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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Εάν κάποιος ανοίξει 
την τηλεόραση, 

θα δει υπουργούς 
να κάνουν… 

παρέλαση, σε σημείο 
παρεξηγήσεως. 
Σε κάνουν να 

αναρωτιέσαι πότε 
δουλεύουν, όταν δεν 

περνά ημέρα που 
δεν κάνουν κάποια 
εμφάνιση σε κάποιο 

μέσο.
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Η πολυγλωσσία βλάπτει 
σοβαρά την κυβέρνηση

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μετράει τις πρώτες του εκατό ημέρες στο ύπα-
το αξίωμα του πρωθυπουργού, αλλά στο πολιτικό του DNA έχει πολλά χιλιόμετρα. 
Έχει βιώσει από κοντά τις δύσκολες ώρες που πέρασε ο πατέρας του, Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης, όταν κάποιοι υπουργοί του αποφάσισαν να ξηλώσουν το πουλόβερ της 
κυβέρνησης 1990-93 και να τον οδηγήσουν στην πτώση.

Όλα αυτά τα βιωματικά στοιχεία είναι καταγεγραμμένα μέσα του. Δεν είναι τυχαίο 
ότι στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο τα όσα είπε εμπεριείχαν πολλά από αυτά που 
έχει ζήσει και γνωρίσει όχι εκ του μακρόθεν αλλά εκ του σύνεγγυς.

Για αυτό και από τους υπουργούς του ζήτησε επί της ουσίας λιγότερα χαμόγελα 
και πιο πολλή δουλειά. 

Και ενώ το μήνυμα εστάλη από την αρχή, κάποιοι συνεχίζουν να συμπεριφέρονται 
σαν να μην το έχουν λάβει.

Και ενώ τα κρούσματα παραφωνιών και πολυγλωσσίας ήταν αρχικά λίγα, βλέ-
πουμε να αυξάνονται καθημερινά θολώνοντας το μήνυμα.

Εάν κάποιος ανοίξει την τηλεόραση, θα δει υπουργούς να κάνουν… παρέλαση, σε 
σημείο παρεξηγήσεως. Σε κάνουν να αναρωτιέσαι πότε δουλεύουν, όταν δεν περνά 
ημέρα που δεν κάνουν κάποια εμφάνιση σε κάποιο μέσο.

Δεν λέμε φυσικά να εξαφανιστούν, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι οι πολλαπλές 
εμφανίσεις οδηγούν μοιραία, ανθρώπινο είναι αυτό, σε λάθη.

Και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει αυτήν την πολυτέλεια. 
Ούτε των λαθών, ούτε των προσωπικών διαδρομών, ούτε των εξυπνακίστικων αναρ-
τήσεων στο διαδίκτυο, μόνο και μόνο για να κάνουν κάποιοι τη διαφορά.

Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εάν και είναι σχετικά νέα, στο 
μυαλό των πολιτών είναι παλιά. Έτσι την αντιμετωπίζουν, γι’ αυτό και δεν συγχω-
ρούν εύκολα πλέον.

Τα γράφουμε αυτά εγκαίρως, διότι οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι κρίσιμοι, τόσο 
για τους ίδιους όσο και για την κυβέρνηση.

Ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει τις πρώτες σημειώσεις του, στο περιβόη-
το πλέον μπλοκάκι του.

Κάποιες «κίτρινες κάρτες» έχουν μοιραστεί και μερικοί έχουν ενημερωθεί αρμο-
δίως για τον φόβο της δεύτερης κάρτας, που μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή.

Και μπορεί κάποιοι στους διαδρόμους να τον κατηγορούν για συγκεντρωτισμό 
και για… τοποτηρητές, παντού, αλλά η αλήθεια είναι ότι εάν δεν είχε γίνει με αυτόν 
τον τρόπο η διαχείριση, τότε τα λάθη που έχουν γίνει θα είχαν πάρει μεγαλύτερες 
διαστάσεις, δημιουργώντας προβλήματα.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για παιδικές (πολιτικές) ασθένειες κάποιων 
και ότι δεν κρύβεται κάτι πίσω από την κουρτίνα.

Εάν το φαινόμενο και τα παρατράγουδα συνεχιστούν, ο ανασχηματισμός θα είναι 
πιο κοντά από ό,τι πιστεύουν κάποιοι εντός του κυβερνητικού σχήματος.

Και επειδή τα προβλήματα και τα δύσκολα είναι μπροστά για κάποιους, ας σοβα-
ρευτούν και ας κάνουν πολιτική δουλειά. 

Αν νομίζουν ότι έχουν ξεμπερδέψει τόσο εύκολα με το… θηρίο, πλανώνται. Τους 
περιμένουν στη γωνία και θα είναι οι μεγάλοι υπεύθυνοι για το «comeback» του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Για αυτό επαναλαμβάνουμε την οδηγία: Λιγότερα χαμόγελα και πιο πολλή δου-
λειά. Για τους πολίτες και τα προβλήματα της κοινωνίας. 
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Τα υπέρ και τα κατά του μέτρου της ανα-
στολής του ΦΠΑ στην οικοδομή, επιχειρούν να 
σκιαγραφήσουν άνθρωποι της αγοράς στη Θεσ-
σαλονίκη. Η είδηση προκάλεσε «ανάσα» ανα-
κούφισης σε μεσίτες και εργολάβους, οι οποίοι  
προσπαθούν να κερδίσουν το χαμένο χρόνο 
των 13 ετών της κατακόρυφης  πτώσης της 
αγοράς ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως 
αποτέλεσμα το «χειρόφρενο» στην οικοδομική 
δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της  
Ένωσης Μεσιτών Κτηματαγοράς της Θεσσαλο-
νίκης, Γιώργο Καραγκιαούρη, περίπου 120.000 
νεόδμητα ακίνητα περιμένουν αγοραστή σε όλη 
την επικράτεια από το 2006, χρονολογία που 
επιβλήθηκε ο ΦΠΑ στις οικοδομές, ενώ είναι 
άγνωστο αν μετά τα τρία χρόνια που θα διαρκέ-
σει η αναστολή του ΦΠΑ θα συνεχιστεί  η ανο-
δική πορεία που διαφαίνεται σήμερα, ώστε να 
υπάρξουν εχέγγυα για να παραταθεί η αναστολή 
του ΦΠΑ.

«Η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια ανάτα-
σης της αγοράς ακινήτων αναστέλλει τον ΦΠΑ 
σε ακίνητα που έχουν πάρει οικοδομική άδεια 
από 1η Ιανουαρίου του 2006 και έπειτα. Η ανα-
στολή αυτή θα είναι τριετής και ανάλογα με την 
κίνηση που θα αποφέρει συνεχιστεί η θα σταμα-
τήσει.  Εύλογο όμως είναι το ερώτημα, αν αυτό 
το μέτρο θα βοηθήσει την αγορά ή στην εξίσω-
ση της αγοράς η μεταβλητή αυτού του μέτρου 
θα είναι άκαιρη», εξηγεί ο κ. Καραγκιαούρης.
Μεγάλη ανάσα στην κτηματαγορά…

Όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς, 
στα υπέρ τοποθετείται η ενίσχυση της κτηματα-
γοράς  καθώς οι νέες  άδειες δεν θα περιλαμ-
βάνουν ΦΠΑ. Στο ίδιο καθεστώς θα υπόκεινται 
και οι  οικοπεδούχοι που δίνουν αντιπαροχή τις 
περιούσιες  τους. Αποτέλεσμα θα είναι η άνοδος 
του τζίρου των εργολάβων και κατ’ επέκταση η 
άνοδος του ΑΕΠ. Ως αδιάφορο κρίνεται το μέτρο 
για την  πρώτη κατοικία, καθώς η αγορά της δεν 
επηρεάζεται από επιβολή ΦΠΑ.

Στα κατά, μετράται ο χρόνος ισχύος του μέ-
τρου που είναι  για 3 χρόνια, το γεγονός  ότι οι 
επενδυτές δεν αγοράζουν νέα ακίνητα λόγω 
χαμηλής απόδοσης  και το ότι οι εργολάβοι θα 
προσπαθήσουν να κερδίσουν από τη διαφορά 
του ΦΠΑ και όχι να χαμηλώσουν τις τιμές για 
τους αγοραστές.

«Αναλύοντας τα θετικά, μπορούμε να ανα-
φέρουμε ότι η αναστολή θα αυξήσει τις νέες 
άδειες οικοδομών, με αποτέλεσμα όλα τα επαγ-

γέλματα που σχετίζονται με την οικοδομή να 
αναθερμανθούν και να ‘’ξυπνήσουν’’ από τις 
ραστώνη των προηγούμενων ετών. Ένα πολύ 
σημαντικό θετικό ακόμη είναι ότι πλέον απαλ-
λάσσονται από τον ΦΠΑ και οι οικοπεδούχοι σε 
περιπτώσεις αντιπαροχών, κάτι το οποίο αποτε-
λούσε μεγάλο πονοκέφαλο για αυτούς. Μέχρι 
σήμερα, οι οικοπεδούχοι ήταν αναγκασμένοι 
να πληρώνουν μέρος του ΦΠΑ, κάτι το οποίο 
αναστέλλεται. Αυτά όλα σε θεωρητικό επίπεδο 
θα τονώσουν τον τζίρο της αγοράς, που σημαί-
νει σημαντική αύξηση του ΑΕΠ. Ακόμη, άξιο 
αναφοράς είναι ότι τα νεόδμητα ακίνητα δεν τα 
προτιμούν οι επενδυτές, διότι οι αποδόσεις κυ-
μαίνονται από 2% -3% κάτι το οποίο δεν είναι 
αρκετά κερδοφόρο», εξηγεί  ο κ. Καραγκιαού-
ρης και συμπληρώνει:

«Το πιο σημαντικό μειονέκτημα όμως είναι 
ότι αφήνει παντελώς αδιάφορη την μεγαλύτερη 
ομάδα αγοραστών της αγοράς, που είναι οι αγο-
ραστές πρώτης κατοικίας, οι οποίοι πληρώνουν 
3% φόρο μεταβίβασης και απαλλάσσονται από 
την πληρωμή του ΦΠΑ. Εξάλλου, σε  μία περίο-
δο κρίσης την οποία βιώνουμε αυτή την στιγμή 
οι τράπεζες δεν ανοίγουν την στρόφιγγα των 
δανείων, με αποτέλεσμα όλοι οι νέοι επενδυτές 
να μην αγοράζουν νεόδμητα ακίνητα. Όπως κα-
ταλαβαίνουμε, πρέπει να αφήσουμε τον χρόνο 
να δείξει αν τελικά θα ωφελήσει την κτηματα-
γορά αυτό το μέτρο».
Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας  
από τον Ιούνιο

Από τον Ιούνιο σημειώθηκε αύξηση 1,1% 

στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστη-
ριότητας, καθώς εκδόθηκαν 1.457 οικοδομι-
κές άδειες, που αντιστοιχούν σε 324.500 τ.μ. 
επιφάνειας και σε 1.363.100 κ.μ. όγκου. Ως 
αποτέλεσμα, σημειώθηκε αύξηση 5,4% στον 
αριθμό των οικοδομικών αδειών, 10,8% στην 
επιφάνεια και 1,1% στον όγκο, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2018.

Το Α’ εξάμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δρα-
στηριότητα εμφανίζει αύξηση 1,3% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών και μείωση 7,6% στην 
επιφάνεια και 6,9% στον όγκο, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Αυξήθηκαν οι τιμές ακινήτων  
στη Θεσσαλονίκη

Οι τιμές των κατοικιών, όπως αποτυπώ-
νονται σε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ακολουθούν 
έντονα ανοδική πορεία, που επιταχύνθηκε ιδι-
αίτερα στο Α’ εξάμηνο του 2019 (+6,3%), έχο-
ντας ωστόσο καλύψει μικρό μόνο τμήμα των 
μεγάλων απωλειών του δείκτη από το 2008 και 
μετά.

Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών, σε σχέση με 
το 2018, παρατηρείται στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης. Βάσει του δείκτη τιμών προσφοράς 
ακινήτων, η αύξηση στο Γ΄ τρίμηνο του 2019 
φτάνει το 28,30% για τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια 
ώρα, αναλύσεις από το εξωτερικό δείχνουν πως 
η χώρα αποτελεί ευκαιρία για τους αγοραστές 
εκτός Ελλάδας, με τα στοιχεία να καταδεικνύ-
ουν πως μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2019 
έχουν εισρεύσει περίπου 730.000.000 ευρώ, 
αύξηση σχεδόν 94,6% σε σχέση με το 2018.

Αναθερμαίνεται η οικοδομική 
δραστηριότητα για τους επαγγελματίες

Αναστολή ΦΠΑ: Χαράς ευαγγέλια για μεσίτες 
και εργολάβους – προβληματισμός για επενδυτές 
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Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, στο πλαίσιο του στρατηγι-
κού του σχεδιασμού για την υιοθέτηση νέων τεχνολογι-
ών, διοργάνωσε την ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Κλι-
νικές Μελέτες – Πάντα ένα βήμα μπροστά». Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εξειδικευμένη 
σε πληροφοριακά συστήματα κλινικών μελετών, ελβετι-
κή εταιρεία CLINERION και την εταιρεία SIGMASOFT, αντι-
προσώπου της CLINERION στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Διακεκριμένοι επιστήμονες – ιατροί, στελέχη Φαρμα-
κευτικών Εταιρειών, στελέχη των Εταιρειών CRO, αλλά 
και εκπρόσωποι επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών εί-
χαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, μέσα από ένα 
διαδραστικό περιβάλλον, την έμπρακτη συμβολή του 
Ομίλου στην κλινική έρευνα και ανάπτυξη, προς όφε-
λος, πρώτα απ’ όλα των ασθενών, και φυσικά όλων των 
εμπλεκόμενων μερών του οικοσυστήματος της υγείας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε, με-
ταξύ άλλων, το σύστημα διαχείρισης  κλινικών μελετών, 
Clinical Trial Management System (CTMS) του Ομίλου 
του Ιατρικού Αθηνών, καθώς και για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, η πρωτοποριακή πλατφόρμα της CLINERION 
Patient Network Explorer (PNΕx). Επιπρόσθετα, έγι-
νε ειδική μνεία, μέσα από τις μαρτυρίες διακεκριμένων 
επιστημόνων, στο ευνοϊκό περιβάλλον για τις κλινικές 
μελέτες στην Ελλάδα και φυσικά στον Όμιλο Ιατρικού 
Αθηνών. Τέλος, συζητήθηκαν οι πρωτοπορίες που επι-
δεικνύει ο Όμιλος, μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων 
τεχνικών επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων, στο πλαίσιο 
του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, όπως επίσης και μέσα 
από τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών βιοϊσοδυναμίας.

Μετά το πέρας της ημερίδας, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπου-
λος δήλωσε: «Η διοργάνωση ημερίδων και η προώθηση 
συνεργασιών σαν τη σημερινή, οι οποίες προάγουν τη 
γνώση μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, αποτελεί 
κεντρικό στόχο του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, αποδει-
κνύουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας και στον τομέα των 
κλινικών μελετών που μπορούν να αποτελέσουν ένα ση-
μαντικό πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα. Να είστε βέβαιοι 
ότι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με όραμα, σκληρή δου-
λειά και έμφαση στην καινοτομία, θα συνεχίσει να είναι ο 
πρωταγωνιστής στο μετασχηματισμό του κλάδου, και για 
τα επόμενα 35 χρόνια.»

Ο κος Βασίλης Μπαρδής, Γενικός Επιχειρησιακός & 
Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Γενι-
κός Διευθυντής Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, 
δήλωσε: «Στη χώρα μας, με υψηλό βαθμό υστέρησης 
υπηρεσιών σε θέματα R&D, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 
πρωτοπορεί και αναδεικνύει την κρισιμότητα της ύπαρ-
ξης R&D για τον ασθενή, το Σύστημα Υγείας, τους επαγ-
γελματίες υγείας και την Εθνική Οικονομία, καθώς και 
την αναγκαιότητα για την καθιέρωση του, ως Στρατηγική 

Προτεραιότητα της χώρας. Η σημερινή επιστημονική συ-
νάντηση είχε στόχο της την ενημέρωση, την ανταλλαγή 
απόψεων, γνώσεων και εμπειριών για το θέμα, καθώς 
επίσης και τις διαδικασίες ανάπτυξης συνλειτουργιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 
Όπως διαπιστώθηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, η ορ-
γάνωση, η λειτουργία και το πληροφοριακό σύστημα που 
έχει αναπτύξει για το R&D, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, 
μαζί με τους, υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας, 
ιατρούς επιστήμονες, ικανοποιούν πλήρως τις προϋπο-
θέσεις ενός σύγχρονου Ερευνητικού Κέντρου.»

Ο κος Μιχάλης Σπανός, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακής 
Οργάνωσης & Καινοτομίας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, 
δήλωσε: «Βιώνουμε την εποχή της 4ης Βιομηχανικής 
επανάστασης, η οποία έχει ήδη επηρεάσει τον τομέα της 

κλινικής έρευνας και ανάπτυξης. Big Data και στατιστικά 
μοντέλα μπορούν, πλέον, να συμβάλλουν καθοριστικά 
στην εύρεση των κατάλληλων κλινικών μελετών, για 
συγκεκριμένες ομάδες συμμετεχόντων. Από την άλλη, η 
τεχνητή νοημοσύνη δίνει πια τη δυνατότητα επεξεργασί-
ας τεράστιου όγκου δεδομένων, με σκοπό την βελτιστο-
ποίηση του πλάνου του ασθενούς, καθώς και των προτει-
νόμενων πρωτοκόλλων. Όσον αφορά τη διαχείριση του, 
ο ψηφιακός, ιατρικός του φάκελος δίνει στους ερευνητές 
τη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης των αποτελε-
σμάτων μίας κλινικής μελέτης. Όλα τα προαναφερθέντα 
σημεία συνηγορούν σε μία εντελώς διαφορετική αντιμε-
τώπιση των κλινικών μελετών, από αυτή που γνωρίζαμε, 
έως τώρα και στη μετάβαση στην νέα ψηφιακή εποχή.»

Πάντα ένα βήμα μπροστά!

Ιατρική Πρωτοπορία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
στον τομέα της Έρευνας και των Κλινικών Μελετών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος

Ο κος Βασίλης Μπαρδής, Γενικός Επιχειρησιακός & Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού 
Αθηνών, Γενικός Διευθυντής Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Ο κος Μιχάλης Σπανός, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακής Οργάνωσης & Καινοτομίας 
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
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Ανάσα για χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επι-
χειρήσεις πρόκειται να αποτελέσει το νέο φορο-
λογικό νομοσχέδιο που αναμένεται στη Βουλή 
για συζήτηση και ψήφιση, παρά τις αρχικές εκτι-
μήσεις, το δεύτερο μισό του Νοέμβρη. Για την 
ολοκλήρωσή του δεν απομένουν παρά κάποιες 
τελικές πινελιές, ενώ στοχεύει στην μείωση και 
πιο δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους, 
δίνοντας έμφαση και στην επανεκκίνηση της 
οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς υπάρχει 
σειρά ελαφρύνσεων που θα δώσουν ώθηση σε 
αυτό τον πολύπαθο κλάδο στα χρόνια της κρί-
σης.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ως αναπτυξιακό 
εργαλείο τις φορολογικές παρεμβάσεις που 
προωθούνται, το συνολικό κόστος των οποίων 
–σύμφωνα με το τελικό κείμενο του προϋπολο-
γισμού, που θα κατατεθεί στη Βουλή έως τις 21 
Νοεμβρίου– ανέρχεται στα 1,2 δις. ευρώ.

Μειώσεις φόρου 
Το 2020 θα επιβάλλεται φόρος ελαφρά 

μειωμένος για τα υψηλά κλιμάκια, με το πρώ-
το που αφορά στα χαμηλότερα εισοδήματα, να 
ευνοείται περισσότερο.  Η φορολόγηση διαμορ-
φώνεται στο:
• 9%, αντί 22%, για εισοδήματα έως 10.000 
ευρώ
• 22% (δεν αλλάζει) για 10.001-20.000 ευρώ
• 28% αντί 29% για 20.001-30.000 ευρώ
• 36% αντί 37% για 30.001-40.000 ευρώ
• 44% αντί 45% για 40.001και άνω.
Το αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται:
• Για τον άγαμο διατηρείται στα ίδια επίπεδα, δη-
λαδή στις 8.636 ευρώ.
• Για τις οικογένειες με ένα παιδί θα φθάσει τις 
9.000 ευρώ (από 8.863).
• Για τις οικογένειες με δύο παιδιά στις 10.000 
(από 9.090), με τρία στις 11.000 (από 9.545) 
και στις 12.000 για τις οικογένειες με τέσσερα 
παιδιά (από 9.545).

Και στο νέο σύστημα επίσης οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες δεν θα δικαιούνται αφορολόγη-
το, όπως ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους 
και αγρότες.

Ενίσχυση της χρήσης πλαστικού χρήματος
Προβλέπεται «ποινή» 22% (δεν είναι ορι-

στικό, εξετάζεται μείωση) σε όσους φορολο-
γούμενους δεν δαπανούν τουλάχιστον το 30% 
του εισοδήματος τους με τη χρήση πλαστικού 
χρήματος και μέσω τραπεζών. Η ποινή θα αφο-
ρά το κόστος των επιπλέον δαπανών που δεν 

καλύπτει το 30%.
Παράδειγμα: Για κάποιον με εισόδημα 

15.000 ευρώ απαιτούνται δαπάνες τουλάχιστον 
4.500 που είναι το 30%, εάν ξοδέψει 3.500 
ευρώ μέσω καρτών-τραπεζών, θα πληρώσει 
ποινή 22% για τα υπόλοιπα 1.000 που δεν κά-
λυψε, άρα 220 ευρώ.

Ενίσχυσης της κτηματαγοράς
Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, επιχει-

ρείται η ενίσχυση της κτηματαγοράς και της 
οικοδομικής δραστηριότητας, όπως και ο επα-
νασχεδιασμός της φορολόγησης των ιδιοκτη-
τών ακινήτων με μια σειρά παρεμβάσεων που 
περιλαμβάνουν:

Αναστολή του ΦΠΑ για τρία χρόνια: Όλα τα 

νεόδμητα με άδεια οικοδομής μέχρι και τα τέλη 
του 2022 θα πωλούνται χωρίς ΦΠΑ 24%. Αυτό 
σημαίνει ότι θα επιβαρύνονται με φόρο μεταβί-
βασης 3%, ο οποίος επιβάλλεται σήμερα στην 
αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον η αξία της 
υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια και στις πω-
λήσεις «μεταχειρισμένων» ακινήτων. Η ανα-
στολή της επιβολής του ΦΠΑ θα ισχύσει για όλα 
τα κτίσματα τα οποία έχουν οικοδομικές άδειες 
που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2006. 

Πάγωμα φόρου υπεραξίας: Αναστέλλεται 
για ακόμα τρία χρόνια, και συγκεκριμένα μέχρι 
και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο φόρος υπεραξίας 
στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Είναι ένας φόρος, ο 
οποίος επιβαρύνει τους πωλητές ακινήτων και 
επιβάλλεται στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ 

Νομοσχέδιο φορολογικής ανάσας 
από την κυβέρνηση

Επιτέλους η κτηματαγορά στον «χάρτη» φοροελαφρύνσεων
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της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου. 
Στην πράξη ο φόρος αυτός δεν εφαρμόστηκε ποτέ από το 
2013 που θεσμοθετήθηκε.

Έκπτωση φόρου για εργασίες ανακαίνισης ακινήτων: 
Από τον επόμενο χρόνο οι φορολογούμενοι που θα προ-
χωρούν σε ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση των 
ακινήτων τους, θα κερδίζουν έκπτωση φόρου. Το 40% 
της δαπάνης που αφορά τις εργασίες και όχι τα υλικά θα 
αφαιρείται από τον φόρο. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως 
εάν ένας φορολογούμενος πληρώσει με πλαστικό χρή-
μα ή μέσω e-banking τις αμοιβές για εργασίες που έχουν 
γίνει από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματι-
στές ή άλλους επαγγελματίες του κλάδου της οικοδομής, 
θα κερδίζει έκπτωση από τον φόρο του.

Νέες αντικειμενικές αξίες και επέκταση του συστήμα-
τος των αντικειμενικών: Οι αυξήσεις που καταγράφονται 
τους τελευταίους μήνες στις τιμές πώλησης των κατοι-
κιών εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρουν προς τα πάνω τις 
αντικειμενικές αξίες που άρχισε να σχεδιάζει το υπουρ-
γείο Οικονομικών και υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμες 
τον Μάιο του 2020. Την ίδια στιγμή αυξήσεις στις φορο-
λογητέες αξίες των ακινήτων αναμένεται να φέρει η επέ-
κταση του αντικειμενικού συστήματος σε 7.000 περιοχές 
σε όλη τη χώρα, όπου σήμερα δεν ισχύει το σύστημα των 
ζωνών των αντικειμενικών τιμών. 

Νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ: Οι παραπάνω αλλαγές στις 
αντικειμενικές αξίες σημαίνουν και επιπλέον έσοδα για 
το κράτος ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ. Έτσι ανοίγει 
ο δρόμος για επιπλέον μείωση του ΕΝΦΙΑ το 2020, πέραν 
της φετινής μείωσης κατά 22% που εφαρμόστηκε με-

σοσταθμικά. Με δήλωση του, ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας 
μείωσης κατά 10%, σημειώνοντας πως μπορεί τον Μάιο 
του 2020, πριν τα καινούργια εκκαθαριστικά, να προκύ-
ψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που θα κατευθυνθεί 
στη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Η συγκεκριμένη μείωση δεν έχει 
συμπεριληφθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού και για αυτό 
η κυβέρνηση θέλει να είναι πολύ προσεκτική.

Ανατροπές στους φόρους μεταβιβάσεων: Στους κυ-
βερνητικούς υπολογισμούς υπάρχει και μια ακόμη ελά-
φρυνση. Σε περίπτωση που ο δημοσιονομικός χώρος από 
τις αλλαγές στο κομμάτι των αντικειμενικών αξιών επαρ-
κεί, θα εξεταστεί η αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 
γονικές παροχές και στις κληρονομιές, το οποίο σήμερα 
ανέρχεται στα 150.000 ευρώ, ή διαφορετικά η μείωση 
των συντελεστών της κλίμακας.

Επιχειρήσεις
Σε μια προσπάθεια τόνωσης και δημιουργίας συνθη-

κών κινητικότητας στην παγωμένη επιχειρηματικότητα, 
μειώνεται από εφέτος ο συντελεστής φορολόγησης των 
επιχειρήσεων από το 28% στο 24% (αφορά στα κέρδη 
που πραγματοποιούνται το 2019 και θα φορολογηθούν 
το 2020) ενώ το 2020 ο συντελεστής θα μειωθεί περαι-
τέρω, στο 20%. Επίσης, ο φόρος των μερισμάτων που 
θα διανεμηθούν το 2020 για τη φορολογική χρήση του 
2019 μειώνεται στο ήμισυ από 10% στο 5%.

Η ώρα της αλήθειας
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελούν προεκλογι-

κές εξαγγελίες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, 
επενδύοντας μάλιστα και στο αναπτυξιακό κομμάτι, κα-
θώς ο ίδιος και το οικονομικό επιτελείο υποστηρίζουν 
πως «οι λιγότεροι φόροι είναι μονόδρομος για να πάρει 
μπρος η μηχανή της ανάπτυξης». Κατηγορώντας τον 
ΣΥΡΙΖΑ ότι συνειδητά υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη, 
πρέπει να αποδείξει εμπράκτως πως κυβερνητική γραμ-
μή είναι η άρση αυτής της φορολογικής στοχοποίησης, με 
μέτρα ελάφρυνσης των μεσαίων στρωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και 
για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Αυτό όμως 
προϋποθέτει την υλοποίηση δύο πολύ σημαντικών πα-
ραμέτρων που η μια ίσως αποτελεί εμπόδιο για την υλο-
ποίηση της άλλης. Η δύσκολη εξίσωση που περιλαμβά-
νει τις δύο συγκρουόμενες παραμέτρους, είναι πως δεν 
μπορεί να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη ούτε στο ελά-
χιστο, εάν δεν βρεθεί επιτέλους ένα πλαίσιο προστασίας 
και επιβράβευσης των ευσυνείδητων φορολογούμενων 
που είναι συνεπείς και καλοπληρωτές, σε συνδυασμό 
με τα οικονομικά νούμερα τα οποία πρέπει να βγαίνουν, 
καθώς οι καλοπληρωτές από τη λεγόμενη μεσαία τάξη, 
είναι αυτοί που έχουν σηκώσει όλο το βάρος της κρίσης 
και έχουν κρατήσει τη χώρα οικονομικά στα πόδια της.

