµοποιώντας τεχνολογία GPS και δηµιουργώντας 
εικονικές περιφράξεις (geofence) σε συγκεκριµένες περιοχές της πόλης.

Επίσης, θα υλοποιήσει την παγκόσµια δράση της εταιρείας και στην 
Αθήνα, µέσω της οποίας θα διανεµηθούν δωρεάν κράνη σε στρατηγικά 
σηµεία της πόλης τις επόµενες εβδοµάδες, ώστε να ευαισθητοποιήσει 
τους πολίτες να τα χρησιµοποιούν όταν οδηγούν τα ηλεκτρικά πατίνια.

«H ασφάλεια αποτελεί Νο1 προτεραιότητα σε καθεµία αγορά όπου 
δραστηριοποιούµαστε σε ολόκληρο τον κόσµο. Ακούµε προσεκτικά τις 
ανησυχίες του ∆ήµου Αθηναίων και αµέσως ενηµερώσαµε τα κεντρικά 
της Lime, για να παράσχουµε άµεσα µέτρα ασφαλείας για τους πολίτες 
της Αθήνας» δήλωσε ο Alessandro Tommasi, διευθυντής Κυβερνητικών 
Σχέσεων της εταιρείας για την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο αίτηµα του δηµάρχου Θεσσαλονί-
κης, Γιάννη Μπουτάρη, για µείωση της ταχύτητας.«Η Θεσσαλονίκη ήταν 
η πρώτη µεσογειακή πόλη που συνεργάστηκε µαζί µας για τη λειτουρ-
γία των ηλεκτρικών πατινιών και δεν µπορούµε παρά να συνεχίσουµε 
να προχωράµε µαζί της για ένα καινοτόµο σύστηµα κινητικότητας στην 
πόλη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα µέτρα ανακοίνωσε και η εταιρεία Hive, µέλος της 
Daimler. Η εταιρεία «µειώνει τη µέγιστη ταχύτητα και θα συνεργαστεί 
µε τον ∆ήµο Αθηναίων για τους βέλτιστους τρόπους ελεγχόµενης πρό-
σβασης και στάθµευσης σε δρόµους ταχείας κυκλοφορίας µε εφαρµογή 
geofencing. Η Hive από την πρώτη µέρα της λειτουργίας της τόνισε ότι 
έχει στόχο, σε κάθε πόλη όπου δραστηριοποιείται, να σέβεται τον δηµό-
σιο χώρο, την ασφάλεια και τις ανάγκες των πολιτών για γρήγορη, αποτε-
λεσµατική και οικολογική µετακίνηση» σηµείωνε η ανακοίνωση.

Πρόστιµα και κανόνες στην Ευρώπη
Τα ηλεκτρικά πατίνια φαίνεται ότι διχάζουν την Ευρώπη. Στο Παρίσι, ε-
νόψει της υιοθέτησης σχετικού νόµου, το δηµοτικό συµβούλιο της πρω-
τεύουσας αποφάσισε να επιβάλλει πρόστιµο ύψους 135 ευρώ σε όποιον 
κυκλοφορεί µε αυτά στο πεζοδρόµιο. Το πρόστιµο σε όσους µπλοκά-
ρουν τα πεζοδρόµια παρκάροντας εκεί τα πατίνια τους θα φτάνει τα 35 
ευρώ, ενώ δηµοτικοί υπάλληλοι θα τα αποµακρύνουν.

Ο δήµος τονίζει ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, που αυξάνε-
ται ραγδαία, θέτει σε κίνδυνο τους πεζούς, ιδίως τους ηλικιωµένους και 
τα µικρά παιδιά, ενώ η στάθµευσή τους σε οποιοδήποτε σηµείο εµποδί-
ζει τους γονείς µε καροτσάκια και τους ανθρώπους µε αναπηρίες.

Ταυτόχρονα, όµως, θα ορίσει συγκεκριµένους χώρους στάθµευσης 
και θα επιβάλει ένα ετήσιο τέλος στις διαχειρίστριες εταιρείες. Μέχρι το 
τέλος του 2019 η πόλη θα δηµιουργήσει περίπου 2.500 χώρους στάθµευ-
σης για τα ηλεκτρικά πατίνια, ενώ εξετάζεται το ενδεχόµενο να γίνει υπο-
χρεωτικό για τους χρήστες να τα αφήνουν µόνο στα καθορισµένα σηµεία.

Στη γαλλική πρωτεύουσα λειτουργούν εννέα εταιρείες µε 15.000 η-
λεκτρικά πατίνια. Οι εταιρείες θα κληθούν να πληρώνουν ετήσιο τέλος 
ύψους τουλάχιστον 50 ευρώ ανά ηλεκτρικό πατίνι για τα πρώτα 499. Το 
τέλος θα φτάνει τα 65 ευρώ ανά πατίνι για τις εταιρείες που έχουν περισ-
σότερα από 3.000 πατίνια.

Πάντως, τον περασµένο ∆εκέµβριο ο ∆ήµος της Μαδρίτης διέταξε 
τις εταιρείες Voi, Wind και Lime να αποµακρύνουν τα ηλεκτρικά πατίνια 
τους από τους δρόµους, καθώς δεν τηρούσαν τον κανονισµό που όριζε σε 
ποιες περιοχές επιτρεπόταν να κυκλοφορούν.

Αντιθέτως, η Γερµανία ενέκρινε την κυκλοφορία όχι µόνο των οχη-
µάτων µε ηλεκτροκίνηση χωρίς κάθισµα αλλά και των ηλεκτρικών µονό-
κυκλων στους δρόµους, που θα συνυπάρχουν στο εξής µε τους πεζούς 
και τους ποδηλάτες.



www.freesunday.gr 1107.04.2019

οικονοµία

Καταγγελίες ότι η κυβέρνηση προχώρησε 
σε τεχνητή απόκρυψη του πραγµατικού 
αριθµού των εκκρεµών αιτήσεων 
συνταξιοδότησης, ώστε να ωραιοποιήσει 
τα µεγέθη του ΕΦΚΑ και κατά συνέπεια 
να αποκρούσει οποιεσδήποτε ενστάσεις 
των θεσµών.

Α
ίσθηση προκάλεσαν οι καταγγελίες του 
βουλευτή της Ν∆ Γιάννη Βρούτση περί 
αλλοίωσης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλ-
λου του ΕΦΚΑ και διαγραφή χιλιάδων αι-
τήσεων συνταξιοδότησης από το σύστηµα. 
Τι καταγγέλλει στην ουσία; Ότι η κυβέρ-

νηση προχώρησε σε τεχνητή απόκρυψη του πραγµατικού α-
ριθµού των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ώστε να ω-
ραιοποιήσει τα µεγέθη του ΕΦΚΑ και κατά συνέπεια να απο-
κρούσει οποιεσδήποτε ενστάσεις των θεσµών.

Και όλα αυτά όταν οι θεσµοί ασκούν πιέσεις στο υπουρ-
γείο Εργασίας να πετύχει την επιτάχυνση στην έκδοση συ-
ντάξεων προκειµένου να µειωθούν τα ληξιπρόθεσµα χρέη 
του Ταµείου προς τους ασφαλισµένους, και µάλιστα χρηµα-
τοδοτώντας τα. Σύµφωνα, όµως, µε πληροφορίες που βλέ-
πουν το φως της δηµοσιότητας, στον ΕΦΚΑ προχώρησαν στη 
µεταφορά ενός σηµαντικού αριθµού αιτήσεων σε αρχεία που 
δεν φαίνονταν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Όπως ανα-
φέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η πλειονότητα των αιτήσεων 
αυτών αφορούσε υποθέσεις που κρίθηκε ότι δεν συνιστού-
σαν συνταξιοδοτικό αίτηµα, αλλά και αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης ελεύθερων επαγγελµατιών µε σηµαντικά χρέη –άνω των 
20.000 ευρώ–, καθώς και διεθνείς αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης, όπως και αιτήσεις µισθωτών, µε σηµαντικές ελλείψεις α-
παιτούµενων εγγράφων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση 
των αιτήσεων συνταξιοδότησης που εµφανίζονταν προς τους 
εκπροσώπους των δανειστών ως εκκρεµείς.

Από την πλευρά του, λοιπόν, µε επείγουσα ερώτησή του 
προς το υπουργείο Εργασίας, ο κ. Βρούτσης ζητά απαντήσεις 
αφενός για τον ακριβή αριθµό των εκκρεµών αιτήσεων συ-
νταξιοδότησης που τέθηκαν τελικά στο αρχείο, µε αποτέλε-
σµα να µειωθεί ο επίσηµος αριθµός των ληξιπρόθεσµων υπο-
χρεώσεων του ΕΦΚΑ, αφετέρου για το αν υπήρξαν παρεµβά-
σεις και από ποιους στον ηλεκτρονικό κωδικό των αρµόδιων 
υπαλλήλων προκειµένου να τεθούν οι αιτήσεις αυτές στο αρ-
χείο.

Στο… αρχείο οι αιτήσεις
Αναλυτικά, σύµφωνα µε τον αρµόδιο τοµεάρχη της Ν∆ και 
πρώην υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, την περίοδο 
2017-2018 έγινε αλλοίωση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, 
του συστήµατος δηλαδή όπου περνούν όλες οι αιτήσεις συ-
νταξιοδότησης, και κάποιοι αφαίρεσαν αυθαίρετα κάποιες 

από αυτές.
Ο πρώην υπουργός εκτιµά µάλιστα ότι στόχος της ηγε-

σίας του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ ήταν να πα-
ρουσιάσουν µικρότερο αριθµό εκκρεµών συντάξεων στην 
τρόικα. Παράλληλα, αφήνεται να εννοηθεί ότι η όποια µε-
θόδευση είχε ως αποτέλεσµα και την αύξηση του πλεονά-
σµατος στο Ταµείο. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει στην επεί-
γουσα ερώτησή του προς το υπουργείο Εργασίας, υπάρχουν 
καταγγελίες σύµφωνα µε τις οποίες αποκρύπτεται µεγάλος α-
ριθµός αιτήσεων συνταξιοδότησης, οι οποίες αναιτιολόγητα 
µπαίνουν στο αρχείο έπειτα από παρέµβαση στο πληροφορι-
ακό σύστηµα του πρωτοκόλλου.

Ο κ. Βρούτσης χαρακτηρίζει το θέµα ιδιαιτέρως σοβαρό 
και αφήνει να εννοηθεί ότι ενδεχοµένως απαιτείται παρέµ-
βαση της ∆ικαιοσύνης, προκειµένου να εξακριβωθεί µέσω 
του ηλεκτρονικού αποτυπώµατος ο αριθµός και η ταυτότητα 
των ατόµων που προέβησαν σε αυτή την απαράδεκτη ενέρ-
γεια.

Πάντως, τις καταγγελίες αυτές επιβεβαίωσε και ο αντι-
πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων ΙΚΑ, 
Αντώνης Νικολόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι η αποκά-
λυψη της παρέµβασης που έχει γίνει «κεντρικά» έγινε µετά 
από καταγγελίες εργαζοµένων στο ΙΚΑ που έγιναν δέκτες 
παραπόνων από πολίτες οι φάκελοι των οποίων εµφανίζο-
νταν στο σύστηµα ως κλεισµένοι (είχε, δηλαδή, εκδοθεί η 
απόφαση για συνταξιοδότησή τους) αλλά στην πραγµατικό-
τητα είχαν µεταφερθεί σε ένα αδρανές περιβάλλον προκει-
µένου να µην εµφανίζονται ως εκκρεµείς.

«Υποθέσεις εκκρεµείς που είχαν κάποιο έλλειµµα ως 
προς τα δικαιολογητικά ή στα στοιχεία έφυγαν από το περι-
βάλλον των εκκρεµοτήτων και πήγαν σε ένα αδρανές περι-
βάλλον σαν να µη φαίνεται και να µην παρουσιάζεται ως εκ-
κρεµότητα. Όταν ο ασφαλισµένος προσκόµιζε το δικαιολογη-
τικό που έλειπε, τότε η αίτηση εµφανιζόταν ξανά και πήγαινε 
στις αιτήσεις που ήταν σε εκκρεµότητα» εξήγησε σε δηλώ-
σεις του σε ραδιοφωνικό σταθµό ο κ. Νικολόπουλος.

Η παραδοχή της κυβέρνησης
Από την πλευρά της, βέβαια, η κυβέρνηση, και συγκεκριµένα 
ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, 
απορρίπτει τα περί αλλοίωσης του πρωτοκόλλου, υποστηρί-
ζοντας ότι «καµία παρέµβαση δεν έχει γίνει στο ηλεκτρονικό 
πρωτόκολλο συντάξεων. Καµία αίτηση συνταξιοδότησης δεν 

έχει διαγραφεί. Τεχνικά δεν θα µπορούσε να συµβεί ούτε το 
ένα ούτε το άλλο».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης 
είτε διεκπεραιώνονται µε την έκδοση συνταξιοδοτικών απο-
φάσεων είτε απορρίπτονται επειδή δεν πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις. Ωστόσο, παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες αιτή-
σεις που «η επεξεργασία τους βρίσκεται σε αναστολή επειδή 
λείπουν αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία, τα οποία και 
ζητούνται από τους ασφαλισµένους».

Οι εκκρεµείς συντάξεις
Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της οµοσπονδίας ερ-
γαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία (ΠΟΠΟΚΠ), µετά τη 
λήξη του προγράµµατος χρηµατοδότησης στις 31 ∆εκεµ-
βρίου του 2018, εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεµό-
τητα τουλάχιστον 50.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, στις ο-
ποίες δεν περιλαµβάνονται περίπου 20.000 αιτήσεις του 
τελευταίου τριµήνου και 25.000 αιτήσεις που αφορούν «ανε-
λαστικές περιπτώσεις». Στις δεύτερες, υποτίθεται, η υπαιτι-
ότητα αφορά στον δικαιούχο (ελλιπή δικαιολογητικά κ.λπ.), 
όπου όµως στις περισσότερες περιπτώσεις η προσκόµιση των 
δικαιολογητικών καθυστερεί λόγω γραφειοκρατικών προ-
βληµάτων µεταξύ υπηρεσιών (πρώην ταµείων) του ίδιου του 
ΕΦΚΑ. Όσο για τα υπόλοιπα αιτήµατα (αναγνωρίσεις χρό-
νου, διαγραφές, επανεγγραφές κ.λπ.), είναι, σύµφωνα µε την 
ΠΟΠΟΚΠ, εκατοντάδες χιλιάδες!

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

«ΜΥΣΤΗΡΙΟ» ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
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 ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η*

Η ανεπάρκεια των δηµοσίων προσώπων σή-
µερα στην Ελλάδα –πολιτικών και δηµο-
σιογράφων– να είναι αντάξιοι των πραγµα-
τικών περιστατικών σε κάθε δηµόσιο θέµα 
είναι εντυπωσιακή. Αν προσέξει κανείς, για 

καθετί υπάρχει µόνο µια εντελώς ρηχή κοµµατική άποψη 
που επαναλαµβάνεται απ’ όλους µε τις ίδιες λέξεις και το ίδιο 
ύφος. Ε, αυτή η άποψη µικρή σχέση έχει µε την αλήθεια.

Κανείς δεν µπορεί να εκφραστεί µε έναν διαφορετικό, 
ουσιαστικό λόγο και το αποτέλεσµα είναι να έχουµε µια κοι-
νωνία µε µηδενική ενηµέρωση. Οι αλήθειες παραµερίζονται, 
η τιποτολογία κυριαρχεί.

Θα σας δώσω ένα παράδειγµα που, νοµίζω, περιγράφει 
την ανικανότητα όλων να µιλούν µε ουσία και βάθος.

Εσχάτως ο ΣΥΡΙΖΑ «πυροβολεί» για πολλοστή φορά Ν∆ 
και ΠΑΣΟΚ για τα χρέη τους προς τις τράπεζες (200 εκατ. 
ευρώ για κάθε κόµµα). Η γενική αίσθηση είναι ότι τα εν λόγω 

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
ΕΙΝΑΙ «ΤΙ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ;», 
ΓΙΑΤΙ…
Ν∆ και ΠΑΣΟΚ έχουν επιστρέψει 
το κεφάλαιο των δανείων τους 
και µε τόκους!

Π
αρακολουθώντας εκλογές τα τε-
λευταία περίπου είκοσι χρόνια και 
καταγράφοντας κάθε φορά τις ε-
ναλλαγές στην εξουσία, αναλύο-
ντας ταυτόχρονα τους λόγους που 
επισυµβαίνουν αυτές, έχω βγάλει 

πλέον τα συµπεράσµατά µου. Αν µάλιστα ανατρέξει κά-
ποιος στο µακρινό 1981 µέχρι και το πρόσφατο 2015, θα 
δει ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται µε ακρίβεια και πως 
η θεωρία µου µπορεί να προβλέψει εκλογικά αποτελέ-
σµατα και εναλλαγές στη εξουσία χωρίς να χρειαστεί 
καν να επικαλεστώ τις δηµοσκοπήσεις µου, που την επι-
βεβαιώνουν έτσι κι αλλιώς.

Σε κάθε κοινωνία, ακόµα και στην πιο ευηµερούσα, 
υπάρχουν πάντα δύο κατηγορίες πολιτών: οι προνοµι-
ούχοι και οι µη προνοµιούχοι. Επίσης, σε όλες τις κοι-
νωνίες, στατιστικά µε σχεδόν µηδενικό στατιστικό 
σφάλµα, οι µη προνοµιούχοι είναι περισσότεροι από 
τους προνοµιούχους. Έτσι κρίνεται και το αποτέλεσµα 
της κάθε εκλογικής αναµέτρησης. Στις δηµοκρατίες ε-
πικρατούν οι πλειοψηφίες, άρα το κόµµα που εκφράζει 
καλύτερα τους µη προνοµιούχους θα κερδίζει πάντα τις 
εκλογές.

Ποιος είναι όµως σήµερα ο προνοµιούχος και ο µη 
προνοµιούχος και ποιο κόµµα εκφράζει ποιον και γιατί; 
Προνοµιούχος σήµερα είναι ο ψηφοφόρος που ενώ δεν 
εργάζεται, δεν παράγει, δεν συµβάλλει, δεν συνεισφέ-
ρει, ζει µια χαρά από επιδόµατα που κάποιοι άλλοι, οι 
µη προνοµιούχοι, εργάζονται, µοχθούν, συµβάλλουν και 

ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ

συνεισφέρουν για να του τα εξασφαλίζουν. Βέβαια, όπως 
διατύπωσα και πιο πάνω, αυτοί δεν είναι η πλειοψηφία!

Σήµερα τη µειοψηφία, τους προνοµιούχους, τους εκ-
φράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. ∆ίνει, σχεδιάζει ή φαντάζεται επιδό-
µατα, τα οποία και τελικά µε κάποιον τρόπο πάντα κατα-
φέρνει να µοιράζει. Ο εκλογικός κορµός του του αναγνω-
ρίζει τη δυνατότητα να µπορεί να τα κάνει όλα αυτά και 
στο µέλλον και θα τον στηρίξει µε νύχια και µε δόντια, 
ώστε να µη χάσει τη βολή του.

Αντίθετα, την πλειοψηφία, τους µη προνοµιούχους, 
τους εκφράζει καλύτερα η Ν∆. Είναι οι ψηφοφόροι που 
σήκωσαν και σηκώνουν όχι µόνο το βάρος της κρίσης 
αλλά και την ευθύνη της διασφάλισης των επιδοµάτων 
των επιδοµατούχων-προνοµιούχων ψηφοφόρων.

Και επειδή είπαµε, οι πλειοψηφίες κερδίζουν τις ε-
κλογές, δεν χρειάζεται καν η συζήτηση για το αν οι δη-
µοσκοπήσεις είναι καλές, κακές, στηµένες ή οτιδήποτε 
άλλο για να προβλέψει κάποιος το τι θα γίνει στις επό-
µενες εκλογές.

*O ∆ηµήτρης Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της 
δηµοσκοπικής εταιρείας Interview.

Σε όλες τις κοινωνίες, στατιστικά µε 
σχεδόν µηδενικό στατιστικό σφάλµα, 
οι µη προνοµιούχοι είναι περισσότεροι 
από τους προνοµιούχους. Έτσι κρίνεται 
και το αποτέλεσµα της κάθε εκλογικής 
αναµέτρησης. Στις δηµοκρατίες 
επικρατούν οι πλειοψηφίες, άρα το 
κόµµα που εκφράζει καλύτερα τους µη 
προνοµιούχους θα κερδίζει πάντα τις 
εκλογές.

κόµµατα πήραν καταχρηστικά τα ποσά αυτά από τις τράπεζες 
και δεν επέστρεψαν ούτε 1 ευρώ. Στο τέλος θα τα πληρώσει ο 
ελληνικός λαός. Είναι έτσι; Όχι.

∆είτε την περίπτωση της Ν∆:
• Το σύνολο των δανείων που πήρε ήταν 135 εκατ. ευρώ.
• Η Ν∆ έχει πληρώσει στις τράπεζες 190 εκατ. ευρώ, δη-
λαδή έχει ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ το κεφάλαιο και έχει δώσει άλλα 
55 εκατ. ευρώ σε τόκους!
• Το υπόλοιπο χρέους της έφτασε να είναι 200 εκατ. ευρώ 
από τόκους των τόκων επί άλλων τόκων κ.ο.κ. µέσα στα χρό-
νια της κρίσης, της ίδιας οικονοµικής κρίσης που έφερε εκα-
τοµµύρια Έλληνες στο σηµείο να µην µπορούν ούτε αυτοί να 
πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, αν και είχαν εξοφλήσει 
µεγάλο µέρος τους.

Μίλησε κανείς από τη Ν∆ γι’ αυτή την αλήθεια; Ότι δη-
λαδή οι τράπεζες πήραν πίσω τα χρήµατά τους, πήραν και 
κάποια σηµαντικά κέρδη δεκάδων εκατοµµυρίων και πως 

το εµφανιζόµενο υπόλοιπο έχει την καθολική εξήγηση που 
κάθε Έλληνας µνηµονεύει: «∆εν µπορώ λόγω της κρίσης»; 
Όχι, δεν µίλησε.

Μήπως ρώτησε ποτέ κάποιος δηµοσιογράφος «πόσα πή-
ρατε, πόσα επιστρέψατε;»; Τίποτε. Έτσι, τα µεν στελέχη της 
Ν∆ ψελλίζουν δικαιολογίες ότι τώρα έχει µπει τάξη στο κοµµα-
τικό ταµείο, οι δε του ΠΑΣΟΚ, που αντίστοιχα έχουν κι αυτοί 
πληρώσει έναν σκασµό λεφτά αλλά ακόµα χρωστούν, απλώς 
λένε «βάλαµε ορκωτούς λογιστές να ελέγξουν τα ταµεία µας».

∆είτε τώρα όλη την εικόνα: Ένα δάνειο που στην ουσία 
έχει επιστραφεί εµφανίζεται σαν µηδενικών καταβολών, οι 
δηµοσιογράφοι δεν ρωτούν, οι πολιτικοί δεν ξέρουν πώς να 
υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και ο πολίτης νοµίζει ότι 
ποτέ δεν δόθηκε 1 ευρώ πίσω. Όλο αυτό θεωρείται… δηµό-
σιος διάλογος προς ενηµέρωση της κοινωνίας.

Ωστόσο, υπάρχει σκάνδαλο, αλλά δεν είναι ο δανεισµός, 
που σωστά έγινε, είναι το πού πήγαν τα χρήµατα. Η πρώτη 
εκτίµηση είναι ότι δόθηκαν για µετακινήσεις ψηφοφόρων 
(ακόµα και αεροπορικώς από Ευρώπη), οργανώσεις συγκε-
ντρώσεων και άλλα συναφή. Ακόµη, ότι είχαµε τροµερές υ-
περβάσεις των νόµιµων προεκλογικών δαπανών που ο νόµος 
περιορίζει για κάθε κόµµα.

Όµως ήταν µόνον αυτά; Όχι. Ένα µεγάλο µέρος των δα-
νεικών και των «µαύρων ταµείων» ΟΛΩΝ των κοµµάτων α-
φορούσε προσωπικές δαπάνες του εκάστοτε αρχηγού, που 
δεν πλήρωνε τίποτα, ενώ προσλάµβανε κιόλας. Το ΠΑΣΟΚ, 
για παράδειγµα, είχε 300 υπαλλήλους, ενώ τώρα λειτουργεί 
µε ελάχιστους.

Το πραγµατικό σκάνδαλο, λοιπόν, είναι ότι ΟΛΑ τα κόµ-
µατα, µικρά και µεγάλα, παίρνουν τις κρατικές επιχορηγή-
σεις και το χρήµα αυτό στην πορεία του χάνεται, αφού δεν 
υπάρχει έλεγχος, ούτε επιβάλλεται να δαπανάται για δηµι-
ουργικές δράσεις.

Φυσικά, γι’ αυτό δεν µιλά κανείς. Τι τα έκαναν τόσα χρή-
µατα; Αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί δηµόσια, αλλά µάλλον 
δεν θα έχει ενδιαφέρον…

*Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι δηµοσιογράφος και συγγρα-
φέας.
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ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΟΜΟΥ 
ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους και να προχωράς µπροστά. Η δύναµη να περνάς 
στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας ολοκληρωµένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. 
Η δύναµη να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, να επεκτείνεις το δίκτυό σου, για να 
στηρίζεις ακόµα περισσότερα νοικοκυριά. Η δύναµη να µοιράζεσαι τη γνώση και να δείχνεις
µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η δύναµη να στηρίζεις 
την πρόοδο και την ανάπτυξη, για να προσφέρεις στον τόπο και τους ανθρώπους.

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες

Σε εφιάλτη βγαλµένο από δυστοπικές ταινίες του Χό-
λιγουντ µετατράπηκε για τις διωκτικές αρχές µια απλή 
έρευνα για άτοµο που φερόταν να είναι έµπορος ναρκω-
τικών το βράδυ της περασµένης Πέµπτης στα Εξάρχεια, 

σε ένα περιστατικό που ενισχύει τον ισχυρισµό ότι η περιοχή απο-
τελεί «άβατο».

Συγκεκριµένα, επίθεση από όχλο δέχτηκαν δύο λιµενικοί και 
εισαγγελέας που πραγµατοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα σε σπίτι στην 
οδό Ερεσού. Όλα άρχισαν το απόγευµα της ίδια µέρας, όταν στον 
Πειραιά οι δύο λιµενικοί συνέλαβαν άνδρα για διακίνηση ναρκωτι-
κών, ο οποίος τους οµολόγησε ότι τα είχε προµηθευτεί από έµπορο 
στα Εξάρχεια.

Οι λιµενικοί, χωρίς να ζητήσουν τη συνδροµή της αστυνοµίας, 
ζήτησαν από εισαγγελέα να τους συνοδεύσει, και οκτώ άνδρες του 
σώµατος πραγµατοποίησαν επιχείρηση έρευνας στο σπίτι του φερό-
µενου ως εµπόρου ναρκωτικών στα Εξάρχεια.

Συµπλοκή
Κατά την αποχώρησή τους, µε το Λιµενικό Σώµα να εικάζει ότι 
«έπεσε σύρµα» από άτοµα που ήταν παρόντα στο σηµείο, δέχτηκαν 
επίθεση από οµάδα περίπου 50 ατόµων, µε καλυµµένα πρόσωπα 
και οπλισµένα µε αιχµηρά αντικείµενα και άλλα αυτοσχέδια όπλα.

Στη συµπλοκή που ακολούθησε, οι λιµενικοί κατάφεραν να φυ-

γαδεύσουν τον εισαγγελέα µε ασφάλεια από το σηµείο, ωστόσο ένας 
από αυτούς δέχτηκε µαχαιριά στον µηρό και ένας δεύτερος γρονθο-
κοπήθηκε στο πρόσωπο, ενώ οι δράστες τούς πήραν τσαντάκια µε 
τα προσωπικά τους αντικείµενα και τα όπλα τους. Οι δύο τραυµατίες 
µεταφέρθηκαν στο Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών για την παροχή 
των πρώτων βοηθειών, όπου παραµένουν νοσηλευόµενοι, χωρίς η 
κατάστασή τους να εµπνέει ανησυχία.

Έπαινοι
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο σπίτι όπου έγινε η έρευνα βρέθηκαν 
περίπου 1,5 κιλά χασίς, καθώς και ζυγαριά ακριβείας, ενώ στις «πα-
ράπλευρες απώλειες» της συµπλοκής καταγράφεται και το γεγονός 
ότι µία από τις δύο γυναίκες που είχαν συλληφθεί µέσα στο σπίτι 
όπου έγινε η έρευνα κατάφερε να διαφύγει.

Το Λιµενικό Σώµα σε ανακοίνωσή του επαίνεσε τους λιµενι-
κούς που ενεπλάκησαν στη συµπλοκή στα Εξάρχεια, γιατί «κατά 
την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν, τα στελέχη του Λιµενικού 
Σώµατος επέδειξαν ψυχραιµία και αυτοσυγκράτηση, χωρίς να χρη-
σιµοποιήσουν τον φέροντα οπλισµό τους και να αποφευχθεί γενι-
κευµένη σύρραξη µε απρόβλεπτα αποτελέσµατα».

Ένωση Εισαγγελέων: Άβατο
Πάντως, το περιστατικό προκάλεσε την άµεση αντίδραση της Ένω-
σης Εισαγγελέων Ελλάδος, η οποία σε ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνω-
σή της τόνισε ότι «εξ αφορµής της ένοπλης επίθεσης που δέχτηκε 
χθες το βράδυ κλιµάκιο του Λιµενικού το οποίο µε επικεφαλής 
εισαγγελικό λειτουργό διενεργούσε κατ’ οίκον έρευνα προς εξι-
χνίαση υπόθεσης εµπορίας ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή των 
Εξαρχείων, και είχε ως αποτέλεσµα τον σοβαρό τραυµατισµό αν-
δρός του Λιµενικού και τον άµεσο κίνδυνο ζωής του συναδέλφου, η 
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει την επιτακτική ανάγκη λήψης 
κατάλληλης εκπαίδευσης, εξοπλισµού και µέτρων ατοµικής προ-

στασίας των εισαγγελέων που προΐστανται σε επιχειρησιακές ενέρ-
γειες αυξηµένης επικινδυνότητας και αποτελεσµατικής κατά νόµον 
αντιµετώπισης των συµπεριφορών εκείνων που έχουν µετατρέψει 
περιοχές της Αθήνας σε άβατα εκκολαπτήρια έκνοµων ενεργειών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών 
Υπάλληλων Αθηνών, ∆ηµοσθένης Πάκος, µιλώντας στον ΣΚΑΪ, 
άφησε αιχµές για τον σχεδιασµό της επιχείρησης από τους λιµε-
νικούς, διερωτώµενος «οι συνάδελφοι του Λιµενικού δεν ξέρω πού 
νόµιζαν ότι πήγαιναν. Στην Καλλιθέα; Στον Πειραιά; Πάντως, οι 
δικές µας δυνάµεις έπαθαν σοκ όταν έµαθαν ότι έγινε επιχείρηση, 
γιατί δεν είχαν ενηµέρωση». Πρόσθεσε, δε, ότι «αυτός που τους δι-
έταξε να κάνουν αυτή την επιχείρηση καλό είναι να ξέρει ότι δεν 
πάει βόλτα στην Καλλιθέα. Στα Εξάρχεια πήγαιναν. Στο άβατο. 
Εκεί πας µε τέσσερις διµοιρίες. Εκεί είναι γκέτο. Ούτε στη Συρία 
δεν είναι έτσι. Στο Ιράκ κάνεις πιο εύκολα κατ’ οίκον έρευνα για 
ναρκωτικά. Οι δικοί µου συνάδελφοι δεν είχαν καµία ενηµέρωση».

«Κόντρα» Γεροβασίλη-Λιµενικού
Εν τω µεταξύ, απρόβλεπτη κόντρα ξέσπασε µεταξύ της υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη και του Λιµενικού Σώµατος, µε αφορµή 
δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη για το περιστατικό στα Εξάρχεια. 
Συγκεκριµένα, η κ. Γεροβασίλη υποστήριξε ότι η αστυνοµία δεν 
παρενέβη γιατί δεν ειδοποιήθηκε. Ωστόσο, απόρρητη έκθεση 
του Λιµενικού, που αποκάλυψε το protothema.gr, διαψεύδει την 
υπουργό, καθώς φαίνεται ότι είχε ενηµερωθεί αρµοδίως το Α.Τ. 
Εξαρχείων για την επιχείρηση.

Κατά τα λοιπά, η κ. Γεροβασίλη, µιλώντας στον ρ/σ News247, 
επισήµανε ότι «ξέρουµε όλοι ότι στην περιοχή των Εξαρχείων 
υπάρχουν προβλήµατα. Τα προβλήµατα εγκληµατικότητας και πα-
ραβατικότητας δεν λύνονται πατώντας ένα µαγικό κουµπί. Αλλά δεν 
είναι δυνατόν να εργαλειοποιούνται αυτά τα θέµατα κάθε φορά που 
κάποιοι αποφασίζουν να παίξουν στο πεδίο της ασφάλειας». ∆.Χρ.
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ΤΟ ΜΙΣΟΣ ∆ΕΝ ΦΕΡΝΕΙ 
ΣΩΤΗΡΙΑ

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 
2009 εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλό-
γους ήταν 9.929.065 πολίτες. Στις δύο εκλογικές 
αναµετρήσεις του 2012 (Μάιος και Ιούνιος) εγγε-
γραµµένοι ήταν 9.945.859. Στις αντίστοιχες του 

Ιανουαρίου 2015 εγγεγραµµένοι ήταν 9.900.403 και του Σε-
πτεµβρίου 2015 9.913.609. Η αναθεώρηση των καταλόγων του 
2018 δίνει εκλογικό σώµα της τάξεως των 9.950.000. Προφα-
νώς το 2019 θα προστεθούν οι νέοι που συµπληρώνουν το όριο 
ηλικίας και οι πολιτογραφηµένοι.

Το 2009 η συµµετοχή έφτασε στο 71%, δηλαδή 7.044.000 
ψηφοφόροι, από τους οποίους 315.665 ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ.

Τον Μάιο του 2012 η συµµετοχή έφτασε στο 65%, δηλαδή 
6.476.818 ψηφοφόροι, από τους οποίους 1.061.928 ψήφισαν ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Οι αντίστοιχοι αριθµοί τον Ιούνιο είναι: Συµµετοχή 
62,49%, 6.216.798 ψηφοφόροι, 1.655.022 οι ψηφίσαντες ΣΥΡΙΖΑ.

Τον Ιανουάριο του 2015 η συµµετοχή διαµορφώθηκε στο 
64%. Ψήφισαν 6.330.356, εκ των οποίων 2.245.978 ψήφισαν 
ΣΥΡΙΖΑ.

Τον Σεπτέµβριο του 2015 η συµµετοχή κατέρρευσε στο 
56,16%. Ψήφισαν 5.567.930, εκ των οποίων 1.926.526 ψήφισαν 
ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ν∆ είχε λάβει το 2009 2.295.719 ψήφους, τον Μάιο του 
2012 1.192.203 ψήφους, τον Ιούνιο του 2012 1.825.497 ψήφους, 
τον Ιανουάριο του 2015 1.718.694 ψήφους και τον Σεπτέµβριο 
του 2015 1.526.400 ψήφους.

Το ΠΑΣΟΚ, από τις 3.000.000 ψήφους του 2009, βρέθηκε 
(χοντρικά) στις 800.000 ψήφους το 2012 και στις 300.000 ψή-
φους το 2015.

Από τους αριθµούς αυτούς προκύπτει ξεκάθαρα ότι η άνο-
δος του ΣΥΡΙΖΑ σε αριθµό ψήφων συνοδεύτηκε µε µείωση 
των συµµετεχόντων στις εκλογές. Τούτο του επέτρεψε να ε-
ξάγει κάθε φορά αυξηµένο ποσοστό και το 2015 να πλησιάσει 
στην αυτοδυναµία. Η µείωση των ψήφων που έλαβε τον Σε-
πτέµβριο του 2015 δεν αλλοίωσε το ποσοστό του, διότι αντί-
στοιχη µείωση υπέστη και η Ν∆. Η ενδυνάµωση του ποσο-
στού του ΣΥΡΙΖΑ στηρίχτηκε, τεχνικά, και στο υψηλό πο-
σοστό αποχής.

Όλοι θυµόµαστε ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν µε φόρα στην 
εξουσία, στηρίχτηκε σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος ήταν η υ-
πόσχεση των πάντων στους πάντες. Από τη σύνταξη των 751 ευρώ 
µέχρι το σκίσιµο του µνηµονίου µε έναν νόµο και ένα άρθρο, συ-
νοδευόµενο µε τη φοβερή και τροµερή διακήρυξη ότι οι Βρυξέλ-

λες δεν µπορούν να αγνοήσουν την εντολή του ελληνικού λαού, 
λες και στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχουν λαοί. Αυτή, η θε-
τική, ας πούµε, πλευρά των διακηρύξεων του ΣΥΡΙΖΑ εξηγεί την 
άνοδό του σε αριθµό ψήφων, αλλά δεν εξηγεί το υψηλό ποσο-
στό αποχής. Είναι πασίγνωστη η ατάκα «ας κάνει το ένα δέκατο 
από αυτά που υπόσχεται», η οποία δείχνει, σχηµατικά, ότι το ε-
κλογικό σώµα ήταν δύσπιστο απέναντι στις εύκολες υποσχέσεις, 
αλλά δεν έµοιαζε να έχει άλλη επιλογή.

Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, λογικά, ήταν απαξιωµένα στη συνείδηση 
των πολλών, έχοντας το καθένα πολλά χρόνια διακυβέρνησης 
στην πλάτη του και πολλά, µα πολλά σφάλµατα. Είχαν όµως και 
εµπειρία διακυβέρνησης, γεγονός που αποδείχθηκε κυρίως στο 
διάστηµα 2012-2015, πλην όµως ήταν αδύνατο τότε να διαπιστω-
θεί. Κυριαρχούσε ο δεύτερος άξονας των διακηρύξεων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ: το µίσος!

Από τη στοχοποίηση των δηµοσιογράφων, στη στοχοποίηση 
των πολιτικών αντιπάλων, στη στοχοποίηση των τραπεζών, στη 
δαιµονοποίηση της Ε.Ε., στην εξύβριση, κυριολεκτικά, οποιου-
δήποτε τολµούσε να αντισταθεί στα ονειρικά και ουτοπικά τσι-
τάτα της «αριστεράς». «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και 
«σεισάχθεια», «πρόθυµοι υπηρέτες των δανειστών» οι οποίοι 
«δεν θα µπορούν να βγουν από τα σπίτια τους» (ειρωνεία…), κα-
ταστροφή της χώρας από τη «γενιά των 700 ευρώ» που δήθεν έ-
φτιαξε ο Σαµαράς και άλλα, που δεν χρειάζεται να γραφτούν. Και 
φυσικά το κίνηµα των αγανακτισµένων. Τα ντου του Φωτόπου-
λου στη ∆ΕΗ, το διώξιµο του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας από 
την παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά, µαζί µε τη συνδυα-
σµένη και απολύτως κατευθυνόµενη υπερπροβολή τους στα κοι-
νωνικά δίκτυα, επέτειναν την απογοήτευση. Και υπέθαλψαν την 
αποχή στις εκλογές! Ποιος δεν θυµάται τις δεκάδες αναρτήσεις 
για χιλιάδες αυτοκτονίες λόγω της κρίσης, οι οποίες απλώς δεν 
υπήρξαν. Καθόλου τυχαία, στατιστικά δεν δηµοσιεύονται πια.

Η ίδια στρατηγική του µίσους ήταν αυτή που διέσωσε τον 
ΣΥΡΙΖΑ µεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεµβρίου 2015. Τότε ειπώ-
θηκε το περίφηµο «τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν». Τίποτε 
άλλο δεν µπορούσε να ειπωθεί µετά το καταστροφικό εξάµηνο 
και την πρόσκρουση στον τοίχο της πραγµατικότητας. Η αποχή 
αυξήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ διασώθηκε, ουσιαστικά κρατώντας το πο-
σοστό του και ξανασχηµατίζοντας κυβέρνηση.

∆ιανύοντας τον πέµπτο χρόνο στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν έχει να επιδείξει οποιοδήποτε έργο, πλην της άτσαλης εφαρ-
µογής του δικού του µνηµονίου. Κατάπιε όλα, µα όλα όσα έλεγε 
πριν, µη έχοντας υλοποιήσει ούτε µία λέξη από τις προ του 2015 

ουτοπικές του διακηρύξεις. Μα και η καλύτερη κυβέρνηση της 
χιλιετίας να ήταν, κάποιες ψήφους πρόκειται να χάσει. Έτσι συµ-
βαίνει µε όσους κυβερνούν. Τι θα πρέπει να κάνει, λοιπόν, ενό-
ψει τον επερχόµενων εκλογών; Μα φυσικά να µας πείσει να µι-
σήσουµε, πάλι, τους αντιπάλους! Για να µην πάµε να ψηφίσουµε.

Όλες τους οι κινήσεις υπηρετούν αυτόν τον στόχο. Να ξυ-
πνήσει πάλι το θυµικό και να ξεχάσουµε ότι για να κυβερνή-
σει κανείς πρέπει να έχει κάποιες δυνατότητες και ικανότητες. 
Να ξεχάσουµε το αυτονόητο. Ότι άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 
γεννήθηκαν. Ότι και τα υπόλοιπα κόµµατα δεν είναι ίδια µε το 
παρελθόν τους. ∆εν είναι τα ίδια πρόσωπα, δεν είναι ίδιοι µηχα-
νισµοί, έχουν πάθει και σίγουρα κάτι έχουν µάθει. Ότι το «παλιό» 
σήµερα απλά δεν υπάρχει µε τη µορφή που είχε τότε. Ότι ο κάθε 
άνθρωπος (και τα κόµµατα άνθρωποι τα σχηµατίζουν) δεν πετιέ-
ται στον Καιάδα µόλις κάνει λάθος. Τιµωρείται, και αν έχει τις ι-
κανότητες, επανέρχεται σοφότερος.

Το «παλιό», λοιπόν, τα δάνεια των κοµµάτων (όχι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ), η Novartis (όχι η Siemens), τα δάνεια του Τύπου (όχι τα 
ελλείµµατα της «Αυγής»), το ΚΕΕΛΠΝΟ (όχι οι θάνατοι από 
γρίπη), τα σκάνδαλα του κρατικοποιηµένου ΟΑΣΘ, που όλο α-
κούγονται και ποτέ δεν βγαίνουν, υπηρετούν αυτή τη λογική. Να 
ξυπνήσει το µίσος και να ενισχυθεί η αποχή. Ο αξιότιµος ανα-
πληρωτής υπουργός Υγείας µάχεται σκληρά γι’ αυτόν τον υψηλό 
σκοπό.

Και φυσικά «µακεδονικό». ∆εν ενοχλούνται καθόλου που 
τους ονοµάζουν κάποιοι «προδότες». Αυτό θέλουν, για να µπο-
ρούν να απαντούν ανάλογα. Για να ταυτίζουν, µε το «έτσι θέλω», 
όλους όσοι αντιδρούν µε λογικά επιχειρήµατα στη συµφωνία 
µε τους ακροδεξιούς. ∆ιότι τους ακροδεξιούς δεν τους αγαπάει 
ο µέσος ψηφοφόρος. Ίσως κάποιοι πειστούν να µισήσουν (και) 
µε αυτόν τον τρόπο τη Ν∆ ή το ΚΙΝΑΛ ή ακόµη και τη Ζωή Κων-
σταντοπούλου.

Κακά τα ψέµατα, τα κυβερνητικά τους πεπραγµένα είναι είτε 
ανύπαρκτα είτε άθλια. Έσχατη ως τώρα στιγµή αυτοεξευτελι-
σµού, η αλλαγή κατατεθειµένου (περήφανα πάντα) νοµοσχεδίου 
για την πρώτη κατοικία, κατ’ απαίτηση των δανειστών.

Μισήστε τους άλλους! Μην κοιτάτε βιογραφικά, διακηρύ-
ξεις, πεπραγµένα, ικανότητες, αριστείες! Είναι απίθανο να υ-
πάρχει έστω και ένας καλός άνθρωπος στην αντιπολίτευση. Μην 
πάτε να ψηφίσετε!

Θα τους σώσετε.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Το «παλιό», λοιπόν, τα δάνεια των 
κοµµάτων (όχι του ΣΥΡΙΖΑ), η 
Novartis (όχι η Siemens), τα δάνεια 
του Τύπου (όχι τα ελλείµµατα της 
«Αυγής»), το ΚΕΕΛΠΝΟ (όχι οι 
θάνατοι από γρίπη), τα σκάνδαλα του 
κρατικοποιηµένου ΟΑΣΘ, που όλο 
ακούγονται και ποτέ δεν βγαίνουν, 
υπηρετούν αυτή τη λογική. Να ξυπνήσει 
το µίσος και να ενισχυθεί η αποχή.
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συνέντευξη

Τ
η σηµασία των φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών υπο-
γραµµίζει ο υποψήφιος δήµαρχος Αλίµου Κώστας Χαρί-
τος, αναπτύσσοντας παράλληλα το πρόγραµµά του, αν ε-
κλεγεί δήµαρχος.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε ποια θεωρείτε ότι είναι η ση-
µασία των φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών.
Αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν µια ιδιαίτερη σηµασία για 
δύο λόγους. Αφενός διότι αυτές θα διεξαχθούν µε τον «Κλεισθένη», 
που έφερε την απλή αναλογική, και αφετέρου θα πρέπει να συζη-
τήσουµε για τη µεταµνηµονιακή εποχή και πώς αυτή επηρεάζει την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Σήµερα είναι ορατή η σύγκρουση ανάµεσα σε 
δύο κόσµους. Από τη µια είναι η άνοδος της ρατσιστικής ακροδεξιάς, 
η οποία όµως άτυπα συγχρονίζεται µε αντιδραστικές νεοφιλελεύθε-
ρες οικονοµικές πολιτικές που διαλύουν τις ζωές των ανθρώπων, 
ενώ, από την άλλη, η αλληλεγγύη, η υπεράσπιση των κοινωνικών 
δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας. Ταυτόχρονα, εµείς οι αυτοδιοι-
κητικοί θα πρέπει να αντιπαρατεθούµε µε το νεοφιλελεύθερο πεί-
ραµα στην αυτοδιοίκηση και ειδικότερα µε τη λογική του «λιγότε-
ρου κράτους», του 1 προς 5 στις προσλήψεις, αλλά και της κατάρ-
γησης των κρατικών επιχορηγήσεων µε τη µεταφορά του ΕΝΦΙΑ 
στην αυτοδιοίκηση. Συγκεκριµένα, η αντικατάσταση των κεντρικών 
αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ για τη χρη-
µατοδότηση των δήµων συµπυκνώνει την πεµπτουσία του νεοφι-
λελεύθερου δόγµατος. Μειώνει τη χρηµατοδότησή των δήµων από 
το κράτος και το απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του. Καταργεί τον 
χαρακτήρα της αλληλεγγύης και τον αναδιανεµητικό ρόλο της φο-
ρολογίας. Φεύγουν οι πολίτες που έχουν ίσες ευκαιρίες και δικαι-
ώµατα και έρχονται οι «πελάτες», που θα απολαµβάνουν τόσες υ-
πηρεσίες όσες αντέχει η τσέπη τους. Οι προτάσεις αυτές σηµαίνουν 
ιδιωτικοποιήσεις, λιγότερη τοπική αυτοδιοίκηση, λιγότερες και ακρι-
βότερες κοινωνικές παροχές για τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο. Μια 
νεοφιλελεύθερη λογική η οποία τελικά οδηγεί σε υποβάθµιση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τα πειράµατα αυτά, 
όπου εφαρµόστηκαν, απέτυχαν, στην Ευρώπη είναι εµφανής η τάση 
για επαναδηµοτικοποίηση υπηρεσιών που έχουν ιδιωτικοποιηθεί.