Επομένως το στοίχημα είναι ένα: δικαιότερο φορολο-
γικό σύστημα, όχι ετεροβαρές σε βάρος των καλοπλη-
ρωτών των χαμηλών εισοδημάτων και εξεύρεση τρόπου 
αναπλήρωσης του οικονομικού κενού, αναγκάζοντας 
τους έχοντες, που εκμεταλλευόμενοι όμως την όλη κα-
τάσταση, έχουν αποφασίσει να είναι στρατηγικά κακο-
πληρωτές.
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Την απόφαση να διεκδικήσει την προεδρία 
στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 
και να γίνει ο πρώτος δήμαρχος από τη Θεσσα-
λονίκη που αναλαμβάνει μία τόσο σημαντική 
θέση ευθύνης, αναλύει σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμέ-
νης, Λάζαρος Κυρίζογλου. Δηλώνει οπαδός του 
«εμείς» και όχι του «εγώ» και πιστεύει πως οι 
συνάδελφοι του θα τον στηρίξουν σε αυτό το 
εγχείρημα διότι διαθέτει γνώση και εμπειρία των 
θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης, ο κ. Κυρίζογλου κάνει απολογισμό 
της θητείας του ως πρόεδρος στην Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), 
εξηγεί πώς κατάφεραν δήμαρχοι από διαφορετι-
κές πολιτικές παρατάξεις να συνεννοηθούν και 
απαντά για τον διάδοχο του, τον δήμαρχο Πυλαί-
ας – Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Τέλος, αποκα-
λύπτει τι θα του μείνει στη ψυχή από αυτή την 
πορεία… 

Πώς πήρατε την απόφαση να αφήσετε το 
«τιμόνι» της ΠΕΔΚΜ και να διεκδικήσετε την 
προεδρία της ΚΕΔΕ; Σας φαίνεται δύσκολη από-
φαση; Πολλά τα προβλήματα, πολλή και η αγά-
πη που έχω διαχρονικά για την αυτοδιοίκηση. Με 
τίμησαν οι συμπολίτες μου για μία ακόμη φορά 
με το ποσοστό του 70% από τον πρώτο γύρο των 
εκλογών και σ’ αυτούς τα οφείλω όλα. Διότι εάν 
δεν σε στηρίζουν οι πολίτες, δεν μπορείς να γί-
νεις δήμαρχος και εάν δεν γίνεις δήμαρχος, δεν 
μπορείς να γίνει πρόεδρος των δημάρχων στην 
Κεντρική Μακεδονία. Διετέλεσα επίσης 8 χρόνια 
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αντι-
πρόεδρος στην ΚΕΔΕ. Κατά συνέπεια, έχω συσ-
σωρευμένη γνώση και εμπειρία των θεμάτων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέσεις και απόψεις 
διαχρονικά σταθερές, τις οποίες υπηρετώ αδια-
φορώντας για το ποιος είναι κυβέρνηση. Είμαι 
οπαδός του «εμείς» κι όχι οπαδός του «εγώ». Το 
απέδειξα, όταν για χάρη της ενότητας έκανα πίσω 
για την υποψηφιότητα του κ. Πατούλη. Γνωριζό-
μαστε πολύ καλά και οι συνάδελφοι θα τιμήσουν 
με την ψήφο τους την υποψηφιότητα μου. Για 
όλους αυτούς τους λόγους και για τις προκλή-
σεις σοβαρών ζητημάτων, όπως η διοικητική με-
ταρρύθμιση, η πολυνομία, το μεταναστευτικό, η 
διαχείριση των απορριμμάτων, ο σύγχρονος βη-
ματισμός και ανάπτυξη των μικρών ορεινών και 
επαρχιακών δήμων, αποφάσισα να διεκδικήσω 
την προεδρία της ΚΕΔΕ.

Είστε ο πρώτος δήμαρχος από Θεσσαλο-

Λάζαρος Κυρίζογλου:

Πάντα θέλω το καλύτερο 
για την αυτοδιοίκηση
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Κώστας
ΧΑΤΖΗΣ

Αμφιθέατρο 
“Σταύρος Κουγιουμτζής“

Δημαρχείο Πανοράματος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
20:00

4
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νίκη που θέτετε υποψηφιότητα. Από τον «γαλάζιο» 
χώρο έχετε αντίπαλο τον δήμαρχο Τρικκαίων. Θεωρεί-
τε ότι οι συνάδελφοι σας θα σας στηρίξουν; Οι συνά-
δελφοι μας γνωρίζουν. Οι συνάδελφοι θα κρίνουν και οι 
συνάδελφοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι θα ψηφί-
σουν και θα επιλέξουν.

Θέσατε κάποιες προτεραιότητες. Το προσφυγικό 
σας προβληματίζει; Εάν πάρουμε τον «χρυσό» κανόνα 
της ισόρροπης και αναλογικής κατανομής των προσφυ-
γικών ροών στην Ελλάδα –με εξαίρεση τα νησιά, όπου 
για κοινωνικούς και εθνικούς λόγους, και με εξαίρεση τη 
Θράκη, επίσης για εθνικούς λόγους, δεν πρέπει να παρα-
μένουν πρόσφυγες– στην Κεντρική Μακεδονία αναλογεί 
ένα 20%. Ένα 40% στην Αττική και το υπόλοιπο 40% σε 
Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησο, Κρήτη. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε και κα-
νείς δεν μπορεί να λέει «είμαι μια χαρά γιατί δεν έχω πρό-
σφυγες». Όλοι μαζί θα βάλουμε πλάτη και θα σηκώσου-
με αυτό το βάρος. Δεν είναι δυνατόν οι δήμαρχοι σε Σάμο, 
Λέσβο, Χίο να υποφέρουν και να καλούνται να σηκώσουν 
το εξής εκρηκτικό, κοινωνικό, μείγμα: 7.000 κάτοικοι 
στην πόλη της Σάμου και 6.000 πρόσφυγες. Φυσικά, τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες όταν τους βρίσκεις στη 
θάλασσα δεν τους διακρίνεις. Ανθρώπους διακρίνεις και 
τους σώζεις. Οι πρόσφυγες έχουν διαφορετική μεταχείρι-
ση γιατί έφτασαν στην πατρίδα μας κινδυνεύοντας τη ζωή 
τους λόγω του πολέμου. Οι δε μη νόμιμα εισερχόμενοι 
στην Ελλάδα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο και τη 
σύμβαση που έχει η Ευρώπη με την Τουρκία. Επαναπρο-
ώθηση. Να επιστρέψουν στις πατρίδες τους γιατί δεν κιν-
δυνεύει η ζωή τους. Δεν μπορεί να γίνει η Ελλάδα απο-
θήκη ψυχών.

Από τον 4ετή απολογισμό στην ΠΕΔΚΜ τι κρατάτε 
περισσότερο στη ψυχή και το μυαλό σας; Κρατάω τον 
διάλογο, τη συνεργασία, την ενότητα και την ομοφωνία 
στις αποφάσεις. Το διαπαραταξιακό προεδρείο και τη δι-
απαραταξιακή εκτελεστική επιτροπή. Όταν υπάρχει γκρί-
νια, αντιπαράθεση και εσωστρέφεια δεν είναι δυνατόν 

να παραχθεί έργο, πλούσιο και σημαντικό σε όλους τους 
τομείς.

Προχωρήσατε από κοινού αυτά τα χρόνια οι δήμαρ-
χοι, ενώ ήσασταν από διαφορετικές παρατάξεις... Άλ-
λοι ΝΔ, άλλοι ΠΑΣΟΚ, άλλοι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά καταφέρναμε 
να συνεννοούμαστε. Το κάναμε από αγάπη για την τοπική 
αυτοδιοίκηση, με βάση τα κοινά προβλήματα που μας 
ενώνουν και όχι τις κομματικές αντιπαραθέσεις που μας 
χωρίζουν. Δεν μας αρέσουν οι σκηνές που βλέπουμε στο 
Κοινοβούλιο. Δεν γίνεται εν έτει 2019 τα πολιτικά κόμ-
ματα να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Οι 
εκλογές τελείωσαν. Να το καταλάβουν. Ψήφισε ο λαός. 
Εξέλεξε κυβέρνηση και έταξε τα κόμματα σε θέσεις. Στο 
πλαίσιο του Συντάγματος οφείλουν όλοι να λειτουργή-

σουν λαμβάνοντας υπόψη το λαϊκό, εθνικό, συμφέρον 
και όχι τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

Ως πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ από ποιούς ακούσατε πε-
ρισσότερα παράπονα. Από δημάρχους ή από δημότες; 
Όλοι είναι πιεστικοί. Το πρόβλημα που απασχολεί έναν 
δημότη γι αυτόν είναι «εθνικό». Των δε δημάρχων, είναι 
προβλήματα των δήμων που διοικούν. Τα πιο σοβαρά και 
σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στους ορεινούς, στους 
περιφερειακούς, στους νησιωτικούς και ιδιαίτερα στους 
μικρούς δήμους. Ένα πρόβλημα είναι η υποστελέχωση 
των υπηρεσιών. Μιλάμε για χρήση της τεχνολογίας, για 
έξυπνες πόλεις, πώς θα πάμε μπροστά… όμως δεν μπο-
ρούμε να πάμε όλοι οι δήμοι της χώρας με τον ίδιο βημα-
τισμό όταν στην Κάσο, τη Γαύδο, στο Νεστόριο Καστοριάς 
και το Νευροκόπι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι μηχα-
νικοί που θα συντάξουν μελέτες για να δημοπρατηθούν 
έργα.

Πώς θα βαθμολογούσατε τον εαυτό σας; Ήσασταν 
καλός πρόεδρος; Αυτό θα το πουν οι συνάδελφοι μου, 
η κοινωνία των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας. Εγώ 
εισπράττω θετική αντιμετώπιση. Από κει και πέρα μη μου 
ζητάτε να βαθμολογήσω τον εαυτό μου. Δεν είναι ωραίο 
πράγμα. Δεν το έκανα ποτέ. Άλλωστε εγώ δεν ικανοποι-
ούμαι ποτέ. Είμαι οπαδός του καλύτερου. 

-Ως διάδοχος στην ΠΕΔΚΜ κατεβαίνει ο δήμαρχος 
Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Θεωρείτε ότι 
θα συνεχίσει το έργο σας; Είμαι σίγουρος γι αυτό και θα 
είναι ένας πετυχημένος πρόεδρος. Γνωρίζει τα θέματα. 
Είναι επί έκτη θητεία δήμαρχος και πιστεύω ακράδαντα 
ότι θα πετύχει. Στηρίζουμε την υποψηφιότητα του κ.Κα-
ϊτεζίδη. Θέλω όμως κλείνοντας να προσθέσω πως και 
ο προηγούμενος από μένα πρόεδρος ο δήμαρχος Νεά-
πολης - Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, παρήγαγε σημαντικό 
έργο.

συνέντευξη
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Η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο 
στο μεταναστευτικό-προσφυγικό, ώστε να δει 
τις εξελίξεις σε ΕΕ και Τουρκία, τονίζει σε συνέ-
ντευξη του στην Karfitsa ο ευρωβουλευτής της 
ΝΔ Γιώργος Κύρτσος, ασκώντας παράλληλα 
δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για τις θέσεις του. 
Επίσης, εκφράζει ανησυχία ότι ανεπτυγμένες 
χώρες της ΕΕ μπορεί να ακολουθήσουν το πα-
ράδειγμα του Brexit όσο συνεχίζονται ενταξια-
κές διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα και προω-
θούνται ενταξιακές διαπραγματεύσεις με κράτη 
των δυτικών Βαλκανίων.

Το μεταναστευτικό είναι από τα μεγαλύτε-
ρα προβλήματα της χώρας. Τι πρωτοβουλίες 
πρέπει να αναληφθούν από την κυβέρνηση 
και τι θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό είναι με-
γάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση και τερά-
στιο για τη χώρα. Δημιουργεί αντιδράσεις στις 
τοπικές κοινωνίες, αλλά η κυβέρνηση δεν υφί-
σταται, παρά τα προβλήματα, μεγάλη φθορά. 
Και αυτό για έναν πολύ απλό λόγο: Ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει θέσεις υπέρ μεγαλύτερων ροών και της 
παραμονής όλων όσων εισέρχονται, οι οποίες 
απορρίπτονται από το σύνολο σχεδόν της κοι-
νής γνώμης. Η κυβέρνηση οργανώνει μετεγκα-
ταστάσεις προσφύγων και μεταναστών από τα 
νησιά του Αιγαίου, όπου υπάρχει υπερσυγκέ-
ντρωση. Θέλει έτσι να κερδίσει χρόνο για να δει 
τι θα γίνει με την ΕΕ και την Τουρκία. Δυστυχώς, 
η ΕΕ απέχει πολύ από μία ολοκληρωμένη πο-
λιτική για το προσφυγικό–μεταναστευτικό, μα 
υπάρχουν προτάσεις προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, όπως αυτή που προωθεί ο υπουργός 
Εσωτερικών της Γερμανίας κ. Ζεέχοφερ που, αν 
υιοθετηθεί, θα περιορίσει τα βάρη για τις χώρες 
πρώτης εισόδου όπως η Ελλάδα. Θα περιμέ-
νουμε για να δούμε…

Σας ανησυχεί η συμπεριφορά των Τούρ-
κων; Η αντίδραση των Ευρωπαίων σας ικανο-
ποιεί;

Δεν με ικανοποιεί η αντίδραση των Ευρω-
παίων, που είναι περισσότερο θεωρητική παρά 
πρακτική. Τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου είναι αξιόλογα, μα δεν δεσμεύουν 
την πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 
ή της Κομισιόν. Η ΕΕ δεν έχει κοινή εξωτερική 
πολιτική και κοινή πολιτική άμυνας, ούτε προ-
σφέρει εγγυήσεις για τα εξωτερικά σύνορα, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται τα σύνορα της Ελ-
λάδας - Τουρκίας. Έως ότου καλυφθούν αυτά 
τα τεράστια κενά –προς το παρόν δεν υπάρχει η 
πολιτική θέληση–, η ΕΕ δεν θα μπορεί να αντι-

δράσει ικανοποιητικά σε καταστάσεις όπως η 
εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Ωστόσο, η ΕΕ 
ασκεί μεγάλη οικονομική επιρροή στην Τουρκία 
με το εμπόριο, τον τουρισμό και τις επενδύσεις 
και αυτό βάζει κάποια απροσδιόριστα όρια στις 
κινήσεις του Ερντογάν. Με προβληματίζει η 
πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η 
Άγκυρα. Δεν πρέπει, όμως, να εγκλωβιστούμε 
στην υπερβολική ανησυχία που μπορεί να έχει 
και οικονομικές παρενέργειες.

Τι απαντάτε σχετικά με την αποχώρηση 
των ευρωβουλευτών της ΝΔ από το ψήφισμα 
για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσε-
ων των Σκοπίων;

Έμεινα στην ολομέλεια και ψήφισα αποχή. 
Με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών, η Ελλά-
δα δεν πρέπει να φέρει προσκόμματα στον ευ-
ρωπαϊκό δρόμο των Σκοπίων, υπάρχουν όμως 
βασικές αντιρρήσεις από Γαλλία, Ολλανδία και 
Δανία. Θεωρώ ότι όσο συνεχίζονται οι εντα-
ξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και 
προωθούνται ενταξιακές διαπραγματεύσεις με 
τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων, αυξάνεται ο 
κίνδυνος να ακολουθήσουν αναπτυγμένες χώ-
ρες της ΕΕ το παράδειγμα του Brexit. Να προ-
τιμήσουν δηλαδή την αποχώρησή τους ή την 
αποστασιοποίησή τους, με ελάχιστη συμβολή 
στην ευρωπαϊκή διαδικασία και στη χρηματοδό-
τηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, αντιδρώντας 
σε προβληματικές διευρύνσεις που ρίχνουν την 
ποιότητα της ΕΕ και εξασθενίζουν τη συνοχή 
της. Δεν έχω καμία όρεξη να δώσω μάχη υπέρ 
της Άγκυρας για να χάσουμε τη Γαλλία, ή υπέρ 
των Σκοπίων για να χάσουμε την Ολλανδία και 
αυτό είναι διαχρονικά το νόημα της αποχής μου 
στις προβληματικές διευρύνσεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή σας δηλώσατε 
πως ο κ. Γιούνκερ είπε «ψεύτη» τον Αλ. Τσί-
πρα. Για την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ 

με τον Κ. Καραμανλή, επίσης είπε πως του 
δίνανε ψευδή στοιχεία. Έχει ανακτηθεί η εμπι-
στοσύνη των Ευρωπαίων προς τη χώρα μας;

Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιτύχει ρεκόρ αξιο-
πιστίας, όχι μόνο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 
όπου ακούω πολύ καλά λόγια για την κυβέρνη-
ση, αλλά και στις αγορές που έχουν πιο αυστηρά 
κριτήρια. Το γεγονός ότι το επιτόκιο στο 10ετές 
ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου έχει πέσει 
στο 1,2% και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης ανα-
βαθμίζουν την πιστοληπτική του αξιοπιστία και 
την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, δίνει 
την καλύτερη απάντηση!

Σε κάποιες από τις ελαφρύνσεις που έχει 
εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, οι εταίροι μας 
έχουν αντίρρηση. Συμφωνείτε με τις παροχές 
που δρομολογούνται ή μήπως αυτό είναι κα-
μπανάκι για νέα μέτρα;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνδυάζει οικο-
νομική αποτελεσματικότητα με κοινωνική ευαι-
σθησία. Είναι πιστή στη δέσμευσή της ότι κανέ-
νας δεν θα πάει χειρότερα επί ΝΔ και σιγά-σιγά 
πολλοί από όσους έχουν μεγάλες ανάγκες, θα 
αρχίσουν να πηγαίνουν καλύτερα. Οι ευρωπα-
ϊκοί θεσμοί είναι ικανοποιημένοι και δεν έχουν 
βασικές αντιρρήσεις. Θετική είναι και η δήλωση 
του κ. Ρέγκλινγκ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, ότι η κυβέρνηση θα πιάσει τους 
στόχους για το πρωτογενές δημοσιονομικό πλε-
όνασμα. Σαν μέλος της Επιτροπής Οικονομικών 
και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, θα επισκεφτώ τον κ. Ρέγκλινγκ 
την επόμενη Τετάρτη στο Λουξεμβούργο για να 
έχω μία ακόμη ενδιαφέρουσα ανταλλαγή από-
ψεων. Ξεκινάω έναν κύκλο επαφών με θεσμι-
κούς παράγοντες της ΕΕ που ασχολούνται με 
τα οικονομικά μας, για να ενημερωθώ και να 
συμβάλλω ώστε να μην υπάρξει παρερμηνεία.

Κίνδυνος να ακολουθήσουν κι άλλες 
χώρες το παράδειγμα του Brexit

Γιώργος Κύρτσος:



Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει
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...στο τραπέζι σας!
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Από τη ληστεία στην Εγνατία μέχρι την κλοπή στην Ελβετία

Ο «Ροζ Πάνθηρας» επέστρεψε στη 
Θεσσαλονίκη δεμένος χειροπόδαρα
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Ο 33χρονος Σέρβος δεν περίμενε πως θα 
ερχόταν η στιγμή που θα συλλαμβάνονταν για 
μία ληστεία και που έγινε στη Θεσσαλονίκη πριν 
επτάμισι χρόνια, στα τέλη Μαρτίου 2012. Τότε 
είχε καταφέρει να ξεφύγει παρά τη μεγάλη κι-
νητοποίηση της αστυνομίας. Άλλωστε, δεν είναι 
τυχαίος στον χώρο του εγκλήματος. Είναι ένα 
μέλος της συμμορίας «Ροζ Πάνθηρες» και σε 
βάρος του έχει μία σειρά ενταλμάτων για ληστεί-
ες – καρμπόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο καταδικασθείς ως μέλος της μεγάλης συμ-
μορίας που έχει αδυναμία στα διαμάντια και στα 
ακριβά κοσμήματα, εντοπίστηκε σε έλεγχο που 
έγινε στην Ουγγαρία. Διαπιστώθηκε ότι σε βάρος 
του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα για την περιπε-
τειώδη ληστεία που έγινε σε κοσμηματοπωλείο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τότε που ένα μέ-
λος των Σέρβων πανθήρων είχε ακινητοποιηθεί 
από τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και 
άλλους καταστηματάρχες, ενώ ο δεύτερος της 
παρέας είχε συλληφθεί στα σύνορα, πριν την 
έξοδό του για τη γειτονική χώρα. Ο 33χρονος 
όμως είχε  προλάβει να φύγει.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και στο Τριμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης που του 
επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 χρόνων και 6 μη-
νών. Στη δίκη τονίστηκε πως ο 33χρονος σήμερα 
βρέθηκε μόλις μία ώρα μετά τη ληστεία στο γκι-
σέ των συνόρων και έκτοτε ήταν εξαφανισμένος. 
Οι ελληνικές διωκτικές αρχές μάλιστα τον είχαν 
χαρακτηρίσει «αρχηγό» της συγκεκριμένης ομά-
δας, παρ’ ότι καταδικάστηκε για συνέργεια, κα-
θώς περίμενε μέσα στο αυτοκίνητο.

Η ληστεία στο κοσμηματοπωλείο της οδού 
Εγνατία 83, που έγινε το απόγευμα της 15ης 
Μαρτίου 2012, είχε μελετηθεί σε κάθε λεπτο-
μέρειά της. Είχε προηγηθεί έλεγχος του χώρου, 
εξέταση των μέτρων ασφαλείας, ενώ οι εμπλε-
κόμενοι είχαν κλέψει αυτοκίνητο λίγη ώρα 
νωρίτερα και σχεδιάστηκε η οδός διαφυγής. Το 
μόνο που δεν προέβλεψαν οι δράστες ήταν ο 
ανθρώπινος παράγοντας, η αντίδραση του ιδι-
οκτήτη του κοσμηματοπωλείου, αλλά και των 
γειτόνων του. Ήταν αυτοί που κατάφεραν και 
ακινητοποίησαν τον μεγαλύτερο της παρέας των 
«Ροζ Πανθήρων», έναν 60χρονο σήμερα Σέρβο. 
Ο συνεργός του, 32 χρόνων σήμερα, καταδιώ-
χθηκε, για να εντοπιστεί την επόμενη μέρα στα 
σύνορα. Ο 25χρονος, τότε, θα έπαιρνε με  τη 
ληστεία στην Εγνατία το «βάπτισμα του πυρός» 
με την παρθενική συμμετοχή του, όπως έλεγαν 

αστυνομικές πηγές.
Ο 33χρονος σε εκείνη τη ληστεία, κατηγορεί-

ται ότι περίμενε στο αυτοκίνητο με αναμμένα τα 
αλάρμ μέσα στην Εγνατία, κοντά στη διασταύ-
ρωση με την οδό Αγίας Σοφίας. Στο δικαστήριο 
είπε πως δεν ήταν καν εκεί, αρνήθηκε τα πάντα. 
«Είχαν θράσος, πραγματοποιώντας ληστεία σε 
μία τόσο πολυσύχναστη περιοχή», είχε πει κατα-
στηματάρχης που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της 
ληστείας. Οι δύο Σέρβοι «Ροζ Πάνθηρες», 32 και 
60 χρόνων, ανέλαβαν τη διάπραξη της ληστεί-
ας. Ο μεσήλικας φορούσε χοντρό παλτό, προ-
κειμένου σπάζοντας τη γυάλινη πόρτα να μην 
τραυματιστεί. Προέταξε ένα αεροβόλο πιστόλι 
στις δύο γυναίκες που ήταν στο κατάστημα και 
μαζί με τον νεαρό άρπαξαν τα κοσμήματα, αξίας 
περίπου 60.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης όμως ακού-
γοντας τον συναγερμό έσπευσε στο κατάστημα. 
Ακολούθησε μάχη μεταξύ τους και ο 60χρονος 
έπεσε τραυματισμένος από τη συμπλοκή που 
εξελίχθηκε με τη συμμετοχή και γειτόνων. Ο 
32χρονος βλέποντας το επεισόδιο άρχισε να 
τρέχει και επιβιβάστηκε στο κλεμμένο Audi με 
οδηγό τον 33χρονο.

Στα «μαλακά» όμως… μέσα
Η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο της  

Θεσσαλονίκης στον Σέρβο «Ροζ Πάνθηρα» προ-
κάλεσε ικανοποίηση στον ίδιο, καθώς ήταν χα-
μηλή. Οι δύο άλλοι συνεργοί του είχαν καταδι-
καστεί χρόνια νωρίτερα, καθώς συνελήφθησαν 

και άμεσα προφυλακίστηκαν, σε ποινή 9 χρόνων 
και 6 μηνών κάθειρξης και μάλιστα σε δεύτερο 
βαθμό. Πάντως η καταδίκη για τη ληστεία στην 
Εγνατία δεν ήταν μοναδική. Η σπείρα άλλωστε, 
δεν είχε διαπράξει τη μοναδική κλοπή ή ληστεία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του 
εκκρεμούν άλλα δύο εντάλματα για ακόμη δύο 
περιπτώσεις κλοπών και τον προσεχή Ιανου-
άριο πρόκειται η υπόθεση να εισαχθεί σε δίκη. 
Και αυτό δεν ολοκληρώνει τις δικαστικές περι-
πέτειές του, καθώς ήδη σε βάρος του επιβεβαι-
ώθηκε ότι εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης 
από τις ελβετικές αρχές για μία παρόμοια κλοπή, 
χωρίς ακόμη να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέ-
ρειες.

Η συμμορία των «Ροζ Πανθήρων» ήταν πο-
λυμελής και έδρασε σε όλο τον κόσμο. Πήραν το 
όνομά τους από έναν αξιωματικό της Σκότλαντ 
Γιαρντ, καθώς ύστερα από μία ληστεία κοσμη-
ματοπωλείου στο Λονδίνο, έκρυψαν ένα διαμά-
ντι σε ένα κουτί από γυναικεία κρέμα προσώπου. 
Με τον τρόπο αυτό μιμήθηκαν τον Φαντομά στην 
ταινία «Ροζ Πάνθηρας» με πρωταγωνιστή τον 
αείμνηστο Πίτερ Σέλερς. Οι διεθνείς διωκτικές 
αρχές εκτιμούν πως στην οργάνωση συμμετέ-
χουν περισσότεροι από 250 κλέφτες κοσμημα-
τοπωλείων, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι 
Σέρβοι και έδρασαν σε περισσότερα από 30 κρά-
τησε σε όλο τον κόσμο.
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Το να ανοίξεις ένα κατάστημα είναι εύκολο.
Το να το κρατήσεις ανοιχτό είναι τέχνη.
Σίγουρα είναι δυσκολότερο να ξεκινήσεις κάτι α�ό το μηδέν. Αν ενδιαφέρεσαι λοι�όν, να ε�ενδύσεις στο ε�όμενο ε�ιχειρηματικό σου 
βήμα, χωρίς να �άρεις το ρίσκο να �ροχωρήσεις σε άγνωστα μονο�άτια, τότε σίγουρα �ρέ�ει να συζητήσουμε το �λάνο face to face.

Στον όμιλο Sede διοίκηση και �ροσω�ικό 
μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: Σε κάθε 
σημαντική στιγμή της ζωής σας να είμαστε εμείς 
αυτοί �ου θα φροντίσουμε όχι μόνο να είστε 
αλλά και να αισθάνεστε όμορφες.

Εταιρικό Όραμα

Να ανα�τυσσόμαστε διαρκώς, βασιζόμενοι στο 
έμ�ειρο και καταξιωμένο �ροσω�ικό μας, στην 
συνεχή εκ�αίδευση των στελεχών μας και στην 
αξιο�οίηση όλων των νέων τεχνικών �ου 
υ�άρχουν στον χώρο της ομορφιάς, όντας 
έτοιμοι να σας �ροσφέρουμε ο�οιοδή�οτε 
α�οτέλεσμα ε�ιθυμείτε.