Τι σηµαίνει κατά την άποψή σας ότι οι περιφερειακές και δηµο-
τικές εκλογές διεξάγονται φέτος µε το σύστηµα της απλής ανα-
λογικής;
Για την τοπική αυτοδιοίκηση η απλή αναλογική αποτελεί το πρώτο 
βήµα, αλλά δεν µπορεί να υπάρξει ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση 
χωρίς τη συνταγµατική αναθεώρηση. Ζούµε στο λιγότερο αποκεντρω-
µένο κράτος της Ε.Ε. Θα πρέπει το κεντρικό κράτος να εµπιστευτεί 
την αυτοδιοίκηση, να της µεταφέρει αρµοδιότητες, καθώς περισσό-
τερες αρµοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση σηµαίνει περισσότερη 
δηµοκρατία. Η απλή αναλογική φέρνει περισσότερη δηµοκρατία, 
περισσότερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Στην αυτοδιοίκηση 
υπάρχει η προγραµµατική βάση για να καλλιεργηθεί η κουλτούρα 

Θα πρέπει το κεντρικό κράτος να 
εµπιστευτεί την αυτοδιοίκηση, να 
της µεταφέρει αρµοδιότητες, καθώς 
περισσότερες αρµοδιότητες στην τοπική 
αυτοδιοίκηση σηµαίνει περισσότερη 
δηµοκρατία.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κώστας Χαρίτος, υποψήφιος δήµαρχος 
Αλίµου

«Σήµερα είναι ορατή 
η σύγκρουση ανάµεσα 
σε δύο κόσµους»

συνεργασίας µεταξύ των αυτοδιοικητικών σχηµάτων µε απόρριψη 
των αυταρχικών διοικήσεων που έχουν ως βάση το δηµαρχοκε-
ντρικό µοντέλο. Απόρριψη της αδιαφάνειας και της διαπλοκής που 
γεννούν αυτά τα κλειστά σχήµατα εξουσίας. Θα πρέπει εµείς οι αυ-
τοδιοικητικοί να αφήσουµε στην άκρη τις προσωπικές στρατηγικές 
και να µην αυτοεγκλωβιζόµαστε στην κεντρική πολιτική κοµµατική 
αντιπαράθεση. Η εντολή προς τον δήµαρχο, µετά την απλή αναλο-
γική, θα είναι εντολή σύνθεσης και συναίνεσης και όχι µια εντολή 
νοµής εξουσίας. Στην αυτοδιοίκηση έχουµε πάρα πολλά κοινά στοι-
χεία σε σχέση µε την κεντρική πολιτική σκηνή. Οι αυτοδιοικητικοί θα 
πρέπει να ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου τους, χωρίς όµως 
να γυρνάνε την πλάτη στις διπλανές γειτονιές, χωρίς τοπικισµούς. 
Χωρίς να αδιαφορούν για µεγάλα κοινωνικά ζητήµατα, κρυµµένοι 
πίσω από την έλλειψη αρµοδιότητας. Θα πρέπει να είναι µπροστά-
ρηδες στον αγώνα, για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο µέλλον για 
τις γειτονιές και τις πόλεις µας. Θα πρέπει να επιδιώκουµε στα δη-
µοτικά συµβούλια τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις στη λήψη α-
ποφάσεων, ειδικά για κρίσιµα ζητήµατα και για αποφάσεις που δε-
σµεύουν την πόλη για τα επόµενα έτη.

Πιστεύετε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές µπορούν να αποτελέ-
σουν «προβολή» για τις εθνικές εκλογές, όταν αυτές πραγµατο-
ποιηθούν;
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
και η πολιτική µας θέση είναι ότι δεν πρέπει να τις συγχέουµε µε τις 
εθνικές εκλογές – όταν αυτό συµβαίνει, δεν είναι προς το συµφέ-
ρον της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι 
αυτοδιοικητικές εκλογές δεν έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά, κάθε 
άλλο µάλιστα, εννοώ ότι σε αυτές θα πρέπει να κυριαρχεί ο καθα-
ρός αυτοδιοικητικός λόγος και όχι η κοµµατική αντιπαράθεση. ∆εν 
θα πρέπει να επαναλάβουµε τα σφάλµατα του παρελθόντος, όπου οι 
αυτοδιοικητικοί διαφορετικών βαθµίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
δεν συνεργάζονταν µεταξύ τους επειδή στηρίζονταν από διαφορετι-
κές πολιτικές δυνάµεις. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια αυτό φαίνε-
ται να αλλάζει, διότι ενισχύθηκε σηµαντικά η τοπική αυτοδιοίκηση 
µε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού και µε αύξηση της χρηµατο-
δότησής της, τόσο µέσω των ΚΑΠ όσο και µε χρηµατοδοτήσεις από 
τα ειδικά προγράµµατα για έργα υποδοµών «Φιλό∆ηµος Ι & ΙΙ», µε 
έκτακτες χρηµατοδοτήσεις για πληρωµή υποχρεώσεων και χρηµα-
τοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράµµατα. Το υπουργείο Εσωτερι-
κών και η περιφέρεια έδειξαν στην πράξη ότι στηρίζουν τους δή-
µους, χωρίς να θέτουν ως κριτήριο την πολιτική ταυτότητα του ε-
κάστοτε δηµάρχου. Στον Άλιµο η περιφέρεια έχει χρηµατοδοτήσει 
πολλά και σηµαντικά έργα.

Είστε υποψήφιος για τον ∆ήµο Αλίµου. Ποια είναι, κατά την 
άποψή σας, τα βασικά προβλήµατα του δήµου;
Εµείς, ως δηµοτική κίνηση, έχουµε για τον Άλιµο ένα διαφορετικό 
όραµα, αντίθετο µε αυτά που έχουν εφαρµόσει οι µέχρι σήµερα δι-

οικήσεις του δήµου. Έχει ως γνώµονα τις ανάγκες των κατοίκων σε 
συνδυασµό µε τη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση και την ενί-
σχυση της συµµετοχής. Βασικές θέσεις του προγράµµατός µας είναι:
• Ο δηµόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των δηµοτικών υπηρε-
σιών µε προσωπικό µόνιµης και πλήρους απασχόλησης. ∆ιαφω-
νούµε µε την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρµόζει η ση-
µερινή δηµοτική αρχή του κ. Κονδύλη. Είµαστε αντίθετοι σε µια 
λειτουργία του δήµου που βασίζεται στην εσκεµµένη απαξίωση και 
διάλυση των υπηρεσιών του, ούτως ώστε ο δήµος να µην είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί µε ίδια µέσα αλλά να «χρειάζεται» ιδιώτες. Με 
την εξωτερική ανάθεση δηµοτικών υπηρεσιών (outsourcing) ανε-
βαίνει το κόστος και στο τέλος οι δηµότες το πληρώνουµε ακριβά.
• Η µείωση των δηµοτικών τελών. Ο Άλιµος έχει τα ακριβότερα δη-
µοτικά τέλη στα νότια, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχει-
ρήσεις. Η ίδια η ιδιωτικοποίηση των δηµοτικών υπηρεσιών, που 
προανέφερα, ανεβάζει το κόστος λειτουργίας τους, το οποίο µετα-
κυλίεται στους δηµότες. Ταυτόχρονα, όταν ένας δήµος βασίζεται α-
ποκλειστικά σε ιδιώτες, είναι αδύνατον να εφαρµόσει µια συγκρο-
τηµένη κοινωνική πολιτική. Επισηµαίνουµε εδώ ότι ο ∆ήµος Αλί-
µου δεν έχει µειώσει τα τέλη για τους µακροχρόνια ανέργους και 
τις µονογονεϊκές οικογένειες.
• Ο επανασχεδιασµός της διαχείρισης των απορριµµάτων. Η σηµε-
ρινή διοίκηση δεν έχει ουσιαστικά εφαρµόσει σχέδιο διαχείρισης 
που ψηφίστηκε το 2016. Εµείς θα θέσουµε αµέσως σε εφαρµογή 
ένα δηµόσιο σχέδιο βασισµένο στον περιφερειακό σχεδιασµό, ώστε 
να ωφεληθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά η πόλη µας 
και να προχωρήσουµε και σε µείωση δηµοτικών τελών. Το ΑΝΩ-
ΚΑΤΩ έχει αναλυτική πρόταση.
• Η προστασία των δηµόσιων χώρων και η ελεύθερη πρόσβαση 
σε αυτούς, µε φιλική για την κοινωνία και το περιβάλλον αξιοποί-
ησή τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουµε στην προφύλαξη του παραλι-
ακού µετώπου της πόλης µας από την επικράτηση πρακτικών και 
χρήσεων µιας κακώς εννοούµενης τουριστικής ανάπτυξης και ε-
πιχειρηµατικότητας.
• Η προστασία των τριών ρεµάτων που διασχίζουν τον Άλιµο να 
προστατευτούν, επέκταση των πεζοδρόµων και δηµιουργία δικτύου 
ποδηλατοδρόµων.
• Η βελτίωση της πρόσβασης των ΑµεΑ στους δηµόσιους χώρους 
και στα δηµοτικά κτίρια (πεζοδρόµια, ράµπες, πάρκινγκ, τουαλέτες, 
κολυµβητήριο, αίθουσα δηµοτικού συµβουλίου κ.ά.).
• Η ενίσχυση των δηµόσιων παιδικών σταθµών και η δηµιουργία 
δηµοτικής θερινής κατασκήνωσης.
• Η ανέγερση σχολικών κτιρίων για δηµοτικό και νηπιαγωγεία, ει-
δικά µετά την εφαρµογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
τοµέας στον οποίο η σηµερινή αρχή έχει µηδενικό έργο. Στήριξη του 
Μουσικού Σχολείου Αλίµου.
• Η στήριξη κοινωνικών δοµών όπως η Παιδόπολη και η παρέµ-
βαση σε ζητήµατα ενδοοικογενειακής βίας, ναρκωτικών, ενδοσχο-
λικού εκφοβισµού, ισότητας των φύλων κ.λπ. Προτείνουµε έναν 
συµµετοχικό τρόπο οργάνωσης των ΚΑΠΗ και τη δηµιουργία κέ-
ντρου ολοήµερης φροντίδας ηλικιωµένων, την ενεργοποίηση του 
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και την επαναλειτουρ-
γία των δηµοτικών ιατρείων.



αφιέρωµα // Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Άνοιξη µε υγεία
Α πρίλιος. Ο µήνας που η µέρα µεγαλώνει, ο καιρός γλυκαίνει, οι ιώσεις υποχωρούν, η διατροφή προσαρµόζεται στα δεδοµένα της σαρακο-

στιανής νηστείας (ευκαιρία και για µια µικρή αποτοξίνωση), οι αλλεργίες εισβάλλουν δυναµικά στην καθηµερινότητά µας και η Παγκόσµια 
Ηµέρα Υγείας (σήµερα) µας θυµίζει πως δεν πρέπει να παραµελούµε την υγεία µας. Γι’ αυτό άλλωστε υλοποιούνται αρκετές ενηµερωτικές 
καµπάνιες, ώστε να µη µας πιάνουν στον ύπνο τα χρόνια νοσήµατα, οι εαρινές αλλεργίες και οι λοιµώξεις που εξακολουθούν να παραµονεύ-
ουν, ενώ τα περισσότερα θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα προσφέρουν πακέτα τσεκάπ σε προνοµιακές τιµές για όλη την οικογένεια. Η 

υγεία είναι ανεκτίµητο αγαθό και η επένδυση στην πρόληψη έχει την υψηλότερη ανταποδοτικότητα. Επιπλέον, µας διασφαλίζει πως θα µπορέσουµε να στα-
θούµε στο ύψος των περιστάσεων –και των σχολικών και επαγγελµατικών απαιτήσεων– στον αγώνα που έχουµε µπροστά µας µέχρι το καλοκαίρι. Για τους 
µεγάλους ξεκινά µια δύσκολη διαδροµή µε πολλά πρότζεκ και βαρύ πρόγραµµα, ενώ για τα παιδιά αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση για τις σχολικές εξετάσεις 
κι αυτό τα λέει όλα. Νους υγιής εν σώµατι υγιεί, λοιπόν, όχι όµως µε δραµατικές αλλαγές που θα µείνουν σχέδια επί χάρτου, καθώς ποτέ δεν θα τις αποτολ-
µήσουµε, αλλά µε απλές καθηµερινές συµβουλές που κάνουν τη διαφορά για µια καλύτερη ζωή. Η υγεία, όπως και καθετί άλλο στη ζωή, δεν κερδίζεται από 
τη µια µέρα στην άλλη. Αντιθέτως, χτίζεται. Μέρα µε την ηµέρα. Βήµα το βήµα. Και ο καιρός την άνοιξη ευνοεί το περπάτηµα στις καταπράσινες διαδροµές 
της πρόληψης. Εξοπλιστείτε µε καπέλο, αντηλιακό, αντιισταµινικά τζελ για τα έντοµα, καλή διάθεση, αναπαυτικά παπούτσια και φύγαµε!



Για να 
νιώθουν  
οι άνθρωποι  
καλύτερα  
και να ζουν  
περισσότερο
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Μ
ε εαρινές ή µόνιµες αλλεργίες ζει το 25% των Ελλήνων, καθώς ταλαιπωρείται από αλλεργιογόνα 
στην ατµόσφαιρα, όπως οι γύρεις, από τα ακάρεα της σκόνης και της υγρασίας, από διατροφικές 
αλλεργίες, αλλά και από αλλεργιογόνα στα καλλυντικά, όπως το νικέλιο στα προϊόντα µεϊκάπ µε 
γκλίτερ και τα παραµπένια, ένα είδος συντηρητικών που απαντάται σε πολλά κοσµετολογικά προ-
ϊόντα. Όπως µάλιστα επισηµαίνει ο αλλεργιολόγος παίδων και ενηλίκων ∆ηµήτρης Μήτσιας, µόνο 
το 20% των νέων ουσιών που εισάγονται κάθε χρόνο στην κυκλοφορία µέσα από προϊόντα ευρείας 
χρήσης ελέγχεται αν είναι αλλεργιογόνο ή όχι. Στην Ελλάδα, όπου πολλά σπίτια δεν έχουν πια κε-
ντρική θέρµανση, κάνουν «πάρτι» τα ακάρεα της υγρασίας, τα οποία ευθύνονται για µια νέα ταξική 
επιδηµία αναπνευστικών αλλεργιών σε παιδιά τα οποία ζουν σε υποβαθµισµένες περιοχές και σε 

υγρούς χώρους. Και τα καλλυντικά καθηµερινής χρήσης δεν είναι αθώα, µε τις µεταλιζέ σκιές µατιών και όποιο προϊόν περιέχει γκλί-
τερ να έχουν στη σύνθεσή τους νικέλιο, που είναι αλλεργιογόνο, ενώ επίσης αλλεργιογόνα είναι το κοβάλτιο, που χρησιµοποιείται στο 
µακιγιάζ για το κόκκινο χρώµα του, και τα παραµπένια, που προστίθενται σε κρέµες, αφροντούς, γαλακτώµατα και σαµπουάν. Την ά-
νοιξη και το καλοκαίρι είµαστε αντιµέτωποι και µε τις φωτοδερµατίτιδες (αλλεργίες που προκαλούν κάποια καλλυντικά σε συνδυασµό 
µε τον ήλιο), γι’ αυτό, για τα ατοπικά δέρµατα, η La Roche-Posay δηµιούργησε ένα αέρινο διαφανές σπρέι (mist) για την άµεση ανα-
κούφιση από τους ερεθισµούς και την ενοχλητική αίσθηση του τραβήγµατος. Παρ’ ότι, όµως, καθηµερινά βοµβαρδιζόµαστε από αλλερ-
γιογόνα, η συµβίωση µε τα κατοικίδια ζώα –σκύλους και γάτες– δεν επιδεινώνει τα αναπνευστικά προβλήµατα, όπως πιστεύει εσφαλ-
µένα ο κόσµος, αντίθετα προστατεύει τα παιδιά από τις αναπνευστικές αλλεργίες, θωρακίζοντας το ανοσοποιητικό τους σύστηµα. Οι 
έρευνες έχουν δείξει πως ακόµα πιο προστατευµένα είναι τα παιδιά που µεγαλώνουν µε πολλά διαφορετικά ζώα του αγρού, σε φάρµα. 
Επίσης, ένα στα δέκα παιδιά πάσχει από διατροφική αλλεργία, που είναι πιο επικίνδυνη από την αλλεργία εξ επαφής, καθώς µπορεί 
να προκαλέσει οίδηµα και απόφραξη των αεραγωγών, µε συνέπεια την ασφυξία, µετά από αναφυλακτικό σοκ.

Ένας στους τέσσερις Έλληνες 
ταλαιπωρείται από αλλεργίες



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

Changing the 
practice of medicine

Novartis Hellas
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Κ
ανένας εφη-
συχασµός 
δεν επιτρέ-
πεται µπρο-
στά στην ε-
ποχική έ-
ξαρση της 
µηνιγγίτι-

δας Β, ειδικά µετά το τελευταίο κρού-
σµα του Μαρτίου, που καταγράφηκε 
στην Ηλιούπολη, στο Λεκανοπέδιο 
Αττικής. Πρόκειται για ένα ακόµη 
κρούσµα της διαβόητης νόσου από 
την αρχή της χρονιάς και αφορά ένα 
αγοράκι 14 µηνών που κινδύνεψε και 
χρειάστηκε τριήµερη νοσηλεία σε µο-
νάδα εντατικής θεραπείας του Νοσο-
κοµείου Παίδων «Αγία Σοφία». Οι για-
τροί µε αφορµή τα συνεχιζόµενα πε-
ριστατικά υπενθυµίζουν στους γονείς 
πως µοναδική ασπίδα προστασίας από 
τη µηνιγγίτιδα Β παραµένει ο προλη-
πτικός εµβολιασµός.

Μετά από τέσσερα κρούσµατα µη-
νιγγίτιδας σε παιδιά τον ∆εκέµβριο, 
τα οποία καταγράφηκαν σε διάφορα 
σηµεία της επικράτειας, το πιο πρό-
σφατο περιστατικό, στην Ηλιούπολη, 
αποδεικνύει πως η λοίµωξη που προ-
καλεί ο µηνιγγιτιδόκοκκος δεν µοιά-
ζει µε τις άλλες λοιµώξεις και διατηρεί 
αυξηµένη κινητικότητα σε µια εποχή 
κατά την οποία είθισται οι ασθένειες 
να περιορίζονται. Στα προγενέστερα 
περιστατικά µηνιγγίτιδας τα παιδιά 
που νόσησαν, βρέφη και νήπια, χρειά-
στηκε να νοσηλευτούν αρκετές ηµέρες 
σε νοσοκοµεία της χώρας, ενώ απαιτή-

θηκε η άµεση και συντονισµένη επέµ-
βαση των γιατρών για να αποφευχθεί 
ο άµεσος κίνδυνος για τη ζωή τους. 
Για τα περιστατικά αυτά ευθύνεται 
το βακτήριο του µηνιγγιτιδόκοκκου, 
που απαντάται σε διάφορους τύπους. 
Ο επικρατέστερος τύπος της νόσου, 
στην Ευρώπη και στη χώρα µας, είναι 
ο µηνιγγιτιδόκοκκος Β, ο οποίος ευ-
θύνεται για το 80% των κρουσµάτων 
εντός των συνόρων.

Τα δύο ιδιαίτερα γνωρίσµατα της 
νόσου που καθιστούν τη µηνιγγίτιδα 
Β ιδιαίτερα ύπουλη και κατ’ επέκταση 
πολύ επικίνδυνη είναι πως τα αρχικά 
συµπτώµατα µοιάζουν µε των κοινών 
λοιµώξεων και πως ακόµα και αν η 
νόσος διαγνωστεί έγκαιρα και ο µι-
κρός ασθενής µεταφερθεί στο νοσο-
κοµείο, δεν αποσοβείται ο κίνδυνος 
για τη ζωή του. Πιο επικίνδυνη καθί-
σταται η νόσος για τις µικρές ηλικίες, 
δηλαδή βρέφη και νήπια έως 2 χρο-
νών, και ξανά για τους εφήβους, αφού 
κάποιες συνήθειες των εφήβων (τα-
ξίδια, συγχρωτισµός κ.λπ.) ευνοούν 

τη µετάδοσή της, ειδικά στον στρατό 
και στους φοιτητικούς κοιτώνες. Στα 
αρχικά στάδια της νόσου τα συµπτώ-
µατα µοιάζουν µε αυτά της απλής γρί-
πης και περιλαµβάνουν υψηλό πυρετό, 
πονοκέφαλο, αυχενική δυσκαµψία, 
εµετό, φωτοφοβία και αιµορραγικό ε-
ξάνθηµα, δηµιουργώντας την εσφαλ-
µένη εντύπωση ότι πρόκειται για ένα 
απλό κρυολόγηµα που «θα περάσει 
γρήγορα». Η νόσος, ωστόσο, διαφέ-
ρει δραµατικά από το κρυολόγηµα και 
τη γρίπη, καθώς χαρακτηρίζεται από 
αιφνίδια επιδείνωση του ασθενούς 
και µπορεί µέσα σε µόλις 24 ώρες να 
οδηγήσει ένα παιδί ακόµη και στον 
θάνατο. Είναι, δε, τόσο απειλητική, 
που ακόµα κι αν οι ασθενείς µεταφερ-
θούν στο νοσοκοµείο και τους χορη-
γηθεί ισχυρή αντιβίωση, δεν γλιτώ-
νουν τον κίνδυνο του θανάτου ή των 
σοβαρών ισόβιων επιπλοκών, όπως ο 
ακρωτηριασµός άκρων, η κώφωση και 
η εγκεφαλική παράλυση. Τον κίνδυνο 
διογκώνει το γεγονός πως η µηνιγγί-
τιδα Β µεταδίδεται µε τις πιο απλές 

καθηµερινές συνήθειες, όπως το φιλί, 
ο βήχας και το φτάρνισµα. Συνεπώς, 
όταν η παραµονή σε κλειστούς χώρους 
είναι πολύωρη, οι πιθανότητες µετά-
δοσης της νόσου είναι ιδιαίτερα αυ-
ξηµένες. Λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη 
ότι ένας στους δέκα ενηλίκους φέρει 
το βακτήριο της νόσου µηνιγγίτιδας 
Β ασυµπτωµατικά στον φάρυγγά του 
και µπορεί να το µεταφέρει σε νεαρά 
µέλη της οικογένειάς του µέσω των κα-
θηµερινών συνηθειών, όπως ένα απλό 
φιλί, η πρόληψη µε τη βοήθεια του 
εµβολιασµού αποτελεί αναµφισβή-
τητα τη µόνη αποτελεσµατική λύση.