Α�οστολή

› Την χρήση του αναγνωρισμένου brand Sede και των ε�ώνυμων �ροϊόντων �ου το συνοδεύουν
› Αναγνωρίσιμη και μοναδική διαμόρφωση καταστήματος
› Τεχνογνωσία με βάση την ο�οία θα ε�ιλέξουμε το κατάλληλο σημείο για να στεγάσουμε το νέο σου ξεκίνημα
› Προδιαγραφές και �ρωτόκολλα λειτουργίας
› Management & Marketing
› Πλήρες εκ�αιδευτικό �ακέτο �ριν την εκκίνηση αλλά και καθ’όλη την διάρκεια της συνεργασίας μας

Ε�ιλέγοντας να έρθεις δί�λα μας κερδίζεις:

Τηλ.: 6944788496 | E-mail: marketing@sede.gr | Website: www.sede.gr

Σε �εριμένουμε α�ό κοντά για να συζητήσουμε όλα τα �αρα�άνω και μαζί να δημιουργήσουμε το νέο σου κατάστημα Sede!
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Γεμίζει με αστυνομικούς η «πυρίκαυστη» περιοχή λόγω εγκληματικότητας

Σχέδιο «καθαρίστε το κέντρο» 
για τη Θεσσαλονίκη
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Ειδικό σχέδιο για τη δράση της ΕΛ.ΑΣ. στην 
«πυρίκαυστη» περιοχή λόγω εγκληματικότητας, 
δηλαδή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εφαρμό-
ζεται το τελευταίο διάστημα, με στόχο να περιο-
ριστούν τα φαινόμενα ληστειών του δρόμου και 
μικροκλοπών που έχουν τρομοκρατήσει κατοί-
κους και επισκέπτες. Καμάρα, Ροτόντα, πλατεία 
Ναυαρίνου, σιδηροδρομικός σταθμός και πλα-
τεία Αριστοτέλους, είναι τα σημεία που «καίνε», 
καθώς η μικροεγκληματικότητα είναι αυτή που 
επηρεάζει περισσότερο την καθημερινότητα του 
πολίτη.

Στα επιτελεία της ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
βλέποντας τους δείκτες σε τέτοια περιστατικά  να 
φτάνουν στα ύψη το πρώτο εξάμηνο του 2019, 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, 
ξεκίνησαν τον σχεδιασμό αντιμετώπισης. Θεω-

ρούν πως το πρόβλημα είναι εφικτό να λυθεί, 
καθώς δεν πρόκειται για ομάδες που δρουν με 
οργάνωση και δομή, αλλά για να νεαρούς στην 
πλειοψηφία τους μετανάστες από την Αλγερία 
και το Μαρόκο, αλλά και τοξικομανείς, οι οποίοι 
υπάρχει δυνατότητα να περιοριστούν. Αντίθετα, 
η εγκληματικότητα στο επίπεδο των κλοπών και 
διαρρήξεων σε σπίτια περιορίζεται μόνον όταν 
οργανωμένες ομάδες που δρουν σε αυτό το επί-
πεδο εξαρθρώνονται.

«Τα αποτελέσματα από τα πρώτα στοιχεία 
του δευτέρου εξαμήνου του 2019 είναι ενθαρ-
ρυντικά και δείχνουν ότι το σχέδιο πετυχαίνει». 
Τα νούμερα που λαμβάνουν το τελευταίο διά-
στημα οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ., στα γραφεία τους 
στον δεύτερο όροφο του αστυνομικού μεγάρου 
της Μοναστηρίου, φαίνεται πως δείχνουν σχε-

τική μείωση της μικροεγκληματικότητας. Το 
σχέδιο, που υλοποιείται στον άξονα της έντονης 
ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στις πε-
ριοχές όπου υπάρχει πρόβλημα, στηρίζεται σε 
τέσσερις άξονες.

• Πρώτα στην ανάπτυξη πολλών δυνάμεων 
ταυτόχρονα στις περιοχές του κέντρου. Δηλαδή 
αστυνομικοί της Τάξης περιπολούν, ταυτόχρονα 
αστυνομικοί της διεύθυνσης Επιχειρήσεων είναι 
σε σταθερά σημεία και αστυνομικοί της ασφάλει-
ας πραγματοποιούν έρευνες.

• Ο δεύτερος άξονας είναι οι λεγόμενες «επι-
χειρήσεις σκούπα». Δηλαδή οι σαρωτικοί έλεγ-
χοι σε συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχει ζήτη-
μα εγκληματικότητας, σε πεζούς και οχήματα, 
ανεξάρτητα και όχι στοχοποιημένα.

• Η εμφανής αστυνόμευση αποτελεί τον τρί-
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Όπως αναδεικνύουν και στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα παράγει το ακριβότερο ρεύμα στην Ευ-
ρώπη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η μέση χονδρική τιμή του ρεύμα-
τος στη χώρα μας ήταν 65,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όταν ο μέσος όρος 
των ευρωπαϊκών χωρών κυμάνθηκε στα 43,3 ευρώ. Η τιμή αυτή είναι 
κατά 30 ευρώ ακριβότερη από την αντίστοιχη της Γερμανίας, κατά 24,3 
ευρώ ακριβότερη από αυτή της Βουλγαρίας και 14,5 ευρώ από της Ιτα-
λίας. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν το έλλειμμα ανταγωνιστικότη-
τας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, αλλά και την επιβάρυνση που 
αυτό δημιουργεί στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, 
με δεδομένο ότι τα ενεργειακά τιμολόγια αποτελούν βασικό παράγο-
ντα στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής της βιομηχανίας. 

Για να μπορέσουν οι ελληνικές βιομηχανίες να επιβιώσουν και να 
γίνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον, χρειάζεται δραστική 
μείωση του τελικού κόστους των ενεργειακών προϊόντων που χρη-
σιμοποιούν, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό του κόστους της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, ώστε να φθάσουμε σε 
επίπεδα ανάλογα των ευρωπαίων ανταγωνιστών. 

Είναι ανάγκη να σχεδιαστεί μια εθνική στρατηγική για τη μείωση 
του κόστους της ενέργειας, η οποία θα ξεκινά από τη λειτουργία μιας 
σύγχρονης, ελεύθερης αγοράς και τη θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαι-
σίου, που θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού, θα επιτρέπει τη 

μείωση του κόστους για τους προμηθευτές και κατ’ επέκταση των τι-
μών για τους καταναλωτές. Αντίστοιχη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη 
μείωση της φορολογίας, με μέτρα όπως η μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό 
αέριο που προορίζεται για βιομηχανική χρήση και ηλεκτροπαραγωγή. 
Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, στο πλαίσιο μέτρων για τη στήριξη των βιομηχανιών τους, αξι-
οποιούν σειρά ελαφρύνσεων και άλλων εργαλείων, προκειμένου να 
τους εξασφαλίσουν χαμηλότερους φόρους και ανταγωνιστικό κόστος 
ενέργειας. Οφείλει, λοιπόν, και η Ελλάδα να προχωρήσει στην ενσω-
μάτωση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέρ-
γειας, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ελάφρυνσης συγκεκριμένων 
κλάδων της ενεργοβόρου βιομηχανίας, με τρόπο συμβατό στο ευρω-
παϊκό δίκαιο ανταγωνισμού.  

Η διασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας αποτελεί προϋ-
πόθεση για την ενίσχυση του βιομηχανικού ιστού της χώρας, η οποία 
με τη σειρά της αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο στο πλαίσιο του πα-
ραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει, 
λοιπόν, να προχωρήσουμε με ταχύτερα και πιο αποφασιστικά βήματα 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικου Επιμελητηρίου Αθηνών

Ζητούμενο η μείωση του κόστους ενέργειας
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το άξονα και μάλιστα είναι το πρώτο μέτρο που εφάρμοσε 
η νέα ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, 
το ειδικό σχέδιο περιλαμβάνει αύξηση περιπολιών με δί-
δυμα ένστολων αστυνομικών και παράλληλα περιπολίες 
με συνοδεία αστυνομικού σκύλου. Στο σχέδιο αυτό προ-
στίθενται οι περιπολίες της νέας ομάδας «Πάνθηρες».

• Οι στοχευμένοι καθημερινοί έλεγχοι αποτελούν τον 
τελευταίο πυλώνα του ειδικού σχεδίου που εφαρμόζεται 
στο κέντρο. Τέτοιες επιχειρήσεις επικεντρώνονται κυρί-
ως είτε σε ελέγχους για πρόσωπα που εμπλέκονται με 
ναρκωτικά, είτε για μετανάστες που μένουν στην Ελλάδα 
χωρίς έγγραφα.

Οι «κόκκινες περιοχές»
Πέντε σημεία αποτελούν τον μόνιμο «πονοκέφαλο» 

της αστυνομίας καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές ανα-
πτύσσεται η μικροεγκληματικότητα. Τα δύο πρώτα συν-
θέτουν τον άξονα Καμάρα – Ροτόντα. Εδώ εντοπίζονται 
οι περισσότερες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών 
από τοξικομανείς. Τα ίδια πρόσωπα πολλές φορές πρω-
ταγωνιστούν σε ληστείες του δρόμου και σε κλοπές. Η 
συγκεκριμένη περιοχή καταγράφει συχνά τις ληστείες με 
αντικείμενο μικροποσά και κινητά τηλέφωνα και θύματα 
κυρίως νεαρούς, στην πλειοψηφία τους φοιτητές.

Η πλατεία Ναυαρίνου ουσιαστικά αποτελεί τη συνέ-
χεια  του προηγούμενου άξονα, όμως επεκτείνεται σε λη-
στείες του δρόμου που γίνονται στο κέντρο, όπως επίσης 
και σε αρπαγές τσαντών.

Η πλατεία Αριστοτέλους σε απόσταση αναπνοής από 
το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, αποτελεί ένα από 
τα σημεία όπου καταγράφονται αδικήματα, κατά βάση 
κλοπές. «Δεν μπορείς να αφήσεις πίσω σου τσάντα σε 
συγκεκριμένα καταστήματα», έλεγε χαρακτηριστικά αξι-
ωματικός της ασφάλειας. Βορειότερα εξακολουθούν να 

δρουν ομάδες που πωλούν λαθραία τσιγάρα.
Το τελευταίο σημείο όπου από τις αρχές καλοκαι-

ριού εντοπίζεται πρόβλημα είναι η ευρύτερη περιοχή 
του σιδηροδρομικού σταθμού. Η εγκληματικότητα εκεί 
επικεντρώνεται σε αντιπαραθέσεις και ξεκαθαρίσματα 
λογαριασμών για τον έλεγχο περιοχών μεταναστών και 
προσφύγων, μεταξύ τους, όπως και για τον έλεγχο του 
λαθρεμπορίου τσιγάρων. Επίσης τα επεισόδια που ση-
μειώνονται σχετίζονται πολλές φορές και με αμοιβές για 
διακίνηση μεταναστών προς τα σύνορα ή και από τα σύ-
νορα του Έβρου.

Εκτός των περιοχών αυτών, η εγκληματικότητα επε-
κτείνεται στις γειτονιές, όπου το πρόβλημα εντοπίζεται 
κυρίως σε κλοπές και διαρρήξεις σπιτιών, αλλά και κλο-
πές σε ΙΧ αυτοκίνητα. Εντονότερο είναι το πρόβλημα με 
τις διαρρήξεις σε περιοχές όπως Τούμπα, Αμπελόκηποι 
και Νεάπολη. Στα σημεία αυτά, οι διαρρήξεις γίνεται αντι-
ληπτό από ποιες ομάδες προέρχονται λόγω της συγκε-
κριμένης  μεθοδολογίας. 

Δηλαδή οι διαρρήκτες που χρησιμοποιούν πασπαρτού 
κλειδιά προέρχονται από ομάδες Γεωργιανών ή ομογε-
νών, ενώ οι παραβιάσεις σε μπαλκονόπορτες από ομάδες 
ρομά. Υπάρχει το φαινόμενο των κλοπών από δράστες 
που σπάζουν τις πόρτες όταν δεν είναι ασφαλείας, που 
συνήθως είναι τοξικομανείς. Αυτό που επισημαίνουν οι 
επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. για τις διαρρήξεις, είναι πως οι αυ-
ξομειώσεις παρατηρούνται ανάλογα με την εξιχνίαση 
υποθέσεων και την εξάρθρωση συγκεκριμένων ομάδων.

Η αύξηση του Α’ εξαμήνου
Παρ’ ότι στα επιτελεία της αστυνομίας στη Θεσσαλο-

νίκη καθησυχάζουν ότι στο δεύτερο εξάμηνο έχει περιο-
ριστεί η εγκληματικότητα και ειδικά τα όσα συμβαίνουν 

στον δρόμο, οι αριθμοί του Α’ εξαμήνου, σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2018, δεν είναι θετικοί. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. το 
πρώτο εξάμηνο του χρόνου σημειώθηκαν 263 ληστείες 
στη Θεσσαλονίκη, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι εί-
χαν σημειωθεί 220. Στις κλοπές και διαρρήξεις η αύξηση 
είναι μεγάλη, καθώς καταγράφηκαν 8.427 φέτος ενώ το 
πρώτο εξάμηνο του 2018 είχαν σημειωθεί 6.379. Ορια-
κά μειωμένες εμφανίζονται οι κλοπές οχημάτων και από 
1.184 πέρσι, περιορίστηκαν στις 1.158 φέτος.

«Είναι αλήθεια ότι έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα 
του δρόμου, όμως έχουν περιοριστεί έντονα τα σοβα-
ρά περιστατικά τα ένοπλα», σημείωνε αξιωματικός της 
ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο και η αντιμετώπιση της μικροεγκληματι-
κότητας μπορεί με το ειδικό σχέδιο έντονης ενίσχυσης 
των αστυνομικών δυνάμεων στα «προβληματικά» ση-
μεία να φέρνει αποτελέσματα, όμως υπάρχουν παράμε-
τροι που συνδέονται άρρηκτα με αυτό.

Κυρίως το μεταναστευτικό είναι από τα ζητήματα που 
ειδικά για τα αδικήματα του δρόμου (ληστείες και κλο-
πές) συνδέονται άμεσα με την εγκληματικότητα. Σε συ-
γκεκριμένα σημεία πλέον εκτιμάται πως τα αδικήματα σε 
ποσοστό 70% προέρχονται από μετανάστες, κυρίως από 
την Αλγερία, το Μαρόκο και τη Λιβύη. «Όσο αυτοί οι άν-
θρωποι δεν έχουν πού να μείνουν, δεν ξέρει κανείς τι θα 
απογίνουν και δεν υπάρχει λύση, θα βγαίνουν στο δρόμο 
για να βρουν χρήματα. 

Με οποιονδήποτε τρόπο», έλεγε επιστήμονας που 
έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. 
Συμπλήρωνε πως πολλοί από τους συγκεκριμένους νε-
αρούς είναι συνηθισμένοι από τέτοιες συνθήκες, καθώς 
πολλοί έχουν μεγαλώσει στον δρόμος τις χώρες τους και 
κατάφεραν να ξεφύγουν.
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Η θεομηνία που έπληξε τη Χαλκιδική τον 
περασμένο Ιούλιο και οι υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες που κατέβαλλαν τοπικοί φορείς και 
κρατικός μηχανισμός, φαίνεται πως δεν ξεχά-
στηκαν από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, που με την πρώτη 
ευκαιρία βρέθηκε ξανά στη Χαλκιδική για να 
συνομιλήσει με τους αιρετούς της περιοχής. Στο 
τραπέζι του διαλόγου τέθηκαν τα έργα αποκα-
τάστασης, αλλά και η προετοιμασία για τον χει-
μώνα από τους δήμους της Χαλκιδικής και την 
περιφερειακή ενότητα.

Στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, 
ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 
ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες που έλαβε 
ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Γιώργος για την 
αποκατάσταση των ζημιών όλο το διάστημα, 
ενώ άκουσε για τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο νομός τα τελευταία χρόνια λόγω των δυ-
σμενών καιρικών φαινομένων, με συνέπεια την 
πρόσκληση φυσικών καταστροφών.

Από την πλευρά του ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρ-
θηκε στις προτάσεις της Κυβέρνησης για την 
αναβάθμιση του ρόλου της Πολιτικής Προστα-
σίας και δήλωσε ότι θα είναι αρωγός της Πε-
ριφέρειας σε δράσεις που αποσκοπούν κυρίως 
στην πρόληψη, και στην αποκατάσταση ενδεχό-
μενων ζημιών από φυσικά φαινόμενα που μπο-
ρεί να προκύψουν.
Κασσάνδρα: Να γίνει σταθμός το πυροσβεστι-
κό φυλάκιο

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστα-
σίας Νίκος Χαρδαλιάς, επισκέφθηκε την Κασ-
σάνδρα συνοδευόμενος από αξιωματούχος 
του Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Ελλάδος 
και της Περιφέρειας. Η δήμαρχος Κασσάνδρας, 
Αναστασία Χαλκιά, και ο προϊστάμενος του Πυ-
ροσβεστικού Κλιμακίου Κασσάνδρας, επιπυρα-
γός Κυριάκος Χαλεπλής, τους υποδέχθηκαν στο 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κασσάνδρας.

Η δήμαρχος, που έχει αναλάβει την Πολι-
τική Προστασία ως επικεφαλής της στο δήμο, 
ανέπτυξε το σκεπτικό της δημοτικής διοίκησης 
στον κ. Χαρδαλιά, τονίζοντας ότι η πρόθεση της 
είναι η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας 
στο δήμο με τη συνεργασία όλων των συναρμό-
διων υπηρεσιών (της αστυνομίας, της πυροσβε-
στικής και τον εθελοντικών ομάδων διάσωσης) 
με δεδομένες τις ανάγκες της Κασσάνδρας για 
ασφάλεια των κατοίκων και των πολυάριθμων 
επισκεπτών της. Δεν παρέλειψε, επίσης, να επι-
σημάνει ότι ο δήμος θα συνδράμει τα μέγιστα 

προκειμένου να διεκδικηθούν όσα διαθέσιμα 
κονδύλια ΕΣΠΑ μπορούν να εκταμιευθούν για 
την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας της 
Κασσάνδρας, καθώς έως τώρα δεν είχε διεκδι-
κηθεί για να αξιοποιηθεί κανένας ευρωπαϊκός 
οικονομικός πόρος. Ένα σοβαρό ζήτημα που 
τέθηκε, επίσης, από τη δήμαρχο Κασσάνδρας 
ήταν η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμα-
κίου Κασσάνδρας σε Πυροσβεστικό Σταθμό.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας 
δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το αυξη-
μένο ενδιαφέρον της δημάρχου και δεσμεύτη-
κε ότι η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός στον δήμο 
Κασσάνδρας και σύντομα, μάλιστα, θα την επι-
σκεφθεί και στο δημαρχείο, προκειμένου να 
οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο η Πολιτική 
Προστασία στον δήμο.
Στον Πολύγυρο

Στον Πολύγυρο ο δήμαρχος, Αστέριος  Ζω-
γράφος, ενημέρωσε τον κ. Χαρδαλιά για τα 
έργα αντιπυρικής προστασίας του δήμου που 
βρίσκονται σε εξέλιξη στις περιοχές περιαστι-
κού δάσους Πολυγύρου, Βάβδου, Δουμπιών 

και Παλαιόχωρας, συνολικού προϋπολογισμού 
1.742.000 ευρώ, όπως επίσης και για τις ζημιές 
που υπέστη η περιοχή κατά τη διάρκεια των φυ-
σικών καταστροφών της 10ης Ιουλίου 2019.

Παράλληλα, ζητήθηκε η αύξηση των κον-
δυλίων για την πολιτική προστασία του δήμου, 
η απλοποίηση των διαδικασιών για έργα πολι-
τικής προστασίας και έκτακτης ανάγκης καθώς 
και η χρηματοδότηση των πυροσβεστικών υπη-
ρεσιών του νομού, των Δήμων και των εθελο-
ντικών ομάδων, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να 
βελτιωθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η 
πολιτική προστασία των περιοχών.

Η συζήτηση έγινε σε θερμό κλίμα και ελή-
φθησαν όλες οι διαβεβαιώσεις, ότι με ειδικό 
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα και στα 
πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2020-2027, η γενική 
γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα μπορεί να 
χρηματοδοτεί έργα πρόληψης και καταστολής, 
με παράλληλη απλοποίηση των διαδικασιών 
προγραμματισμού και εκτέλεσης των αναγκαί-
ων έργων.

Προτεραιότητα της Πολιτικής 
Προστασίας οι δήμοι της Χαλκιδικής

Ο γενικός γραμματέας Νίκος Χαρδαλιάς δεν ξέχασε τον νομό
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Ιστορικά η υγεία αποτελούσε ανέκαθεν το ύψιστο 
αγαθό. Μόνο που πολλοί λίγοι το απολάμβαναν στην 
ολότητα του. Στην Αρχαία Ελλάδα αποτυπώθηκε εμφατι-
κά με το πασίγνωστο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιή», 
μόνο που 2500 χρόνια πριν, η ιατρική στηριζόταν  κυρί-
ως στην πρόληψη, στην άθληση και στην ισορροπημέ-
νη διατροφή. Ο θεμέλιος λίθος της σύγχρονης ιατρικής 
τοποθετήθηκε τότε, όμως έπρεπε να περάσουν χιλιάδες 
χρόνια ώστε να να γίνουν οι σύγχρονες μεγάλες ανακα-
λύψεις των εμβολίων, των αντιβιοτικών, των ιατρικών 
μηχανημάτων όπως πχ ο ηλεκτροκαρδιογράφος ή το 
απλούστερο πιεσόμετρο και κυρίως έπρεπε να βελτιω-
θούν οι συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης για το σύνολο 
των ανθρώπων

..χμ…για το σύνολο είπαμε; Μάλλον όχι. Οι τεράστιες 
κοινωνικές ανισότητες του Μεσαίωνα αλλά και της με-
τέπειτα  εποχής , κατέστησαν το αγαθό της καλής υγείας 
ως προνόμιο των λίγων και ισχυρών, κυρίως οικονομικά. 
Αυτό οδήγησε τελικά και μετά από κοινωνικούς αγώνες, 
στην ανάγκη να δημιουργηθούν βελτιωμένες  δομές δη-
μόσιας υγείας και τελικά, να φθάσουμε στην σημερινή 
εποχή, όπου όλοι οι πολίτες δικαιούνται ίση και πλήρη 
ιατρική αντιμετώπιση. 

Είναι όμως τα πράγματα πλέον ρόδινα; Προφανώς και 
όχι. Όσοι έχουμε υπηρετήσει στις δημόσιες δομές υγείας 
αλλά και από το  μετερίζι της ιδιωτικής υγείας, γνωρί-
ζουμε από πρώτο χέρι τις μεγάλες παθογένειες του συ-
στήματος. 

Στην Ελλάδα το Ε.Σ.Υ όπως  δημιουργήθηκε στις 
αρχές τις δεκαετίας του 80, έχει ιστορικά φθάσει  σε μια 
οροφή παροχής υπηρεσιών, πιεζόμενο αφόρητα  από της 
δημοσιονομική πραγματικότητα, εσφαλμένες επιλογές 
του παρελθόντος αλλά και την αύξηση της προσέλευσης 
ασθενών στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Η κυ-
βέρνηση της Ν.Δ και του Υπουργείο Υγείας έχουν δώσει 
πρώτα δείγματα γραφής, κατανοώντας το πρόβλημα και 
υποστηρίζοντας μια δέσμη μέτρων που θα εφαρμόσουν 
το επόμενο διάστημα, ώστε να βελτιωθούν κατακόρυφα 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Βαρύτητα αναμένεται 
να δοθεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία 
οφείλει να αποτελέσει την προμετωπίδα αυτής της προ-
σπάθειας.

Χρειάζεται να έχει χαρακτηριστικά που θα καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Σε αυτή την κατάσταση βο-
ηθάει η πληθώρα ειδικών ιατρών στην χώρα μας, που 
αποτελούν πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό, τον οποίο  
συχνά δυστυχώς  «εξάγουμε» στις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρώπης .

 Απαιτείται να διαθέτει υλικοτεχνική αυτοτέλεια και 
επάρκεια υποδομών και μέσων. Ασθενοφόρα σύγχρονα 
και σε απαιτούμενο αριθμό ώστε να καλύπτονται οι ανά-

γκες, υποδομές υποδοχής εξοπλισμένες και στελεχωμέ-
νες με εξειδικευμένο προσωπικό. Οι νοσηλευτές και νο-
σηλεύτριες είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο 
ακόμη αποδοτικότερα, αν τους δοθούν τα απαιτούμενα 
μέσα. Είναι απαραίτητο να γίνουν προσλήψεις προσωπι-
κού εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο: Στις απομακρυ-
σμένες περιοχές της χώρας αλλά και στις «νευραλγικές» 
μονάδες των αστικών κέντρων. 

Θα ήταν ωφέλιμο να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η 
συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες όπως π χ. διάσω-
σης, αιμοδοσίας κλπ. Έτσι αφενός καλύπτονται κάποιες 
πάγιες ανάγκες με τις αξίες του εθελοντισμού και αφετέ-
ρου ενισχύεται η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες. 

Επίσης, η ενημέρωση σε θέματα υγείας και αθλητισμού 
των παιδιών στα σχολεία.

Ο προσανατολισμός στην πρόληψη είναι κοινωνική 
και εθνική ανάγκη. Είναι χρέος μας να μετατρέψουμε το 
σύστημα καταπολέμησης ασθένειας σε σύστημα προα-
γωγής της καλής υγείας. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Γκολιδάκης Διαμαντής 
Καρδιολόγος, PhD
Πολιτευτής Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΝΔ
Διεύθυνση: Ι.Πασσαλίδη 65, Καλαμαριά 
Τηλέφωνο: 2310 480555

Ο προσανατολισμός στην πρόληψη είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη

Υγεία για όλους
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Στο ELIXIR GYM NETWORK αγαπάμε την άσκηση και 
δείχνουμε τεράστιο σεβασμό στους ανθρώπους που μας 
εμπιστεύονται και όχι μόνο. Η ιστορία μας, αποδεικνύ-
ει την πίστη μας στον παραδοσιακό τρόπο άσκησης και 
γενικά την άσκηση σαν μέσο πρόληψης της υγείας και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Για εμάς, στο επίκεντρο 
βρίσκεται πάντα ο ασκούμενος, και αναζητούμε την τίμια 
συναλλαγή μαζί του, με απώτερο σκοπό να τον καθοδή-
γησουμε, μέσω της σωστής ενημέρωσης και της έμπνευ-
σης, να πετύχει τους στόχους του.

Στο πλαίσιο των ενεργειών μας, για την ενημέρωση 
των πολιτών, από το Νοέμβριο του 2020 είναι να ξεκινή-
σουμε μια καμπάνια ενάντια στην καθιστική ζωή και να 
παρακινήσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να 
σηκωθούν από τους καναπέδες και τις πολυθρόνες ώστε 
να αυξήσουν την φυσική τους δραστηριότητα εντός και 
εκτός εργασίας. Περισσότερη δραστηριότητα, περισσότε-
ρη ενέργεια, λιγότερα φάρμακα, λιγότερες ασθένειες….
μακροβιότητα, χαρούμενα πρόσωπα, περισσότερη διάθε-
ση για ζωή.

Η πρόοδος στην τεχνολογία, έχει ενθαρρύνει τον κα-
θιστικό τρόπο ζωής, γι’ αυτό πρέπει να εστιάζουμε στο να 
βρούμε τρόπους να κινηθούμε. Για πολλούς ανθρώπους, 
η εργασία στο γραφείο περιλαμβάνει εκτεταμένες χρονι-
κές περιόδους σε αυτό, ενώ για άλλους η καθημερινότη-
τα τους είναι μπροστά στην τηλεόραση, στον υπολογιστή 
και στο κινητό. Για μερικούς ίσως και όλη την ημέρα. 
Παρά την αυξανόμενη διαθεσιμότητα εργονομικών προ-
ϊόντων στο χώρο εργασίας και στο σπίτι αλλά και τις ευ-
έλικτες ώρες γυμναστικής, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι 
πολλοί άνθρωποι και υπάλληλοι γραφείου έχουν ήδη 
προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο σώμα τους ως αποτέλε-
σμα του να κάθονται όλη την ημέρα.

Συμπληρωματικά, ακόμη και εντός των σωματικά 
ενεργών ατόμων, υπήρχε ένας ισχυρός συσχετισμός με-
ταξύ καθίσματος και κινδύνου θνησιμότητας. Αυτή είναι 
μια σημαντική παρατήρηση γιατί υποδηλώνει ότι οι υψη-
λές ποσότητες καθίσματος δεν μπορούν να αντισταθμι-
στούν με περιστασιακή σωματική δραστηριότητα, ακόμα 
και αν η συχνότητα υπερβαίνει τις τρέχουσες συστάσεις 
για ελάχιστη σωματική άσκηση.

Ακολουθούν 11 ανεπιθύμητες ενέργειες στο σώμα 
που μπορεί να εμφανιστούν από το να κάθεται κανείς 
στο γραφείο του για πολύ καιρό.

1. Χαμηλές ενεργειακές δαπάνες 
Η καθιστική εργασία μειώνει τη θερμογένεση
2. Βραδύτερος μεταβολισμός 
Οι μειωμένες μυϊκές συσπάσεις εξαιτίας της καθιστι-

κής θέσης επιβραδύνουν την κάθαρση του λίπους από τη 
ροή του αίματος.

3. Θέση σε κίνδυνο 

Η καθιστή θέση προκαλεί την περιστροφή της πυέλου 
προς τα πίσω και ασκεί πίεση στους οσφυϊκούς δίσκους. 

4. Βλάβες στην πλάτη και στη σπονδυλική στήλη 
Η στατική φόρτιση των ιστών με την πάροδο του χρό-

νου ασκεί αδικαιολόγητη πίεση χαμηλά στην πλάτη.
5. Μειωμένη κοινωνική ικανότητα
 Η αλληλεπίδραση που περιορίζεται στην επικοινω-

νία μέσω του Διαδικτύου μειώνει την κοινωνική συμμε-
τοχή και ψυχολογική ευεξία.

6. Μοναξιά ή κατάθλιψη 

Η έλλειψη ηλιοφάνειας εξαιτίας της «απομόνωσης» 
στο γραφείο μπορεί να προκαλέσει έλλειψη βιταμίνης D 
και τελικά να οδηγήσει σε κατάθλιψη.

 7. Χρόνιος πόνος
Ανεπαρκείς στάσεις καθίσματος σε ένα γραφείο, προ-

καλούν υπερβολικές αυξήσεις της χαμηλής αντίληψης 
και οι σωματικοί πόντοι μπορούν να γίνουν τα συμπτώ-
ματα των χρόνιων ασθενειών όπως η οστεοαρθρίτιδα.

8. Παχυσαρκία 
Το να κάθεστε σε ένα γραφείο μειώνει τις ενεργειακές 

δαπάνες ενός ατόμου επειδή οι μεγάλες μυϊκές ομάδες 
του σώματος δεν χρησιμοποιούνται και η καύση θερμί-
δων μειώνεται στο ελάχιστο. 

9. Διαβήτης
Η καθημερινή καθιστή θέση σε γραφείο βλάπτει την 

ικανότητα του οργανισμού να χειρίζεται το σάκχαρο του 
αίματος.

10. Καρκίνος 
Τα επαγγέλματα χαμηλής σωματικής δραστηριότητας 

έχουν αυξημένη επίπτωση καρκίνου. 
11. Η θνησιμότητα από όλα τα αίτια επηρεάζεται αρ-

νητικά από την υπερβολική καθιστή στάση, ανεξάρτητα 
από τη σωματική δραστηριότητα. 

Μελέτη διαπίστωσε ότι ο παρατεταμένος χρόνος ανα-
μονής στην καθιστή θέση ήταν υπεύθυνος για το 6,9% 
των θανάτων. 

Ανησυχήσατε; 
Ακολουθούν συμβουλές για το πώς να κάθεστε λιγό-

τερο στην εργασία αλλά και στο σπίτι σας και να κινηθείτε 
περισσότερο για να ζήσετε καλύτερα. 

‣ Μετακινηθείτε περιοδικά από την θέση σας. 
‣ Σιδερώστε και διπλώστε τα ρούχα ενώ παρακολου-

θείτε τηλεόραση.
‣ Μείνετε όρθιοι ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο ή τρώτε 

μεσημεριανό.
‣ Χρησιμοποιήστε ένα ψηλό-όρθιο γραφείο. 
‣ Οργανώστε διαλείμματα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ημέρας.
‣ Εκτελέστε μερικές απλές ασκήσεις ή διατάσεις ενώ 

παρακολουθείτε τηλεόραση.
‣ Συζητήστε με τους συναδέλφους σας περπατώντας 

αντί να συγκεντρώνεστε σε αίθουσα συνεδριάσεων.
‣ Τοποθετήστε την επιφάνεια εργασίας σας πάνω από 

ένα διάδρομο, ώστε να μπορείτε να είστε σε κίνηση καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας.

‣ Περπατήστε ή ανεβείτε από τις σκάλες αντί να χρη-
σιμοποιήσετε το ασανσέρ.

‣ Ακολουθήστε ένα συστηματικό πρόγραμμα άσκη-
σης, το οποίο να περιλαμβάνει την μέθοδο Pilates

*Ο Αλέξανδρος Αλεξιάδης είναι καθηγητής Φυσι-
κής Αγωγής

Ένας διαφορετικός τρόπος ζωής ή μία συνήθεια 
που απενεργοποιεί σιωπηρά το σώμα μας;

Ο επικίνδυνος καθιστικός τρόπος ζωής 
Τ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Ι Α Δ Η * 
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Αφορά στην ενδοφλέβια έγχυση βιταμινών και ιχνο-
στοιχίιων. Η θεραπεία αυτή έχει κερδίσει μεγάλη δημοσι-
ότητα και απήχηση  στο κοινό τα τελευταία χρόνια.

Πολλές  δημοσιότητες όπως οι  kardasians και η 
Rhiana την  προβάλουν  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κλινικές  ενδοφλέβιων εγχύσεων ξεφυτρώνουν  
σαν μανιτάρια σε Αγγλία  και Αμερική και σιγά σιγά η ταση 
αυτή έρχεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Τι συμβαίνει στο σώμα κατά την ενδοφλέβια έγχυ-
ση; Οι πρώτες ενδοφλέβιες εγχύσεις αναπτύχθηκαν στη  
δεκαετία του 70 από τον John  Myers. H έρευνα του οδή-
γησε στη δημιουργία του γνωστού και πιο καθιερωμένου 
Myers coctail

Οι εγχύσεις αυτές διαρκούν 20 λεπτά ως μία
ώρα.  Γίνονται στο  χώρο του ιατρείου από εξειδικευ-

μεέο ιατρικό προσωπικό
Κατά την έγχυση το σώμα μας λαμβάνει μια μεγάλη 

περιεκτικότητα βιταμινών
Όταν οι βιταμίνες λαμβάνονται από το στόμα  ως συ-

μπληρώματα διασπώνται στο στομάχι και  στη συνέχεια 
περνούν στο υπόλοιπο γαστρεντερικό σύστημα. Πολλοί 
παράγοντες όπως η ηλικία,  η κατάσταση του μεταβολι-
σμού , η  γενική κατάσταση υγιείας , οι  αλληλεπιδράσεις 
με άλλα φάρμακα , οι  τροφές που ενδεχομένως λαμβά-
νει κάποιος  θα επηρεάσουν το τελικό ποσοστό 

Απορρόφησης.
Το  ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 20-40% όμως
με τις εγχύσεις το ποσοστό αυξάνεται κατακόρυφα 

στο 90%.
Το   υψηλό αυτό ποσοστό  σημαίνει υψηλότερη πρό-

σληψη από τα κυύταρα  του σώματος που θα χρησιμοποι-

ήσουν τα συτατικά του κοκτέιλ για να διατηρούνται υγιή 
και να  καταπολεμούν τις αρρώστιες.

Συμπερασματικά η θεραπεία αυτή είναι ένας γρηγο-
ρός και αποτελεσματικός τρόπος για να διοχετευτούν  
θρεπτικά  συστατικά στην  κυκλοφορία του σώματος

Ποια άτομα θα επωφεληθούν περισσότερο  από  τη 
θεραπεία αυτή και γιατί;

Τα  ενδοφλέβια κοκτέιλ χρησιμοποιούνται για πλήθος 
προβλημάτων υγείας.

Σε  γενικές γραμμές: ενισχύουν το ανοσοποιητικό, 
αυξάνουν τα επίπεδα ενέργειας, αποτοξινώνουν τον 
οργανισμό, επίσης προσφέρουν ενυδάτωση  και αντιγή-
ρανση στο δέρμα βοηθούν στην γρήγορη ενυδάτωση και 
αποκατάσταση  του σώματος μετά από έντονη  αθλητική 
δραστηριότητα  και βοηθούν στη ταχεία ανάρρωση  μετά 
από hangover ή jet lag.

Έχουν  επωφεληθίι σημαντικά άτομα  με άσθμα,  ημι-
κρανίες , ινομυαλγία,   σύνδρομο χρόνιας κόπωσης , μυϊ-
κούς   σπασμούς ,αλλεργίες και λοιμώξεις  του αναπνευ-
στικού συστήματος.

Επίσης  άτομα που δεν μπορούν να σιτίζονται επαρ-
κώς ή  πάσχουν απόκάποιο νόσημα που σχετίζεται με την 
απορροφητικότητα του γαστρεντερικού  σωλήνα.

Τι είδους βιταμίνες χρησιμοποιούνται και γιατί;
Δεν  υπάρχει όριο στο ποιες βιταμίνες θα χρησιμοποι-

ηθουν. Η  θεραπεία  αυτή είναι  ουσιαστικά customised 
ανάλογα με τις ανάγκες  του κάθε οργανισμού.

Οι  βιταμίνες που χρησιμοποιούμε είναι υδατοδιαλύ-
τες επομένως αφού το σώμα χρησιμοποιήσει ότι  χρειά-
ζεται  από τα συστατικά του κοκτέιλ η περίσσεια  θα απο-
βληθεί με τα ούρα.

Τα  συστατικά που κυρίως χρησιμοποιούμε είναι η βι-
ταμίνη C , το σύμπλεγμα των βιταμινών   Β,  το μαγνήσιο 
και το ασβέστιο.

Η έλειψη μαγνησίου σχετίζεται με προβλήματα δυ-
σκοιλιότητας , πονοκεφάλους  και μυικές κράμπες.

Εγχύουμε αντιοξειδωτικά  όπως η γλουταθειόνη. Η 
γλουταθειόνη ειναι συγκεκριμένα η μητέρα των αντιοξει-
δωτικών και ο μαέστρος στην αποτοξίνωση του σώματος.

Επίσης,   αμινοξέα που είναι η δομική ύλη των πρω-
τεινών.

Ποιες  είναι οι  ανεπιθύμητες ενέργειες; Η θεραπεία 
αυτή επιβάλεται να γίνεται από εξεικευμένο και πιστοποι-
ημένο ιατρικό προσωπικό.

Είναι  σημαντικό πριν την έγχυση να λαμβάνεται ένα 
πλήρες ιατρικό ιστορικό όπου καταγράφονται τα προ-
βλήματα υγειίς,  τυχόν αλλεργίες , τα φάρμακα που λαμ-
βάνει  το άτομο και τα συμπληρώματα διατροφής.

Οι  αντενδείξεις είναι λίγες κυρίως άτομα με συγκε-
κριμένες  νεφρολογικές η καρδιολογικές παθήσεις.

Είναι  δυνατόν στο σημείο έγχυσης να  δημιουργηθεί 
μια μικρή μελανιά που θα υποχωρήσει σε λίγες μέρες.

Πόσο διαρκεί η θεραπεία αυτή; Τα  αποτελέσματα γί-
νονται εμφανή σε 12-24 ώρες. Οι  βιταμίνες παραμένουν  
στον οργανισμό και διατηρούν τα επίπεδα τους για περί-
που 3 εβδομάδες.

Ενδοφλέβια θεραπεία με βιταμίνες

H νεα επαναστατική μέθοδος αντιγήρανσης
Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ  Φ Ι Κ Α

Διεύθυνση: Τσιμισκη 70, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο 2310-224439  
Site: Zoefika.gr | Fb: Ζωή Φικα δερματολόγος
Instagram: zoefikadermatologist
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Ζούμε στην εποχή της αμφισβήτησης. Σκεπτικισμός, 
συνωμοτικά σενάρια, μυθοπλασίες, υποθέσεις χωρίς 
αποδείξεις αιωρούνται γύρω από την αξία του εμβολια-
σμού…

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει χαρακτηρίσει 
την παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια «έναν 
από τους 10 σημαντικότερους κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία το 2019». Σημαντικό μερίδιο στην παραπληροφό-
ρηση έχει το διαδίκτυο. Το 20% των πολιτών ενημερώνε-
ται για τα εμβόλια από αναξιόπιστες ιστοσελίδες και άλλα 
κοινωνικά μέσα, όπου η λανθασμένη πληροφόρηση και 
οι δοξασίες γίνονται «viral».

Τα εμβόλια, από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του πε-
ρασμένου αιώνα, αποτελούν αναμφισβήτητα το καλύτε-
ρο «όπλο» πρόληψης έναντι των λοιμώξεων και κάποιον 
μορφών καρκίνου. H συμβολή τους εκτείνεται τόσο σε 
ατομικό όσο και σε επίπεδο κοινοτήτων, όπου υψηλά 
ποσοστά εμβολιασμών λειτουργούν ως προστατευτικός 
φραγμός με σκοπό την αποφυγή εκδήλωσης επιδημιών, 
μέσω της συλλογικής ανοσίας ή «ανοσίας της αγέλης».

Τα εμβόλια έσωσαν και σώζουν εκατομμύρια ανθρώ-
πους και με τη χρήση τους «εξαφανίστηκαν» ασθένειες 
όπως η ευλογιά. Χάρη σε αυτά οι παιδίατροι δεν αντιμε-
τωπίζουν πλέον διφθερίτιδα, πολιομυελίτιδα, τέτανο και 
άλλα λοιμώδη νοσήματα. 

 Οι εμβολιασμοί μαζί με την εξυγίανση του νερού 
αποτέλεσαν σταθμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας 
και προλαμβάνουν περίπου 2 με 3 εκατομμύρια θανά-
τους ετησίως. Παρόλα αυτά ακόμη και σήμερα 22 εκα-
τομμύρια βρέφη παγκοσμίως δεν εμβολιάζονται πλήρως 
και το τραγικό είναι ότι 1,5 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 
5 ετών πεθαίνουν από νοσήματα τα οποία μάλιστα προ-
λαμβάνονται με εμβολιασμό! 

Φυσική νόσηση και χρόνια λοίμωξη από ηπατίτιδα Β 
μπορεί να καταλήξει σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, ο 
τέτανος μπορεί να προκαλέσει το θάνατο, η παρωτίτιδα 
μπορεί να προκαλέσει στον άνδρα στειρότητα, νόσηση 
από πολυομελίτιδα μπορεί να επιφέρει παράλυση και η 
ερυθρά που θα μολύνει την έγκυο μπορεί να προκαλέσει 
συγγενή ερυθρά στο έμβρυο. Όλα αυτά είναι νοσήματα 
που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό από την παιδι-
κή ηλικία. Εξάλλου πετυχαίνοντας «τείχος προστασίας» 
προστατεύουμε άτομα στα οποία ο εμβολιασμός είναι 
αναποτελεσματικός, βρέφη που δεν έχουν εμβολιαστεί 
ακόμη, εγκύους και άτομα που δεν έκαναν την επαναλη-
πτική δόση. Επιπλέον συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση 
της ανθεκτικότητας των μικροβίων, διότι στην φυσική 

νόσηση ανεμβολίαστων ατόμων από μικροβιακή λοίμω-
ξη είναι απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικών.

Η αντι-εμβολιαστική τακτική των anti-vaxxers που 
έχει γίνει πλέον αισθητή και στην Ελλάδα είχε ως αποτέ-
λεσμα την επανεμφάνιση ξεχασμένων ασθενειών όπως 
η ιλαρά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), 
στην Ελλάδα το 2018 σημειώθηκαν 3.258 κρούσματα 
ιλαράς, αριθμός που φέρνει τη χώρα μας στην τρίτη χει-
ρότερη θέση μετά την Ουκρανία και την Σερβία. Και όλα 
αυτά για μια ασθένεια που προλαμβάνεται 100% με ένα 
απλό, ασφαλές εμβόλιο...

Αν και η αξία τους είναι αδιαμφισβήτητη, σήμερα τα 
εμβόλια πληρώνουν το «τίμημα» της επιτυχίας τους 
αφού υπάρχουν άτομα που τα αμφισβητούν, νέοι γονείς 
που αγνοούν τα χειρότερα και να εστιάζουν το φόβο τους 
σε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Η πιο συχνή αιτία αποχής από τον εμβολιασμό αποτε-
λεί ο προβληματισμός για την ασφάλεια των εμβολίων. 

Συγκεκριμένα εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να προκα-
λέσουν σοβαρές ασθένειες και παρενέργειες, κι ότι οι επι-
πτώσεις τους σε βάθος χρόνου είναι άγνωστες.

Τα εμβόλια είναι γενικώς ασφαλή. Η κυκλοφορία 
τους επιτρέπεται μόνο αν εξασφαλισθούν όλες οι απα-
ραίτητες προϋποθέσεις από τους εθνικούς και διεθνείς 
οργανισμούς (ΕΟΦ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
κλπ.) Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη 
σύνδεση των εμβολίων με την ανάπτυξη νοσημάτων. Οι 
πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες αντιδρά-
σεις στο σημείο της ένεσης, όπως ερυθρότητα. Είναι πι-
θανότερο κάποιος να υποστεί σοβαρές βλάβες από την 
ασθένεια, παρά από το εμβόλιο. Για παράδειγμα η πολι-
ομυελίτιδα μπορεί να προκαλέσει παράλυση και πολλά 
νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό μπορούν 
να επιφέρουν θάνατο, όπως η μηνιγγίτιδα.

Κύρια ανησυχία υπήρχε για το τριπλό εμβόλιο MMR 
(ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας) όταν το 1998 δημοσιεύ-
τηκε σε ιατρικό περιοδικό μελέτη που το συσχέτιζε με τον 
αυτισμό.  Αν και η μελέτη αποσύρθηκε διότι κρίθηκε ελ-
λιπής και προβληματική, προκάλεσε σύγχυση και πανι-
κό. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη σύνδεσης μεταξύ εμβολί-
ου MMR και αυτισμού ή αυτιστικών διαταραχών. Μάλιστα 
οι συνέπειες από τις παραπάνω ασθένειες μπορεί να είναι 
ολέθριες. Η ιλαρά και η ερυθρά είναι ασθένειες που άρ-
χισαν σήμερα να επανεμφανίζονται και  μπορούν να επι-
φέρουν και το θάνατο ενώ σε μια καλύτερη «εκδοχή» η 
ιλαρά μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα και τύφλωση. 
Αν μία έγκυος κολλήσει ερυθρά, το έμβρυο θα γεννηθεί 
με συγγενείς ανωμαλίες κατά τη διάπλαση (μικροκεφα-
λία, καρδιοπάθεια).

Ένας άλλος φόβος για τα εμβόλια αναφέρει ότι περι-
έχουν υδράργυρο που είναι επικίνδυνος. Η θειομερσάλη 
είναι μια οργανική χημική ένωση που περιέχει υδράργυ-
ρο και προστίθεται σε μερικά εμβόλια σαν συντηρητικό. 
Ο υδράργυρος είναι στοιχείο της φύσης που υπάρχει στον 
αέρα, το νερό και το έδαφος. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι 
η ποσότητα της θειομερσάλης που χρησιμοποιείται στα 
εμβόλια αποτελεί κίνδυνο στην υγεία. 

*Η δρ. Μαρία Χατζηδημητρίου είναι Ιατρός βιοπα-
θολόγος.

Ο εμβολιασμός αποτελεί αναμφισβήτητα το καλύτερο «όπλο» πρόληψης 
έναντι των λοιμώξεων και κάποιον μορφών καρκίνου

Επικίνδυνη 
η αντι-εμβολιαστική τακτική

Τ Η Σ  Δ Ρ .  Μ Α Ρ Ι Α Σ  Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ * 
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Η Ολική Αντικατάσταση (ή Αρθροπλαστική) του Γό-
νατος είναι η μόνη ενδεδειγμένη θεραπεία για την προ-
χωρημένη αρθρίτιδα του γόνατος. Στην επέμβαση αυτή 
γίνεται αφαίρεση του φθαρμένου τμήματος του γόνατος 
και τοποθετείται μία πρόθεση, μία νέα δηλαδή τεχνητή 
άρθρωση. Η επέμβαση αυτή επιτυγχάνει την ανώδυνη 
κίνηση και λειτουργικότητα του γόνατος.

 Οι επεμβάσεις αυτές, που είναι μεγάλες και 
σοβαρές, παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα επώδυνες, αιματη-
ρές, και συνοδευόταν από παρατεταμένο χρόνο αποκα-
τάστασης. Σήμερα υπάρχουν ειδικές τεχνικές, εργαλεία 
και προθέσεις που επιτυγχάνουν ταχύτερη και ανώδυνη 
κινητοποίηση, η δε επιβίωσή τους ξεπερνά κατά πολύ τις 
προηγούμενες (υπολογίζεται ότι το 80% ξεπερνά τα 25 
χρόνια).

Για να γίνει εφικτό όμως αυτό πρέπει να συντρέχουν 
ορισμένες προϋποθέσεις. Η επέμβαση αυτή για περιγρα-
φικούς λόγους μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια:

1. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την προσπέλαση, 
την χειρουργική τομή δηλαδή, που προσεγγίζεται η άρ-
θρωση του γόνατος. Η σωστή προσπέλαση επηρεάζει 
καθοριστικά το άμεσο αλλά και μερικές φορές και το τε-
λικό αποτέλεσμα. Με τις συνήθεις προσπελάσεις γίνεται 
τομή του τετρακεφαλικού τένοντα ή του μυός και μετά το 
πέρας της επέμβασης γίνεται συρραφή τους. Αυτό όμως 
δημιουργεί επώδυνες κινήσεις, καθυστέρηση της αποκα-
τάστασης και ενδεχομένως όχι καλό τελικό λειτουργικό 
αποτέλεσμα. Η καλύτερη, η πλέον ατραυματική αλλά και 
ανώδυνη προσπέλαση είναι η “subvastus”, δηλαδή κάτω 
από τον μυ. Με αυτήν, δεν κόβεται ο μυς και ο τένοντας, 
και μετά το πέρας της επέμβασης ο μυς επανέρχεται στη 
θέση που ήταν χωρίς να έχει επηρεαστεί καθόλου. Με αυ-
τόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η άμεση (σε 2-3 ώρες) και 
πλέον ανώδυνη κινητοποίηση και βάδιση του ασθενούς!

2. Το δεύτερο στάδιο που επηρεάζει την θετική έκβα-
ση της επέμβασης αυτής είναι η σωστή παρασκευή και 
προετοιμασία του οστού, ώστε η πρόθεση που θα τοπο-
θετηθεί να έχει τον σωστό προσανατολισμό. Αυτό όμως 
δεν είναι πάντα εύκολο, επειδή η κίνηση της άρθρωσης 
του γόνατος είναι εξαιρετικά  πολύπλοκη. Επιπλέον, πολ-
λές φορές υπάρχουν διάφορες τεχνικές δυσκολίες όπως 
παχύσαρκο πόδι, μεγάλη παραμόρφωση ή/και δυσκαμ-
ψία του γόνατος. 

Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, εκτός από 
την εμπειρία του χειρουργού, υπάρχουν και ορισμένα 
σύγχρονα εργαλεία τα οποία βοηθούν ή και κατευθύνουν 
τον χειρουργό στον σωστό προσανατολισμό της παρα-
σκευής του οστού.

 Σε αυτά περιλαμβάνεται η χρήση ψηφιακών συστη-
μάτων και ηλεκτρονικού υπολογιστή και που αποκαλού-

νται πλοηγοί (navigators, πχ iAssist). Ουσιαστικά αυτό 
που γίνεται είναι ότι μέσω κάποιων εξαρτημάτων που 
τοποθετούνται διεγχειρητικά στο γόνατο, λαμβάνονται 
δεδομένα όσον αφορά τον προσανατολισμό της φυσιο-
λογικής θέσης της άρθρωσης του γόνατος. Ο χειρουργός 
με τα δεδομένα που λαμβάνει κατευθύνει τα εργαλεία 
παρασκευής των οστών στην ενδεδειγμένη θέση.

Ένας άλλος τρόπος (PSI – Patients Specific 
Instruments) είναι η κατασκευή ενός προπλάσματος ει-
δικού για κάθε ασθενή και για κάθε γόνατο μέσω μίας ει-
δικής προεγχειρητικής μελέτης με αξονική τομογραφία. 
Αυτό το πρόπλασμα εφαρμόζεται κατά την διάρκεια του 
χειρουργείου στο γόνατο και καθοδηγεί την επιδιωκόμε-
νη παρασκευή των οστών.

Το πλέον σύγχρονο σύστημα όλων είναι το ρομπο-
τικό, το οποίο εξασφαλίζει την σωστή παρασκευή των 
οστών του γόνατος και δεν επιτρέπει στον χειρουργό να 
κάνει λάθος.

3. Τέλος, το τρίτο στάδιο αφορά την σωστή τοπο-
θέτηση και εφαρμογή της πρόθεσης και που εξαρτάται 
αποκλειστικά από την εμπειρία του χειρουργού. Επίσης, 
η χρήση διάφορων φαρμάκων που ενίενται στα σωστά 
σημεία διεγχειρητικά στους ιστούς, οδηγεί στο ταχύτερο 
και καλύτερο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Με τον συνδυασμό όλων των ανωτέρω επιτυγχάνε-
ται:

- η πλέον ανώδυνη επέμβαση, 
- μειωμένη απώλεια αίματος 
- ταχύτερη και άμεση κινητοποίηση και επομένως 

μειωμένη παραμονή στην κλινική (1-2 ημέρες)
- καλύτερο εύρος κίνησης 
- ελαχιστοποίηση επιπλοκών 
- την μικρότερη τομή του δέρματος και τέλος
- αυξημένη επιβίωση της Αρθροπλαστικής 

Ειδικές τεχνικές, εργαλεία και προθέσεις επιτυγχάνουν ταχύτερη και ανώδυνη κινητοποίηση

Νεότερα δεδομένα στην Ολική 
Αρθροπλαστική Γόνατος

Τ Ο Υ  Δ Ρ .  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Κ Ο Υ Μ Π Η *

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ
Ορθοπεδικός Χειρουργός
-Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
-τ. Πρόεδρος του Τμήματος Ισχίου και Γόνα-
τος
της Ελληνικής Ορθοπεδικής Εταιρείας (ΕΕ-
ΧΟΤ)
-Μετεκπαιδευθείς στην Αμερική στην Χει-
ρουργική Γόνατος και Ισχίου
- τηλ: 2310-220628
- e-mail: koukoubi@otenet.gr
- www.hipkneereplacement.eu, www.hkr.gr
- Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
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To Vlachos Medical Fitness Center είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο 
πρόληψης, αντιμετώπισης και ενδυνάμωσης με επιστημονική και θερα-
πευτική κατεύθυνση. Στο κέντρο μας εξειδικευμένοι επιστήμονες φυσικής 
αγωγής, αθλητισμού και αθλητιατρικής, με πολυετή εμπειρία, αξιοποιούν τις 
εφαρμογές της θεραπευτικής άσκησης. Η σωστή και συστηματική άσκηση 
μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη στην υγεία, αλλά και στον άνθρωπο 
σαν ολότητα. Η θεραπευτική εφαρμογή της άσκησης αποτελεί ήδη από 
την αρχαιότητα πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία της ιατρικής επιστήμης. 
Στις εγκαταστάσεις μας θα βρείτε όργανα τελευταίας τεχνολογίας, κατα-
σκευασμένα από την Proxomed, κορυφαία γερμανική εταιρεία αθλιατρικού 
εξοπλισμού. Κάθε μηχάνημα διαθέτει ειδικό υπολογιστή όπου αξιολογείται η 
δύναμη και η αντοχή σας μέσω τεχνολογίας biofeedback. Ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα σας παρέχουμε αναλυτική έκθεση ώστε να ελέγχετε την πρόοδο 
της φυσικής σας κατάστασης.