Η έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση 
του εµβολιασµού των παιδιών για τη 
µηνιγγίτιδα Β θα πρέπει συνεπώς να 
αποτελεί προτεραιότητα κάθε γονέα, 
ο οποίος οφείλει να επισκεφθεί και 
να συµβουλευτεί τον παιδίατρό του. 
Οι ειδικοί υπενθυµίζουν πως ο εµβο-
λιασµός κατά των υπόλοιπων τύπων 
της µηνιγγίτιδας είναι εξίσου σηµα-
ντικός, ωστόσο δεν προστατεύει τα 
παιδιά από τη µηνιγγίτιδα Β, που α-
ποτελεί και τη συντριπτική πλειονό-
τητα των περιστατικών στη χώρα µας. 
Ο εµβολιασµός ενάντια στη µηνιγγί-
τιδα Β γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. Αν δεν έχετε ακόµα εµ-
βολιάσει τα παιδιά σας, µπορείτε να 
το πράξετε τώρα, προκειµένου να δι-
ασφαλίσετε την υγεία τους. Μην ανα-
βάλλετε τον εµβολιασµό για τη µηνιγ-
γίτιδα Β ούτε µία ηµέρα, γιατί κανείς 
δεν ξέρει πού και πότε θα εµφανιστεί 
το νέο κρούσµα.

Η εαρινή ε�φάνιση 
της �ηνιγγίτιδας Β 

ανησυχεί τους γονείς

Μπορεί η γρίπη και 
το κρυολόγηµα να 
υποχωρούν, αλλά η 
µηνιγγίτιδα διατηρεί 
υψηλή κινητικότητα 
τους ανοιξιάτικους 
µήνες. Γι’ αυτό δεν 
είναι ποτέ πολύ αργά 
για να εµβολιάσετε 
τα παιδιά σας µε το 
εµβόλιο κατά της 
µηνιγγίτιδας Β.
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ανάπτυξη γονιδιακών θεραπειών 
αποτελεί για την ιατρική κάτι σαν 
την αναζήτηση του Αγίου ∆ισκοπό-
τηρου, καθώς µε τη βοήθειά τους 
θα µπορούµε να διορθώνουµε βλά-
βες στο DNA και να θεραπεύουµε 

ασθενείς χωρίς τις επιπλοκές που συνοδεύουν τα πα-
ραδοσιακά φάρµακα. Ωστόσο, η ανάπτυξή τους προϋ-
ποθέτει ότι η νόσος-στόχος είναι µονογονιδιακή και 
όχι πολυπαραγοντική, κάτι που σπάνια συµβαίνει και 
γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν ελάχιστες γονιδιακές θε-
ραπείες, παρά την αλµατώδη πρόοδο της επιστήµης. 
Στην περίπτωση των κληρονοµικών αµφιβληστροει-
δοπαθειών, έχουµε να κάνουµε µε µια οµάδα σπάνιων 
διαταραχών τύφλωσης που προκαλούνται από περισσό-
τερα από 250 διαφορετικά γονίδια και συχνά προσβάλ-
λουν δυσανάλογα τα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες. 
Μία εξ αυτών των παθήσεων αφορά µεταλλάξεις και στα 
δύο αντίγραφα του γονιδίου RPE65 και προσβάλλει 
ένα στα 200.000 άτοµα. Οι µεταλλάξεις και στα δύο α-
ντίγραφα του γονιδίου RPE65 µπορούν να οδηγήσουν 
σε τύφλωση. Στα πρώιµα στάδια της νόσου οι ασθενείς 
συνήθως πάσχουν από απώλεια της νυχτερινής όρασης 
(νυκταλωπία), απώλεια της φωτοευαισθησίας, απώλεια 
της περιφερικής όρασης, απώλεια της οξύτητας ή της 
διαύγειας της όρασης, διαταραχή της προσαρµογής στο 
σκοτάδι και επαναλαµβανόµενες µη ελεγχόµενες κινή-
σεις των οφθαλµών (νυσταγµός). Οι ασθενείς µε µεταλ-

Ήρθε η πρώτη γονιδιακή 
θεραπεία για σπάνια 

πάθηση �ατιών

Μια νέα εποχή στην 
ιατρική εγκαινιάζει η 
έγκριση-ορόσηµο στην 
Ευρώπη της πρώτης 
γονιδιακής θεραπείας 
για την αποκατάσταση 
της όρασης σε άτοµα µε 
σπάνια κληρονοµική 
αµφιβληστροειδοπάθεια.

λάξεις και στα δύο αντίγραφα του γονιδίου RPE65 εν-
δέχεται να διαγνωστούν, για παράδειγµα, µε υποτύπους 
είτε συγγενούς αµαύρωσης Leber είτε µελαγχρωστικής 
αµφιβληστροειδοπάθειας και απαιτείται γενετικό τεστ 
για την επιβεβαίωση ότι η απώλεια της όρασης προκα-
λείται από µεταλλάξεις στο γονίδιο RPE65. Σχεδόν το 
60% των ασθενών έχει σοβαρές µορφές της νόσου, µε 
τη σοβαρή οπτική βλάβη να εµφανίζεται σε µικρό χρο-
νικό διάστηµα µετά τη γέννηση.

Την επανάσταση στην αντιµετώπιση αυτής της σο-
βαρής πάθησης φέρνει η ανάπτυξη και η έγκριση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πρώτης γονιδιακής θε-
ραπείας που ενδείκνυται για παιδιά και ενήλικες µε α-
πώλεια της όρασης προκαλούµενη από µεταλλάξεις και 
στα δύο αντίγραφα του γονιδίου RPE65. Πρόκειται για 
το voretigene neparvovec της Novartis που χορηγεί-
ται σαν εφάπαξ θεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι έχουν 
επαρκή βιώσιµα αµφιβληστροειδικά κύτταρα και απο-
καθιστά την όραση στα παιδιά και στους ενήλικες, πα-
ρουσιάζοντας σταθερό αποτέλεσ µα και ευνοϊκό προ-
φίλ ασφάλειας. Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει και στα 28 
κράτη-µέλη της Ε.Ε., καθώς και στην Ισλανδία, το Λί-
χτενσταϊν και τη Νορβηγία. Το voretigene neparvovec 
αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε στην αγορά των ΗΠΑ 
από τη Spark Therapeutics.

Τα άτοµα που γεννιούνται µε µεταλλάξεις και στα 
δύο αντίγραφα του γονιδίου RPE65 µπορεί να εµφα-
νίσουν εκτενή απώλεια όρασης από µικρή ηλικία, ενώ 
η πλειονότητα των ασθενών εµφανίζει εξέλιξη σε ολική 
τύφλωση. Η έρευνα δείχνει ότι η διαταραχή της όρασης 

και η τύφλωση στα παιδιά συχνά προκαλεί κοι-
νωνική αποµόνωση, συναισθηµατικό στρες, 

απώλεια της ανεξαρτησίας ή κινδύνους 
όπως πτώσεις και τραυµατισµούς. Η 
θεραπεία της σπάνιας κληρονοµικής 
αµφιβληστροειδοπάθειας επιτυγχά-
νεται µε τη χορήγηση του λειτουργι-
κού αντιγράφου του γονιδίου RPE65 

που παρέχει το voretigene neparvovec.
Σχολιάζοντας αυτή τη νέα επιστηµο-

νική εξέλιξη, η Christina Fasser, πρόεδρος 
της Retina International, ενός κεντρικού φορέα 

περισσότερων από 43 οργανώσεων ασθενών παγκο-

σµίως που προωθούν την έρευνα για την εύρεση θε-
ραπειών για τις κληρονοµικές εκφυλιστικές αµφιβλη-
στροειδοπάθειες, δήλωσε: «Η έγκριση του voretigene 
neparvovec είναι µνηµειώδης για τους ασθενείς, καθώς 
µέχρι σήµερα δεν υπήρχαν φαρµακολογικές θεραπευ-
τικές επιλογές για την αντιµετώπιση αυτής της µορφής 
συγγενούς αµαύρωσης Leber. Η πρόσβαση σε αυτή 
τη θεραπεία έχει τη δυνατότητα να µειώσει τη σηµα-
ντική σωµατική, συναισθηµατική και οικονοµική επι-
βάρυνση που έχει αυτή η νόσος στους ασθενείς και τις 
οικογένειές τους».

Από την πλευρά του, ο δρ. Bart Leroy, οφθαλµολό-
γος και κλινικός γενετιστής, καθηγητής και επικεφαλής 
του Τµήµατος Οφθαλµολογίας του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου της Γάνδης, Γάνδη, Βέλγιο και διευθυντής 
της Κλινικής για την Εκφύλιση του Αµφιβληστροειδούς 
στο Νοσοκοµείο Παίδων της Φιλαδέλφειας, Φιλαδέλ-
φεια, PA, πρόσθεσε: «Ως κλινικός ιατρός που έχει ερ-
γαστεί για περισσότερα από 20 χρόνια µε ασθενείς µε 
κληρονοµική αµφιβληστροειδοπάθεια και τις οικογέ-
νειές τους, γνωρίζω εκ των έσω τον βαθύ αντίκτυπο που 
µπορεί να έχει η τύφλωση στην ποιότητα ζωής. Είναι 
συναρπαστικό να εξασκείς την ιατρική σε εποχές που 
µπορείς να προσφέρεις επιλογές σε παιδιά και ενήλι-
κες που είναι αντιµέτωποι µε την τύφλωση. Μετά από 
τουλάχιστον 20 χρόνια έρευνας γονιδιακών θεραπειών, 
επιτέλους υπάρχει µπροστά µας ένα πολλά υποσχόµενο 
µέλλον για τη θεραπεία των σπάνιων γενετικών οφθαλ-
µικών διαταραχών».

Ο Paul Hudson, CEO της Novartis Pharmaceuticals, 
συµπλήρωσε: «Η έγκριση της Ε.Ε. σχετικά µε την εφά-
παξ γονιδιακή θεραπεία voretigene neparvovec αποτε-
λεί ορόσηµο στον επαναπροσδιορισµό της ιατρικής και 
µπορεί να προσφέρει πραγµατική αξία στους ασθενείς, 
στις οικογένειές τους και στην κοινωνία ως σύνολο. Η 
Novartis είναι αφοσιωµένη στη συνεργασία µε τους α-
σθενείς, τους φροντιστές, τα συστήµατα υγείας και τους 
ιατρούς, ώστε να εδραιώσει την πρόσβαση σε αυτή τη 
γονιδιακή θεραπεία για τους ασθενείς που πάσχουν από 
µετάλλαξη του RPE65, καθώς πιστεύουµε ότι µπορεί να 
συµβάλει στην αποκατάσταση της όρασης και στη βελτί-
ωση της όρασης στα παιδιά και στους ενήλικες που επί 
του παρόντος δεν έχουν καµία θεραπευτική επιλογή».
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Ο 
Άλµπερτ Αϊνστάιν, 
ίσως ο σηµαντικό-
τερος επιστήµονας 
που περπάτησε 
ποτέ πάνω στη Γη, 
είχε πει πως «η ζωή 
είναι σαν το ποδή-
λατο. Πρέπει να συ-
νεχίσεις να προχω-

ράς, για να κρατήσεις την ισορροπία σου». Για 
τους υγιείς ανθρώπους, αυτό µοιάζει δεδοµένο. 
«Όµως για τους ασθενείς µε πολλαπλή σκλή-
ρυνση η καθηµερινότητα είναι συχνά “ζωή πο-
δήλατο”, καθώς τα µουδιάσµατα, η θολή όραση 
και οι κινητικές δυσκολίες δεν τους βοηθούν 
να κρατήσουν την ισορροπία τους, ενώ µαζί µε 
τα προβλήµατα της υγείας τους έχουν να αντι-
µετωπίσουν την προκατάληψη, τον φόβο και το 
στίγµα της ασθένειας, που µπορεί να αποδει-
χθεί εξίσου “βαρύ” µε τις οργανικές διαταραχές, 
καθώς η πολλαπλή σκλήρυνση αποτελεί δεύτερη 

αιτία αναπηρίας στους νέους, µετά τα τροχαία» 
υπενθυµίζει ο αναπληρωτής καθηγητής Νευρο-
λογίας στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
Ιωάννης Ηλιόπουλος. Γι’ αυτό και οι ασθενείς 
µε πολλαπλή σκλήρυνση έχουν ανάγκη, εκτός 
από διαθέσιµες θεραπείες, κατανόηση και ολι-
στική στήριξη, µέσα από κοινωνικές πρωτοβου-
λίες που «αγκαλιάζουν» τις ιδιαιτερότητές τους 
και αποστιγµατοποιούν την ασθένεια.

Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες εµπνέεται 
από τη διάσηµη φράση του Αϊνστάιν και χρησι-
µοποιεί σαν όχηµα ένα πειραγµένο ποδήλατο 
που προσοµοιάζει στην πολλαπλή σκλήρυνση, 
καθώς έχει υποστεί λειτουργικές αλλαγές ώστε 
να κάνει τη ζωή δύσκολη στον αναβάτη. Ο ανα-
βάτης, σε αυτή την οδοιπορική πρωτοβουλία 
της Sanofi Ελλάδος, είναι ο δηµοφιλής συνθέ-
της και τραγουδιστής Κωστής Μαραβέγιας, που 
βίωσε την εµπειρία και διαδίδει µε τη φωνή του 
το µήνυµα ότι οι ασθενείς µε πολλαπλή σκλή-
ρυνση δίνουν κάθε µέρα αγώνες ζωής σε µετ’ ε-

µποδίων διαδροµές.
Από την πλευρά της, η Βάσω Μαράκα, η µα-

χητική πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Ατόµων µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας, τονίζει πως, 
παρά τις δυσκολίες, οι ασθενείς µε πολλαπλή 
σκλήρυνση βρίσκουν την «ισορροπία» τους και 
συνεχίζουν να προχωρούν. ∆εν το βάζουν κάτω, 
ακόµα κι αν έχουν να αντιµετωπίσουν καθη-
µερινά «ζωή ποδήλατο». Η κ. Μαράκα επιση-
µαίνει πως πλέον υπάρχουν στην Ελλάδα 11 ε-
ξειδικευµένες νοσηλεύτριες για την πολλαπλή 
σκλήρυνση, αλλά παραµένει άγνωστο σε ποια 
νοσοκοµεία βρίσκονται και ζητά να ενηµερω-
θούν οι ασθενείς και οι φαρµακοποιοί για την 
κίτρινη κάρτα του ΕΟΦ, που είναι εξέχουσας ση-
µασίας για όσους νοσούν από πολλαπλή σκλή-
ρυνση. Στην κίτρινη κάρτα οι ασθενείς πρέπει 
να καταγράφουν τις ανεπιθύµητες ενέργειες των 
φαρµάκων, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρµογή 
της φαρµακευτικής θεραπείας και να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής των πασχόντων. Επίσης, είναι ση-
µαντικό να αποκτήσουν µπλε κάρτα (στάθµευσης) 
οι πάσχοντες από πολλαπλή σκλήρυνση, ώστε 
η καθηµερινή τους «ζωή ποδήλατο» να έχει λι-
γότερη ανηφόρα, εφόσον βέβαια δεν βρίσκουν 
κατειληµµένες τις θέσεις παρκαρίσµατος που 
προορίζονται για ΑµεΑ.

Το µοναδικό αυτό ποδήλατο που δίνει αγώ-
νες ζωής αποτελεί µία πρωτοβουλία της Sanofi 
Ελλάδος και η δράση τελεί υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ακαδηµίας Νευροανοσολογίας.

«Ζωή ποδήλατο» για τους 
ασθενείς 
ε πολλαπλή 

σκλήρυνση
Ένα µήνυµα 
πολλαπλής 
ευαισθησίας στέλνει 
ο δηµοφιλής 
τραγουδοποιός 
Κωστής Μαραβέγιας 
µε «όχηµα» ένα 
πειραγµένο ποδήλατο, 
το οποίο µας βοηθά 
να κατανοήσουµε 
πόσο δύσκολη είναι 
η καθηµερινότητα 
ενός ασθενούς µε 
πολλαπλή σκλήρυνση.
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Έ
χοντας ξεπεράσει τις επτά δεκαε-
τίες ζωής, η Ελληνική Καρδιολο-
γική Εταιρεία συνεχίζει ακούραστη 
το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ε-
θελοντικό της έργο, έχοντας στην 
«καρδιά» και στο DNA της την προ-

σφορά στον συνάνθρωπο. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο 
πρόεδρός της, καθηγητής Καρδιολογίας, Ιωάννης Γουδέ-
βενος: «Οι κοινωνικές εταιρικές δράσεις αναµφισβήτητα 
προσφέρουν πολλά στο κοινωνικό σύνολο και γίνονται 
δεκτές µε ενθουσιασµό από την κοινωνία. Όταν υλοποι-
ούνται στοχευµένα, ικανοποιούν πραγµατικές ανάγκες, 
ενώ παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εδραίωση θετικής 
φήµης κάθε οργανισµού. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
δεν είναι φιλανθρωπική ενέργεια αλλά απαραίτητη κοινω-
νική πράξη ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης σε άτοµα 
και οµάδες. Είναι ταυτισµένη και άρρηκτα συνδεδεµένη 
µε τη συνολική δραστηριοποίηση κάθε σύγχρονης εται-
ρείας ή οργανισµού που θέλει να αφήσει ένα πραγµατικά 
θετικό αποτύπωµα στο κοινωνικό σύνολο. Γι’ αυτό και η 
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υλοποιεί σηµαντικές 
δράσεις στην Αττική και στην περιφέρεια».

Στο επίκεντρο των δράσεων αυτών βρίσκεται η ύ-
πουλη νόσος της υπέρτασης, η καρδιακή ανεπάρκεια 
ως η κατάληξη όλων των καρδιοπαθειών και η κολπική 
µαρµαρυγή. Για την παγκόσµια επιδηµία της υπέρτα-
σης, που πλήττει περισσότερους από 1 δισεκατοµµύριο 
ανθρώπους, ο καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος 
Τσιούφης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρ-
τασης, σηµειώνει: «Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι η 
ηγετική παγκόσµια αιτία πρόωρου θανάτου, που αντι-
προσώπευε σχεδόν 10 εκατοµµύρια θανάτους το 2015, 
εκ των οποίων τα 4,9 εκατοµµύρια οφείλονταν σε ισχαι-
µική καρδιοπάθεια και τα 3,5 εκατοµµύρια σε εγκεφα-
λικό επεισόδιο. Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί ε-
πίσης µείζονα παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο, 
καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική µαρµαρυγή, χρόνια νε-
φρική νόσο, αλλά και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια». 
Στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης στη 
Βαρκελώνη και στο αντίστοιχο της Καρδιολογίας στο Μό-
ναχο το 2018, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, µαζί µε 
την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, ανακοίνωσαν τις 
κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της αρτη-
ριακής υπέρτασης. Συγκεκριµένα, οι στόχοι της συστο-
λικής αρτηριακής πίεσης για τους ασθενείς κάτω των 65 
ετών είναι τώρα 120-129 mmHg και 130-139 mmHg για 
ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Συστολική αρτηριακή 
πίεση κάτω από τα 120 mmHg δεν πρέπει να αποτελεί 
στόχο για κανέναν ασθενή, δεδοµένου ότι ο κίνδυνος 
βλάβης υπερβαίνει τα πιθανά οφέλη. Τα τελευταία όµως 
χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν µελέτες ε-
πεµβατικών στρατηγικών στην αντιµετώπιση της αρτη-
ριακής υπέρτασης. ∆ύο ελληνικά κέντρα (ΑΧΕΠΑ στη 
Θεσσαλονίκη και Ιπποκράτειο στην Αθήνα) διεξάγουν το 
παραπάνω πρόγραµµα συµπαθητικής απονεύρωσης µε 
µεγάλο όγκο περιστατικών και αρκετή πλέον εµπειρία.

Στις µαγιάτικες δράσεις της Ελληνικής Καρδιολογι-

Στην καρδιά 
της Ελληνικής 
Καρδιολογικής 
Εταιρείας  
η κοινωνική 
προσφορά

Στην Αττική και στην 
περιφέρεια η Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία 
υλοποιεί εκστρατείες 
ενηµέρωσης για την 
υπέρταση, την καρδιακή 
ανεπάρκεια και την 
κολπική µαρµαρυγή, 
δίνοντας έµφαση στους 
κατοίκους των µικρών 
και αποµακρυσµένων 
νησιών, που δεν 
έχουν πρόσβαση σε 
προληπτικές εξετάσεις.

κής Εταιρείας περιλαµβάνεται η Πανευρωπαϊκή Εβδο-
µάδα Αφύπνισης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια. Όπως 
εξηγεί η Χριστίνα Χρυσοχόου, διευθύντρια ΕΣΥ στην Α΄ 
Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου νοσοκοµείου, 
η δεύτερη εβδοµάδα του Μαΐου είναι αφιερωµένη στην 
καρδιακή ανεπάρκεια και στην προσπάθεια ενηµέρωσης 
του κοινού για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θερα-
πεία της νόσου. Κι αυτό γιατί η καρδιακή ανεπάρκεια α-
ποτελεί τη συχνότερη αιτία νοσηλειών στις καρδιολογικές 
κλινικές, αλλά και την κύρια αιτία απώλειας της ποιότητας 
ζωής. Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ουσιαστικά την 
τελική κατάληξη όλων των καρδιακών παθήσεων. Η πιο 
συχνή αιτία είναι η στεφανιαία νόσος – υπολογίζεται ότι 
σε επτά από τους δέκα ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια 
αυτή οφείλεται σε ένα ή περισσότερα εµφράγµατα του µυ-
οκαρδίου. Άλλες αιτίες είναι δοµικές παθήσεις της καρδιάς, 
όπως οι βαλβιδοπάθειες και οι µυοκαρδιοπάθειες, αλλά 
και οι λοιµώξεις του µυοκαρδίου, καθώς και η χρόνια αρ-
ρύθµιστη αρτηριακή υπέρταση. Η καρδιακή ανεπάρκεια 
είναι µια σοβαρή διαταραχή που συνδέεται µε αυξηµένη 
πιθανότητα θανάτου, έντονα συµπτώµατα, κακή υγεία και 
κακή ποιότητα ζωής. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα 
συχνές νοσηλείες στο νοσοκοµείο, που αποτελούν πολύ 
µεγάλο πρόβληµα για τους ασθενείς και τις οικογένειές 
τους, καθώς και µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση για όλα 
τα συστήµατα υγείας. Στην Ελλάδα καταγράφονται κάθε 
χρόνο περισσότερα από 15.000 νέα περιστατικά στεφανι-

αίας νόσου, ενώ ένας στους τρεις ενήλικες πάσχει από υ-
πέρταση, εκ των οποίων µόλις οι µισοί λαµβάνουν αγωγή. 
Στη χώρα µας οι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια ε-
κτιµώνται σε 200.000, ενώ περισσότερα από 500 νοσο-
κοµειακά κρεβάτια είναι µόνιµα κατειληµµένα από αυ-
τούς τους ασθενείς, µε τις νοσηλείες να απορροφούν το 
2% των συνολικών δαπανών για την υγεία.

Έχοντας ως κεντρική θέση ότι η καλύτερη θεραπεία 
είναι η πρόληψη, οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Καρδιο-
λογικής Εταιρείας θα απευθύνονται σε όλο το κοινό και 
θα πραγµατοποιηθούν κυρίως το Σαββατοκύριακο 11-12 
Μαΐου σε πέντε περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο) µε προσφορά ενη-
µερωτικού υλικού, µέτρηση ζωτικών σηµείων και υπο-
λογισµό καρδιαγγειακού κινδύνου και συζήτηση µε το 
κοινό. Επίσης, θα διοργανωθεί «Περίπατος» στο ιστορικό 
κέντρο της Αθήνας και στις άλλες περιοχές την Κυριακή 
12 Μαΐου µε θέµα «Προστατεύω την καρδιά µου, γνω-
ρίζω για την καρδιακή ανεπάρκεια». Τέλος, θα διοργανω-
θούν ηµερίδες για συζήτηση µε ασθενείς και ενηµερωτικό 
σποτ θα ακούγεται στο ραδιόφωνο όλη την εβδοµάδα 6-12 
Μαΐου. Τέλος, για την πρόληψη του εγκεφαλικού επει-
σοδίου, που συνδέεται µε την κολπική µαρµαρυγή (την 
πιο κοινή αρρυθµία), υλοποιήθηκε µέσα στο 2018 δράση 
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας µε τίτλο «Νιώσε 
τον παλµό», συστήνοντας στους πολίτες να µετρούν δύο 
φορές την ηµέρα τον σφυγµό τους για δύο εβδοµάδες.



Τ
ο αγγειακό εγκεφαλικό ε-
πεισόδιο είναι µια διατα-
ραχή του κεντρικού νευρι-
κού συστήµατος που οφεί-
λεται στην ελάττωση ή τη 
διακοπή της ροής του αί-
µατος προς τον εγκέφαλο. 
Αποτελεί την τρίτη αιτία θα-

νάτου, µετά τα καρδιακά αίτια και τον καρκίνο, στις 
αναπτυγµένες χώρες, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την 
πρώτη αιτία αναπηρίας, µε σηµαντικές επιπτώσεις 
στη ζωή και στην καθηµερινότητα των ασθενών. 

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα του αγγειακού ε-
γκεφαλικού επεισοδίου είναι η αιφνίδια εγκατά-
σταση της βλάβης, ενώ χωρίζεται σε δύο µεγάλες 
κατηγορίες: στα ισχαιµικά και στα αιµορραγικά αγ-
γειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Το 80% περίπου των εγκεφαλικών επεισοδίων 
είναι ισχαιµικά. Ισχαιµικό αγγειακό εγκεφαλικό ε-
πεισόδιο έχουµε όταν διακόπτεται η αρτηριακή ροή 
αίµατος στον εγκέφαλο λόγω απόφραξης ενός µεγά-
λου ή µικρού αγγείου που αιµατώνει τον εγκέφαλο. 
Η απόφραξη του αγγείου µπορεί να προκληθεί µε 
διάφορους µηχανισµούς, µε τους δύο συχνότερους 
να είναι η θρόµβωση και η εµβολή. Στη θρόµβωση 
του αγγείου έχουµε τον σχηµατισµό θρόµβου αίµα-
τος σε µια αρτηρία, συνήθως σε περιοχές όπου υ-
πάρχουν βλάβες αθηροσκλήρωσης (όπως, για παρά-
δειγµα, στην καρωτίδα), ενώ στην εµβολή ο θρόµβος 
σχηµατίζεται αλλού (π.χ. στην καρδιά) και ταξιδεύει 
µε την κυκλοφορία του αίµατος ως τον εγκέφαλο.

Αιµορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο εµ-

φανίζεται όταν έχουµε ρήξη ενός αγγείου είτε µέσα 
είτε γύρω από τον εγκέφαλο και οι πιο συχνές αιτίες 
εγκεφαλικής αιµορραγίας είναι η ρήξη ανευρύσµα-
τος που οδηγεί σε υπαραχνοειδή αιµορραγία, διά-
φορες αγγειακές δυσπλασίες, καθώς επίσης οι τραυ-
µατισµοί, η µακροχρόνια αρρύθµιστη υπέρταση κ.ά.

Παροδικό ισχαιµικό επεισόδιο ονοµάζεται η προ-
σωρινή διακοπή της ροής του αίµατος προς τον ε-
γκέφαλο µε διάρκεια από δευτερόλεπτα έως και 24 
ώρες, πρακτικά πρόκειται για ένα mini εγκεφαλικό, 
ενώ επίσης αποτελεί ένα πολύ σοβαρό προειδοποι-
ητικό σηµάδι για την εµφάνιση ενός νέου, πιο σο-
βαρού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, πάντως, το τελικό απο-
τέλεσµα είναι το ίδιο: ο εγκέφαλος στερείται αίµα, 
οξυγόνο και άλλες θρεπτικές ουσίες, µε αποτέλε-
σµα ανάλογα µε την περιοχή που δυσλειτουργεί να 
εµφανιστούν συµπτώµατα όπως πρόβληµα στην ο-
µιλία, στην κίνηση, στη µυϊκή δύναµη, στην όραση 
κ.λπ. Χαρακτηριστικά, η αδυναµία συνήθως εµφα-
νίζεται στη µία πλευρά του σώµατος, συνήθως αντί-
θετα από την πλευρά της βλάβης, ενώ πολλές φορές 
ταυτόχρονα εµφανίζεται και αδυναµία στο στόµα 
(πτώση γωνίας στόµατος).

Ένας χρήσιµος µνηµονικός κανόνας για να ανα-
γνωρίζουµε γρήγορα τα συµπτώµατα του εγκεφαλι-
κού είναι το παρακάτω ακρωνύµιο (ΑΠΛΑ):

Α Άκρο, µε αιφνίδια αδυναµία στο χέρι ή/
και στο πόδι.

Π Πρόσωπο, µε αδυναµία στην κατώτερη 
πλευρά του προσώπου, που έχει ως αποτέλεσµα να 
«στραβώσει» το στόµα.

Λ Λόγος, που αφορά είτε δυσκολία στην 
κατανόηση του λόγου, είτε δυσκολία στην οµιλία, 
είτε συνδυασµό αυτών των δύο. Η κατάσταση αυτή 
ονοµάζεται αφασία.

Α Άµεσα, που σηµαίνει ότι σε περίπτωση 
εµφάνισης κάποιων από τα παραπάνω συµπτώµατα, 
πρέπει να ζητηθεί άµεση ιατρική βοήθεια.

Η αναζήτηση άµεσης ιατρικής βοήθειας είναι 
εξαιρετικά σηµαντική, καθώς από την εµφάνιση 
των πρώτων συµπτωµάτων υπάρχει ένα πολύ περι-
ορισµένο χρονικό διάστηµα στο οποίο µπορούµε 
να εφαρµόσουµε αποτελεσµατική θεραπεία και σε 
περίπτωση καθυστερήσεων η δυνατότητα παρέµ-
βασης έχει χαθεί.

Τις τελευταίες δεκαετίες η νευρολογία έχει ση-
µειώσει σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα της αντι-
µετώπισης του ισχαιµικού αγγειακού εγκεφαλι-
κού. Στόχος είναι η αποκατάσταση της αιµατικής 
ροής προς τον εγκέφαλο και αυτό µπορεί να επι-
τευχθεί είτε δίνοντας ένα φάρµακο που διαλύει τον 
θρόµβο, µέσω της ενδοφλέβιας θροµβόλυσης, είτε 
µε τη µηχανική αποµάκρυνση του θρόµβου µε τη 
µηχανική θροµβεκτοµή. Και για τις δύο θεραπείες ο 
χρόνος παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο, καθώς η θροµ-
βόλυση µπορεί να γίνει µέσα στις πρώτες 4,5 ώρες 
από την εµφάνιση των συµπτωµάτων, ενώ η θροµ-
βεκτοµή ιδανικά πρέπει να γίνεται εντός των πρώ-
των 6 ωρών. Γίνεται αντιληπτή, εποµένως, η τερά-
στια σηµασία της άµεσης παρέµβασης και αντιµε-
τώπισης, ώστε να µη χαθεί το τόσο µικρό χρονικό 
παράθυρο που υπάρχει.

Στην πρότυπη Μονάδα Αντιµετώπισης Εγκεφα-
λικών Επεισοδίων της Ευρωκλινικής Αθηνών γίνε-
ται διάγνωση και αντιµετώπιση των εγκεφαλικών 
επεισοδίων σε λιγότερο από 60 λεπτά από την προ-
σέλευση του συµπτωµατικού ασθενούς, εξασφαλί-
ζοντας άµεση αντιµετώπιση του εγκεφαλικού. Η 
στρατηγική θέση της Ευρωκλινικής στο κέντρο της 
Αθήνας σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι εφηµε-
ρεύει 24/7, 365 ηµέρες τον χρόνο, µε εξειδικευµέ-
νους νευρολόγους, ανάγει τη Μονάδα Αντιµετώπι-
σης Εγκεφαλικών της Ευρωκλινικής σε µία από τις 
πιο ασφαλείς επιλογές για µια ζωή χωρίς αναπηρίες.
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Κάθε λεπτό �ετρά για τον ασθενή 
�ε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Το αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο παραµένει 
µία από τις ασθένειες 
που χαρακτηρίζονται 
«µαζικοί δολοφόνοι». 
Για να µειωθούν 
η νοσηρότητα, η 
θνησιµότητα και 
οι αναπηρίες που 
αφήνει πίσω του, 
πρέπει οι ασθενείς να 
µεταφέρονται όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα σε 
µονάδες εγκεφαλικών 
επεισοδίων, τις οποίες 
διαθέτουν ελάχιστα 
δηµόσια και ιδιωτικά 
νοσοκοµεία.

Από τη Βάσω Ζησιµοπούλου και τον Γιώργο Καραγιώργη, 
νευρολόγους στην Ευρωκλινική Αθηνών



Αθανασιάδου 7-9, πάροδος Δ. Σούτσου,  
115 21 Αθήνα (μετρό Αμπελόκηποι), Τηλ.: 210 6416600 

email: info@euroclinic.gr, www.euroclinic.gr

Η πρότυπη Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών της Ευρωκλινικής είναι πλήρως οργανωμένη  
και εξοπλισμένη, εφημερεύει 24/7, 365 ημέρες το χρόνο με εξειδικευμένους νευρολόγους που εφαρμόζουν 

με ασφάλεια τις πιο σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης των εγκεφαλικών σύμφωνα με τα πιο αυστηρά 
διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα, βάσει του τρίπτυχου Ποιότητα, Ταχύτητα, Αποτελεσματικότητα.

 
Για επείγοντα περιστατικά κάλεσε: 1011

Αντιμετώπισε το εγκεφαλικό ΑΠΛΑ

Α Π Α
ΑΚΡΟ:  

Σήκωσε και  
τα δύο χέρια ψηλά. 

Πέφτει το ένα  
από τα δύο;

ΠΡΟΣΩΠΟ:  
Χαμογέλασε.  

Είναι το στόμα 
στραβό;

ΛΟΓΟΣ:  
Πες μια φράση. 

Βγαίνουν οι λέξεις 
με δυσκολία ή 
μπερδεμένες;

ΑΜΕΣΑ:   
Αν συμβαίνει κάτι 
από τα παραπάνω 
ζήτα άμεσα ιατρική 
βοήθεια. Ο χρόνος 

είναι πολύτιμος!

Λ

?#A…;
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Στη γλώσσα της εταιρι-
κής κοινωνικής υπευ-
θυνότητας, η γόνιµη 
επιχειρηµατικότητα 
δεν περιορίζεται 
στην επίτευξη θετι-
κών οικονοµικών α-

ποτελεσµάτων αλλά βάζει σε υψηλή 
προτεραιότητα την ανταπόδοση στην 
κοινωνία και τη βιώσιµη ανάπτυξη, ε-
ξασφαλίζοντας ένα καλύτερο µέλλον 
για όλους µας και για τα παιδιά µας.

Μετά από 10 χρόνια οικονοµικής κρίσης στην 
Ελλάδα, η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα δεν 
αποτελεί µόνο στάση ζωής και µια διαφορετική 
µατιά στο πώς µπορεί να λειτουργήσει µια υγιής 
επιχείρηση, αλλά και ανάγκη. Γι’ αυτό άλλωστε η 
DEMO αναλαµβάνει δράσεις που στηρίζουν τις ευ-
παθείς κοινωνικές οµάδες, προµηθεύοντας δωρεάν 
µε φάρµακα, υλικά και µηχανήµατα ιατρεία µικρών 
και αποµακρυσµένων νησιών, µη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις και κοινωνικά φαρµακεία. Παράλληλα, ε-
πειδή µαζί µε τη στήριξη της κοινωνίας ψηλά στην 
επιχειρηµατική της ατζέντα είναι και η προστασία 
του περιβάλλοντος, η εταιρεία ανακυκλώνει εντυπω-
σιακές ποσότητες πλαστικού και χαρτιού, ενώ δια-
χειρίζεται µε δικά της µέσα τη συλλογή των στερεών 
αποβλήτων της και τα µεταφέρει προς καταστροφή. 
Επίσης, η DEMO διασφαλίζει την τήρηση των δι-
αδικασιών σωστής διαχείρισης για τα κτίρια των ε-
γκαταστάσεων και την καταγραφή των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα, εξοικονοµώντας παράλ-
ληλα ενέργεια από σύγχρονα συστήµατα φωτισµού.

Ναυαρχίδα του προγράµµατος εταιρικής κοινω-
νικής υπευθυνότητας της DEMO είναι η προσφορά 
της στους ανθρώπους που αντιµετωπίζουν προβλή-
µατα υγείας, σωµατικής κακοποίησης ή διαβίωσης 
λόγω ανέχειας, µε ιδιαίτερη έµφαση στα παιδιά, τα 
οποία αποτελούν τα πιο αθώα θύµατα της κρίσης. 
Έχοντας αυτό σαν πυξίδα, η DEMO είναι σταθερός 
χορηγός την τελευταία πενταετία του οργανισµού 
«Το Χαµόγελο του Παιδιού», ενώ το 2018 υποστή-
ριξε µια νέα ΜΚΟ, το «Σπίτι του ΜΑΝΑ», µιας ε-
ξωνοσοκοµειακής δοµής ψυχοσωµατικής στήριξης 
των γυναικών που έχουν νοσήσει από καρκίνο του 
µαστού. Μέσα στη φετινή χρονιά η εταιρεία υπο-
στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός τις δράσεις του προ-
γράµµατος «Άγονη Γραµµή Γόνιµη», που κλείνει 
13 χρόνια ανελλιπούς δράσης στα µικρά νησιά της 

Το DEMOνιο 
επιχειρείν, 
αλλιώς!

Πιστή στη φιλοσοφία 
της κοινωνικής 
προσφοράς, η ελληνική 
φαρµακοβιοµηχανία 
DEMO υλοποιεί 
πρωτοβουλίες που 
µετατρέπουν το στείρο 
επιχειρείν σε γόνιµη και 
ανταποδοτική διάδραση 
µε τις τοπικές κοινωνίες.

πατρίδας µας. Η «Άγονη Γραµµή Γόνιµη» αποτελεί 
το µεγαλύτερο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αθλη-
τικό πρόγραµµα στα νησιά του Αιγαίου, καθώς από 
τον χειµώνα του 2007 έως σήµερα έχουν πραγµα-
τοποιηθεί περισσότερες από 800 επισκέψεις σε 
39 νησιά. Φέτος η «Άγονη Γραµµή Γόνιµη» θα επι-
σκεφθεί τη ∆ονούσα, τη Θηρασιά, την Απείρανθο 
Νάξου, τη Σαντορίνη, τα Κύθηρα, την Αστυπάλαια 
και την Κάρυστο. H DEMO έχει αγκαλιάσει τα µικρά 
νησιά του Αιγαίου, καθώς τα τελευταία χρόνια υπο-
στηρίζει σταθερά µε σκευάσµατα και χορηγίες την 
Οµάδα Αιγαίου και τον ετήσιο µαγιάτικο διάπλου 
της, καθώς και το νησί Μαράθι, στο οποίο η εται-
ρεία στέλνει κάθε χρόνο σκευάσµατα και ιατρικά 
µηχανήµατα για την τουριστική περίοδο, ενώ στη-
ρίζει και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μουσικής στον Μό-
λυβο της Λέσβου.

Σε αυτή την αλυσίδα κοινωνικής προσφοράς κρί-
κοι είναι οι εργαζόµενοι της DEMO, που διαδίδουν 
το σύνθηµα µε τη δική τους εθελοντική δράση. Τον 
Μάιο του 2018 διοργανώθηκε για δωδέκατη συνε-
χόµενη χρονιά η Ηµέρα Εθελοντικής Αιµοδοσίας 
των εργαζοµένων της εταιρείας. Εθελοντικά επί-
σης συγκέντρωσαν ρούχα, παπούτσια και πολλά 
είδη για τα hot spots των προσφύγων, τα οποία και 
παρέδωσαν στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ η εταιρεία 
υποστηρίζει τον οργανισµό «Κάνε Μια Ευχή Ελ-
λάδος», αγοράζοντας αστέρια της ευχής στις εορ-
τές και συµµετέχοντας στον Μαραθώνιο της Αθή-
νας µε την οµάδα του. Τέλος, συστάθηκε θεατρική 
οµάδα των εργαζοµένων που στόχο έχει το ανέβα-
σµα παιδικών παραστάσεων σε ΜΚΟ, νοσηλευτικά 
ιδρύµατα παίδων και δοµές προστασίας ανηλίκων.

Παράλληλα, η DEMO συνεργάζεται στενά µε την 
ακαδηµαϊκή κοινότητα και ιδρύµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, δίνοντας σε ταλαντούχους φοιτητές 
την ευκαιρία πρακτικής και µελλοντικής απασχό-

λησης. Στο πλαίσιο αυτό, για δεύτερη χρονιά φέτος 
επενδύει στο πρόγραµµα «Start your Journey», 
έναν θεσµό υποτροφιών και πρακτικής άσκησης 
που µε µεγάλη επιτυχία εγκαινίασε πέρυσι. Νέοι 
τελειόφοιτοι και απόφοιτοι σχολών σχετικών µε τον 
φαρµακευτικό κλάδο µπορούν να κάνουν αίτηση 
για εφάπαξ χρηµατική ενίσχυση, καθώς και για τη 
δυνατότητα να κάνουν εξάµηνη έµµισθη πρακτική 
άσκηση στην εταιρεία. Αξίζει να αναφέρουµε ότι 
πέρυσι στην τελική φάση του προγράµµατος προ-
κρίθηκαν 44 νέοι αριστούχοι επιστήµονες διαφό-
ρων κλάδων που κλήθηκαν για προσωπική συνέ-
ντευξη και γνωριµία µε στελέχη της επιχείρησης, 
προκειµένου να στηρίξουν την υποψηφιότητά τους. 
Οι προσωπικές επιθυµίες των υποψηφίων έπαιξαν 
σηµαντικό ρόλο στην τελική απόφαση, καθώς αυτό 
που προέχει είναι η εταιρεία να βοηθήσει κάθε νέο 
επιστήµονα µε τον τρόπο που του ταιριάζει καλύ-
τερα και σύµφωνα µε το πώς ο ίδιος οραµατίζεται 
το µέλλον και τη σταδιοδροµία του. Έτσι, υποτρο-
φίες δίνονται κατά βάση σε υποψηφίους που έχουν 
άµεσο ενδιαφέρον συνέχισης των σπουδών τους και 
οι πρακτικές σχεδιάζονται µε τρόπο που να βοη-
θούν τους νέους να αποκτήσουν εµπειρία σε τοµείς 
που τους ενδιαφέρουν. Συνολικά, δόθηκαν 11 υπο-
τροφίες και 11 πρακτικές ασκήσεις. H υποβολή των 
αιτήσεων για το φετινό «Start your Journey» µπο-
ρεί να γίνει στο www.demo.gr/startyourjourney 
από την 1η Απριλίου έως και την 31η Μαΐου 2019.

Για την υψηλή κοινωνική της ευαισθησία και 
την υγιή εµµονή της να πηγαίνει αντίθετα στο ρεύµα 
της συρρίκνωσης και των περικοπών, κάνοντας προ-
σλήψεις και ενδυναµώνοντας το προσωπικό της, η 
DEMO έχει βραβευτεί πολλές φορές, συγκεντρώ-
νοντας επιχειρηµατικά βραβεία που αποδεικνύ-
ουν πως η επιχειρηµατικότητα αλλιώς έχει υψηλή 
ανταποδοτικότητα.



Σε παγκόσµιο επίπεδο οι ηλικιωµένοι συ-
νεχώς αυξάνονται. Η Ελλάδα είναι ανά-
µεσα στις χώρες µε τον πιο γηρασµένο 
πληθυσµό, µαζί µε τις Ιαπωνία, Νότια 

Κορέα, Ισπανία,  Πορτογαλία και Ιταλία. Η δηµο-
γραφική αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων, 
κυρίως όσων είναι άνω των 80 ετών, θα συνεχι-
στεί τα επόµενα 40 χρόνια, ενώ υπολογίζεται ότι 
το 2050 τα άτοµα άνω των 65 ετών θα αποτελούν 
το 1/3 του πληθυσµού. Οι αριθµοί φανερώνουν 
την ανάγκη για εξειδικευµένη αντιµετώπιση του 
πληθυσµού που γερνά µε στόχο την ποιότητα της 
ζωής και την λήψη θεραπευτικών αποφάσεων 
για τα πολυπαραγοντικά προβλήµατα υγείας που 
αντιµετωπίζουν. Η ιατρική φροντίδα των ηλικιω-
µένων καθώς και οι θεραπευτικοί στόχοι διαφέ-
ρουν αυτών του γενικού πληθυσµού.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
Εδώ και σαράντα χρόνια η γηριατρική είναι µια 
αναγνωρισµένη ειδικότητα που ασχολείται σφαι-
ρικά µε τα σωµατικά, λειτουργικά, ψυχικά προ-
βλήµατα των ηλικιωµένων ατόµων και βρίσκει 
λύσεις, προτείνοντας εξατοµικευµένες παρεµβά-
σεις ή άλλες θεραπευτικές επιλογές.
Αυτή η οµάδα των ασθενών θεωρείται ότι εµφα-
νίζει υψηλό βαθµό ευπάθειας (frailty) και εξελισ-
σόµενη πολυπαθολογία, που απαιτούν ολιστική  
προσέγγιση. Κύριος στόχος είναι η βελτιστοποί-
ηση της λειτουργικής κατάστασης των ηλικιωµέ-
νων ατόµων και η διατήρηση της ποιότητας ζωής 
και της αυτονοµίας τους.
Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, αναγνω-

ρίζοντας τις αυξηµένες ανάγκες και τις  ιδιαιτε-
ρότητες για την αποτελεσµατική φροντίδα των 
ηλικιωµένων, προχώρησε στη δηµιουργία του 
Κέντρου Γηριατρικής Αξιολόγησης. Πρόκειται για 
ένα πρότυπο Κέντρο, που προσφέρει σε άτοµα 
άνω των 65 ετών τη δυνατότητα διάγνωσης και 
αντιµετώπισης ενός ευρέος φάσµατος διαταρα-
χών που τα απασχολούν, όπως τα χρόνια νοσή-
µατα και τα γηριατρικά σύνδροµα. Ακολουθεί 
σύγχρονες διεθνείς πρακτικές που εφαρµόζονται 
σε µεγάλα κέντρα γηριατρικής του εξωτερικού, 
ενώ λειτουργεί µε σεβασµό στις προτιµήσεις και 
τις επιθυµίες των ασθενών και σε συνεννόηση µε 
το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η οµάδα του 
Κέντρου, αποτελούµενη από εξειδικευµένο γηρί-
ατρο, νοσηλευτή, διατροφολόγο, φυσιοθεραπευ-
τή, κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, είναι σε 
άµεση  συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότη-

τες, καθώς και µε άλλους επαγγελµατίες υγείας, 
εξασφαλίζοντας πολύπλευρη και διεπιστηµονική 
προσέγγιση στα θέµατα που προκύπτουν, προ-
σφέροντας τις καλύτερες διαθέσιµες λύσεις και 
παρεµβάσεις. 
Κύριο εργαλείο της Γηριατρικής είναι η γηρια-
τρική αξιολόγηση. Πρόκειται για έναν ευρύ όρο 
που περιγράφει την εκτίµηση της υγείας των ηλι-
κιωµένων, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα ιατρικά 
τους νοσήµατα όσο και κοινωνικούς, ψυχολογι-
κούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς 
και την κατάσταση της πνευµατικής τους υγείας. 
Επιπλέον, δίνεται βαρύτητα στη λειτουργική κα-
τάσταση, τόσο ως παραµέτρου προς εκτίµηση 
όσο και ως αποτελέσµατος που πρέπει να βελτι-

ωθεί ή να διατηρηθεί.
Έτσι, το Κέντρο Γηριατρικής Αξιολόγησης, µέσα 
από µία σειρά τεστ (γνωστικά, κινητικά, διατροφι-
κά κ.ά.), προσφέρει τη δυνατότητα:
• σφαιρικής αξιολόγησης των ατόµων µεγαλύτε-
ρης ηλικίας.
• εντοπισµού των πεδίων όπου ανιχνεύονται 
πρώιµες δυσλειτουργίες στα ηλικιωµένα άτοµα, 
ώστε να υπάρξει έγκαιρη παρέµβαση, µε σκοπό 
την παράταση της αυτονοµίας τους.
• εστιασµένης αξιολόγησης συγκεκριµένων κα-
ταστάσεων που ανησυχούν τους ηλικιωµένους ή/
και τις οικογένειές τους ή που προβληµατίζουν 
τον θεράποντα ιατρό, όπως επαναλαµβανόµενες 
πτώσεις, µη προγραµµατισµένη νοσηλεία, από-
τοµη αλλαγή στη γενική τους κατάσταση και λει-
τουργικότητα.