Νίκος Βλάχος

M.A. Sports Science 
& Sports Medicine,
Θεραπευτική  
Γυμναστική

To Vlachos Medical Fitness Center εκτός 
από τη θεραπευτική γυμναστική σας παρέχει επί-

σης γενικά προγράμματα άσκησης και fitness όπως: 
yoga, pilates, aerobic, step, κ.ά., καθώς και εξειδι-
κευμένα προγράμματα personal training, υπό την 
εποπτεία εξειδικευμένων επαγγελματιών και με τη 

χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων άθλησης 
σε έναν ολοκαίνουργιο χώρο υψηλής ποιότητας και 

αισθητικής. Επιπλέον στο κέντρο μας σας παρέχουμε 
εξειδικευμένες αναλύσεις και μετρήσεις υγείας, όπως: 

Μέτρηση δύναμης, Μέτρηση και αξιολόγηση για την 
σπονδυλική στήλη, εξειδικευμένες μετρήσεις για την 

απόδοση και τις σωματικές λειτουργίες. Οι συντε-
λεστές και υπεύθυνοι του Vlachos Medical Fitness 

Center είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν μέσω της 
άσκησης να κερδίσετε την υγεία σας, καθώς και το 

στοίχημα με τον εαυτό σας.

Εάν υποφέρετε εδώ και χρόνια από πόνους στη μέση και τίποτα δεν έχει αποδειχθεί 
ότι φέρνει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, τότε γνωρίζετε πολύ καλά πόσο πολύ τα 
συμπτώματα αυτά μειώνουν την ποιότητα της ζωής σας. Όποιος πονάει, έχει την τάση 
να φυλάγεται και να αποφεύγει ορισμένες κινήσεις. Έτσι ξεκινάει ένας φαύλος κύ-
κλος. Πολυάριθμες έρευνες έχουν δείξει ότι η βασική αιτία για τους πόνους της μέσης 
είναι συχνά η ανεπαρκής λειτουργία του μυϊκού συστήματος. Οι χρόνοι πόνοι της 
μέσης δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα, διότι τα διάφορα συμπτώματα παθή-
σεων της σπονδυλικής στήλης μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικά αίτια. Για το λόγο 
αυτό αφιερώνουμε πολύ χρόνο για τη διάγνωση. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες 
επιστημονικές γνώσεις και τις πιο σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, 
αναπτύσσουμε ένα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης για κάθε ασθενή με τα βέλτι-
στα αποτελέσματα. Η διάγνωση και η αποκατάσταση της μυϊκής λειτουργίας με τη 
βοήθεια υπολογιστή επιτρέπει να μετρηθούν οι μυϊκές ανισορροπίες της σπονδυλικής 
στήλης. Βάσει των καταγεγραμμένων τιμών, καταρτίζουμε ένα εξειδικευμένο πλάνο 
ασκήσεων ειδικό για την περίπτωσή σας. Το Vlachos Medical Fitness Center είναι ένα 
εξειδικευμένο κέντρο πρόληψης, αντιμετώπισης και ενδυνάμωσης με επιστημονική 
και θεραπευτική κατεύθυνση.

Κωστή Παλαμα 33, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2311 27.22.95, 
E-mail: info@medical-fitness.gr | Facebook: medicalfitnesscenterthess
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Θα μπορούσε να μοιάζει με την πιο ρομαντική ιστορία 
αγάπης αλλά είναι απλώς μια βιολογική διαδικασία... ή 
μήπως όχι; Μια ένωση, μια έναρξη, η στιγμή που αρχίζει 
η δημιουργία ενός ανθρώπινου πλάσματος. Η στιγμή που 
το σπερματοζωάριο συναντά το ωάριο. ‘Άλλοτε αποτέλε-
σμα μιας ευχάριστης στιγμής για πολλά ζευγάρια ή το 
τέλος ενός επώδυνου και δαπανηρού αγώνα για κάποια 
άλλα. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Η βιολόγος 
αναπαραγωγής με 25 χρόνια εξειδίκευσης στις εξετάσεις 
σπέρματος Θεοδοσία Ζεγκινιάδου εξηγεί ποιοι είναι οι 
λόγοι που “σαμποτάρουν” την ένωση του ωαρίου με το 
σπερματοζωάριο.

“Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες. Για να φτάσει το 
σπερματοζωάριο στο ωάριο έχει να διανύσει ένα μακρύ 
δρόμο στον οποίο το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ο τρά-
χηλος. Αφού λοιπόν προσπεράσει τον τράχηλο πρέπει 
να κολυμπήσει μέχρι την σάλπιγγα για να συναντήσει το 
ωάριο και εκεί έχει ένα πιο δύσκολο έργο: πρέπει να προ-
σπεράσει το σκληρό περίβλημα που περιβάλει το ωάριο, 
μετά να συνδεθεί με την μεμβράνη του για να μπει μέσα 
και τέλος να ξεδιπλώσει το γενετικό του υλικό, το γνωστό 
μας DNA για να γίνει η ένωσή του με το DNA του ωαρίου 
και να έχουμε την δημιουργία του εμβρύου. Σε όλα αυτά 
τα στάδια μπορεί κάτι να μην πάει καλά με αποτέλεσμα 
να εμφανίζεται υπογονιμότητα στο ζευγάρι”.

Και πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, κ. 
Ζεγκινιάδου; “Αν γίνει διάγνωση η θεραπεία είναι το 

εύκολο βήμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημά-
των λύνεται με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Εκεί το 
σπερματοζωάριο το «αναγκάζεις» να μπει στο ωάριο, 
προσπερνώντας όλους τους μοριακούς μηχανισμούς που 
κανονικά απαιτούνται”.

Μπορεί ένα ζευγάρι να έχει σαφή εικόνα για το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει; “Είναι πραγματικά ζητού-
μενο το να περιοριστεί η υπογονιμότητα και αυτό θα γίνει 
με την σωστή διερεύνηση του ζευγαριού. Ο σωστός έλεγ-
χος αναφέρεται όχι μόνο στην γυναίκα, που αποτελεί και 
το συνηθισμένο σενάριο, αλλά και στον άνδρα. Υπάρχουν 
πολλές εξειδικευμένες εξετάσεις πλέον που μπορούν να 
μας δώσουν πληροφορίες για την γονιμοποιητική ικανό-
τητα ενός δείγματος σπέρματος. Είναι επίσης ζητούμενο 
να περιοριστεί ο αριθμός των άσκοπων θεραπειών, που 
ταλαιπωρούν τα ζευγάρια σωματικά, ψυχικά και οικονο-
μικά”.

Πόσο σημαντική είναι η εξέταση του σπερμοδιά-
γραμματος; “Το σπερμοδιάγραμμα είναι μόνο η αρχή. Σε 
αυτό πρέπει να προστεθούν ειδικά τεστ για τον έλεγχο 
των μικροβίων, για την ποιότητα του DNA ή για τα χρω-
μοσώματά τους. Πλέον ελέγχουμε την παρουσία ελευ-
θέρων ριζών, που βλάπτουν πολύ όλα τα κύτταρα και σε 
λίγο καιρό ο έλεγχος θα γίνεται και σε επίπεδο γονιδίου. 
Τα αποτελέσματα από το σύνολο αυτών των εξετάσεων 
θα καθορίσουν την σωστή θεραπεία”.

Η βιολόγος αναπαραγωγής θεοδοσία Ζεγκινιάδου
δίνει απαντήσεις για την υπογονιμότητα 

Όταν το σπερματοζωάριο συνάντησε το ωάριο...

Διεύθυνση:Φραγκίνη 7 
546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 282242 - 2310 284200

Email: info@andrologylab.gr
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  Υ Γ Ε Ι Α

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα ποσοστά των 
ανθρώπων που υποφέρουν από σύνδρομο χρόνιας κό-
πωσης, μια «αόρατη», σύγχρονη νόσο που κάνει την 
εμφάνισή της όταν ο οργανισμός στρεσάρεται. «Το ανα-
γνωρισμένο μόλις το 2015 Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης 
είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαταραχή, που χαρακτη-
ρίζεται από ένα σύνολο ψυχολογικών και σωματικών συ-
μπτωμάτων, με κυρίαρχα την εξάντληση και την επίμονη 
κούραση, η οποία δεν ερμηνεύεται από άλλη παθολογι-
κή κατάσταση του ασθενούς και δεν μπορεί να αμβλυνθεί 
με τον ύπνο ή την ανάπαυση, αλλά επιδεινώνεται με τη 
σωματική ή την πνευματική δραστηριότητα», μας εξηγεί 
η ιατρός Λειτουργικής, Προληπτικής, Αντιγηραντικής και 
Αναγεννητικής Ιατρικής Δρ. Νικολέτα Κοḯνη, M.D., επι-
στημονική υπεύθυνη για το σύστημα Λειτουργικής Ιατρι-
κής στην Ιατρική μονάδα ΙΑΤΩΡ. 

Το σύνδρομο μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε άν-
θρωπο ηλικίας από 20 έως 50 ετών, αλλά και εφήβους, 
συνηθέστερα μεταξύ 13-15 ετών. Ιδιαίτερα επιρρεπείς 
είναι οι γυναίκες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες 
και καταστάσεις που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 
για εμφάνιση του συνδρόμου, όπως η κακή διατροφή, η 
κατάχρηση ουσιών, ο ελλιπής ύπνος, αλλά και χρόνιες 
λοιμώξεις ή κόπωση των επινεφριδίων κατά τη διάρκεια 
της κύησης. Επιπλέον, χρόνιες ασθένειες ή αυτοάνοσα 
νοσήματα μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό, ιδιαίτε-
ρα αυτά που για τη θεραπεία τους χορηγούνται κορτικο-
στεροειδή φάρμακα.

Εκτός από την έντονη κούραση, στα συμπτώματα που 
προκαλεί στους ασθενείς περιλαμβάνονται διαταραχές 
ύπνου, απώλεια μνήμης και ελλιπής συγκέντρωση, ψυ-
χολογική κούραση, ανεξήγητος μυϊκός και αρθρικός πό-
νος, πονοκέφαλος, διόγκωση λεμφαδένων στον λαιμό ή 
τη μασχάλη, πονόλαιμος και ζαλάδα ή/και ναυτία, αίσθη-
μα «θολούρας», δυσκολίες προσανατολισμού, προβλή-
ματα ισορροπίας, ταχυκαρδίες, αλλεργίες ή ευαισθησία 
σε τροφές, οσμές, φάρμακα, χημικά και στον θόρυβο.

Τα αίτια εμφάνισης του Συνδρόμου Χρόνιας Κόπωσης 
είναι άγνωστα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες, μεταξύ αυτών 
οι ιογενείς λοιμώξεις, καθώς και ψυχολογικοί, ορμονικοί, 
ανοσολογικοί και κληρονομικοί παράγοντες. Ορισμένοι 
ειδικοί πιστεύουν ότι προκαλείται από ένα συνδυασμό 
παραγόντων, όπως υπερδραστήριο ανοσοποιητικό και 
ορμονικές διαταραχές. Και γι’ αυτό η διάγνωση απαιτεί 
προσοχή και εξειδίκευση.

«Όλες οι προαναφερόμενες πιθανές αιτίες αποτε-
λούν για τον οργανισμό στρεσογόνους παράγοντες, οι 
οποίοι επιδρούν στα επινεφρίδια. Αυτά, προκειμένου να 
αντιρροπήσουν κάθε κατάσταση στρες, αρχικά υπερλει-
τουργούν, εκρέοντας αδρεναλίνη, κορτιζόλη και κατεχο-
λαμίνες, για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες όλων των 

οργάνων και συστημάτων του οργανισμού. Οι ορμόνες 
αυτές ρυθμίζουν την παραγωγή και αποθήκευση ενέρ-
γειας, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, τον καρδιακό 
ρυθμό, τον μυϊκό τόνο, καθώς και άλλες διαδικασίες για 
την αντιμετώπιση του στρες. Σύντομα, όμως, τα επινεφρί-
δια κουράζονται από την υπερπροσπάθεια, οπότε σε ορι-
σμένους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, εμφανίζεται 
το σύνδρομο».

«Προς το παρόν η σύνθετη, αλληλένδετη και πολύ-
πλοκη φύση του συνδρόμου καθιστά τη θεραπεία του 
δύσκολη. Η αντιμετώπισή του επικεντρώνεται στην ανα-
κούφιση των συμπτωμάτων», διευκρινίζει η Δρ. Κοΐνη, 
προσθέτοντας ότι αρχικά προέχουν η αναζήτηση και ο 
εντοπισμός τους. Οι ασθενείς υποβάλλονται σε ειδικές 
κυτταρικές εξετάσεις και η θεραπεία τους καθορίζεται 
από τα αποτελέσματα. Η μέση διάρκεια αυτής είναι 6 
μήνες, ωστόσο οι ασθενείς νιώθουν αξιοσημείωτη βελ-
τίωση από τις πρώτες εβδομάδες. Η θεραπεία αποσκο-
πεί στην επαναφορά της φυσιολογικής λειτουργίας των 
επινεφριδίων, η οποία επιτυγχάνεται με αλλαγή της δι-
ατροφής, λήψη φυσικών (βιομιμητικών) ορμονών και 
αποκατάσταση οποιασδήποτε ανεπάρκειας, Κυτταρικού 
Επιπέδου.

Τα συναισθήματα, η τέχνη 
και ο ρόλος των ορμονών
Τα συναισθήματα μπορεί να επηρεάσουν βαθιά και 

ουσιαστικά την υγεία και την ποιότητα ζωής, αλλά αυτά 
με τη σειρά τους είναι ευάλωτα στις ορμονικές επιδρά-

σεις, οι οποίες μπορεί να τα επηρεάσουν, να τα δημιουρ-
γήσουν ή να τα τροποποιήσουν. Νέα ευρήματα από σημα-
ντικές μελέτες συγκλίνουν ότι ανάλογες επιδράσεις στα 
συναισθήματα ασκεί και η τέχνη σε κάθε της μορφή.

«Το συναίσθημα δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι αίσθη-
ση, αλλά κάτι βαθύ, εσωτερικό, που επιδρά στο σώμα 
προκαλώντας δάκρυ, χαμόγελο, αλλαγή στον καρδιακό 
ρυθμό, εφίδρωση και διάφορες άλλες βιολογικές αντι-
δράσεις», τονίζει η ενδοκρινολόγος Παρή Ράπτη, διδά-
κτωρ του Πανεπιστημίου του Μιλάνου. «Είναι κάτι που 
εκφράζεται με τη φωνή, τη στάση του σώματος και τη μι-
μική του προσώπου, αποκαλύπτοντας τη χαρά, τη λύπη, 
τον φόβο, τον θυμό, το μίσος, τη θλίψη, το άγχος, την 
ευτυχία, την έκπληξη, την αποστροφή, την ντροπή, την 
ελπίδα».

Όπως εξηγεί η Δρ. Ράπτη, οι ορμόνες, μέσω πολύπλο-
κων επιδράσεων και νοητικών διεργασιών, λειτουργούν 
ως δημιουργοί και τροποποιητές συναισθημάτων.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος παράγει συναισθήματα, 
κάτω από την επίδραση του έσω κόσμου μέσω των ορ-
μονών και του έξω περιβάλλοντος μέσω των αισθήσεων 
(κυρίως μέσω της όρασης και της ακοής).

Το ίδιο κάνει και η τέχνη σε κάθε της μορφή. Ζωγρα-
φική, χορός, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, κινηματο-
γράφος λειτουργούν ως δημιουργοί και τροποποιητές 
συναισθημάτων μέσα από χρώματα, εικόνες, φως, μέσα 
από το γυμνό, το ντυμένο, το χαρούμενο, το μελαγχολι-
κό, το σώμα, την κίνηση, τη φύση.

Το σύνδρομο μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε άνθρωπο ηλικίας  
από 20 έως 50 ετών, αλλά και εφήβους, συνηθέστερα μεταξύ 13-15 ετών

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης: 
Μπορεί να αντιμετωπιστεί;



  

Πόπη ΔούνουΠόπη Δούνου

Έλλειψη χρόνου για γυμναστική; 
Αυτό που μέχρι τώρα ήταν δυνατό μόνο με 
σκληρή καθημερινή άσκηση, τώρα πια μοιάζει 
πανεύκολο.

Με μόλις 20 λεπτά την εβδομάδα, τα οποία 
αντιστοιχούν σε 3 ώρες κλασικής προπόνησης, 
μπορείτε να επιτύχετε τους στόχους σας 
γρηγορότερα !

Χρησιμοποιείται από κορυφαίους αθλητές και 
κέντρα γυμναστικής σε όλο τον κόσμο.

Είναι απόλυτα ασφαλής μέθοδος με ιατρικές   
     πιστοποιήσεις.

              Εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης.

          νιπότακ ςείρδενυσ εμ ησητέρηπυξε PIV              
             ραντεβού σεβόμενοι την ιδιωτικότητα.

   Μοναδικοί στη Θεσ/νίκη με ειδική στολή 
εκγύμνασης, Wireless ασύρματη σύνδεση 
χωρίς καλώδια.
     
   Dual training. Ταυτόχρονη άσκηση 2 ατόμων.

Καθ. Ρωσσίδου 3Α (πλησίον Σοφούλη), Καλαμαριά
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Η γυμναστική του μέλλοντος !

  

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΜΟΝΟ ΜΕ 10€!

Τ. 2311 267 404 | Κ. 6944 26 41 66
www.e-fitsoma.gr | info@e-fitsoma.gr

www.e-fitsoma.gr
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ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΪΚΗΣ

ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

✔  Μυϊκή Ενδυνάμωση
✔ Λιποδιάλυση - Σύσφιξη
✔  Φυσική Αποκατάσταση
✔  Εξάλειψη Κυτταρίτιδας
✔  Ενεργ. Μεταβολισμού
✔  Σωματική Ανόρθωση

ΜΟΝΟ ΣΕ

02
ΛΕΠΤΑ

Καθ. Ρωσσίδου 3Α, Καλαμαριά • Τηλ.:2311267404 • www.e-fitsoma.gr
Fb E-Fit Soma Ποπη Δουνου / Instagram e_fit_soma.poppydounou

‣ Μυϊκή ενδυνάμωση  
‣ Λιποδιάλυση-σύσφιξη 
‣ Φυσική κατάσταση 
‣ Εξάλειψη κυτταρίτιδας 
‣ Ενεργοποίηση μεταβολισμού 
‣ Σωματική ανόρθωση
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Αυτενεργώντας, θα χωρίσω τους τρόπους πρόληψης του καρκίνου 
σε δύο κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει όλους εκείνους που σχετίζονται 
με γενικότερα θέματα υγείας. Όπως για παράδειγμα η αποφυγή του 
καπνίσματος και η αερόβια σωματική άσκηση.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει εξειδικευμένες εξετάσεις ή 
παρεμβατικές μεθόδους, οι οποίες αποσκοπούν στην πρόληψη συγκε-
κριμένων τύπων καρκίνου, όπως για παράδειγμα ο εμβολιασμός κατά 
των ιών που προκαλούν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Δεν είναι 
σπάνιο, άτομα που γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύ-
νου, να μην προχωρούν σε αυτήν την εκτέλεση. Το γιατί αυτό συμβαί-
νει είναι απλό.

Ο φόβος του θανάτου είναι ένας υπαρκτός φόβος. Είναι, ίσως, ο πιο 
ενοχλητικός από όλους, καθώς το άτομο γνωρίζει πως ο συγκεκριμέ-
νος φόβος, αργά ή γρήγορα, θα γίνει πραγματικότητα. Γι’αυτό το λόγο 
το άτομο, συνήθως, καταφεύγει στην απώθησή του. Ο,τιδήποτε μπορεί 
να ενεργοποιήσει τον απωθημένο αυτό φόβο είναι ανεπιθύμητο. Όταν 
το άτομο κληθεί να προβεί σε εξειδικευμένες μεθόδους πρόληψής του 
καρκίνου, είναι σα να πρέπει να παραδεχτεί ότι είναι υποψήφιο θύμα 

της συγκεκριμένης νόσου, και κατά συνέπεια υποψήφιο θύμα του θα-
νάτου. Δεν είναι πιο εύκολο, όπως απώθησε το φόβο, να απωθήσει και 
την υποχρέωση που έχει απέναντι στον εαυτό του;

Αντίθετα, ως προς τους τρόπους πρόληψης της πρώτης κατηγορί-
ας, το άτομο μπορεί να σκεφτεί ότι τους ακολουθεί για κάποιον άλλο 
λόγο. Ότι, για παράδειγμα, αποφεύγει το  κάπνισμα, γιατί αυτό επιτα-
χύνει τη γήρανση του δέρματος, ή ότι κάνει γυμναστική, προκειμένου 
να νιώθει ευεξία. Όμως και αυτούς τους τρόπους πρόληψης το άτομο, 
συχνά, δεν είναι σε θέση να τους ακολουθήσει. Οι αιτίες θα μπορούσαν 
να αναζητηθούν στο επιβαρυμένο πρόγραμμα της καθημερινότητας, 
το οποίο δεν αφήνει περιθώρια για ουσιαστικά ωφέλιμες σκέψεις και 
δράσεις, και στην άμεση συνέπειά του, η οποία είναι τα αυξημένα επί-
πεδα άγχους. Τα τελευταία, συχνά, το άτομο προτιμά να τα ελαττώσει 
με έναν ‘’εύκολο’’ τρόπο, όπως είναι το κάπνισμα και το αλκοόλ. 

Η ευκολία αποτελεί, λοιπόν, έναν πολύτροπο αντίπαλο της πρόλη-
ψης του καρκίνου. Έχει γραφτεί για την ανθρώπινη φύση ότι έχει κλίση 
προς το εύκολο και το ευτελές. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι αληθές.

*Ο Δημήτρης Καρακάσης είναι ψυχίατρος

Πρόληψη εναντίον ευκολίας

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η *

Μια Ελληνίδα tattoo artist προσφέρει μέσω του χό-
μπι της χαμόγελα σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε 
μαστεκτομή. Ο λόγος για την Γιώτα Τζανίδου, η οποία 
ασχολείται ερασιτεχνικά με την τέχνη του τατουάζ. Πριν 
από περίπου εφτά μήνες έκανε μια ανακοίνωση μέσω 
της σελίδας της στο facebook, στην οποία γνωστοποι-
ούσε ότι θα κάνει δωρεάν nipple tattoo σε γυναίκες 
που έχουν κάνει αφαίρεση μαστού. Η ανάρτηση έγινε 
viral και μέχρι τώρα έχει καταγράψει πάνω από 14.000 
κοινοποιήσεις στα social media. Η ίδια μιλώντας στην 
Karfitsa ανέφερε ότι από τότε που έγινε γνωστή η πρό-
θεση της γυναίκες από όλη την Ελλάδα, αλλά και από 
την Κύπρο έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί της. «Θέλω 
να βοηθήσω μια ομάδα ανθρώπων που το έχουν ανά-
γκη και έχουν περάσει τόσες δυσκολίες. Να μπορέσω 
να φτιάξω λίγο την ψυχολογία τους, να κάνω αυτές 
της γυναίκες χαρούμενες. Μακάρι όλοι να προσφέραμε 
στους συνανθρώπους μας όπως μπορούμε» μας εξη-
γεί και συνεχίζει λέγοντας ότι «έχω μιλήσει με γυναί-
κες από πολλές περιοχές. Η ανταπόκριση του κόσμου 
ήταν συγκινητική! Έχω κάνει αντικατάσταση θηλής στα 
Χανιά και στο Ηράκλειο Κρήτης, όμως έχουν επικοινω-
νήσει γυναίκες μαζί μου που είναι διατεθειμένες να τα-
ξιδέψουν από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για να έρθουν να 
με βρουν. Όχι γιατί είναι δωρεάν, αλλά γιατί νιώθω τον 

πόνο τους με αυτό που προσφέρω και γιατί είμαι γυναί-
κα και εγώ και αισθάνονται άνετα μαζί μου. Μακάρι να 
έρθουν ακόμη περισσότερες γυναίκες».

Αναφορικά με την διαδικασία που χρειάζεται να ακο-
λουθηθεί πριν το nipple tattoo η κα Τζανίδου τονίζει ότι 
«Η διαδικασία είναι απλή το μόνο που χρειάζεται είναι 
μια βεβαίωση του γιατρού (ογκολόγου) ότι επιτρέπει 
την παρέμβαση σε αυτό το σημείο και ότι η γυναίκα εί-
ναι έτοιμη για κάτι τέτοιο, δηλαδή να το έχει ξεπεράσει 
τελείως».

 
*Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος τύπος 

καρκίνου στις γυναίκες. Περίπου 1 στις 9 γυναίκες θα 
αναπτύξει καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη δι-
άρκεια της ζωής της. Ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιε-
ρωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τον 
συχνότερο τύπο καρκίνου στις γυναίκες. Η  εκστρατεία 
αυτή ήρθε πριν από χρόνια στη χώρα μας με δράσεις 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, όπου μέσα σε 
λίγο διάστημα είχε μεγάλη απήχηση κινητοποιώντας 
οργανώσεις, οι οποίες ολοένα και αυξάνονται, κάθε 
χρόνο, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις με μηνύματα 
για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία 
της συγκεκριμένης νόσου. Άλλωστε το  πιο ισχυρό 
«όπλο» για την έγκαιρη διάγνωση είναι η ενημέρωση.  

Η tattoo artist που κάνει δωρεάν nipple 
tattoo σε γυναίκες με μαστεκτομή

Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ



Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΥΑΜ):
Τι είναι: Τα απόβλητα που παράγονται κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της φροντίδα
υγείας και έχουν έναν µεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης λοίµωξης και κάκωσης από οποιοδήποτε 
άλλο τύπο αποβλήτων. Η σωστή διακίνηση, ο χειρισµός και η απόρριψη των βιοϊατρικών 
αποβλήτων είναι σηµαντικά στοιχεία ενός προγράµµατος ελέγχου των λοιµώξεων µιας µονάδας 
παροχής υπηρεσιών υγείας. Η σωστή διαδικασία θα βοηθήσει στην προστασία των εργαζοµένων, 
των ασθενών και της τοπικής κοινωνίας. Εφόσον ο στόχος της διαχείρισης των βιοϊατρικών 
αποβλήτων είναι η πρόληψη της µετάδοσης ασθενειών από  τα παράγωγά τους, η ασφαλής και 
αποτελεσµατική διαχείριση δεν είναι µόνο µια νοµική υποχρέωση αλλά και κοινωνική ευθύνη. 

Νέα δεδοµένα στη διαχείριση των Αποβλήτων 
Η Ελλάδα ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, προσαρµόζει την εθνική της νοµοθεσία στην αντίστοιχη 
Ενωσιακή και εφαρµόζει την προβλεπόµενη πολιτική στη διαχείριση όλων των αποβλήτων, 
µέρος των οποίων αποτελούν τα Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (ΑΥΜ). 
Από το 2003 η χώρα µας έχει θεσπίσει εξειδικευµένη νοµοθεσία µε στόχο τη ρύθµιση της 
διαχείρισης των ΑΥΜ. Έτσι έχουν καθοριστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαχείριση των 
ΑYΜ (όλων των τύπων π.χ. των προσοµοιαζόντων µε τα οικιακά απορρίµµατα, εκείνων που 
έχουν επικίνδυνο ή µολυσµατικό χαρακτήρα ή συνδυασµού τους) συµπεριλαµβανοµένων 
των δραστηριοτήτων συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας 
ή/και τελικής διάθεσης αυτών, καθώς και οι άδειες που απαιτούνται για την διαχείριση 
των συγκεκριµένων αποβλήτων. Όλες οι υγειονοµικές µονάδες, ανεξάρτητα από την 
ποσότητα αποβλήτων που παράγουν, είναι υποχρεωµένες να διαχειρίζονται τα απόβλητά 
τους σύµφωνα µε τις αυστηρές προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζει ο νόµος. Για 
την πραγµατοποίηση κάθε εργασίας συλλογής και µεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) απαιτείται να υπάρχουν συµβάσεις ορισµένου χρόνου 
µεταξύ του παραγωγού και αδειοδοτηµένης µονάδας. 

• Οδοντιατρεία (Ο∆)
• Μικροβιολογικά εργαστήρια (Μ)
• Κτηνιατρικές κλινικές (ΚΚ)
• Κέντρα αιµοδοσίας (ΚΑ)
•  Κτηνιατρικά διαγνωστικά  

και ερευνητικά εργαστήρια
• Εργαστήρια δερµατοστιξίας

•  ∆ιαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια (∆Ε)
•  Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών 

οργανισµών (π.χ. κλινικές ΙΚΑ)
•  ∆ηµοτικά ιατρεία 
•  Κέντρα υγείας
•  Ιδιωτικά θεραπευτήρια
•  ∆ηµόσια θεραπευτήρια 

Ποιούς αφορά η νοµοθεσία 

Microcrop Mονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Μακεδονικού Αγώνα & Ζάππα - Ωραιόκαστρο
Τ.Κ. 57013 θεσσαλονίκη • Τ.Θ. 341
ΑΡΙΘΜ.Γ.Ε.ΜΗ.: 125752306000

T: 2310 689 750
F: 2310 689 751
E: info@microcrop.gr

www.microcrop.gr



30 02.11.2019

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  Υ Γ Ε Ι Α

Οι αγχώδης διαταραχές αποτελούν 
στις μέρες μας τις πιο κοινές διαταραχές 
ψυχικής υγείας. Η ψυχοθεραπεία και η 
φαρμακευτική αγωγή αποτελούν τις πιο 
αποτελεσματικές μεθόδους για την αντι-
μετώπιση του. Παράλληλα όμως οι ειδι-
κοί της ψυχικής υγείας τονίζουν την ση-
μαντικότητα της σχέσης μεταξύ άγχους 
και διατροφής και υποστηρίζουν εντό-
νως, σύμφωνα με καινούργιες μελέτες, 
ότι μικρές αλλαγές στην διατροφή μας 
μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην 
μείωση του άγχους.

Μάλιστα, τα επίπεδα του άγχους φαί-
νεται να σχετίζονται άμεσα με την  ισορ-
ροπημένη διατροφή και την άσκηση, 
όπου μπορούν να βελτιώσουν τη διάθε-
ση μας και να μας προσφέρουν πολύτιμη 
ενέργεια.

Πέντε βασικές τροφές που βοηθούν 
στην καταπολέμηση του άγχους είναι:

1.Λιπαρά Ψάρια

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από 
το κρατικό Πανεπιστήμιο του Οχάιο έδει-
ξε ότι τα Ω-3 λιπαρά οξέα, όπως ο σο-
λομός είναι εξαιρετική πηγή αυτών των 
υγιεινών λιπαρών.

2.Χαμομήλι
Έρευνα που δημοσιεύεται στην επι-

στημονική επισκόπηση Journal of Clinical 
Psychopharmacology δείχνει ότι το εκ-
χύλισμα από χαμομήλι δρα ενάντια στο 
άγχος στα άτομα που πάσχουν από γενι-
κευμένη αγχώδη διαταραχή.

3. Αυγά
Το μοσχάρι, το χοιρινό και τα αυγά 

είναι εξαιρετική πηγή βιταμινών του συ-
μπλέγματος Β. Η έλλειψη της βιταμίνης 
Β έχει ως αποτέλεσμα τη σύγχυση, την 
ευερεθιστικότητα και το έντονο άγχος.

4. Προ βιοτικά
Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι η 

καλή λειτουργία του εντέρου βοηθά 
ολόκληρο τον οργανισμό στη σωστή του 

λειτουργία.
Τα «καλά» βακτήρια του στομάχου, 

δηλάδη τα προ βιοτικά συμβάλλουν 
σημαντικά στην καλή λειτουργία του 
γαστρεντερικού, και αυτή η σωστή λει-
τουργία βοηθά με τη σειρά της στον πε-
ριορισμό των συμπτωμάτων του άγχους 
και του στρες.

5.Πράσινο τσάι
Το πράσινο τσάι περιέχει ένα αμινοξύ 

που ονομάζεται Λ-θεανίνη, το οποίο έχει 
αποδειχθεί πως επιφέρει τη χαλάρωση 
με φυσικό τρόπο. 

Μικρές αλλαγές λοιπόν στην διατρο-
φή μας, όσο και ένα μας φαίνεται παρά-
ξενο, μπορούν να βοηθήσουν τον οργα-
νισμό μας να χαλαρώσει και αυτό με την 
σειρά του να μας βοηθήσει να βάλουμε 
τις σκέψεις μας σε τάξη και να αντιμετω-
πίσουμε βήμα βήμα το καθημερινό μας 
άγχος.

Η ισορροπημένη διατροφή και η άσκηση, μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση μας
και να μας προσφέρουν πολύτιμη ενέργεια

Ποιες τροφές βοηθούν στη μείωση του άγχους;

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ            
Επιστημονικός Συνεργάτης 

Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας Α.Π.Θ.

Ερμού 36, 4ος όροφος
Τηλ./Fax :   0030.2310.262.132

T.K.: 54623 - Θεσσαλονίκη
Κινητό:   6932-754 204

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΛΛΑΣ
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«Με ρίζες που προέρχονται από την Ιπποκράτεια Ια-
τρική, η επιστήμη της Οστεοπαθητικής έχει στόχο να βο-
ηθήσει με την εξάλειψη εμποδίων, στην αυτορύθμιση και 
αυτοΐαση του πάσχοντα οργανισμού, που παρεμποδίζουν 
την βέλτιστη λειτουργία του οργανισμού και σχετίζονται 
με την πρόληψη και την αντιμετώπιση πολλών παθήσε-
ων». Σε συνέντευξη του στην Karfitsa ο Χριστοδουλάρης 
Λεωνίδας, B.Sc. (Hons) Ost., D.O., P.G.C.A.O, European 
School of Osteopathy (UK), μέλος του Πανελλήνιου Συλ-
λόγου Οστεοπαθητικής και την Ευρωπαϊκής Ομοσπονδί-
ας Οστεοπαθητικών, μας εξηγεί τα πάντα γύρω από την 
ειδικότητα αυτή και τις μεθόδους που διαθέτουν τα θερα-
πευτήρια Χριστοδουλάρη. 

Αρχικά θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την επιστή-
μη της Οστεοπαθητικής;  Η Οστεοπαθητική είναι ένα 
σύστημα διάγνωσης και θεραπείας που εγκαθιδρύθηκε 
ως επιστήμη στα τέλη του 1800 στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής. Έχει τις ρίζες της στην Ιπποκράτεια Ιατρική 
και διδάσκεται σήμερα στις περισσότερες ανεπτυγμένες 
χώρες του κόσμου. Στην Αγγλία, όπου και προσωπικά 
φοίτησα, οι σχολές είναι πλήρους φοίτησης διάρκειας  
4 ετών,  με 1000 ώρες κλινικής εμπειρίας σε ασθενείς 
όπως αθλητές, ηλικιωμένοι, παιδιά, εγκύους και νεογνά. 
Υπάρχουν επίσης σχολές μερικής φοίτησης για ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας. 
Μία από αυτές βρίσκεται και στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα 
του Πανελληνίου Συλλόγου Οστεοπαθητικής, που είναι 
και ο αρμόδιος φορέας όσον αφορά την ανάδειξη και την 
προστασία του επαγγέλματός μας στην Ελλάδα.

Τι είναι και με τι ασχολείται η ειδικότητα αυτή;  Η 
Οστεοπαθητική ή Οστεοπαθολογία περιγράφεται σαν ειδι-
κότητα στα γραπτά του Ιπποκράτη όπως και η ορθοπαιδι-
κή, η διαιτητική, η φαρμακολογία, η μαιευτική. Δυστυχώς 
σήμερα, δεν βρίσκεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της 
Ιατρικής σχολής, όπου θα μπορούσε να έχει πάμπολλα 
οφέλη στους ασθενείς και στην οικονομία του κράτους. 
Κάτι τέτοιο συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής, όπου η Οστεοπαθητική διδάσκεται στο πρόγραμμα 
σπουδών επιλεγμένων Ιατρικών σχολών. 

Το κύριο μέλημα της  θεραπείας που παρέχουμε, είναι 
να βοηθήσουμε στην αυτορύθμιση και αυτοΐαση του πά-
σχοντα οργανισμού με την εξάλειψη εμποδίων -όπως οι 
οστεοπαθητικές δυσλειτουργίες- που παρεμποδίζουν την 
βέλτιστη λειτουργία του οργανισμού και σχετίζονται με 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση πολλών παθήσεων. Οι 
οστεοπαθητικές δυσλειτουργίες (somatic dysfunctions) 
συμπεριλαμβάνονται μέσα στις δύο τελευταίες αναθεω-
ρήσεις της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και 
Σχετικών Προβλημάτων Υγείας και χαρακτηρίζονται ως 
μια λειτουργική πάθηση που αλλάζει άμεσα, μετά την 
εφαρμογή σωστών οστεοπαθητικών χειρισμών.   

Ποια περιστατικά αντιμετωπίζετε και ποια είναι τα 

πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρω-
ποι που έρχονται σε εσάς; Η οστεοπαθητική μπορεί να 
γίνει παράλληλα και να συμπληρώσει όλες τις ειδικότη-
τες της ιατρικής όμως σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί 
την κύρια θεραπευτική αγωγή του προβλήματος. Ενδει-
κτικά, σε εμάς έρχονται άνθρωποι όλων το ηλικιών, πιο 
συχνά για την αντιμετώπιση οσφυαλγίας, αυχαιναλγίας, 
νευρίτιδας, ημικρανίας, ζάλης, ιλίγγου, ιγμορίτιδας, ταρ-
σαλγίας, προβλήματα μηνίσκου και δισκοκήλης, σπα-
στικής κολίτιδας, δυσκοιλιότητας, κολικών, άσθματος, 
αρρυθμιών κ.α. 

Επίσης, να αναφέρουμε ότι η οστεοπαθητική μπορεί 
να εφαρμοστεί με την κατάλληλη μετεκπαίδευση και σε 
ζώα όπως ο σκύλος, η γάτα και το άλογο. Προσωπικά 
έχω σπουδάσει και εφαρμόζω την οστεοπαθητική πέρα 
από τα οικόσιτα ζώα και σε άγρια ζώα και πτηνά, σε συ-
νεργασία με κτηνιάτρους της οργάνωσης «Δράση για την 
άγρια ζωή» που λειτουργούν έναν σταθμό πρώτων βοη-
θειών, με κατάλληλες υποδομές μοναδικές στα Βαλκά-
νια, στο Καλοχώρι έξω από την Θεσσαλονίκη.  

Στα θεραπευτήρια Χριστοδουλάρη τι υπηρεσίες και 
μεθόδους διαθέτετε; Στους ασθενείς που έρχονται για 
πρώτη φορά στον χώρο μας παίρνουμε ένα εκτεταμένο 
ιστορικό, αξιολογούνται εργαστηριακές/απεικονιστικές 
εξετάσεις εάν υπάρχουν και έπειτα γίνονται ορθοπεδικές, 
νευρολογικές, σπλαχνικές ή/και καρδιοαναπνευστικές 
δοκιμασίες    ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς. 
Αν δεν υπάρχει λόγος για να παραπεμφθεί ο ασθενής 
σε άλλον επαγγελματία υγείας, ξεκινά ο οστεοπαθητι-

κός έλεγχος και στην συνέχεια με την συγκατάθεση του 
ασθενή, παρέχονται ειδικοί χειρισμοί για την αντιμετώ-
πιση των οστεοπαθητικών δυσλειτουργιών. Πέρα από 
τους ειδικούς χειρισμούς που γίνονται αποκλειστικά με 
τα χέρια, χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις, μηχα-
νισμοί αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης, διατροφικές 
συστάσεις, ειδικές ασκήσεις μυικής χαλάρωσης και ενδυ-
νάμωσης. Στο θεραπευτήριο της Θεσσαλονίκης υπάρχει 
και η δυνατότητα κολονικής υδροθεραπείας για την σω-
στή λειτουργία του παχέος εντέρου. 

Επιπλέον, παρέχουμε διαλέξεις επιστημονικού χα-
ρακτήρα για το ευρύ κοινό και σύντομα θα ξεκινήσουν 
σεμινάρια στην ειδική μάλαξη που χρησιμοποιούμε και 
έχει διαμορφωθεί 50 χρόνια τώρα, από τον Δρ. Χριστο-
δουλάρη Σωκράτη, οστεοπαθολόγο και ιδρυτή των θε-
ραπευτηρίων μας.

Οι μέθοδοι που διαθέτουν τα ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΗ

Οστεοπαθητική, ένα σύστημα διάγνωσης και 
θεραπείας με ρίζες στην Ιπποκράτεια Ιατρική

Στοιχεία 
επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑ
Αργοστολίου 16, 
Κυψέλη
Ραντεβού : 210 8812585

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μπ. Αννίνου 6, Ντεπώ
Ραντεβού: 2310 423836

ΥΓΙΕΙΑΜΑ
Μεγάλα Πεύκα, Κερατέα
Ραντεβού: 22920 27367
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Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί έναν από τους 
συχνότερους καρκίνους για τον ανδρικό πληθυσμό, με 
αύξηση της συχνότητας εμφάνισης του, ως αποτέλεσμα 
της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων και ειδικά όταν τηρούνται οι οδηγίες 
πρόληψης (ετήσια εξέταση από ουρολόγο μετά το 45ο 
έτος ηλικίας), ο καρκίνος του προστάτη διαγιγνώσκεται 
σε πρώιμο στάδιο (εντοπισμένη νόσος). Σε αυτές τις περι-
πτώσεις η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η ριζική προστα-
τεκτομή, δηλαδή η πλήρης αφαίρεση του οργάνου.

Οι στόχοι της ριζικής προστατεκτομής είναι ασφαλώς 
να αφαιρεθεί ο καρκίνος σε υγιή όρια, αλλά παράλληλα να 
μειωθούν οι δυσάρεστες παρενέργειες, τόσο στον τομέα 
της ούρησης (ακράτεια), όσο και στον τομέα της διατή-
ρησης της σεξουαλικής ικανότητας (στυτική δυσλειτουρ-
γία). Σχετικά με τη στυτική λειτουργία είναι ογκολογικά 
εφικτό και ασφαλές να διατηρηθούν τα υπεύθυνα νεύρα, 
μόνον εάν ο καρκίνος δεν επεκτείνεται σε αυτά. Εφόσον 
διατηρηθούν, στην πλειονότητα των περιπτώσεων απο-
καθίσταται και η προηγούμενη στυτική λειτουργία. 

Τεχνική NeuroSAFE
Η τεχνική NeuroSAFE (Neurovascular Structure near 

Adjacent Frozen section Examination) έχει αναπτυχθεί 
στο ουρολογικό κέντρο Martini Klinik στη Γερμανία για να 
προσφέρει ένα επιπλέον βήμα ασφάλειας στη ριζική προ-
στατεκτομή. Η τεχνική στηρίζεται στην άρτια συνεργασία 
εξειδικευμένων χειρουργών ουρολόγων με κατάλληλα 
εκπαιδευμένους στο αντικείμενο παθολογοανατόμους 
(εκτελούν τις βιοψίες). Αναλυτικότερα, μετά την αφαί-
ρεση του προστάτη από το σώμα και αφού οι ουρολόγοι 
έχουν φροντίσει την πλήρη παρασκευή και διατήρηση 
των νεύρων, η περιοχή που βρίσκεται δίπλα στο σημείο 
όπου ακουμπούσαν τα νεύρα χρωματίζεται κατάλληλα 
και έπειτα εξετάζεται από εξειδικευμένο παθολογοανατό-
μο. Ο παθολογοανατόμος είναι υπεύθυνος να ελέγξει όλη 
τη χρωματισμένη περιοχή με κατάλληλες τεχνικές ταχεί-
ας βιοψίας (χρήση ψυκτικού μικροτόμου και σετ ταχείας 
χρώσης) εντός του χειρουργικού χρόνου, αλλά συνάμα 
με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Αυτή η τεχνική έχει σχεδιαστεί για να προάγει την προ-
στασία των νεύρων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον έλεγχο 
του καρκίνου. Έτσι εάν εμφανιστούν καρκινικά κύτταρα 
στη χρωματισμένη περιοχή του προστάτη (θετικό χει-
ρουργικό όριο), τότε η δέσμη νεύρων αποκόπτεται από 
την πλευρά αυτή, θυσιάζοντας έτσι το θέμα της στυτικής 
λειτουργίας, αλλά θωρακίζοντας το ογκολογικό αποτέ-
λεσμα. Εάν από την άλλη το αποτέλεσμα της ταχείας βιο-
ψίας είναι αρνητικό, τότε έχει επιτευχθεί η πλήρης διάσω-
ση των νεύρων με τα θετικά αποτελέσματα για τη στυτική 
λειτουργικότητα.

Η στύση ελέγχεται μέσω πολύ λεπτών και ευαίσθη-

των νευρικών ινών (νεύρων), οι οποίες στην πορεία 
τους από τον εγκέφαλο προς το πέος, διέρχονται πολύ 
κοντά κατά μήκος του προστάτη. Εάν οι δομές αυτές δι-
ατηρηθούν κατά τη ριζική προστατεκτομή, τότε η στυτι-
κή λειτουργία διατηρείται. Η ριζική προστατεκτομή με 
διατήρηση των νεύρων (Νευροπροστατευτική Ριζική 
Προστατεκτομή) είναι δυνατή για τις περιπτώσεις των 
ασθενών με εντοπισμένη νόσο, δηλαδή όταν ο όγκος 
βρίσκεται εντός της προστατικής κάψας και δεν την δια-
σπά. Εάν τα κύτταρα του όγκου διασπούν την κάψα στην 
περιοχή των νευρικών ινών, τα νεύρα αυτά θα πρέπει να 
θυσιαστούν και να αφαιρεθούν, είτε στη μία είτε και στις 
δύο πλευρές του προστάτη. 

Σχετικά με την επέκταση του όγκου στα νεύρα, μέχρι 
και σήμερα, δεν υπάρχει εξέταση πριν από το χειρουργείο 
που να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σε ικανο-
ποιητικό επίπεδο ακρίβειας. Επίσης, είναι αδύνατο να ανι-
χνευθεί η επέκταση αυτή με γυμνό μάτι κατά τη διάρκεια 
του χειρουργείου. Το πλέον διάσημο κέντρο αντιμετώπι-
σης του καρκίνου του προστάτη, η Martini-Klinik, καθιέ-
ρωσε μια τεχνική για την εξέταση της πλήρους επιφάνειας 
επαφής του αφαιρεθέντος προστάτη με το νεύρο. Η τεχνι-
κή αυτή παρέχει ζωτικής σημασίας πληροφορίες κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης και ονομάζεται NeuroSAFE. 

Η τεχνική NEUROSAFE ξεκίνησε να εφαρμόζεται πρό-
σφατα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και συγκεκρι-
μένα στην ιδιωτική κλινική «Άγιος Λουκάς». Τα μέλη της 
ομάδας μας εκπαιδεύτηκαν σε εξειδικευμένα κέντρα του 
εξωτερικού (Martini Klinik στην Γερμανία, Lister Hospital 
στην Μεγάλη Βρετανία). Αναλυτικότερα, με τη χρήση του 
Ρομποτικού συστήματος Da Vinci X τελευταίας γενιάς, 
που πρόσφατα εξοπλίστηκε η κλινική Άγιος Λουκάς, διε-
νεργείται η ρομποτική προστατεκτομή με πλήρη προστα-
σία των υπεύθυνων για τη στύση νεύρων, ανεξαρτήτως 
σταδίου της νόσου. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, 
σε χρόνο κατά τον οποίο ο χειρουργός εκτελεί τον λεμ-
φαδενικό καθαρισμό, εκτελείται η παθολογοανατομική 
εξέταση της ταχείας βιοψίας, η οποία διαρκεί περίπου 30-
60 λεπτά. Για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα 
σε τόσο λίγο χρόνο και να είναι αξιόπιστο (ποσοστό ακρί-
βειας >95%), είναι απαραίτητο να γίνει από εξειδικευμένο 
στην τεχνική Χειρουργό Ουρολόγο και αντίστοιχα ειδική 
Παθολογανατομική Ομάδα. Διαφορετικά η εξέταση, μπο-
ρεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο και χωρίς αποδεκτής 
αξιοπιστίας αποτέλεσμα.

Πλεονεκτήματα της Τεχνικής NeuroSAFE – Μόνο το 
μικροσκόπιο δίνει σίγουρη απάντηση

Καμία μέθοδος απεικόνισης μέχρι σήμερα (συμπερι-

Επανάσταση στη θεραπεία της νόσου χωρίς στυτικές δυσλειτουργίες

Ρομποτική νευροπροστατευτική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη NEUROSAFE
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Επανάσταση στη θεραπεία της νόσου χωρίς στυτικές δυσλειτουργίες

Ρομποτική νευροπροστατευτική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη NEUROSAFE

λαμβανομένης της υπερηχογραφίας, μαγνητικής τομο-
γραφίας, PET-CT) δεν είναι πιο ακριβής συγκριτικά με τη 
μικροσκοπική εξέταση ιστού για την εκτίμηση της εξά-
πλωσης του όγκου. Χάρη στη τεχνική NeuroSAFE, αφαι-
ρείται μόνο ο νευρικός ιστός (νεύρα) που επηρεάζεται 
πραγματικά από τον όγκο, ενώ ο υγιής νευρικός ιστός δι-
ατηρείται. Αυτή η χειρουργική τεχνική που επιτρέπει κατά 
τη διάρκεια της επέμβασης, να προσδιοριστεί εάν ο όγκος 
έχει εξαπλωθεί μέσω της κάψας του προστάτη στα υπεύ-
θυνα για τη στύση νεύρα, εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφά-
λεια έναντι της νόσου, ταυτόχρονα με τη μέγιστη δυνατή 
διατήρηση των νεύρων. 

Με λίγα λόγια, με το NeuroSAFE ένας σεξουαλικά 
ενεργός άνδρας έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να 
διασφαλίσει τη στύση του και τη σεξουαλική του υγεία 
μετεγχειρητικά με ογκολογική ασφάλεια, ανεξάρτητα με 
το πόσο προχωρημένη είναι η νόσος. 

Η εξειδικευμένη ομάδα χειρουργικής ουρολογίας 
UROSURG σε συνεργασία με το παθολογοανατομικό ερ-
γαστήριο IstoLab που ειδικεύεται στην ουρολογία, έχουν 
την κατάλληλη εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στη 
συγκεκριμένη τεχνική, που μπορεί να εξασφαλίσει αντί-
στοιχα με το εξωτερικό αποτελέσματα και στην Ελλάδα.

Προστατεύονται τα νεύρα που διατηρούν 
τη στυτική λειτουργία (NeuroSAFE)
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Οι διακοπές τελείωσαν και η επιστρο-
φή στην καθημερινή ρουτίνα είναι γεγο-
νός. Όμως, η παρατεταμένη έκθεση στον 
ήλιο σάς άφησε τα... σημάδια της. Αυτά 
τα σκουρόχρωμα σημάδια στο δέρμα 
που αποκαλούνται μέλασμα ή, κοινώς, 
πανάδες.

Οι πανάδες είναι σκούρες αντιαισθη-
τικές κηλίδες, οι οποίες παρουσιάζονται 
κυρίως στο πρόσωπο, στα χέρια (τα γνω-
στά age spots) και στο ντεκολτέ, αλλά 
μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε 
σημείο του σώματος.

Αφορούν κυρίως (αλλά όχι μόνο) τις 
γυναίκες ηλικίας 20-40 ετών και οφεί-
λονται στην κατά τόπους υπερμελάχρω-
ση του δέρματος, λόγω της αυξημένης 
παραγωγής μελανίνης, ως αποτέλεσμα 
μιας διαταραχής των μελανοκυττάρων. 
Η αιτία που συμβαίνει αυτό δεν έχει πλή-
ρως διευκρινιστεί, όμως είναι γνωστό ότι 
διάφοροι παράγοντες, όπως η γονιδιακή 
προδιάθεση, η λήψη ορισμένων φαρμά-
κων, τα αντισυλληπτικά, η εγκυμοσύνη 
αλλά και η έκθεση στον ήλιο χωρίς προ-
στασία, παίζουν ρόλο.

 «Το καλοκαίρι, ειδικά στην Ελλά-
δα όπου υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια, το 
πρόβλημα των δυσχρωμιών εντείνεται. 
Έτσι, μπορεί είτε να δημιουργηθούν πα-
νάδες εκεί που δεν υπάρχουν, είτε να γί-
νουν πιο έντονες οι ήδη υπάρχουσες. 

Εντούτοις, είναι σημαντικό οι σκού-
ρες αυτές κηλίδες να ελέγχονται από 

ειδικό, έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν 
όντως πρόκειται για πανάδες ή για κά-
ποια σοβαρότερη δερματική βλάβη με 
παρόμοια χαρακτηριστικά», αναφέρει η 
Δρ. Αναστασία Σεφέρη-Δανιήλ, MD, PhD, 
πλαστική χειρουργός στο Νοσοκομείο 
Υγεία, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητι-
κής Χειρουργικής (HESPRAS).

Ανάλογα με το βάθος της εντόπισης 
της μελανίνης, οι πανάδες μπορεί να 
ανήκουν στον επιδερμικό τύπο, όπου οι 
βλάβες είναι επιφανειακές, στον δερ-
ματικό, που αφορά σε μεγαλύτερου βά-

θους βλάβες, και στον μεικτό τύπο, με 
τις βλάβες να εμφανίζονται σε βαθύτερα 
στρώματα της επιδερμίδας. Η συντριπτι-
κή πλειονότητα των περιστατικών (70%) 
ανήκει στην πρώτη κατηγορία, η οποία 
προφανώς είναι και η πιο εύκολα αντιμε-
τωπίσιμη.

Σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης
Η θεραπεία των πανάδων παραδο-

σιακά δεν θεωρούνταν εύκολη, λόγω 
της ιδιαίτερης παθογένειάς της και των 
συχνών υποτροπών. Εντούτοις, σήμερα, 
με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων 
είναι πιο αποτελεσματική από ποτέ.

«Η αντιμετώπιση των πανάδων σή-
μερα γίνεται με τη χρήση μηχανημάτων 
και ενέσιμης μεσοθεραπείας. Τα μηχα-
νήματα περιλαμβάνουν λέιζερ και ραδι-
οσυχνότητες, τα οποία, εξαχνώνουν την 
στοιβάδα του δέρματος όπου εντοπίζεται 
το πρόβλημα, αφαιρώντας παράλληλα 
το πλεόνασμα της μελανίνης. Τα τελευ-
ταίας γενιάς μηχανήματα αφαιρούν την 
πανάδα γρήγορα και χωρίς να αφήνουν 
σημάδια, επιτρέποντας έτσι την άμεση 
επιστροφή στις καθημερινές δραστηριό-
τητες. Όσον αφορά στην ενέσιμη μεσο-
θεραπεία, αυτή συνίσταται στην έγχυση 
υλικών (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κ.ά.), 
που περιορίζουν τη παραγωγή μελανί-
νης», εξηγεί η Δρ. Σεφέρη-Δανιήλ.

Το πρωτόκολλο της θεραπείας μπο-
ρεί να περιλαμβάνει λέιζερ ή/και ραδι-
οσυχνόττητες ή/και ενέσιμη μεσοθερα-
πεία, ενώ το ποσοστό της επιτυχίας είναι 
αντιστρόφως ανάλογο με τη βαρύτητα 
του προβλήματος.

«Όταν οι πανάδες περιορίζονται στην 
εξωτερική στοιβάδα του δέρματος και 
η έκταση είναι μικρή, η αντιμετώπισή 
τους είναι πιο εύκολη και σε πιο σύντο-
μο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, όταν το 
πρόβλημα έχει προχωρήσει, απαιτείται 
περισσότερος χρόνος», εξηγεί η ειδικός.

Ανάλογα με τη βαρύτητα του προ-
βλήματος, ο αριθμός των συνεδριών 
μπορεί να κυμαίνεται από μία έως τρεις, 
με μεσοδιάστημα δύο εβδομάδων. 

Αρνητικά επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, τον 
πόνο και την κατάθλιψη, η κόπωση που βιώνουν οι 
ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Σύμφωνα με 
έρευνες, η πάθηση δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, 
από τον οποίο δύσκολα μπορούν να ξεφύγουν, εάν δεν 
αντιμετωπίσουν δραστικά την πάθησή τους.

«Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος έχει αρχίσει να 
αποτελεί μία από τις σοβαρότερες παθήσεις στον γη-
ράσκοντα πληθυσμό παγκοσμίως. Έχει αποδειχθεί 
ότι μειώνει την ποιότητα ζωής και οδηγεί σε πολλά 
προβλήματα, όπως σε αναπηρία και σε κόπωση. Η 
τελευταία, που είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης 

αλληλεπίδρασης ιατρικών, σωματικών και ψυχιατρι-
κών παραγόντων, είναι το συχνότερο παράπονο των 
πασχόντων, δεδομένου ότι τη βιώνει περίπου το ήμισυ 
(47%) αυτών. Μάλιστα τα άτομα ηλικίας 65 και άνω 
υποφέρουν από κόπωση τέσσερις φορές περισσότερο 
από ό,τι οι υγιείς άνθρωποι», μας εξηγεί ο ορθοπεδι-
κός χειρουργός Δρ. Νικόλαος Γρανίτσας. Και συνεχίζει: 
«Η κόπωση μπορεί να είναι το αρχικό αποτέλεσμα της 
οστεοαρθρίτιδας, μπορεί να οφείλεται σε παρενέργειες 
των φαρμάκων ή στην αϋπνία, η οποία μπορεί να προ-
κύψει εξαιτίας του πόνου. Η κόπωση φέρνει κατάθλιψη 
στους ασθενείς, η οποία έχει δυσμενή επίδραση στον 

πόνο. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι οι ασθενείς με οστε-
οαρθρίτιδα και με υψηλά επίπεδα κατάθλιψης πονούν 
περισσότερο!». 