Γηριατρική,  
η επιστήµη  

του µέλλοντος 
Μπροστά στις αυξηµένες ανάγκες και 

τις  ιδιαιτερότητες για την αποτελεσµατική 
φροντίδα των ηλικιωµένων, το Ερρίκος 

Ντυνάν Hospital Center  προχώρησε  
στη δηµιουργία ενός πρότυπου  

Κέντρου Γηριατρικής  
Αξιολόγησης.

Αναστασία Κουτσούρη,  
διευθύντρια του Κέντρου  
Γηριατρικής Αξιολόγησης  

& διευθύντρια Α΄ Παθολογικού 
Τµήµατος στο Ερρίκος Ντυνάν 

Hospital Center 
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εκίνησε ως αγροτικός γιατρός στις 
κορυφές των Τζουµέρκων. Απέ-
κτησε στη Γερµανία την ειδικό-
τητα της χειρουργικής και επέ-
στρεψε στην Ελλάδα για να ερ-
γαστεί για 33 αδιάλειπτα χρόνια 
στον «Άγιο Σάββα», αντιµετωπί-

ζοντας αµέτρητα περιστατικά καρκίνου του µαστού. Ο 
Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας, µοιάζει µε τον Άτλαντα της µυθο-
λογίας, καθώς σήκωσε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες 
στην πλάτη του το βάρος του δηµόσιου συστήµατος 
υγείας και ανέλαβε να κάνει πράξη την πρόληψη του 
καρκίνου. Σήµερα, µε την ίδια όρεξη που είχε aστο ξε-
κίνηµά του, αλλά µε πολύ περισσότερες εµπειρίες, γυ-
ρίζει σελίδα στο success story της ζωής του και µετακο-
µίζει στην Ευρωκλινική, ώστε να µπορεί να ασκεί την 
ιατρική µε αξιοπρέπεια.

Λένε πως οι γιατροί είναι µικροί θεοί. Πώς όµως είναι 
αληθινά η ζωή ενός γιατρού σε δηµόσιο νοσοκοµείο;
Η εκτίµηση των συνανθρώπων µας δεν απέχει από την 
πραγµατικότητα. Οι περισσότεροι µάχιµοι γιατροί ε-
κτελούν τα καθήκοντά τους µε επιστηµονική επάρκεια 
και ενσυναίσθηση για τον πάσχοντα, κάτω από απάν-
θρωπες συνθήκες. Η µάχιµη ιατρική ασκείται χωρίς ω-
ράριο, δεν υπολογίζει σωµατική ή ψυχική εξάντληση, 
κλέβει προσωπικές και οικογενειακές στιγµές, αψηφά 
τη βάρβαρη υποτίµησή της από διάφορους παράγοντες 
και δίνει θαρραλέα τη µάχη για να απαλύνει πόνο και 
ταλαιπωρία και να θεραπεύσει τις ασθένειες. Στον για-
τρό παραδίδει ο πάσχων το «σώµα και την ψυχή» του, 
την ατοµικότητά του. Αυτή η σχέση γιατρού και ασθε-
νούς είναι απόλυτα ιερή και είναι αυτή που ανυψώνει 
την ιατρική σε λειτούργηµα.

Ως στυλοβάτης ενός συστήµατος που βρίσκεται στα 
όριά του, διηγηθείτε µας µια δύσκολη στιγµή.
Έχω την αίσθηση πως η γενιά µου πράγµατι σήκωσε 
στην πλάτη της το εθνικό σύστηµα υγείας. Θεωρώ δί-

Ευάγγελος Φιλόπουλος, 
πρόεδρος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας

Ο Άτλαντας που σηκώνει 
την πρόληψη του καρκίνου 
στην πλάτη του

Με τις δύο κινητές 
µονάδες µαστογραφίας 
της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής 
Εταιρείας, 70.000 
Ελληνίδες έχουν κάνει 
δωρεάν προληπτική 
µαστογραφία.

καιο κάποια στιγµή η κοινωνία να στήσει ένα µνηµείο 
ευγνωµοσύνης γι’ αυτούς τους γιατρούς, που δεν είδαν 
την επιστήµη τους ως µέσο πλουτισµού ή κοινωνικής α-
ναρρίχησης και που καταξιώθηκαν στους ασθενείς τους 
µέσω της σκληρής και σωστής δουλειάς τους τις νύχτες 
των εφηµεριών, στα εξωτερικά ιατρεία, δίπλα στο κρε-
βάτι όσων φρόντιζαν. Μετά από 40 χρόνια µάχιµης ια-
τρικής, αν ήταν να εξιστορήσω δύσκολες στιγµές, θα γέ-
µιζα ένα ολόκληρο βιβλίο. Θα αναφερθώ µόνο στο δυσά-
ρεστο συναίσθηµα πως, πριν αποχωρήσω από το ΕΣΥ, 
δεν είχα δίπλα µου νεότερους συναδέλφους να τους δι-
δάξω αυτά που τα ξενύχτια και τα περιστατικά µού έµα-
θαν. Το να µην µπορείς να µεταδώσεις στον νεότερο συ-
νάδελφο την εµπειρία σου είναι µια πικρή ανταµοιβή.

Έχετε δουλέψει σκληρά για να κάνετε την πρόληψη 
πράξη. Έπιασαν τόπο οι αγώνες σας;
Πάντα πίστευα ότι ο καλός γιατρός οφείλει να κρατά 
τον πληθυσµό σε καλή υγεία. Για τον στόχο αυτόν αφι-
έρωσα ατελείωτες ώρες να οργανώνω προγράµµατα α-
γωγής υγείας στους νέους, αντικαπνιστικές εκστρατείες, 
καµπάνιες ευαισθητοποίησης των συµπολιτών µας και 
προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου. Είµαι χαρού-
µενος που δηµιούργησα στην Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία τις δύο κινητές µονάδες µαστογράφου, στις ο-
ποίες πλέον περισσότερες από 70.000 Ελληνίδες από 
κάθε γωνιά της χώρας έχουν κάνει δωρεάν προληπτική 
µαστογραφία. Νοµίζω ότι η συνεχής επί δωδεκαετία λει-
τουργία του τµήµατος κινητής µαστογραφίας αποτελεί 
έναν πραγµατικό άθλο. Άλλωστε και οι πιο όµορφες ε-
µπειρίες ήταν στα χωριά µιας ξεχασµένης Ελλάδας, σε 
χώρους απλούς, µε πλαστικές καρέκλες για το ακροα-
τήριο, όπου µιλούσα και εξέταζα τις γυναίκες για τον 
καρκίνο του µαστού.

Ο καρκίνος του µαστού γίνεται πιο συχνός. Ποιο µή-
νυµα στέλνετε στις Ελληνίδες;
Να µην τον φοβούνται τόσο πολύ. Μία στις έξι γυναίκες 
που θα νοσήσουν από αυτόν τον καρκίνο θα πεθάνει ε-
ξαιτίας του. Ο καρκίνος του µαστού, µε την πρώιµη δι-

άγνωση, που επιτυγχάνεται µε τον τακτικό προληπτικό 
έλεγχο, σε συνδυασµό µε τις νεότερες θεραπείες, έχει 
γίνει για την πλειοψηφία των περιπτώ σεων µια νόσος 
που δεν απειλεί τη ζωή.

Ποιο είναι το µεγαλύτερο επίτευγµα της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας;
Η αδιάλειπτη δράση της για 60 χρόνια, η λειτουργία ξε-
νώνων, ο αντικαρκινικός έρανος, οι κινητές µονάδες µα-
στογράφου, η δηµιουργία παραρτηµάτων που προσφέ-
ρουν προληπτικές εξετάσεις στον πληθυσµό και η ψυ-
χοκοινωνική στήριξη στους ασθενείς, η επιµονή στην 
αντικαπνιστική εκστρατεία, για την οποία η Ε.Ε. µας α-
νέδειξε ως µία από τις δέκα καλύτερες µη κερδοσκοπι-
κές οργανώσεις στην καταπολέµηση του καπνίσµατος.

Μετά από µια µακρά πορεία σε ένα εµβληµατικό δη-
µόσιο νοσοκοµείο, κάνετε µια καινούργια αρχή, στην 
Ευρωκλινική. Πώς οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση;
Αποχώρησα γιατί δεν άντεχα τον εξοντωτικό και επικίν-
δυνο για τόσο πολλούς ασθενείς φόρτο εργασίας. Με την 
έλλειψη νεότερων συναδέλφων, έκανα όλη τη δουλειά, 
κάτι που ξεπερνούσε υπέρµετρα τα όρια σωµατικής και 
ψυχικής αντοχής µου. Έφτασα να εξετάζω το πρωί 120 
ασθενείς και να κάνω πέντε χειρουργεία καθηµερινά. 
Βέβαια, µε δική µου ευθύνη είχα αναλάβει και «δεύ-
τερη εργασία», χωρίς αµοιβή, να οργανώσω και να διευ-
θύνω τη Μονάδα Ηµερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρ-
κουλος». Αλλά η επιτυχής λειτουργία της ήταν προσω-
πικό στοίχηµα και αυτό απάλυνε την επιβάρυνσή µου. 
Η συνέχιση της απασχόλησής µου ως ιδιώτη έγινε για 
να ασκώ το λειτούργηµά µου µε αξιοπρέπεια.

Θα µπορέσουµε να γιατρέψουµε τις πληγές που δηµι-
ούργησε η κρίση στο εθνικό σύστηµα υγείας;
Οι πληγές είναι πολλές και προκλήθηκαν από χρόνιες 
πολύπλοκες στρεβλώσεις. Για να γιατρευτούν, χρειά-
ζεται καλή γνώση της πραγµατικότητας, ευελιξία, εξυ-
πνάδα και διάλογος. Το ερώτηµα είναι ποιοι διαθέτουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά…
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δρόµος για τη διαµόρφωση µιας ορθολογικής, αποτελεσµατικής πολιτικής στον 
χώρο της υγείας είναι µακρύς, δύσβατος και περνά από τους ∆ελφούς, όπου πρό-
σφατα διεξήχθη το Οικονοµικό Φόρουµ (Delphi Economic Forum IV) µε τη 
συµµετοχή όλων των εταιρειών και των φορέων που αποτελούν stakeholders. Α-

νάµεσά τους, η Roche Hellas, που µε την ιδιότητα του Χρυσού Χορηγού υπογράµµισε τη δέ-
σµευσή της να συµµετάσχει σε έναν γόνιµο διάλογο και να συνεισφέρει, µε την εµπειρία και 
την τεχνογνωσία της, στη χάραξη µιας ορθής πολιτικής για την υγεία. Το φετινό φόρουµ, µε 
θέµα «The Challenge of Inclusive Growth», φιλοξένησε καταξιωµένες προσωπικότητες του 
πολιτικού, ακαδηµαϊκού και επιχειρηµατικού κόσµου που κατέγραψαν τις παγκόσµιες τάσεις, 
αξιολόγησαν τις επιπτώσεις τους και σκιαγράφησαν ένα ρεαλιστικό πλαίσιο στόχων και δρά-
σεων που µετατρέπει τη γνώση σε καινοτόµες και εξωστρεφείς δραστηριότητες και συµβάλλει 
στην ενδυνάµωση της θέσης της Ελλάδας στο παγκόσµιο γίγνεσθαι.

Η Roche Hellas, συµµεριζόµενη το όραµα και τους στόχους του, επέλεξε τη δυναµική της 
παρουσία στο φόρουµ, προκειµένου να προαχθεί ο γόνιµος διάλογος για την υιοθέτηση αποτε-
λεσµατικότερων πολιτικών στον χώρο της υγείας, µε µακροπρόθεσµα οφέλη για τους ασθενείς, 
τον κλάδο και την ελληνική οικονοµία. Εκπροσωπώντας την εταιρεία, η Sarbani Chakraborty, 
Senior Health Systems Strategy Leader του Οµίλου Roche, συµµετείχε στη συζήτηση µε θέµα 
«Εθνικές πολιτικές υγείας για την ανάπτυξη» µε συντονιστή τον Βασίλη Κοντοζαµάνη, σύµ-
βουλο Πολιτικής και ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, και ανέφερε ότι οι υγειονοµικές προκλή-
σεις απαιτούν τη συνεργασία κράτους και φαρµακευτικών εταιρειών, η συνδροµή δε των τελευ-
ταίων µέσω της έρευνας και ανάπτυξης δύναται να προσφέρει τις αναγκαίες καινοτόµες λύσεις. 
Συνέχισε υπογραµµίζοντας ότι η εστίαση στην πρόληψη, η οποία προηγείται της περίθαλψης, 
θα πρέπει να αποτελεί µείζονα προτεραιότητα των κρατών. Επίσης, ανέδειξε το ζήτηµα των κοι-
νωνικοοικονοµικών ανισοτήτων, σηµειώνοντας ότι δεν πρέπει να αποκλείονται οµάδες πληθυ-

σµού που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα για υπηρεσίες υγείας. Στην οµιλία της δεν παρέλειψε να αναδείξει την ανάγκη για ολοκληρωµένα και όχι κατακερµατισµένα 
συστήµατα υγείας, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και την απόλυτη διαφάνεια στον χώρο της υγείας.

Με αφορµή τη συµµετοχή της εταιρείας στο φετινό φόρουµ, η Ξένια Καπόρη, διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas, αναφέρθηκε στη σηµασία ενός βιώ-
σιµου συστήµατος υγείας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή: «Στη Roche Hellas προσπαθούµε να συµβάλουµε θετικά προς αυτή 
την κατεύθυνση, αξιοποιώντας την εµπειρία και την τεχνογνωσία ενός παγκόσµιου οργανισµού. Στόχος µας είναι να προτείνουµε τεκµηριωµένες λύσεις και να συνεργαστούµε 
εποικοδοµητικά µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς». «Έχοντας πάντα ως κορυφαία προτεραιότητα τη φροντίδα του ασθενή, θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε τις απαραίτητες 
µεταρρυθµίσεις, µε στόχο ένα σύγχρονο, βιώσιµο σύστηµα υγείας στην Ελλάδα, και παράλληλα θα διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα της εταιρείας µας εδώ, ώστε οι ασθενείς να 
συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις καινοτόµες θεραπείες µας» κατέληξε η κ. Καπόρη.

Η σωστή διάθεση των πόρων 
στην υγεία διασφαλίζει 
την κοινωνική συνοχή
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ε τον προϋπολογισµό για 
την υγεία να µην επαρ-
κεί για να καλύψει τις 
πραγµατικές ανάγκες 
του ελληνικού πληθυ-
σµού, η ανάγκη ανεύρε-
σης λύσεων που θα αµ-

βλύνουν τις ήδη υπάρχουσες σοβαρές ανισότητες, 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των πολιτών στην πε-
ρίθαλψη, καθίσταται πιο επιβεβληµένη από ποτέ. 
Καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση µπο-
ρεί να διαδραµατίσει ο σηµαντικότερος βιοµηχα-
νικός κλάδος της χώρας, η ελληνική φαρµακοβιο-
µηχανία, που, παρ’ ότι έχει αντέξει στην κρίση και 
έχει τονώσει τη διεθνή της παρουσία, εντός των συ-
νόρων παραµένει αναξιοποίητη, λόγω των µνηµο-
νιακών πολιτικών υγείας που έχουν προωθηθεί τα 
τελευταία χρόνια.

Η πολιτεία διαχρονικά διατηρεί µια υποστηρι-
κτική στάση απέναντι στην ελληνική φαρµακοβιο-
µηχανία η οποία µένει στα λόγια και δεν µετουσιώ-
νεται σε ουσιαστικές πράξεις. Την ίδια ώρα οι ελλη-
νικές εταιρείες τη δεκαετία της κρίσης προσπάθησαν 
να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, προχωρώντας 
µάλιστα σε επενδύσεις, κυρίως στα R&D τµήµατα, 
ενώ τόνωσαν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. 
Συγκράτησαν, µε άλλα λόγια, την υψηλή προστι-
θέµενη αξία που καρπώνεται η ελληνική οικονο-

Ελληνικό φάρ�ακο για ισχυρή 
οικονο�ία και καλύτερη υγεία

Η ελληνική 
φαρµακοβιοµηχανία 
µπορεί να προµηθεύσει 
ποιοτικά φάρµακα 
σε προσιτές τιµές για 
όλους τους Έλληνες, 
να αµβλύνει τις 
ανισότητες στην 
υγεία και να µειώσει 
τις δυσβάσταχτες 
συµµετοχές στη 
φαρµακευτική αγωγή 
που στραγγαλίζουν τους 
χαµηλόµισθους και 
τους συνταξιούχους.

µία. Παρ’ όλα αυτά, σήµερα τα ποσοστά διείσδυ-
σης των ελληνικών φαρµάκων στη φαρµακευτική 
αγορά παραµένουν καθηλωµένα, ενώ διατηρείται 
και το δυσβάσταχτο clawback που καλούνται να ε-
πιστρέψουν στο κράτος οι φαρµακοβιοµηχανίες. 
Όλα αυτά συνδυαστικά εµποδίζουν την επενδυτική 
δραστηριότητα της φαρµακοβιοµηχανίας, ενώ α-
πειλούν τη βιωσιµότητα καταξιωµένων φαρµάκων.

Και όµως, όπως πολλές φορές έχει επισηµανθεί, 
η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία µπορεί να καλύψει 
το 60% των αναγκών της πρωτοβάθµιας υγείας. Η 
αξιοποίηση του ελληνικού φαρµάκου σηµαίνει χα-
µηλότερες συµµετοχές για τον ασθενή και ανταπο-
δοτικότητα στην ελληνική οικονοµία µε παραγωγή, 
απασχόληση, δηµιουργία προστιθέµενης αξίας, ε-
ξαγωγές. Το ελληνικό φάρµακο ήταν και είναι µία 
πιο προσιτή οικονοµικά λύση για τον ασθενή και 
το σύστηµα υγείας, ενώ προσφέρει ισοδύναµο θε-
ραπευτικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, δεν αξιοποιήθηκε 
ποτέ, µε συνέπεια η διείσδυσή του στο σύστηµα υ-
γείας να µην ξεπερνά το απογοητευτικό 22%, ενώ 
σε άλλα κράτη τα γενόσηµα καλύπτουν το 60%-70% 
της φαρµακευτικής αγοράς.

Στο σηµείο αυτό είναι απολύτως λογικό να ανα-
ρωτηθεί κανείς τι κάνουµε λάθος. Η απάντηση έρχε-
ται από τη σχολαστική ανάλυση των πολιτικών που 
εφάρµοσαν άλλες χώρες και τη σύγκριση µε τα δικά 
µας δεδοµένα. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυ-
ρίως στον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε., τη Γαλλία και τη 
Γερµανία, χρησιµοποιούνται περισσότερο τα γενό-

σηµα, γιατί διαχρονικά ο λαός τους ήταν ενηµε-
ρωµένος για την άριστη ποιότητα των κα-

ταξιωµένων φαρµάκων και 
τη συµβολή τους στην 

υγεία. ∆εν είναι άλ-
λωστε τυχαίο το γε-
γονός πως οι χώρες 
αυτές απορροφούν 
το µεγαλύτερο µε-
ρίδιο των εξαγω-
γών των ελληνι-
κών φαρµακοβι-
οµηχανιών. Στο 
εξωτερικό, λοιπόν, 
ο µακροπρόθε-
σµος σχεδιασµός 
που εφαρµόστηκε 
περιλάµβανε πο-
λυετείς καµπά-
νιες, ελέγχους 

στους γιατρούς και στη συνταγογράφηση και κίνη-
τρα στους φαρµακοποιούς για τη διάθεση γενόση-
µων φαρµάκων. Αντίθετα, στην πατρίδα µας, µέχρι 
σήµερα, όλο το σύστηµα της φαρµακευτικής περίθαλ-
ψης είχε δοµηθεί έτσι ώστε να προωθείται η χρήση 
µόνο των ακριβών φαρµάκων, παρ’ ότι στην πραγµα-
τικότητα τα γενόσηµα είναι απαραίτητα, προκειµένου 
να δηµιουργήσουν ζωτικό «χώρο» για την έλευση 
των πραγµατικά καινοτόµων φαρµάκων.

Στην Ελλάδα, λοιπόν, αποζηµιώνονται όλα τα νέα 
ακριβά φάρµακα χωρίς να ελέγχεται η θεραπευτική 
αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε το κόστος τους, 
αλλά και χωρίς να συγκρίνονται µε τα υπόλοιπα φάρ-
µακα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά. Επίσης, για 
πολλά χρόνια παρέµενε ασαφές το τι αποκαλούµε 
«καινοτοµία» στο φάρµακο, µε τον όρο να χρησιµο-
ποιείται για λόγους µάρκετινγκ κυρίως, όπως πολ-
λές φορές έχει τονίσει ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος. 
Τώρα πια, που ο κόµπος στα δηµοσιονοµικά έφτασε 
στο χτένι, δροµολογήθηκε µε καθυστέρηση δεκαε-
τιών η εφαρµογή κάποιων µέτρων που θα επιφέρουν 
θετικό πρόσηµο στην ενίσχυση της εθνικής οικονο-
µίας και στην προάσπιση της δηµόσιας υγείας. Ποια 
είναι αυτά; Η επιτροπή αξιολόγησης των εισαγόµε-
νων ακριβών φαρµάκων, οπότε η ιατρική καινοτο-
µία αξιολογείται από ανεξάρτητο φορέα, υπάρχουν 
πλέον όρια συνταγογράφησης για τον έλεγχο του 
όγκου των συνταγών και δηµιουργούνται µητρώα 
ασθενών και θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία 
καθορίζουν τη χορήγηση των φαρµάκων.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτών των µέτρων δεν 
έχει ακόµα φανεί στη διείσδυση των γενοσήµων στο 
σύστηµα υγείας. Κατά την περίοδο της µεγάλης ε-
κτίναξης των φαρµακευτικών δαπανών, τα φάρµακα 
της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας κατείχαν πολύ 
µικρό ποσοστό διείσδυσης, κοντά στο 14%-15%. Σή-
µερα, έπειτα από µία οκταετία άστοχων µνηµονια-
κών παρεµβάσεων, παραµένουν στο πολύ χαµηλό 
22%. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, 
οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις δέχτηκαν 
«βροχή» άδικων πιέσεων, µε συνέπεια 130 δραστι-
κές ουσίες να έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά, 
αφού η παραγωγή τους κατέστη µη βιώσιµη, και να 
έχουν αντικατασταθεί από ακριβότερα φάρµακα, 
που «φουσκώνουν» τη φαρµακευτική δαπάνη. Την 
ίδια ώρα οι ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες εξακο-
λουθούν να στραγγαλίζονται από τη φορολογία και 
τις επιστροφές (clawback), µε αποτέλεσµα να απει-
λείται η βιωσιµότητά τους.
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Στις 11 Απριλίου γιορτάζεται η 
Παγκόσµια Ηµέρα της Νόσου 
του Πάρκινσον, από την 
οποία έχουν νοσήσει πολλοί 
celebrities εντός και εκτός συ-
νόρων. Παρ’ όλα αυτά και παρά 
το γεγονός ότι κάθε χρόνο κα-
ταγράφονται διεθνώς 60.000 

νέα περιστατικά, ο κόσµος γνωρίζει ελάχιστα γι’ αυτή 
την ασθένεια, που τη συγχέει αποκλειστικά µε το τρέ-
µουλο. Η αν. καθηγήτρια Νευρολογίας Μαρία Σταµέλου, 
που επέλεξε να αφήσει µια στρωµένη καριέρα στο εξω-
τερικό για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα και βραβεύ-
τηκε πρόσφατα για την έρευνά της στα σύνδροµα Πάρ-
κινσον, µας µιλά για το πώς είναι να είσαι ερευνητής σε 
αυτόν τον τοµέα στην Ελλάδα και µας καθοδηγεί στα α-
χαρτογράφητα νερά των νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Τι σας τράβηξε στη νευρολογία και ειδικότερα στα 
σύνδροµα Πάρκινσον;
Ο εγκέφαλος είναι το πιο περίπλοκο και ανεξερεύνητο 
σύστηµα του ανθρώπου και η ενασχόληση µε αυτό είναι 
µια συνεχής πρόκληση και έκπληξη. Οι κινητικές διατα-
ραχές συµπεριλαµβάνουν παθήσεις που εκφράζονται µε 
διαταραχή της κίνησης, είτε λιγότερη από το φυσιολο-
γικό (βραδύτητα δηλαδή, όπως στα σύνδροµα Πάρκιν-
σον) είτε περισσότερη από το φυσιολογικό, όπως συµ-
βαίνει στον τρόµο (τρέµουλο), στα τικ και σε άλλες α-
κούσιες κινήσεις. Ειδικά, λοιπόν, σε αυτές τις παθήσεις 
η συλλογή της πληροφορίας από την κλινική νευρολο-
γική εξέταση είναι ένα «παράθυρο» στη δυσλειτουργία 
του εγκεφάλου και οδηγεί στη σωστή διάγνωση και άρα 
και αντιµετώπιση της υποκείµενης νόσου. Αυτή η δια-
δικασία µε ενθουσιάζει.

Όταν πήρατε την απόφαση να γυρίσετε στην Ελλάδα 
από το εξωτερικό, ενώ βρισκόµασταν στην καρδιά της 
κρίσης, δεν φοβηθήκατε;

Μαρία Στα�έλου, 
αν. καθηγήτρια Νευρολογίας

Μια Ελληνίδα 
πρωτοπορεί 
στην έρευνα 
για τη νόσο 
του Πάρκινσον

Ναι, φοβήθηκα, είχα χτίσει βήµα βήµα την πορεία µου 
στο εξωτερικό, οι συνεργάτες µου, και στην Αγγλία, όπου 
ήµουν τότε, αλλά και στη Γερµανία πρωτύτερα, µε απέ-
τρεπαν και δεν µπορούσαν να καταλάβουν πώς είναι δυ-
νατόν να κάνω κάτι τέτοιο, όταν κάθε µέρα στις ειδήσεις 
και στις εφηµερίδες τους φιγουράριζε η ελληνική κρίση. 
Όµως, πέρα από το ότι η Ελλάδα είναι από τις οµορφό-
τερες χώρες του κόσµου, οι Έλληνες έχουµε έναν ορ-
γανικό δεσµό µε τη χώρα µας. Ήθελα να ζήσω τη ζωή 
µου εδώ, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένιωθα αρκετά ο-
πλισµένη µε γνώσεις και εµπειρία να γυρίσω και να προ-
σφέρω εδώ ό,τι έµαθα στο εξωτερικό, αλλά και να συ-
νεισφέρω στη βελτίωση του κλάδου µου στην Ελλάδα.

Πόσο κοντά βρισκόµαστε στην ανάπτυξη βιοδεικτών 
για τα σύνδροµα Πάρκινσον, που θα ανιχνεύονται µε 
ένα απλό τεστ αίµατος ή σάλιου;
Πιο κοντά από ποτέ, αλλά ακόµα έχουµε δρόµο. Ένας 
βασικός λόγος της δυσκολίας µας να ανακαλύψουµε βιο-
δείκτες είναι ότι τα σύνδροµα αυτά δεν είναι µία νόσος, 
αλλά πολλές. Ακόµα και η νόσος του Πάρκινσον δεν θε-
ωρείται πια µία νόσος, αλλά είναι ετερογενής ως προς την 
αιτιολογία, την παθοφυσιολογία, αλλά και την κλινική 
εικόνα και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Έτσι, πλέον 
καταλήγουµε ότι το πιο πιθανό είναι πως θα έχουµε µια 
οµάδα βιοδεικτών και όχι έναν και µοναδικό βιοδείκτη 
για τη διάγνωση και πρόγνωση των παθήσεων αυτών.

Είναι σηµαντικό για την επιστηµονική πρόοδο στη 
νόσο του Πάρκινσον το γεγονός ότι έχουν νοσήσει 
πολλοί διάσηµοι άνθρωποι;
Ναι. Ένας από τους σηµαντικότερους φορείς χρηµατο-
δότησης έρευνας για τη νόσο Πάρκινσον αυτή τη στιγµή 
είναι το Michael J. Fox Foundation, ίδρυµα του γνωστού 
ηθοποιού, που νόσησε σε µικρή ηλικία και αφιερώθηκε 
στο να οργανώσει σοβαρή χρηµατοδότηση για την έ-
ρευνα σε αυτή τη νόσο. Η χρηµατοδότηση είναι απα-
ραίτητη και ο µόνος τρόπος για να γίνει σοβαρή έρευνα. 

Το ανάποδο, βέβαια, δεν ισχύει, δυστυχώς. Πολλά χρή-
µατα δεν είναι αρκετά χωρίς υποδοµή, ερευνητές και, 
κυρίως, χωρίς µια σωστή επιστηµονική ιδέα. Η ενηµέ-
ρωση του κοινού είναι επίσης εξαιρετικά σηµαντική για 
τη χρηµατοδότηση και την έρευνα. Και στην Ελλάδα α-
παιτείται σαφώς καλύτερη ενηµέρωση. Ας πούµε, ο πε-
ρισσότερος κόσµος στην Ελλάδα νοµίζει ότι όποιος έχει 
Πάρκινσον τρέµει και όποιος δεν τρέµει δεν µπορεί να 
έχει Πάρκινσον, που είναι µια εντελώς λανθασµένη ει-
κόνα για τη νόσο αυτήν.

Υπάρχει διάχυτη στο κοινό η εντύπωση ότι τα σύν-
δροµα Πάρκινσον πλήττουν αποκλειστικά την τρίτη 
ηλικία. Ισχύει αυτό;
Η νόσος έχει µέση ηλικία έναρξης περίπου τα 60 έτη, 
αλλά µπορεί να ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα, κυρίως 
στις περιπτώσεις όπου υπάρχει γενετική προδιάθεση, 
δηλαδή ακόµα και στα 40, στα 30 ή στα 20, και εξαιρε-
τικά σπάνια ακόµα και νωρίτερα. Για παράδειγµα, στον 
ελληνικό πληθυσµό, όπου υπάρχει αυξηµένη συχνότητα 
µεταλλάξεων στο γονίδιο της α-συνουκλεΐνης, κυρίως σε 
συγκεκριµένες περιοχές της Πελοποννήσου, όπως στην 
Κορινθία και στην Αχαΐα, οι ασθενείς έχουν µικρότερη 
ηλικία έναρξης, αλλά και θετικό οικογενειακό ιστορικό. 
Στις περιπτώσεις που οι ασθενείς νοσούν σε µικρότερη 
ηλικία υπάρχει κατά κανόνα καθυστέρηση στη διάγνωση, 
ακριβώς επειδή η νόσος ταυτίζεται στο κοινό µε τις µε-
γαλύτερες ηλικίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την κ αθυ-
στέρηση της σωστής αντιµετώπισης, µε επίπτωση στην 
ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Χρειάζεται ευρεία ενη-
µέρωση του κοινού, αλλά και των γενικών ιατρών, των 
παθολόγων και των ορθοπεδικών για την εγκαιρότερη 
διάγνωση και σωστή αντιµετώπιση των ασθενών αυτών.

INFO
Η Μαρία Σταµέλου βραβεύτηκε πρόσφατα µε το «γυ-
ναικείο Νόµπελ», λαµβάνοντας το ένα από τα τρία βρα-
βεία L’Oréal-UNESCO για την επιστηµονική της έρευνα.
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ΠΕΡΣΕΣ SHELTER
Η Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου-Καλαµπόκη παρουσι-
άζει από το Σάββατο 6 Απριλίου το έργο «Πέρσες 
Shelter» σε µετάφραση Αλεξάνδρας Βουτζουράκη 
και σκηνοθεσία Μιχάλη Καλαµπόκη. Ο λόγος του 
Αισχύλου συναντάει τον λόγο του Ίψεν, του Μπύ-
χνερ και του Σνίτσλερ µέσα σε ένα τροµακτικό σύ-
µπαν ολοκληρωτικής καταστροφής σε µια κοινωνία 
που θυµίζει «οικεία κακά». Οι αισχύλειοι «Πέρσες», 
η απόλυτη διαχρονική τραγωδία του ηττηµένου, 
δανείζουν τη φωνή τους σε έναν σύγχρονο πόλεµο.

ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΜΗΧΑΝΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
Το 1977 τα διαστηµόπλοια Voyager I και ΙΙ ξεκινούν το 
διαστηµικό τους ταξίδι, µεταφέροντας ένα είδος οπτικο-
ακουστικών αρχείων: τα golden records αποτελούν ένα 
µήνυµα για πιθανούς εξωγαλαξιακούς παραλήπτες, µια 
χρονοκάψουλα στο µέλλον που κωδικοποιεί και κοινοποιεί 
την ύπαρξη και τα επιτεύγµατα της ανθρωπότητας στον 
πλανήτη Γη. Τι θα στέλ ναµε όµως σήµερα, 40 χρόνια µετά 
την πρώτη εκείνη αποστολή, και ποιο θα ήταν το νόηµα των 
εικόνων που θα επιλέγαµε; Το πρότζεκτ «For Ever More 
Images?» ασχολείται µε αυτό το ερώτηµα και απαντάει µε 
µια έκθεση-εγκατάσταση στη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση 
από 9 έως 22 Απριλίου και µια σειρά διαλέξεων στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο Αθηνών (12 Απριλίου) και στο Ωδείο Αθηνών (13 
και 14 Απριλίου).

6ο BAZAAR ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ
Το Μουσείο Μπενάκη οργανώνει φέτος το 6ο Bazaar 
Βιβλίων στο κτίριο της Πειραιώς 138, 12-14 Απριλίου. 
Στο bazaar θα διατεθούν τίτλοι που έχουν εκδοθεί από 
το Μουσείο Μπενάκη µε έκπτωση 50% και 70% επί της 
τιµής πωλήσεώς τους, ενώ παράλληλα θα υπάρχει τµή-
µα µε second-hand βιβλία σε εξαιρετικά χαµηλές τιµές. 
Ειδικά για όσους βρίσκονται εκτός Αθήνας, το µουσείο 
«µεταφέρει» το bazaar και διαδικτυακά, στη διεύθυνση 
bazaar.benaki.gr, από 8 έως 14 Απριλίου. Οι επισκέπτες 
του Bazaar Βιβλίων, µικροί και µεγάλοι, την Κυριακή 14 
Απριλίου, από τις 11:00 έως τις 13:30,θα έχουν τη δυνα-
τότητα να συµµετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
µε τίτλο «Βάλτε τη δική σας σφραγίδα στα βιβλία σας».

Η παράσταση «Λεόντιος & Λένα: Ένα τραγούδι για το τίποτα» 
από την Οµάδα Neko σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα ανεβαί-
νει την Παρασκευή 12 Απριλίου και για έξι µόνο παραστάσεις 
στο θέατρο Φούρνος. Ο Γερµανός συγγραφέας Γκέοργκ Μπύ-
χνερ γράφει το 1836 ακροβατώντας ανάµεσα στον ροµαντισµό 
της εποχής του και στην επαναστατική του ορµή και δηµιουρ-
γεί µια κωµωδία έντονα τραγική. Ο Λεόντιος και η Λένα, γόνοι 
βασιλιάδων, πρόκειται να ενωθούν µε τα δεσµά του γάµου, ε-
νώνοντας παράλληλα και τα βασίλεια των πατεράδων τους. Θέ-

λοντας να ξεγελάσουν το πεπρωµένο και τα αρχέτυπα, ο καθέ-
νας τους χωριστά αποφασίζει να δραπετεύσει. Συναντιούνται, 
όµως, τυχαία χωρίς να ξέρει ο ένας την ταυτότητα του άλλου 
και ερωτεύονται. Όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια, θα βρεθούν α-
ντιµέτωποι µε το αδιέξοδο της µοίρας. Το έργο του Μπύχνερ, 
προσπαθώντας να αποτυπώσει την αλήθεια της εποχής του, 
κριτικάροντας τις γερµανικές µικρο-ηγεµονίες του 19ου αιώνα, 
πλησιάζει µε ευφυή και ταυτόχρονα ποιητικό τρόπο τις εξου-
σίες του σήµερα.

ΛΕΟΝΤΙΟΣ & ΛΕΝΑ: ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ
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Στο πέµπτο µυθιστόρηµά της η Σοφία ∆ηµοπού-
λου διερευνά τις αντοχές του χρόνου. Τι συµβαί-
νει µε το παρελθόν; Επανέρχεται κάποτε ή είναι 
καταδικασµένο στη λήθη; Μέσα από την ιστορία 
που ξετυλίγεται στο βιβλίο της «Πώς υφαίνεται ο 
χρόνος» (εκδ. Ψυχογιός) η συγγραφέας υποστη-

ρίζει µε σθένος πως το παρελθόν επιστρέφει.

Πείτε µας λίγα λόγια για το «Πώς υφαίνεται ο χρόνος». Βασίζεται 
σε ρεαλιστικά στοιχεία ή κυριαρχεί η µυθοπλασία;
Το βιβλίο είναι κατά βάση µυθοπλασία, εµπεριέχει όµως και πολλά 
πραγµατικά γεγονότα που ενσωµατώθηκαν στα φανταστικά και 
στα ιστορικά στοιχεία, ώστε να προκύψει η συνολική αφήγηση.

Ποιο ήταν το κίνητρο για να γράψετε το νέο σας µυθιστόρηµα;
Ήθελα να γράψω µια ιστορία για τον χρόνο και την επίδραση του 
παρελθόντος στο παρόν. Για µένα, το παρελθόν αποτελεί εργα-
λείο που µας βοηθά να σχεδιάσουµε το µέλλον και να βιώσουµε το 
παρόν. Και ήθελα να δείξω πως κοιτώντας προς τα πίσω µπορούµε 
να ανακαλύψουµε την αιτία όλων των σύγχρονων τραυµάτων µας. 
Η µυθοπλασία που θα εξυπηρετούσε αυτόν τον σκοπό προέκυψε 
σχεδόν αυθόρµητα, µε τη συνύφανση ανθρώπινων ιστοριών και ι-
στορικών γεγονότων.

Τι ελπίζετε να αποκοµίσει κάποιος διαβάζοντας το «Πώς υφαί-
νεται ο χρόνος»;
Πρώτα απ’ όλα να κατανοήσει πως κάποια πράγµατα που σήµερα 
θεωρούµε αυτονόητα τον 19ο αιώνα δεν ήταν καθόλου και η ζωή 
ήταν πολύ διαφορετική σε πολλά επίπεδα. Επιπλέον, να ζήσει 
µέσα από τις σελίδες του βιβλίου την ατµόσφαιρα εκείνης της επο-
χής, που όσες διαφορές έχει από τη σηµερινή, άλλες τόσες οµοιό-
τητες µπορούµε να αναγνωρίσουµε σε αυτήν.

Υπάρχει κάποιο πρόσωπο στα βιβλία σας στο οποίο βλέπουµε 
στοιχεία του εαυτού σας;
Γράφουµε µε ό,τι έχουµε µέσα µας, οπότε είναι σχεδόν αναπόφευ-
κτο να περνάµε στοιχεία από την προσωπικότητά µας σε κάποιον 
ήρωα. Στο συγκεκριµένο βιβλίο η Νάνα, µία από τις κεντρικές η-
ρωίδες, έχει αρκετά από τα στοιχεία του δικού µου χαρακτήρα και 
αντιµετωπίζει πολλά από τα δικά µου διλήµµατα.

Θα σκεφτόσασταν να «ζωντανέψετε» ξανά κάποιον χαρακτήρα 
από τα βιβλία σας σε επόµενο βιβλίο;
Όσο γράφεται κάθε βιβλίο, ζω και αναπνέω µαζί µε τους χαρακτή-
ρες του. Όταν τελειώσει, τους αφήνω πίσω µου, σαν αγαπηµένους 
σε µια άλλη γωνιά της γης που κάποιος επιθυµεί να συναντήσει 
κάποτε ξανά στο µέλλον. Ναι, ίσως πράγµατι να «ξαναζωντανέψω» 
κάποιον από τους προηγούµενους ήρωες, όταν θα νιώσω πως έχει 
κάτι ακόµα να µου πει από τη ζωή του.

Τι είδους βιβλία πιστεύετε ότι προτιµά να διαβάζει ο σύγχρονος 
αναγνώστης µε τις σηµερινές συνθήκες ζωής στη χώρα µας;
Οι περισσότεροι αναγνώστες προτιµούν εύκολα αναγνώσµατα που 
δεν προβληµατίζουν, αλλά ψυχαγωγούν και ταξιδεύουν το µυαλό. 
Στην εποχή µας, που είναι τόσο πιεστική, αποφεύγονται τα λίγο 
πιο απαιτητικά βιβλία, καθώς υπάρχει η αντίληψη πως είναι δυ-
σνόητα και κουραστικά. Η εποχή µας χαρακτηρίζεται ως εποχή 
της ευκολίας και της ταχύτητας και αυτό καθορίζει ακόµα και τις ε-
πιλογές των βιβλίων.

Ένα βιβλίο που έχετε διαβάσει πάνω από µία φορά;
Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία πάνω από δύο φορές, κυρίως βιβλία 
που διάβασα στη νεότητά µου και τώρα ξαναδιαβάζω µε τα ενή-
λικα µάτια µου. ∆ύο τέτοια είναι ο «Ξένος» του Καµύ και η «Ασκη-
τική» του Καζαντζάκη. Κάθε φορά που τα διαβάζω, ανακαλύπτω 
καινούργια στοιχεία και έννοιες.

Περιγράψτε µας τον εαυτό σας µε έξι επίθετα (ως συγγραφέα).
Υποµονετική, οργανωτική, επίµονη, ονειροπόλα, ευαίσθητη, αιθε-
ροβάµων.

Σοφία ∆ηµοπούλου

«Στην εποχή µας 
αποφεύγονται  

τα πιο απαιτητικά 
βιβλία»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Όσο γράφεται 
κάθε βιβλίο, ζω 
και αναπνέω 
µαζί µε τους 
χαρακτήρες του. 
Όταν τελειώσει, 
τους αφήνω 
πίσω µου, σαν 
αγαπηµένους 
σε µια άλλη 
γωνιά της γης 
που κάποιος 
επιθυµεί να 
συναντήσει 
κάποτε ξανά 
στο µέλλον.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Στηβ Κρικρής 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Άρης Σερβετάλης, Γιάννης 
Στάνκογλου, Chiara Gensini, Αλέξανδρος 
Μαυρόπουλος, Mαρία Καλλιµάνη, Αντώ-
νης Μυριαγκός, Γιώργος Γλάστρας, Ελεάνα 
Φινοκαλιώτη

Ο Hellboy επιστρέφει από την Κόλαση στην Αγγλία, όπου πρέπει να νικήσει την παντοδύναµη µά-
γισσα Νίµουε, σύντροφο του Μέρλιν και γνωστή ως «Βασίλισσα του Αίµατος» ή «Κυρά της Λίµνης» 
από τον µύθο του Αρθούρου. H Νίµουε βρίσκεται φυλακισµένη ως τη µέρα που θα καταφέρει να 
απελευθερωθεί και να συγκρουστεί σε µια επική µάχη µε τον Hellboy, µια µάχη ικανή να φέρει το 

τέλος του κόσµου. Στόχος της η καταστροφή της ανθρωπότητας και ο µόνος που µπορεί να τη σταµατήσει εί-
ναι ο Hellboy. Πιο βίαιος, πιο αιµοδιψής και πιο σαρκαστικός από ποτέ. ∆εκαπέντε χρόνια µετά την παραγωγή 
της πρώτης κινηµατογραφικής µεταφοράς του διάσηµου κόµικ του Μάικ Μινόλα, ήρθε η ώρα για ένα ειλικρι-
νές και εντυπωσιακό φιλµ δράσης και φαντασίας ανταµοιβή στο φανατικό κοινό του αντισυµβατικού ήρωα. 
Για την παραγωγή του «Hellboy» χρειάστηκαν περισσότερα από 1.200 άτοµα, τρεις τοποθεσίες γυρισµάτων 
στην Αγγλία και στη Βουλγαρία και περισσότερα από 20 σετ στη Σόφια της Βουλγαρίας. Περισσότερα από 600 
ειδικά props κατασκευάστηκαν ως όπλα και αξεσουάρ από µια οµάδα τουλάχιστον 20 ατόµων. Το Εξκάλιµπερ 
σπαθί είναι σχεδόν ρεπλίκα του κόµικ.