Ο πόνος που εξακολουθεί να υπάρχει σε κατάσταση 
ηρεμίας, μπορεί να ξυπνά τον ασθενή τη νύχτα. Αυτήν 
την κατάσταση βιώνει περίπου το 30% των πασχόντων. 
Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τις αναφορές των ασθε-
νών, ότι η αρθρίτιδα επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα 
του ύπνου. Έχουν δείξει ότι οι ασθενείς δυσκολεύονται 
να αποκοιμηθούν, έχουν συχνές διακοπές του ύπνου 
και πρόωρη αφύπνιση.

Η υπερέκθεση στην ακτινοβολία παίζει σημαντικό ρόλο 

Πανάδες: Πώς θα εξαφανίσετε 
τις δυσχρωμίες από τον ήλιο

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Ποια η σχέση της με την αϋπνία και την κατάθλιψη;
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Τα νέα πρότυπα ομορφιάς, προτεί-
νουν ένα καλοσχηματισμένο πηγούνι, 
που αναδεικνύει τις γωνίες του προσώ-
που. Πέρα από τα όμορφα & τονισμένα 
ζυγωματικά, τον τελευταίο καιρό όλο και 
περισσότεροι ενδιαφέρονται για το κάτω 
μέρος του προσώπου τους, θέλοντας να 
τονίσουν το περίγραμμα του.

Σε έρευνα που έγινε στις μεγαλύ-
τερες χώρες του κόσμου, το 51% των 
ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ήθελε να 
βελτιώσει το κάτω μέρος του προσώπου, 
καθώς επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο 
γίνονται αντιληπτοί στο κοινωνικό τους 
περιβάλλον παίζοντας σημαντικό ρόλο 
στην ελκυστικότητα του προσώπου. 

Ο πλαστικός χειρουργός Σωτήριος 
Ιωαννίδης μας εξηγεί ότι «η ελκυστικό-
τητα του προσώπου περιγράφεται συχνά 
υπό το πρίσμα της συμμετρίας, της ισορ-
ροπίας και της αρμονίας. Μέχρι πρόσφα-
τα, οι θεραπευόμενοι δεν γνώριζαν ότι 
μπορούσαν να βελτιώσουν αυτή την πε-
ριοχή του προσώπου με μη επεμβατικές 
μεθόδους».

Η απάντηση στην ανάγκη αυτή είναι 
το Juvéderm® VOLUX. Το νέο gel της σει-
ράς Vycross, του πρώτου brand παγκο-
σμίως στα filler προσώπου με υαλουρο-
νικό οξύ.

«Με το Juvéderm® VOLUX μπορούμε 
να δημιουργήσουμε φυσικές γωνίες το-
νίζοντας το πηγούνι και το contouring», 
αναφέρει ο Δρ. Σωτήριος Ιωαννίδης. 

Το Juvéderm® VOLUX είναι σχεδια-
σμένο να ενισχύει και αποκαθιστά τον 
όγκο στο πηγούνι και στην περιοχή της 
κάτω γνάθου, προσφέροντας ορατά απο-
τελέσματα για 18-24 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτι-
κής επίσκεψης, ο γιατρός θα εξετάσει το 
πρόσωπο του θεραπευόμενου τόσο σε 
ακινησία (στατικότητα) όσο και σε κίνη-
ση (δυναμική), και θα δημιουργήσει ένα 
απόλυτα εξατομικευμένο πλάνο θερα-
πειών σύμφωνα με τους προσωπικούς 
στόχους του καθενός.

Ο Δρ. Ιωαννίδης απαντά σε συχνές 
ερωτήσεις: 

Πότε θα μπορώ να επιστρέψω στους 
κανονικούς μου ρυθμούς;

Μπορεί να παρουσιάσετε οίδημα ή 
ερυθρότητα μετά τη θεραπεία. Οι περισ-
σότεροι άνθρωποι επιστρέφουν στους 
κανονικούς τους ρυθμούς την ίδια κιό-
λας ημέρα, ανάλογα με την επιλεχθείσ 
θεραπεία.

Τι θα πρέπει να αποφύγω πριν/μετά 
τη θεραπεία;

A. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συμ-
βουλεύσει να αποφύγετε για παράδειγμα 
το μακιγιάζ στις περιοχές θεραπείας, την 
παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, την σά-

ουνα, την ακτινοβολία UV ή τις πολύ χα-

μηλές θερμοκρασίες.

Δρ Σωτήριος Ιωαννίδης

O Dr Σωτήριος Ιωαννίδης αποφοίτη-

σε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου. ειδικεύτηκε, για 

τρία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, στην 

Πλαστική Χειρουργική στα παρακάτω 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία Chelsea 

Westminster Hospital (London), Royal 

Bradford Infirmary (Bradford), Frenchay 

Hospital (Bristol).

Μετεκπαιδεύτηκε στην Ταϊβάν, σε 

εξαιρετικά πολύπλοκα περιστατικά Μι-

κροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουρ-

γικής, στο E-DA Hospital, Kaoushioung.

Τσιμισκή 85, 1ος όροφος Θεσσαλονίκη

Τ.Κ 54622

Τ. +30 2316009988

Μ. +30 6947660011

info@plastic-surgery-clinic.gr

facebook:

PlasticSurgeryClinicThessaloniki

instagram:

plasticsurgeryclinic_ioannidis

www.plastic-surgery-clinic.gr

Το άρθρο είναι χορηγούμενο από την  

Allergan Hellas SA

Juvéderm® VOLUX: 

Η επανάσταση στα filler προσώπου με υαλουρονικό 
οξύ για τη σμίλευση του κάτω μέρους του προσώπου 

TM
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«Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για 
να μεγαλώσει ένα παιδί». 

Αυτή η λαϊκή ρήση έρχεται για να μας 
υπενθυμίσει ότι το μεγάλωμα ενός παι-
διού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το να 
μεγαλώνει κανείς σημαίνει να αλλάζει 
και να προσαρμόζεται στις τρέχουσες 
συνθήκες χρησιμοποιώντας κάθε φορά 
τις νέες δυνατότητες που έρχονται με την 
ανάπτυξη και την ωρίμανση. 

Μέσα σε αυτήν την πορεία δημιουρ-
γούνται ένα σωρό ανησυχίες για το παιδί. 
Καθημερινά. Τα μικρά παιδιά ανησυχούν 
για τους γονείς τους και δυσκολεύονται 
να τους αποχωριστούν, τα μεγαλύτερα 
παιδιά ανησυχούν αν θα τα καταφέρουν 
ή όχι, ή αν θα γίνουν αποδεκτά από τους 
συνομηλίκους. Οι  έφηβοι πάλι αγωνίζο-
νται συνεχώς για φτιάξουν τη δική τους 
ταυτότητα, διαφορετική από τους γονείς 
τους.

Αυτά που επιθυμούν τα παιδιά βρί-
σκονται πολλές φορές σε σύγκρουση 
με τις προσδοκίες των γονιών και το γε-
γονός αυτό από μόνο του είναι μία πηγή 
ανησυχίας και καθημερινής τριβής. Και 
για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. 

Τα μικρά παιδιά στην προσπάθεια να 
γνωρίσουν τον εαυτό τους επιμένουν να 
κάνουνε το δικό τους παρά τη διαφορετι-
κή άποψη των γονέων. Ή αρνούνται πει-
σματικά να υπακούσουν στις απαιτήσεις 
των γονέων. Οι έφηβοι διαμαρτύρονται 
και προσπαθούν να διεκδικούν όλο και 
μεγαλύτερες ελευθερίες με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται διαφωνίες στο σπίτι. 

Αλλά και η ίδια η ανάπτυξη φέρνει 
άγχη και ανησυχίες. Τα βρέφη δείχνουν 
να μην τους πειράζει το σκοτάδι, σε αντί-
θεση με τα νήπια που περνάνε περιό-
δους άρνησης να κοιμηθούνε μόνα στο 
δωμάτιο τους. Είναι γιατί ο φόβος για το 
σκοτάδι αναπτύσσεται αργότερα, στην 
προσχολική ηλικία. Ένα άλλο παράδειγ-
μα είναι η εξωτερική εμφάνιση, η οποία 
αποκτά τεράστια σημασία στην εφηβεία 
και επηρεάζει σημαντικά τη διάθεση του 
εφήβου. 

Κατά καιρούς μπορεί να εμφανιστούν 
διάφορες φοβίες, προβλήματα συμπερι-
φοράς, πείσματα και εμμονές, ανυπακοή, 
άγχος, τικ, δυσκολίες με τη συγκέντρω-

ση, ή επιθετικές συμπεριφορές. Οι γονείς 
αναρωτιούνται αρκετές φορές αν τα συ-
μπτώματα αυτά είναι αθώα και παροδι-
κά ή αν θα ήτανε καλό να ζητήσουν τη 
γνώμη ειδικού. 

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για 
να ζητήσουν βοήθεια οι γονείς;

Σίγουρα η ένταση, η διάρκεια και η 

συχνότητα των συμπτωμάτων παίζει ση-
μαντικό ρόλο. Κάποια τικ (ακούσιες νευ-
ρικές συσπάσεις στο πρόσωπο, στα άκρα 
ή στο σώμα) για παράδειγμα, μπορεί να 
περνάνε περιόδους υφέσεων και εξάρσε-
ων, αλλά σε γενικές γραμμές να μη δη-
μιουργούν δυσκολίες στο παιδί ή στους 
γονείς του. Και όπως έρχονται με τον ίδιο 

τρόπο να φεύγουν. Αν, όμως, εξελιχθούν 
και εκδηλώνονται με μεγαλη συχνότητα 
και καθημερινά, δημιουργώντας έντονο 
προβληματισμό στους γονείς ή φέρνουν 
σε δύσκολη θέση το παιδί, τότε είναι ση-
μαντικό να αντιμετωπιστούν με τη βοή-
θεια ειδικού.

Ακόμα πιο σημαντική είναι η ανησυ-
χία ή η ενόχληση που το σύμπτωμα προ-
καλεί στους γονείς και στο παιδί. Βασικό 
σημείο εδώ είναι αν και με ποιον τρόπο 
οι γονείς αντιλαμβάνονται και κατανοούν 
τις δύσκολες συμπεριφορές και τα συναι-
σθήματα του παιδιού. Δηλαδή το νόημα 
που αποδίδουν σε αυτά. Όταν οι γονείς 
μπορούν να νοηματοδοτήσουν τις δυ-
σκολίες του παιδιού και να μη χάνουν τη 
συναισθηματική σύνδεση μαζί του, τότε 
τα προβλήματα τείνουν να υποχωρούν. 

Όταν οι γονείς νιώθουν σε σύγχυση 
και δυσκολεύονται να εξηγήσουν τη συ-
μπεριφορά του παιδιού στον εαυτό τους 
ή στο ίδιο το παιδί, τότε είναι σημαντικό 
να στραφούν προς την εξειδικευμένη βο-
ήθεια. 

Η συμβουλευτική με τους γονείς 
και η ψυχοθεραπεία του παιδιού μέσω 
του παιχνιδιού, μπορούν να βοηθήσουν 
σημαντικά την οικογένεια όχι μόνο στην 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αλλά 
και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών 
συναισθηματικών και κοινωνικών δεξι-
οτήτων. 

Κωνσταντίνος Δημάτης 
Κλινικός Παιδοψυχολόγος
ΜSc Κλινική Ψυχολογία
MSc Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων - 
King’s College London

Αγίας Σοφίας 20, 54622, Θεσσαλονίκη
twopersonpsychology.gr
email: dimatis@twopersonpsychology.gr

«Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί». 

Ψυχολογικές ανησυχίες 
παιδιών και εφήβων
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Ημιπληγία, ημιπάρεση ή ημιπληγική 
συνδρομή στην νεογνική ή παιδική ηλι-
κία χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην 
οποία, μία βλάβη στο ένα ημιμόριο του 
εγκεφάλου έχει σαν αποτέλεσμα πάρεση 
του αντίθετου ημιμορίου του σώματος, 
με αποτέλεσμα, η αντίθετη πλευρά του 
σώματος απο αυτή της βλάβης του εγκε-
φάλου να λειτουργεί με ελλειπή ή και κα-
θόλου κινητικότητα ενάντια στη βαρύτη-
τα. Η βλάβη μπορεί να δημιουργηθεί είτε 
κατά τη διάρκεια της κύησης, είτε κατά 
τη διάρκεια του τοκετού (περιγεννητική 
ασφυξία, αργή πρόσληψη οξυγόνου κ.ά.) 
ή  στη διάρκεια της νεογνικής, βρεφικής 
ή παιδικής ηλικίας (μετά από έμφρακτο, 
ισχαιμικό αιμορραγικό επεισόδιο κ.ά.). Η 
χρήση του χεριού είναι συνήθως φτωχή 
και πολλές φορές το παιδί, δείχνει να το 
‘αγνοεί’, σαν να μην υπάρχει. 

Η μέθοδος του Αποκλεισμού (CIMT), 
είναι μία μέθοδος θεραπευτικής προσέγ-
γισης η οποία εστιάζει στην λειτουργική  
αποκατάσταση του ημιπληγικού μέλους 
και τελευταία, κερδίζει όλο και περισσό-
τερο έδαφος.

Η επιτυχία της μεθόδου του Απο-
κλεισμού(CIMT), έναντι άλλων τεχνικών 
επανεκπαίδευσης, βασίζεται στη γνώση 
της πλαστικότητας του εγκεφάλου, η 
οποία δημιουργεί νέα ‘κανάλια’ επικοι-
νωνίας μεταξύ των νευρώνων και άρα 
νέες συνάψεις στις περιοχές του εγκε-
φάλου οι οποίες υπέστησαν βλάβη. Η 
αποτελεσματικότητα της είναι στενά 
συνδεδεμένη με την αναγκαστική χρήση 
του πάσχοντος μέλους καθώς το υγιές 
είναι σε περιορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια 
της θεραπευτικής προσέγγισης. Με αυτό 
τον τρόπο αναγκστικά χρησιμοποιείται, 
αποκλειστικά, το χέρι της προσβεβλημ-
μένης πλευράς  καθόλη τη διάρκεια της 
θεραπείας και στις  καθημερινές δραστη-
ριότητες. Έτσι, και μέσω της καινούριας 
οδού νευρικών ώσεων που δημιουρ-
γήθηκαν στην περιοχή του εγκεφάλου 
όπου προυπήρχε η βλάβη, είναι ικανή η 
επιτυχής επανεκπαίδευση ενός φυσιολο-
γικού λειτουργικού κινητικού προτύπου 
και συνεπώς η λειτουργική αποκατάστα-
ση του ημιπληγικού ή δυσλειτουργικού 

άνω άκρου. 
Η αποτελεσματικότητα, εξαρτάται 

από το χρόνο αποκλεισμού του υγιούς 
μέλους, που δεν μπορεί να είναι <7 ημε-
ρών, κάθε φορά. Είναι πολύ σημαντιή 
η επανάλληψη της εφαρμογής ‘απο-
κλεισμού’, ώστε να δημιουργηθούν τα 

‘κανάλια’ επικοινωνίας των νευρώνων 
του εγκεφάλου, στο σημείο της βλάβης. 
Έτσι τα αποτελέσματα είναι γρήγορα και 
ικανοποιητικότερα συγκριτικά με άλλες 
θεραπείες.

Η ηλικία, η συμπεριφορά, το επίπεδο 
λειτουργικής δράσης του παιδιού κ.ά. εί-

ναι σημαντικά για το σχεδιασμό του κα-
τάλληλου θεραπευτικού πρωτοκόλλου. 

Το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα με την εξέλιξη της κινητικής και 
λειτουργικής συμπεριφορας. Η διαδικα-
σία είναι διαδραστική και με καινούρια 
κινητικά και αισθητικολειτουργικά δεδο-
μένα αναλόγως των εμπειριών και της 
ηλικίας του παιδιού.

Physio4you
Ι. Τσελέπη 65, Πυλαία, Θες/νικη 

2310947494, 6972850676

Αικατερίνη Ζιάκα 
PT, MSc, NDT-Bobath

Εξειδικευμένη Φυσιοθεραπεύτρια σε 
Νεογνά, Βρέφη και Παιδιά με Αισθητικο-
κινητικές και Μυοσκελετικές Διαταραχές

Η μέθοδος του Αποκλεισμού (CIMT), είναι μία μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης 
η οποία εστιάζει στην λειτουργική  αποκατάσταση του ημιπληγικού μέλους

Η μεθόδος του Αποκλεισμού (Constraint-Induced Movement Thera-
py- CIMT) σε  παιδιά με ημιπληγία ή ημιπληγική συνδρομή Ε.Π.
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Η φαντασίωση του «αιώνιου καλο-
καιριού» γκρεμίζεται αυτή την εποχή, 
με τους περισσότερους από εμάς να επι-
στρέφουμε ανόρεχτα στην καθημερινή 
ρουτίνα του γραφείου, των λογαριασμών 
και των υποχρεώσεων της οικογένειας. 
Ένα συναίσθημα που δεν είναι καθόλου 
ευχάριστο, καθώς όλοι θα θέλαμε «λίγες 
παραπάνω στιγμές ανεμελιάς».

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για την εποχι-
κή «κατάθλιψη» μετά τις διακοπές ή αλ-
λιώς Post Vacation Blues. Φαινόμενο το 
οποίο επιγραμματικά περιγράφεται απλά 
με λίγες λέξεις: Είναι το έντονο πρόβλη-
μα προσαρμογής στην καθημερινότητα, 
μετά την επιστροφή μας από τις διακο-
πές. 

Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, Bsc 
(Psychology) University of London, 
MSc (Health Psychology) University 
of Central Lancashire, μέλος της Διε-
θνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης 
(IARPP) - ΗΠΑ, διευθυντής και επόπτης 
επιστημονικού προσωπικού στην Ψυχική 
Φροντίδα (psychikifrontida.gr), εξηγεί:

«Να σημειώσουμε από την αρχή, ότι 
στον όρο “εποχική κατάθλιψη μετά τις δι-
ακοπές”, χρησιμοποιούμε καταχρηστικά 
τη λέξη “κατάθλιψη”, για να περιγράψου-
με ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Η πραγ-
ματική κατάθλιψη, όμως, ορίζεται διαφο-
ρετικά», αναφέρει ο κ. Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Ψυ-
χικής Φροντίδας, οι άνθρωποι που αντι-
μετωπίζουν εποχική κατάθλιψη μετά τις 
διακοπές, χωρίζονται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες:

1. Σε αυτούς που επέστρεψαν στην 
καθημερινότητα απογοητευμένοι, γιατί 
οι προσδοκίες από τις διακοπές τους δεν 
επιβεβαιώθηκαν.

2. Σε αυτούς που πέρασαν όμορφα 
και χαλάρωσαν τόσο πολύ, που δυσκο-
λεύονται να φορέσουν πάλι το “κοστούμι 
της καθημερινότητας”».

«Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά σε 
καμία από τις δύο περιπτώσεις», επιση-
μαίνει ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου και 
εξηγεί: 

«Στην πρώτη περίπτωση, ο άνθρω-
πος που δεν ευχαριστήθηκε τις διακοπές 
του για βαθύτερους λόγους βασανίζε-

ται από αρνητικές σκέψεις εξαιτίας του 
μαξιμαλισμού του. Πιο απλά, είχε τόσο 
υψηλές προσδοκίες από τις διακοπές 
του, που δεν επιβεβαιώθηκαν από την 
πραγματικότητα, π.χ. ίσως αισθάνεται ότι 
θα έπρεπε να είχε πάει σε ένα πιο ακριβό 
μέρος, με καλύτερη συντροφιά ή ίσως 
με περισσότερο σεξ ή λιγότερες έννοιες 
και καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτοί οι 
άνθρωποι που συνήθως χτίζουν μεγά-
λες ψυχικές προσδοκίες ταλαιπωρούνται 
πολύ μετά και συνήθως η ψυχοθεραπεία 
είναι αυτή που μπορεί να τους βοηθήσει 
να έχουν έναν πιο αποτελεσματικό έλεγ-
χο αυτών των σκέψεων». 

Η δεύτερη περίπτωση, του ατόμου 
που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί μετά 
από τις διακοπές του παρά το γεγονός ότι 
πέρασε καλά, είναι πιο περίπλοκη. Εκδη-
λώνεται με δύο φαινόμενα που περιγρά-
φονται με τους ψυχαναλυτικούς όρους: 
«ομαδικό φαντασιακό» και “παλινδρό-
μηση”.

Το «ομαδικό φαντασιακό» με απλά 
λόγια, όπως μας εξηγεί ο ειδικός, είναι 
η ανάγκη –εκ των συνθηκών– να προ-
σαρμοστούμε και να ενταχθούμε ξανά 
σε κάποιες ομάδες στις οποίες ανήκου-
με, π.χ. στο εργασιακό περιβάλλον ή στο 
φοιτητικό ή στην πατρική μας οικογένεια.

Ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος διακο-
πών που μας προφυλάσσει από την επο-
χική κατάθλιψη μετά τις διακοπές

Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει μετά 
από μελέτες στον ιδανικό χρόνο διακο-
πών που μας βοηθά να ξεκουραζόμαστε, 
χωρίς να υποφέρουμε κατά την επιστρο-
φή μας.

Έχει βρεθεί από μελέτες, λοιπόν, ότι οι 
ολιγοήμερες διακοπές, περίπου 3-5 ημέ-
ρες, δεν επαρκούν ώστε να χαλαρώσει 
κάποιος από την ένταση και να επιστρέ-
ψει ξεκούραστος στην καθημερινότητά 
του. Από την άλλη, δεν μας κάνουν καλό 
ούτε οι πολυήμερες διακοπές, δηλαδή 
περισσότερες από 16 ημέρες. Οι ιδανικές 

διακοπές, σύμφωνα με τους επιστήμονες 
διαρκούν λίγο παραπάνω από 6 ημέρες, 
δηλαδή 8-15 ημέρες. 

Ο ειδικός αναλύει:
«Η πρώτη σύστασή μας είναι πως οι 

διακοπές οφείλουν να είναι τουλάχιστον 
έξι ημερών, για να πετύχουμε μία ψυχική 
αποφόρτιση από τις πηγές της έντασης 
και των προβλημάτων, ώστε πραγματικά 
να “κατεβάσουμε” ταχύτητα μέσα μας. 
Από την άλλη, μετά από τις 16 ημέρες δι-
ακοπών, η συνήθειά μας στον ρυθμό των 
διακοπών έχει γίνει τόσο βιωματική που 
είναι πλέον πολύ δύσκολο να γυρίσουμε 
πίσω στο προγενέστερο αριθμό εργασίας 
και ζωής. Μία πρακτική συμβουλή για 
όσους έχουν, για παράδειγμα, μεγάλη 
άδεια από 20 έως 30 ημέρες για θερι-
νές διακοπές, είναι να τις μοιράσουν σε 
δύο δεκαήμερα-δεκαπενθήμερα. Ψυχικά 
αυτό είναι πολύ πιο ευεργετικό».

Το έντονο πρόβλημα προσαρμογής στην καθημερινότητα 

«Κατάθλιψη» μετά τις διακοπές: 
Πώς αντιμετωπίζεται;
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας με την  πληθώρα δια-
θέσιμων  διατροφικών αγαθών από τη μια  και οι γρήγο-
ροι ρυθμοί της καθημερινότητάς μας, που πολλές φορές 
μας οδηγούν σε “απρόσεκτες¨ διατροφικές επιλογές απ 
την άλλη, μας φέρνουν καθημερινά και “ύπουλα” αντι-
μέτωπους με ανεπιθύμητες τροφικές αντιδράσεις. Στην 
αποτελεσματική προσέγγισή τους, και μάλιστα ειδικά 
στις τροφικές υπερευαισθησίες, είναι πλέον βοηθός μας 
η εξατομικευμένη Λειτουργική Ιατρική που παρέχεται 
στα haemalab Μικροβιολογικά Εργαστήρια, ως επίσημοι 
συνεργάτες του πρωτοπόρου ερευνητικού εργαστηρίου 
Διαγνωστική  Αθηνών, με έμφαση στην έρευνα και την 
εξειδικευμένη εργαστηριακή Ιατρική.

Τι είναι η ανεπιθύμητη τροφική αντίδραση? Ως ανε-
πιθύμητη τροφική αντίδραση ορίζεται οποιοδήποτε σύ-
μπτωμα εμφανίζεται μετά τη λήψη της τροφής. Ένα σύ-
μπτωμα μπορεί να είναι αλλαγή στο πώς αισθανόμαστε ή 
λειτουργούμε και μπορεί να εκδηλωθεί ως εξάνθημα, ωs 
διαταραχές στο γαστρεντερικό μας σύστημα μέχρι και  ως  
ανεξήγητη κόπωση.

Οι ανεπιθύμητες τροφικές αντιδράσεις ταξινομούνται 
σε δυο ομάδες, στιs τοξικές και στις μη-τοξικές.  Η τοξική 
τροφική αντίδραση είναι αυτή που αναφέρεται ως τροφι-
κή δηλητηρίαση και οφείλεται στην παρουσία επιβλαβών 
ουσιών μέσα στην τροφή. Οι μη-τοξικές τροφικές αντι-
δράσεις  περιλαμβάνουν ανεπιθύμητες ενέργειες από 
τα χημικά πρόσθετα των τροφών, από τις ίδιες τις ουσίες  
των τροφών  και από τη δυσλειτουργία ή την κληρονομι-
κή έλλειψη ορισμένων ενζύμων, όπως για παράδειγμα η 
έλλειψη του ενζύμου λακτάση που δημιουργεί τη, γνω-
στή σε πολλούς, δυσανεξία στη λακτόζη. Οι ανοσολογι-
κής αιτιολογίας τροφικές αντιδράσεις έχει επικρατήσει να 
ονομάζονται τροφικές αλλεργίες, όταν μεσολαβούν IgE 
αντισώματα, και  τροφικές υπερευαισθησίες ή τροφικές 
δυσανεξίες, όταν μεσολαβούν IgG αντισώματα.

Τι είναι οι τροφικές  δυσανεξίες; Οι τροφικές δυσα-
νεξίες προκύπτουν  όταν το ανοσοποιητικό σύστημα ανα-
γνωρίζει τις τροφές που καταναλώνουμε ως “εισβολείς” 
και αποφασίζει να αμυνθεί,  δημιουργώντας αντισώματα 
εναντίον αυτών των τροφίμων. Αυτά τα αντισώματα  (IgG 
αντισώματα) σχηματίζουν συμπλέγματα με τρόφιμα “ει-
σβολείς” στην κυκλοφορία του αίματος που, όταν δημι-
ουργούνται σε μεγάλες ποσότητες ή για μεγάλo χρονικό 
διάστημα, μπορεί να επικαθήσουν σε διάφορους ιστούς 
και όργανα του σώματος, προκαλώντας την έναρξη 
φλεγμονής.

Ποια μπορεί να είναι τα συμπτώματα της δυσανεξί-
ας; Από το Γαστρεντερικό Σύστημα:  ναυτία, διαταραχές 
στις κενώσεις  όπως διάρροια ή πολύ μαλακά κόπρανα, 
φουσκώματα και αέρια, κοιλιακοί πόνοι , κατακράτηση 
υγρών, δυσκολία στην απώλεια περιττών κιλών.

Από το Νευρικό Σύστημα: πονοκέφαλοι, κάποιοι τύποι 
ημικρανίας, αϋπνία, ευερεθιστότητα.

Από το Δέρμα, το Ανοσοποιητικό κ.α Συστήματα : 

χρόνιες ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, έκζεμα, ατοπική 
δερματίτιδα και άλλα δερματικά εξανθήματα, σύνδρομο 
χρόνιας κόπωσης και αίσθημα έλλειψης ενέργειας.