ΕΝΤΜΟΝΤ: ΕΝΑΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
EDMOND

∆εκέµβριος 1897, Παρίσι. Ο Έντµοντ Ροστάντ δεν έχει κλείσει ακόµα τα τριάντα, έχει όµως ήδη δύο 
παιδιά και πολλά άγχη. ∆εν έχει γράψει τίποτα εδώ και δύο χρόνια. Καθώς βρίσκεται σε απελπισία, 
προτείνει στον µεγάλο ηθοποιό του θεάτρου Κονστάντ Κοκλέν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα νέο 
έργο και συγκεκριµένα σε µια ηρωική κωµωδία. Υπάρχει µόνο ένα πρόβληµα: το έργο αυτό δεν έχει 

γραφτεί ακόµα. Παραβλέποντας τις ιδιοτροπίες των ηθοποιών, τις απαιτήσεις των παραγωγών, τη ζήλια της 
συζύγου του, τις πικάντικες ιστορίες του καλύτερού του φίλου και την έλλειψη ενθουσιασµού όλων των γύρω 
του, ο Έντµοντ αρχίζει να γράφει το έργο που κανείς δεν πιστεύει. Προς το παρόν, έχει µόνο τον τίτλο: Σιρανό 
ντε Μπερζεράκ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Αλεξίς Μισαλίκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τοµάς Σολιβερές, Τοµ Λεµ, Ολιβιέ Γκουρµέ, Ματίλντ Σενιέ, 
Ντοµινίκ Πινόν

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νιλ Μάρσαλ ΣΕΝΑΡΙΟ: Άντριου Κόσµπι ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντέιβιντ Χάρµπορ, Μίλα Γιόβοβιτς, Ίαν Μακ Σέιν, 
Σάσα Λέιν

THE WAITER

HELLBOY: ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ

Ο Ρένος είναι ένας επαγγελµατί-
ας σερβιτόρος που οδηγεί µια 
απλή και ήσυχη ζωή, µοναχικός 
και σχολαστικός παρατηρητής 

µε ιδιαίτερη αδυναµία στα φυτά. Η ζωή 
του, όµως, θα διαταραχθεί όταν θα βρεθεί 
αντιµέτωπος µε την εξαφάνιση του γείτονά 
του, Μίλαν. ∆ύο σκοτεινοί χαρακτήρες, ο 
«Ξανθός» και η Τζίνα, µπλεγµένοι µε τον 
Μίλαν, θα παρασύρουν τον Ρένο σε µια σειρά 
ακραίων γεγονότων. Ο Ρένος, αµφισβητώντας 
την ιερή καθηµερινή του ρουτίνα, θα δοκι-
µάσει την ικανότητά του και την προθυµία 
του να αλλάξει τη ζωή του πάνω σε θέµατα 
αγάπης και θανάτου. Σχέσεις θα δηµιουργη-
θούν, µυστικά θα µοιραστούν και η εµπιστο-
σύνη θα αµφισβητηθεί. Θα µπορέσει ο Ρένος 
να ακολουθήσει; Η πρώτη µεγάλου µήκους 
ταινία του γεννηµένου στην Αµερική Στηβ 
Κρικρή.

CI
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M
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Κορίνα Λεγάκη

«Αφετηρία 
µου είναι δύο 

πολιτισµοί που 
µε καθόρισαν»
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INFO
Κορίνα Λεγάκη Live!
Επιµέλεια προγράµµατος: 
Μαργαρίτα Μυτιληναίου
Συµµετέχουν:
Γιοβάννα (12/4)
Αναστασία Μουτσάτσου 
(13/4)
Ελένη Τσαλιγοπούλου 
(14/4)
Half Note Jazz Club
Τριβωνιανού 17, Μετς

Κάποτε, στις ροµαντικές περιόδους της δισκογραφίας, ελληνικής και ξένης, τα τρα-
γούδια και οι δίσκοι «δοκιµάζονταν», δηλαδή κυκλοφορούσαν αφού είχαν πρώτα 
παρουσιαστεί σε συναυλίες µπροστά στο αληθινό τους ακροατήριο. Ακριβώς αυτή 
η ιδέα φιλοξενείται σε ένα µέρος της παράστασης της Κορίνας Λεγάκη στο Half 
Note Jazz Club. Μας µιλάει γι’ αυτές τις εµφανίσεις και τους εκλεκτούς καλεσµέ-

νους της, την ηχογράφηση του νέου της δίσκου και πώς είναι να έχει δύο πατρίδες.

Μιλήστε µας για τις εµφανίσεις στο Half Note…
Στο Half Note θα βρεθούµε τρεις βραδιές, 12, 13 και 14 Απριλίου, όπου για πρώτη φορά θα παρου-
σιάσω κάποια τραγούδια από τον επερχόµενο δίσκο µου, τραγούδια από προηγούµενες δισκο-
γραφικές µου εργασίες τα οποία έχει αγαπήσει το ακροατήριο, καθώς και τραγούδια της ελληνι-
κής και διεθνούς σκηνής που αγαπώ και µου αρέσει να διασκευάζω και να συµπεριλαµβάνω στο 
ρεπερτόριό µου. Για τις συγκεκριµένες βραδιές έχω προσκαλέσει και µε τιµούν µε την παρουσία 
τους τρεις κυρίες του ελληνικού πενταγράµµου: η Γιοβάννα, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Ανα-
στασία Μουτσάτσου. Μαζί µου, εντός και εκτός σκηνής, µια οµάδα σηµαντικών και εξαίρετων συ-
νεργατών: η Μαργαρίτα Μυτιληναίου στην καλλιτεχνική επιµέλεια του προγράµµατος, ο Θωµάς 
Κοντογεώργης στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, ο Βαγγέλης Καλαµάρας στα τύµπανα, ο Στέρ-
γιος Μητρούσης στο κοντραµπάσο, ο Παναγιώτης Πετρονικολός στον σχεδιασµό του ήχου, η Σε-
µίνα Παπαλεξανδροπούλου στον σχεδιασµό των φώτων, ο Ανδρέας Γεωργιάδης στο artwork, ο 
Yann Saint-Pé στις φωτογραφίες, καθώς και όλη η οµάδα παραγωγής που φροντίζει για τη σωστή 
οργάνωση των συναυλιών.

Γιατί µόνο γυναίκες; Γιοβάννα (12/4), Αναστασία Μουτσάτσου (13/4), Ελένη Τσαλιγο-
πούλου (14/4).
Η ιδέα µου ήταν να φιλοξενήσω σε αυτές τις παραστάσεις σηµαντικές γυναίκες ερµηνεύτριες. 
Μακάρι να µπορούσα να φιλοξενήσω όλες όσες θαυµάζω και αγαπώ! Πιστεύω πως οι καλεσµέ-
νες µου εκπροσωπούν ιδανικά και όλες όσες «απουσιάζουν». Όπως έχω ξαναπεί, καθεµιά τους 
έχει γράψει τη δική της προσωπική ιστορία και έχει ακολουθήσει αυθεντική και πρωτότυπη πο-
ρεία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Πολυσυλλεκτικές, δηµιουργικά ανήσυχες, πολυσύν-
θετες, αφού εκτός από τη µεγάλη τους αγάπη, το τραγούδι, έχουν γράψει µουσικές, στίχους τρα-
γουδιών και ποιήµατα, πεζογραφήµατα, έχουν παίξει στο θέατρο, έχουν διακριθεί για τον εθελο-
ντισµό και την κοινωνική τους ευαισθησία. Να σηµειώσω βέβαια πως το Σάββατο 13 Απριλίου θα 
είναι µαζί µας και ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου.

Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των τραγουδιών;
Για πρώτη φορά συνεργάζοµαι µε µια γυναίκα που εκτιµώ βαθιά, τη Μαργαρίτα Μυτιληναίου. 
Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός, στιχουργός και επιµελήτρια µουσικών προγραµµάτων πολ-
λών αγαπηµένων δηµιουργών και ερµηνευτών, η Μαργαρίτα έχει την καλλιτεχνική επιµέλεια 
του προγράµµατός µας. «Βλέπω» τον καλλιτεχνικό µου εαυτό µέσα από το βλέµµα µιας πολύ έ-
µπειρης και πολυτάλαντης προσωπικότητας, όπως εκείνη. Συνδυάζει ακούσµατα και πολιτισµούς 
από τη ∆ύση και την Ανατολή και από τη λαϊκή έως την αστική µας παράδοση. Εδώ και αρκετούς 
µήνες συναντιόµαστε, γνωριζόµαστε, συνοµιλούµε και εργαζόµαστε πάνω σε ιδέες και προτά-
σεις. Οι παρεµβάσεις και οι συµβουλές της είναι καίριες και ουσιαστικές και µε βοηθούν να α-
ποτυπώσω µε τον καλύτερο τρόπο το πολύπλοκο µωσαϊκό όλων αυτών που αγαπώ και είµαι στη 
σκηνή.

Παράλληλα, βρίσκεστε στο στούντιο ηχογραφώντας τα τραγούδια ενός νέου δίσκου. Τι 
µπορείτε να µας πείτε γι’ αυτόν;
Πραγµατικά νιώθω πολύ τυχερή που σε µια «αµήχανη» εποχή δηµιουργοί όπως οι συνθέτες 
Νίκος Ξυδάκης και Γιώργος Ανδρέου, αλλά και άνθρωποι του λόγου όπως ο Μάνος Ελευθερίου, 
η Κική ∆ηµουλά, ο ∆ιονύσης Καψάλης και ο Θοδωρής Γκόνης, µου εµπιστεύονται πρωτότυπες 

δηµιουργίες τους για να τις τραγουδήσω και εντέλει να τις κοινωνήσω στο ακροατήριο. Η χαρά, 
η ευθύνη και η ικανοποίηση είναι µεγάλη. Βρισκόµαστε στο στούντιο εδώ και αρκετό καιρό η-
χογραφώντας τα τραγούδια µε τη συµµετοχή σπουδαίων µουσικών εντός και εκτός της χώρας 
µας. Ένας συνεχής διάλογος που αποτυπώνεται και θα εκδοθεί το ερχόµενο φθινόπωρο. Πα-
ράλληλα, ηχογραφούµε το νέο έργο του Γιώργου Ανδρέου «Ναυς µαγική, η Ναυς των ονείρων», 
µε κύριο άξονα και αντικείµενο τον ποιητικό λόγο: Ευριπίδης, Αριστοφάνης, Μιχαήλ Άγγελος, 
Σαίξπηρ, Γιουρσενάρ, Παπαδιαµάντης, Παλαµάς, Σεφέρης, Εµπειρίκος, Ρίτσος, Καρέλλη, Σα-
χτούρης, Καρούζος, ∆ηµουλά, Ελευθερίου, Γκανάς, Χρονάς, Καρατζάς. Ποιήµατα, αλλά και απο-
σπάσµατα από πεζά, µελοποιούνται ως τραγούδια και ως ρετσιτατίβι, ενώ χορικά αρχαίου δρά-
µατος συµπληρώνουν το σύνολο. Ένα πρώτο δείγµα από τη συγκεκριµένη εργασία, που θα κυ-
κλοφορήσει τον Ιούνιο από τις εκδόσεις της Μικρής Άρκτου, είναι το τραγούδι «Τα πάθη της 
βροχής» σε ποίηση της Κικής ∆ηµουλά, µουσική και ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου. Συµ-
µετέχουν οι εξαίρετοι µουσικοί Amélia Muge (guitarra braguesa), Ricardo Parreira (guitarra 
portuguesa), Mark Nieuwenhuis (τροµπέτα), Θοδωρής Κουέλης (κοντραµπάσο), Βαγγέλης Κα-
λαµάρας (κρουστά), Γιώργος Ανδρέου (πιάνο). Ενώ η οπτικοποίηση του τραγουδιού έχει γίνει 
από τον Πολωνό σκηνοθέτη και φωτογράφο Karol Jarek.

Σηµαντικοί άνθρωποι όλοι. Σας γεµίζει επιπλέον βάρος µια τέτοια συνεργασία;
∆ηµιουργική αγωνία, ναι. Και πολύτιµη εµπειρία για την τέχνη µου και την προσωπικό-
τητά µου.

Και τα επόµενα σχέδια ή κινήσεις σας µετά την κυκλοφορία του δίσκου;
Θα συνεχίσω τις συναυλίες µε την οµάδα των ανθρώπων που θα έρθουµε στο Half Note και σε 
άλλα µέρη της Ελλάδας. Παράλληλα, το καλοκαίρι θα περιοδεύσουµε µαζί µε τον Γιώργο Αν-
δρέου παρουσιάζοντας το έργο του «Ναυς µαγική, η Ναυς των ονείρων», ενώ στις 10 Ιουλίου 
έχω τη µεγάλη τιµή να συµµετέχω στη συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη στο Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού, στα πλαίσια του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.

Οι µουσικές σας σπουδές είναι εντυπωσιακές, όπως και το γεγονός ότι µιλάτε πέντε 
γλώσσες. Συνυπολογίζοντας πως η µητέρα σας είναι Σουηδέζα, σκεφτήκατε ποτέ το 
ενδεχόµενο καριέρας εκτός Ελλάδας;
Η συνοµιλία µου µε καλλιτέχνες εκτός Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει συνειδητά και από τον 
δίσκο που ετοιµάζουµε. Ούτως ή άλλως, πάντα πατώ µε το ένα µου πόδι στη δεύτερη πατρίδα 
µου, τη Σουηδία. Άλλωστε στον προηγούµενο δίσκο µου, το «Mosaic», είχα συµπεριλάβει ένα 
σουηδικό παραδοσιακό τραγούδι, το «Vem kan segla förutan vind», σε διασκευή του συγκρο-
τήµατος Occasional Dream και σε ελληνικούς στίχους της Φωτεινής Λαµπρίδη, τραγουδώντας 
και στις δύο γλώσσες, µε µεγάλη απήχηση στο ελληνικό και σουηδικό ακροατήριο. Τον περα-
σµένο ∆εκέµβρη παρουσιάσαµε µε σηµαντικούς συνεργάτες ένα ειδικό αφιέρωµα στον Σου-
ηδό σκηνοθέτη Ίνγκµαρ Μπέργκµαν µε αφορµή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Επιθυµία 
µου είναι να προχωρήσω στη µουσική έχοντας ως αφετηρία τις δύο γλώσσες και τους δύο πο-
λιτισµούς που µε καθόρισαν.

Τι χρειάζεται για να ξεχωρίσει ένας νέος καλλιτέχνης σήµερα; Ένα talent show είναι 
καλή επιλογή;
Ταλέντο και όχι talent show. Εργασία, επιµονή και αφοσίωση. Εξερεύνηση του βαθύτερου ε-
αυτού µέσα από την τέχνη. Να διαλέγεις τι υπηρετείς και σε τι κλείνεις συνειδητά την πόρτα. 
Να κάνεις «πρωταθλητισµό» σε µαραθώνιο και όχι σε δρόµο 100 µέτρων. Να ξεκινάς από τον 
τόπο σου, αλλά στην πραγµατικότητα να απευθύνεσαι παντού. Ειδικά σε αυτή την εποχή όπου 
τα σύνορα και οι αποστάσεις έχουν γίνει πολύ λιγότερο καθοριστικά για την καλλιτεχνική ε-
πικοινωνία των ανθρώπων. Και πρέπει όλοι οι νέοι καλλιτέχνες να ασχολούµαστε λιγότερο µε 
τα social media και περισσότερο µε τις αληθινές ανάγκες των συνανθρώπων και ακροατών µας.

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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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

info
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  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

1. Κατάθλιψη: Σε µελέτη στην οποία συµµετείχαν 69 ηλικιω-

µένοι ανακαλύφθηκε πως τρεις µήνες ενασχόλησης µε τη yoga 

ήταν αρκετοί για να ελαττωθούν τα συµπτώµατα κατάθλιψης κατά 

20%, ενώ στους έξι µήνες το ποσοστό είχε φτάσει στο 40%.

2. Υπερφαγία: Η yoga φαίνεται πως µπορεί να βοηθήσει στην 

καταπολέµηση αδηφαγικών επεισοδίων. Μελέτη στην οποία 

συµµετείχαν 90 υπέρβαρες γυναίκες έδειξε ότι η συχνότητα των 

επεισοδίων είχε µειωθεί κατά 50% µετά από 12 εβδοµάδες ενα-

σχόλησης µε τη yoga.

3. Προβλήµατα µνήµης: Ερευνητές ανακάλυψαν πως η yoga 

µπορεί να βοηθήσει τη βραχυπρόθεσµη µνήµη σε πολύ µεγάλο 

βαθµό. Στη µελέτη συµµετείχαν 30 ενήλικες που ακολούθησαν 

ένα πρόγραµµα yoga για οκτώ εβδοµάδες.

4. Αϋπνία: Η έλλειψη ύπνου, ειδικά αν σχετίζεται µε το στρες, 

µπορεί να ελαττωθεί σηµαντικά µε λίγη yoga. Μελέτη στην οποία 

συµµετείχαν 139 ηλικιωµένοι έδειξε πως µε τρεις φορές την ε-

βδοµάδα yoga, για έξι µήνες, η αϋπνία είχε ελαττωθεί κατά 28%.

5. Σχιζοφρένεια: Η σχιζοφρένεια είναι µια ψυχική νόσος που 

µπορεί να γίνει περισσότερο διαχειρίσιµη αν βάλουµε τη yoga 

στη ζωή µας. Μια µελέτη (µικρής κλίµακας, µε 18 συµµετέχο-

ντες) έδειξε πως η ενασχόληση µε τη yoga µπορεί να ελαττώσει 

την επιθετικότητα, να αυξήσει τη συνεργασία µε γιατρούς και τη 

θέληση να λάβει ο ασθενής τα φάρµακά του, αλλά και γενική ε-

λάττωση των συµπτωµάτων κατά 30%.

Πέντε συµπτώµατα από τα οποία µπορεί 
να µας ανακουφίσει η yoga
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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

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η καλέντουλα είναι ένα από τα πιο γνωστά βότανα στη δυτική 
βοτανοθεραπεία. Το όνοµά της προέρχεται από τους 
αρχαίους Ρωµαίους, που πρόσεξαν ότι τα λουλούδια του 

φυτού ήταν ανθισµένα την πρώτη µέρα (στις καλένδες) κάθε µήνα 
κι έτσι το θεώρησαν ίαµα για τις ανωµαλίες της εµµηνόρροιας.

Περιέχει σαπωνίνες, καροτενοειδή, στερόλες, φλαβονοειδή και 
αιθέρια έλαια. Περιέχει επίσης ρητίνες, στερόλες, καροτένια, 
τριτερπένια, πτητικό έλαιο και γλίσχραµα.

H καλέντουλα χρησιµοποιούνταν στον αρχαίο ελληνικό, ρωµαϊκό, 
αραβικό και ινδικό πολιτισµό ως θεραπευτικό βότανο, αλλά και ως 
συστατικό σε φαγητά και καλλυντικά, ακόµη και σε υφάσµατα. Στην 
αρχαιότητα έφτιαχναν ένα ποτό αναµειγνύοντας άνθη καλέντουλας 
µέσα σε κρασί, που το χρησιµοποιούσαν για τη θεραπεία της 
δυσπεψίας.

Φτιάξτε µόνοι σας το θεραπευτικό λάδι καλέντουλας
Γεµίστε µε άνθη ένα γυάλινο δοχείο και ρίξτε λάδι µέχρι να 
σκεπαστούν (είναι πολύ κοινό φυτό και το συναντάµε σε όλες τις 
περιοχές της χώρας µας). Αφήστε το στον ήλιο, ανακινώντας το 
ελαφρώς κάθε 3-4 ηµέρες. Μετά από 2 εβδοµάδες σουρώστε το και 
φυλάξτε το σε σκουρόχρωµο γυάλινο δοχείο.
Το λάδι καλέντουλας καταπραΰνει τους ήπιους δερµατικούς 
ερεθισµούς από τις απότοµες εναλλαγές της θερµοκρασίας, το 
ξύρισµα, την αποτρίχωση, την ηλιοθεραπεία, τα τσιµπήµατα, ενώ 
βοηθά και στα µωρουδιακά εξανθήµατα που προκαλούνται από 
τη χρήση της πάνας. Είναι αποτελεσµατικό σε εκδορές, κοψίµατα, 
πληγές, κιρσούς. Αποτελεί ιδανική βάση για κρέµες, αλοιφές, 
λοσιόν για τη φροντίδα του δέρµατος και των µαλλιών ή λάδι µασάζ 
µε προσθήκη αιθέριων ελαίων. Το λάδι αυτό είναι κατάλληλο για 
όλους τους τύπους δέρµατος.

Προσοχή: Το παραπάνω άρθρο έχει ενηµερωτικό  σκοπό. Ζητήστε 
τη γνώµη του κατάλληλου επαγγελµατία υγείας ή διατροφολόγου. 
Εάν λαµβάνετε φαρµακευτική αγωγή, βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχουν παρενέργειες.

Καλέντουλα: 
Θεραπευτικές 
ιδιότητες και 
χρήσεις που θα 
σας εκπλήξουν



Γιώργος Κύ ρτσος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
Ε ΥΡΩΒΟΥΛΕ Υ ΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας: Πολιτικό γραφείο: Λουκιανού 25, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 7248616, Fax: 210 7219496

∆ραστηριότητα στην πρώτη πενταετή θητεία του (2014-2019):
� Αποτελεσµατική πίεση σε Βρυξέλλες και Αθήνα για να αποτραπεί το Grexit.
� Ενίσχυση Ευρωζώνης, προώθηση τραπεζικής ένωσης µέσω Επιτροπής 
Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων.
� Εισηγητής σε τρεις εκθέσεις που εγκρίθηκαν, για ενίσχυση ανέργων στην 
Αττική, στα ΜΜΕ και σεισµοπαθών στην Κεφαλλονιά.
� ∆ιπλό ρεκόρ, σε συµµετοχή σε αποστολές σε άλλα κράτη-µέλη για 
συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής και στην ενηµέρωση της ελληνικής 
κοινής γνώµης µε δηµόσιες παρεµβάσεις, άρθρα, συγγραφή βιβλίων για 
τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τη σύνδεσή τους µε την Ελλάδα.

1 Βελτίωση του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου, µείωση των πρωτογε-
νών πλεονασµάτων.

2 Οργάνωση στην Ελλάδα της ευ-
ρωπαϊκής δεύτερης ευκαιρίας, 
για όσους βρέθηκαν σε αδιέξο-

δο λόγω κρίσης.

3 Άµεση σύνδεση των ευρωπαϊ-
κών πολιτικών µε την οικονοµι-
κή και κοινωνική καθηµερινό-

τητα του Έλληνα πολίτη.

4 ∆ηµιουργία πολιτικής γέφυρας 
συνεργασίας µεταξύ Ευρωκοινο-
βουλίου, ευρωπαϊκών θεσµών 

και κυβέρνησης Μητσοτάκη.

5 Επεξεργασία ολοκληρωµένης 
ευρωπαϊκής πολιτικής για προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό, σύµ-

φωνης µε τα εθνικά µας συµφέροντα.

6 Άσκηση πίεσης στα Σκόπια για να 
εγκαταλείψουν πρακτικές «µακε-
δονισµού-αλυτρωτισµού».

Προτεραιότητες 
για την επόµενη θητεία 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

tf
i

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος          @GiorgosKyrtsos
georgekyrtsos@gmail.com                             @george_kyrtsos 

Σπουδές:
� ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο 
Sloan School of Management, 
MIT, Βοστώνη
� Μεταπτυχιακά σε Ευρωπαϊκές 
Σπουδές, LSE, Λονδίνο
� ∆ιδακτορικό: Τµήµα ∆ιεθνών 
Σχέσεων, LSE, Λονδίνο 

Επαγγελµατική πορεία:
� Αρχισυντάκτης στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο
� Στέλεχος και διευθυντής στον Ελεύθερο Τύπο 
(1984-2002)
� Εκδότης City Press, πρώτης ελληνικών 
συµφερόντων δωρεάν διανεµόµενης εφηµερίδας 
(2003-2013) και Free Sunday (2008-2014)
� Σχολιαστής σε δελτίο ειδήσεων Alpha, ANT1
� Ραδιοφωνικές εκποµπές σε Alpha, Flash

Παρουσία στον δηµόσιο βίο:
� Σε πρωταγωνιστικό ρόλο από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1980
� Άτυπος σύµβουλος του πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
� Μία από τις υπογραφές που στήριξαν την 
υποψηφιότητα Κυριάκου Μητσοτάκη για την 
προεδρία της Νέας ∆ηµοκρατίας

 

Ευρωπαϊκή εµπειρία:
� Μέλος της οµάδας της 
πρώτης ελληνικής προεδρίας 
στην ΕΟΚ (1983) µε ευθύνη για 
τις διαπραγµατεύσεις ένταξης 
Πορτογαλίας, Ισπανίας
� Πενταετής θητεία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (2014-2019)

Πολιτική παρουσία:
� Πάντα κοντά στους πολίτες, για 
να καταλάβει τα προβλήµατα και τις 
φιλοδοξίες τους
� Παρών στα µεγάλα εθνικά γεγονότα, 
όπως τα δύο συλλαλητήρια της Αθήνας
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