Από το Μυοσκελετικό Σύστημα: αρθραλγίες, μυαλγίες
Τι είναι το TrophoScan®; Το TrophoScan® είναι το 

πιο έγκυρο εργαστηριακό διαγνωστικό τεστ ελέγχου της 
τροφικής δυσανεξίας που διαθέτουμε στα εργαστήρια 
μας. Το TrophoScan®, με τη χρήση της εξειδικευμένης 
μεθόδου ELISA, μετράει την παρουσία ειδικών lgG αντι-
σωμάτων στο αίμα, για περισσότερα από  300 διαφορε-
τικά  τρόφιμα και χημικά πρόσθετα τροφίμων. Είναι βασι-
σμένο σε ελληνικά προϊόντα και προϊόντα που μπορούμε 
να βρούμε στην ελληνική αγορά, ωμά και μαγειρεμένα.  
Με μια απλή αιμοληψία στα  ιατρεία μας, σας δίνεται η 
δυνατότητα να μάθετε σε ποια τρόφιμα και πρόσθετα τρο-
φίμων έχετε τροφική δυσανεξία, να τα αποσύρετε από τη 
διατροφή σας για κάποιο διάστημα, παρατηρώντας στα-
διακή  βελτίωση των συμπτωμάτων σας και στη συνέχεια 
να τα επανεισάγετε κυκλικά.

Ποιο TrophoScan® να επιλέξω; Μπορείτε να επιλέξε-
τε το κατάλληλο TrophoScan® από τα διαθέσιμα:

TrophoScan® 10+: Έλεγχος 13 τροφίμων.
TrophoScan® 40+: Έλεγχος 45 τροφίμων.
TrophoScan® 100+: Έλεγχος 93 τροφίμων.
TrophoScan® 200: Έλεγχος 185 τροφίμων + 5 χημι-

κών πρόσθετων.
TrophoScan ®300: Έλεγχος 277 τροφίμων + 10 χημι-

κών πρόσθετων.
TrophoScan ®400: Έλεγχος 370 τροφίμων + 20 χημι-

κών πρόσθετων.
TrophoScan ®Spices: Έλεγχος 45 αρωματικών φυτών 

και μπαχαρικών.
TrophoScan®Vegetarian: Έλεγχος 93 τροφίμων χορ-

τοφαγικής διατροφής.
TrophoScan®Kids : Έλεγχος 45 τροφίμων.
TrophoScan®Αsian : Έλεγχος 93 τροφίμων ασιατικής 

διατροφής.

Αγγελική Π. Καραγιώργου
Ζωή Θ. Βασιλειάδου
Ιατροί Βιοπαθολόγοι - Μικροβιολόγοι
haemalab Μικροβιολογικά Εργαστήρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: 
Μ.Αλεξάνδρου 33
2310-721444
ANΩ ΤΟΥΜΠΑ: 
Γρ.Λαμπράκη 207 και Τσιαπάνου 36-38
2310-926390 | 2310-917849
ΠΑΝΟΡΑΜΑ: 
Ύδρας 27 και Κύπρου
2310-332210

TROPHOSCAN®

Λύση στις τροφικές δυσανεξίες
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Ένας στους τέσσερις ανθρώπους ηλικίας άνω των 
50 ετών υποφέρει από επίμονους πόνους στα γόνατα, οι 
οποίοι άλλοτε οφείλονται σε εκφύλιση της άρθρωσης 
και άλλοτε σε χρόνιους τραυματισμούς και κακώσεις.

Αναλόγως με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, την 
αιτιολογία του πόνου αλλά και το ιατρικό ιστορικό του 
ασθενούς, οι πόνοι αυτοί μπορεί να αντιμετωπιστούν με 
διάφορους τρόπους, άλλοι από τους οποίους είναι συ-
ντηρητικοί και άλλοι πιο παρεμβατικοί.

Στις συντηρητικές θεραπείες συμπεριλαμβάνονται η 
ανάπαυση, η παγοθεραπεία, η απώλεια βάρους όταν ο 
ασθενής έχει περιττά κιλά, η τοπική ή από του στόματος 
φαρμακευτική αγωγή (π.χ. με μη στεροειδή αντιφλεγ-
μονώδη, εάν δεν υπάρχει αντένδειξη), η φυσικοθερα-
πεία και ειδικές ασκήσεις. 

Όταν αυτές δεν επαρκούν, τότε μπορεί να γίνουν εγ-
χύσεις φαρμάκων μέσα στην άρθρωση, αρθροσκόπηση 
γόνατος ή ολική αρθροπλαστική γόνατος, δηλαδή αλ-
λαγή της άρθρωσης του γόνατος.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Φώτης Τσούκας, ορθοπεδικός χει-
ρουργός εξειδικευμένος στη Ρομποτική και Αρθροσκο-
πική Χειρουργική, ο συνδυασμός ή η αλληλουχία των 

θεραπειών που προτείνεται σε κάθε ασθενή είναι εξατο-
μικευμένος, αλλά η ολική αρθροπλαστική γόνατος εί-
ναι η τελευταία μέθοδος που εφαρμόζεται. «Έχουμε στη 
διάθεσή μας άλλες, πολύ λιγότερο παρεμβατικές αλλά 
εξίσου αποτελεσματικές επιλογές, όπως την αρθρο-
σκόπηση, για να αντιμετωπίσουμε τον πόνο στο γόνατο 
και πολλές από τις αιτίες του», λέει. «Η αρθροσκόπη-

ση είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος η οποία, σε 

αντίθεση με την ονομασία της, δεν εφαρμόζεται για να 

δούμε το εσωτερικό της άρθρωσης, αλλά για να θερα-

πεύσουμε πολλά προβλήματα σε αυτήν αποτρέποντας 

ή έστω καθυστερώντας σημαντικά την ανάγκη για αντι-

κατάσταση της άρθρωσης με αρθροπλαστική».

Αρθροσκόπηση: Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που θεραπεύει τον πόνο στο γόνατο
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Ο πλαστικός χειρουργός Δήμος Ψηφίδης δίνει απα-
ντήσεις σε ό,τι αφορά στην λειτουργική ρινοπλαστική.

Τι είναι η λειτουργική ρινοπλαστική; Η ρινοπλαστική 
είναι από τις πιο συχνές και περιζήτητες επεμβάσεις τόσο 
στις γυναίκες, όσο και στους άντρες. Θεωρείται δε επι-
τυχημένη όταν διορθώνει τόσο το ανατομικό όσο και το 
λειτουργικό πρόβλημα της ρινικής αναπνοής.

Πρόκειται για μια αισθητική ή επανορθωτική επέμ-
βαση που αφορά το σχήμα της μύτης. Η ρινοπλαστική 
μπορεί να διορθώσει πολλές σοβαρές δυσμορφίες είτε 
είναι εκ γενετής είτε προέρχονται από τραυματισμό ή από 
προηγούμενες επεμβάσεις. Επίσης μπορεί να διορθώσει 
πολλά μικρά ή μεγάλα αισθητικά προβλήματα στο σχή-
μα της μύτης. Με τη ρινοπλαστική η μύτη «πλάθεται» με 
σκοπό το πρόσωπο να αποκτήσει ισορροπία και αρμονία. 
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες μόνο ο ήβος 
της μύτης αν αφαιρεθεί, το πρόσωπο αποκτά μια όμορφη 
και συμμετρική εικόνα. Οι χόνδροι της μύτης, οι οποίοι 
σχηματίζουν τα ρουθούνια, μπορεί να τροποποιηθούν και 
να λεπτυνθούν ώστε να έχουμε ένα όμορφο σχήμα κορυ-
φής της μύτης.

Κάθε μύτη είναι μοναδική. Ωστόσο πρέπει να διατη-
ρούνται πάντα βασικές αρχές και αναλογίες. Η ράχη, το 
οστέινο τμήμα της μύτης δεν πρέπει να εξαφανίζεται. Η 
φυσική σκίαση της μύτης από το έσω χείλος του φρυδιού 
έως την κορυφή πρέπει να διακρίνεται. Η ρινοχειλική γω-
νία δεν πρέπει να είναι πολύ αμβλεία ώστε τα ρουθούνια 
να μην φαίνονται ανασηκωμένα. Να μην υπάρχουν προε-
ξοχές, εξογκώματα και βαθουλώματα στην επιφάνεια της 
μύτης.

Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι η επέμβαση με την 
οποία διορθώνεται και το εσωτερικό της μύτης, ώστε να 
αποκαθίσταται και η ρινική δυσχέρεια, δηλ. το πρόβλημα 
της αναπνοής από τη μύτη. Έτσι, γίνεται ευθειασμός του 
ρινικού διαφράγματος, κογχοτομή ή κογχοπλαστική όταν 
χρειάζεται, και στη συνέχεια ακολουθεί η αφαίρεση του 
ήβου (καμπούρας) της ράχης της μύτης, η διαμόρφωση 
της κορυφής της μύτης, οι τεχνικές συρραφής των κάτω 
πλαγίων χόνδρων που σχηματίζουν τα ρουθούνια και την 
κορυφή της μύτης.

Ποιά ειδικότητα είναι η πιο εξειδικευμένη για τις 
επεμβάσεις στη μύτη; Η ρινοχειρουργική είναι ο κλά-
δος της Ωτορινολαρυγγολογίας που ασχολείται με τις 
επεμβάσεις στη μύτη, που γίνονται για την αντιμετώπιση 
παθήσεων όπως οι ρινικοί πολύποδες, η σκολίωση του 
ρινικού διαφράγματος, αλλά και για την αλλαγή του σχή-
ματος της μύτης (ρινοπλαστική). Σε όλες τις περιπτώσεις 
πρέπει να σεβόμαστε τη βασική λειτουργία της μύτης, την 
αναπνοή. Ο ρινοχειρουργός πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο 
ασθενής θα αναπνέει ικανοποιητικά και τότε αναλόγως 

προσαρμόζει και το μέγεθος της μύτης και των ρουθου-
νιών, πάντοτε διατηρώντας έναν ισχυρό σκελετό. Η μύτη 
πρέπει να έχει τέτοιο σχήμα και μέγεθος που να ταιριάζει 
σε κάθε ηλικία και πρέπει η όποια παρέμβαση έχει γίνει 
να περνάει απαρατήρητη. 

Η δουλειά της μύτης είναι η αναπνοή. Πρώτα κανείς 
εξασφαλίζει ότι ο ασθενής θα αναπνέει ικανοποιητικά και 
τότε αναλόγως προσαρμόζει και το μέγεθος της μύτης 
και των ρουθουνιών, πάντοτε διατηρώντας έναν ισχυρό 
σκελετό. Η μύτη πρέπει να έχει τέτοιο σχήμα και μέγεθος 

που να ταιριάζει σε κάθε ηλικία. Kυρίως, βέβαια, πρέπει 
να περνάει απαρατήρητη η όποια παρέμβαση έχει γίνει.

*Ο Δήμος Ψηφίδης είναι πλαστικός χειρουργός

2310865415 - 2312203022
info@smartlipo.gr
www.smartlipo.gr
Δεύτ-Πάρ 10:00 πμ - 8:00 μμ
Λεωφ. Καραμανλή 69, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642
Yποκατάστημα: Λεωφόρος Νίκης 25. Τηλ. 2310260560

Η δουλειά της μύτης είναι η αναπνοή. Πρώτα κανείς εξασφαλίζει ότι ο ασθενής θα αναπνέει 
ικανοποιητικά και τότε αναλόγως προσαρμόζει και το μέγεθος της μύτης και των ρουθουνιών

Λειτουργική ρινοπλαστική 
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Με την αντιγήρανση να είναι Νο 1 
ζητούμενο όλων, δεν θα μπορούσαν να 
απουσιάζουν οι μέθοδοι που θα συνέ-
βαλαν στην «αναζωογόνηση» και στην 
αντιγήρανση του πέους. 

Με δεδομένο ότι πάρα πολλοί άνδρες 
αντιμετωπίζουν προβλήματα σεξουαλι-
κής δυσλειτουργίας –άλλοι μικρότερης 
και άλλοι μεγαλύτερης κλίμακας– ή 
έχουν θέματα… μεγέθους (χωρίς να 
έχουν κάποιο ανατομικό ή λειτουργικό 
πρόβλημα), οι επαναστατικές θεραπείες, 
που είναι μη επεμβατικές, σίγουρα έχουν 
να προσφέρουν πολλά σε έναν πληθυ-
σμό που χρειάζεται να νιώσει σίγουρος 
για την ανδρική του ρώμη, στην οποία 
στηρίζει τη φήμη, την αυτοπεποίθησή 
του και, τελικά, την ευτυχία του.

Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστι-
τούτου Αθηνών Δρ. Κωνσταντίνος Κων-
σταντινίδης εξηγεί ποιες είναι αυτήν τη 
στιγμή οι top θεραπείες, των οποίων η 
ζήτηση έχει απογειωθεί.

«Μιλάμε για το AndroWave, το 
RestoreX και τη χρήση υαλουρονικού 
οξέος, που με βάση τα ευρήματα πολλών 
επιστημονικών μελετών –σε συνδυασμό 
πάντα και με την εκτεταμένη κλινική 
εμπειρία σε εκατοντάδες χιλιάδες ασθε-
νείς– έχουν πολύ καλά αποτελέσματα», 
λέει ο Δρ. Κωνσταντινίδης.

Το AndroWave είναι μια επαναστατι-
κή, μη επεμβατική και χωρίς φάρμακα 
θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία. 
Με την εφαρμογή της υπερσύγχρονης 
τεχνολογίας κρούσης χαμηλής έντασης 
στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, 
το AndroWave μπορεί να αναζωογονήσει 
τον μηχανισμό στύσης και να προωθήσει 
τον σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγεί-
ων στο πέος, γεγονός που θα οδηγήσει 
σε καλύτερες στύσεις και θα αποτρέψει 
περαιτέρω προβλήματα από τη σεξουα-
λική δυσλειτουργία.

Η μέθοδος αναζωογονεί τον μηχανι-
σμό στύσης και καθυστερεί ή εμποδίζει 
τη σεξουαλική δυσλειτουργία. 

Το RestoreX είναι μια συσκευή έκτα-
σης, που χρησιμοποιείται για την απο-
θεραπεία - αποκατάσταση του πέους 
στους άνδρες που πάσχουν από τη νόσο 
Peyronie (πεϊκή κάμψη) και οι οποίοι 

έχουν υποβληθεί στις κλασικές μεθό-
δους αντιμετώπισής της. 

Σε συνεργασία με τη Mayo Clinic, κα-
τασκευάστηκε η συσκευή πεϊκής έκτα-
σης RestoreX, με σκοπό να ξεπεραστούν 
οι περιορισμοί παλαιότερων ανάλογων 
συσκευών. Η νέα συσκευή έχει νέο μη-
χανισμό σύσφιξης του πέους, έχει μεγα-
λύτερη εκστατική δύναμη, καθώς και τη 
δυνατότητα της δυναμικής επιμήκυνσης 
του πέους, χωρίς την αφαίρεσή της. Επί-
σης διαθέτει ορατούς δείκτες επαρκούς 
έκτασης και δυνατότητα αντισταθμιστι-
κής έκτασης σε 4 κύριες κατευθύνσεις.

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, που 
χρησιμοποιούν περίπλοκα εξαρτήματα, 
λίπανση και ιμάντες, για να επιτρέψουν 
στον χρήστη να φορέσει τη συσκευή για 
5 ώρες ή περισσότερο, η απλότητα του 
RestoreX διευκολύνει τη χρήση», λέει 
ο χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος 
Χρήστος Φλιάτουρας.

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις κλι-

νικές μελέτες στις ΗΠΑ ανακοινώθηκαν 
τον Μάρτιο του 2019.

Το υαλουρονικό οξύ χρησιμοποιεί-
ται ευρέως στην πλαστική χειρουργική. 
Πρόκειται για ένα ασφαλές, υποαλλερ-
γικό προϊόν, που στη συγκεκριμένη περί-
πτωση χρησιμοποιείται για την πάχυνση 
του πέους.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του σε 
σχέση με την κλασική μέθοδο πάχυνσης, 
όπου χρησιμοποιείται το λίπος του ίδιου 
του ασθενούς, είναι η απλότητα στην 
εφαρμογή του.

Ο γιατρός εγχύνει με πολύ λεπτή βε-
λόνα το υλικό, αφού προηγηθεί τοπική 
αναισθησία με αναισθητική αλοιφή, περί-
που ένα μισάωρο πριν από τη διαδικασία. 
Γίνεται στο ιατρείο και ο ασθενής μπορεί 
να επιστρέψει στην καθημερινότητά του 
αμέσως μετά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επίσης και στην βάλανο τόσο για την πά-
χυνση όσο και για την αντιμετώπιση της 
πρόωρης εκσπερμάτισης, όπως έχουν 

δείξει κλινικές μελέτες. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σημα-

ντική αύξηση του χρόνου της εκσπερμά-
τισης, κατά 3,5-5 φορές, σύμφωνα με τα 
ευρήματα.

Στα ΜΜΕ αναζητούν γιατρειά οι Έλ-
ληνες, αλλά οι πληροφορίες δεν είναι 
πάντοτε αξιόπιστες

Σημαντική πηγή ενημέρωσης για την 
υγεία είναι τα ΜΜΕ, στα οποία στρέφονται 
οι περισσότεροι ενήλικες στη χώρα μας 
για να βρουν πληροφορίες για τα ζητή-
ματα που τους απασχολούν.

Τα πρωτεία της ενημέρωσης κατέ-
χει το ίντερνετ. Σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ), το 65,2% των αναζητήσεων 
στο διαδίκτυο αφορά πληροφορίες για 
την υγεία, τις ασθένειες, τη διατροφή, τις 
κακώσεις, τους τραυματισμούς, παρά-
γοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.λπ. 
Μάλιστα το ποσοστό των Ελλήνων που 
αντλούν από το ίντερνετ πληροφορίες 

Οι τρεις μέθοδοι που την επιτυγχάνουν

Αντιγήρανση πέους



4302.11.2019

Επισκεφτείτε το χώρο μας για να ανακαλύψετε τα πάντα γύρω από την γυναικεία ομορφιά:
 

Μασάζ | Spa | Fish Spa | καλλυντικά | αρώματα 
φυτικές κρέμες και φυτικά προϊόντα ομορφιάς
μάσκες προσώπου | body spray

είτε ζευγάρια, είτε μόνοι σας προσφέρουμε 
φρούτα και κρασί για την απόλυτη χαλάρωση στο χώρο μας

Μακεδονικής Αμύνης 14, Τηλέφωνο: 6987204302, 6977849494, Instagram: thess_spa

υγείας σχεδόν πενταπλασιάστηκε μέσα σε μία δεκαετία 
(από 10% που ήταν το 2008 έφτασε το 47% το 2017).

Η τηλεόραση αποτελεί μία άλλη σημαντική πηγή ια-
τρικής πληροφόρησης, τόσο μέσω των δελτίων ειδήσε-
ων και των ειδικών εκπομπών υγείας, όσο και μέσω των 
σειρών με ιατρικό περιεχόμενο. Πανευρωπαϊκή έρευνα 
είχε δείξει ότι το 20% των Ευρωπαίων αξιολογούν την 
τηλεόραση ως την κύρια πηγή πληροφόρησης για την 
υγεία, ενώ ένα άλλο 38% την θεωρεί ως πρόσθετη πηγή 
πληροφόρησης.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάσθηκαν στην ημερίδα με 
τίτλο «Ο ρόλος των ΜΜΕ στην αντιμετώπιση του καρκί-
νου», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Ίδρυ-
μα Β & Μ Θεοχαράκη στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, με τη 
συμμετοχή κορυφαίων ιατρών, εκπροσώπων συλλόγων 
ασθενών, δημοσιογράφων και φορέων της Υγείας.

Όπως είπε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Οργανωτι-
κής Επιτροπής της Ημερίδας Δρ. Ιωάννης Δ. Σπηλιώτης, 
MD, PhD, FASPSM, διευθυντής Χειρουργικής Ογκολογίας 
και Μονάδας Περιτοναϊκής Κακοήθειας στο Ιατρικό Δια-
βαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στο Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών, Μαρούσι, τις τελευταίες δεκαετίες δημοσιεύο-
νται στα ΜΜΕ με ολοένα αυξανόμενη συχνότητα σημα-
ντικές πληροφορίες για τον καρκίνο. Παρότι στην πλει-
ονότητά τους οι πληροφορίες αυτές είναι επιστημονικά 
τεκμηριωμένες, υπάρχουν και περιπτώσεις κακής ερμη-
νείας ή και παραπληροφόρησης με στόχο την αυτοπρο-
βολή, τη διαφήμιση ή ακόμα και την εκμετάλλευση του 
ανθρώπινου πόνου. 

Πολλά προβλήματα υγείας  
για εννέα στους δέκα ασθενείς με Πάρκινσον

Οι ασθενείς με νόσο Πάρκινσον παρουσιάζουν συχνά 
πολλαπλά προβλήματα υγείας, άλλα από τα οποία είναι 
μη-κινητικά συμπτώματα της ασθένειάς τους και άλλα 
συνοδές καταστάσεις.

Τα προβλήματα αυτά κυμαίνονται από καρδιοπάθεια 
και μελάνωμα έως κατάθλιψη και ακράτεια και επιβα-
ρύνουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα της ζωής τους. 
Καθιστούν επίσης απαραίτητο τον τακτικό προληπτικό 

έλεγχο (τσεκάπ), ούτως ώστε να γίνονται αντιληπτά και 
να αντιμετωπίζονται εγκαίρως, δεδομένου ότι μερικά 
μπορεί να απειλήσουν τη ζωή.

Όπως εξηγεί ο νευρολόγος Παναγιώτης Ι. Ζήκος, 
υπεύθυνος του Ιατρείου Νόσου Πάρκινσον & Συναφών 
Διαταραχών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 
και του Κέντρου Πάρκινσον & Διαταραχών Μνήμης Γαλα-
τσίου, εκτός από τα κινητικά συμπτώματα, η νόσος προ-
καλεί και ευρύ φάσμα μη-κινητικών συμπτωμάτων, ενώ 
έχει και αρκετές συνοδές καταστάσεις.



44 02.11.2019

Η ιδέα ότι το καρκινικό κύτταρο είναι ένα αλλοιωμένο 
κύτταρο του οργανισμού και επομένως οφείλει η άμυνα 
του οργανισμού, δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα, να 
το απορρίπτει είναι πολύ παλιά. Ήδη από την δεκαετία του 
1980 η ιντερλευκίνη2 και ιντερφερόνες που είναι ισχυροί 
ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες ήταν σε κλινική χρήση για 
περιορισμένα είδη καρκίνων με πενιχρά αποτελέσματα. 
Μυστήριο παρέμενε ως πριν λίγα χρόνια η ικανότητα των 
καρκινικών κυττάρων να ανθίστανται στην επίθεση των 
λεμφοκυττάρων του οργανισμού. 

Σύντομα έγινε κατανοητό ότι το ανοσοποιητικό σύ-
στημα διαθέτει ευοδωτικούς και ανασταλτικούς μηχα-
νισμούς που πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία για να 
μην υπάρχει υπερβολική διέγερση και στραφεί εναντίον 
του ίδιου του οργανισμού. Οι James Allison και ο Tasuko 
Honjo έλαβαν το βραβείο Νόμπελ ιατρικής το 2018 για-
τί ανακάλυψαν δύο σημαντικούς τέτοιους παράγοντες 
που αναστέλλουν την λειτουργία των λεμφοκυττάρων. 
Λειτουργούν δηλαδή σαν φρένα στην άμυνα του οργα-
νισμού. Ο παράγοντας CTLA-4 δρα στην αρχή της ενερ-
γοποίησης των λεμφοκυττάρων, ενώ ο πιο σημαντικός 
παράγοντας PD-L1 μπορεί να παράγεται και από τα καρ-
κινικά κύτταρα. Τα λεμφοκύτταρα φέρουν στην επιφά-
νειά τους μια πρωτεΐνη – υποδοχέα που ονομάζεται PD-
1.  Aν στον υποδοχέα αυτό συνδεθεί ο παράγοντας PD-L1, 
το λεμφοκύτταρο ουσιαστικά παραλύει. Πολλοί καρκίνοι 
έχουν «μάθει» αυτό το κόλπο, παράγουν στην επιφάνειά 
τους το PD-L1 και έτσι όταν το εξειδικευμένο λεμφοκύτ-
ταρο προσεγγίσει και ετοιμάζεται να θανατώσει το καρκι-
νικό κύτταρο πράγμα για το οποίο απαιτείται στενή επαφή 
των δύο κυττάρων, η σύνδεση του καρκινικού PD-L1 με 
τον υποδοχέα αναστολής PD-1 στο λεμφοκύτταρο, δια-
κόπτει αυτήν την διεργασία. Το λεμφοκύτταρο παραμένει 
αδρανές δίπλα στο καρκινικό κύτταρο.

Η ανακάλυψη αυτού του μηχανισμού ανοσοανοχής 
οδήγησε γρήγορα σε παραγωγή χρήσιμων κλινικά φαρ-
μάκων. Γενικά, στην ιατρική όταν θέλουμε να αδρανοποι-
ήσουμε μια πρωτεΐνη – υποδοχέα, που βρίσκεται δηλαδή 
στην μεμβράνη του κυττάρου εξωτερικά, χρησιμοποιού-
με την μέθοδο των μονοκλωνικών αντισωμάτων, δηλα-
δή ανοσοσφαιρινών που παράγονται στο εργαστήριο και 
έχουν μεγάλη ικανότητα να βρίσκουν τον υποδοχέα στό-
χο, να προσκολλώνται σε αυτόν και να τον αδρανοποι-
ούν.  Με αυτήν την λογική αναπτύχθηκαν θεραπευτικά 
αντισώματα κατά του CTLA-4, του PD-L1 και του PD-L1, 
που έχουν εδώ και λίγα χρόνια εισαχθεί στην κλινική 
πράξη για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών καρκίνου.

Αυτήν την στιγμή έχει εγκριθεί η χρήση τέτοιων αντι-

σωμάτων στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμο-
νος, του νεφρού, μερικές περιπτώσεις καρκίνου του μα-
στού, του ενδομητρίου και του πεπτικού συστήματος, του 
φάρυγγα και λάρυγγα, της κύστεως, το μελανώματος και 
του λεμφώματος Ηodgkin. Η κλινική εμπειρία και οι κλι-
νικές μελέτες έχουν δείξει αρκετά ενδιαφέροντα αποτε-
λέσματα. Αυξάνεται ο μέσος όρος ελέγχου του καρκίνου 
χωρίς υποτροπή, δηλαδή ελέγχεται για μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα ο καρκίνος, και επιμηκύνεται κατά μέσο 
όρο η επιβίωση.  Γενικά, όσο πιο πολύ ο καρκίνος βασίζε-
ται στην παραγωγή του PD-L1 για να γλυτώσει, δηλαδή 
όσο πιο έντονα ανιχνεύεται στο μικροσκόπιο η έκφραση 

του PD-L1 από τον παθολογοανατόμο που εξετάζει την 
βιοψία, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η αναστολή 
του, άρα πιο ευάλωτος θα είναι στα λεμφοκύτταρα. Η 
χρήση των αντισωμάτων αυτών από μόνα τους μπορεί 
να είναι αποτελεσματική, ενώ άλλοτε συνδυάζονται απο-
τελεσματικά με χημειοθεραπείες ή άλλες θεραπείες. Επί-
σης, είναι γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν 
θεαματική πορεία με την χρήση αυτών των παραγόντων, 
δηλαδή η άμυνα του οργανισμού είναι πολύ ισχυρή για 
τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου ώστε να τον κοιμίζει για 
χρόνια, ενώ σε άλλους τα αποτελέσματα είναι μέτρια έως 
μηδαμινά, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν δημιουργούν 
επαρκή ανοσία.  Το ενδιαφέρον της έρευνας τώρα στρέ-
φεται στο πώς να κάνουμε το ανοσοποιητικό σύστημα 
αυτών των ανθρώπων να αναγνωρίσει το καρκινικό κύτ-
ταρο ως ξένο και να παραχθεί η αναγκαία ανοσία ώστε να 
δράσουν τα αντισώματα. 

Χωρίς αμφιβολία, η αποκάλυψη αυτού του πολύ 
σημαντικού ρυθμιστικού μηχανισμού έχει δώσει ώθηση 
στην θεραπευτική του καρκίνου αλλά και στην πίστη μας 
στους εσωτερικούς μηχανισμούς του σώματός μας να 
καταπολεμά τις αρρώστιες. Έχουμε ακόμα πολλά να μά-
θουμε. Τελικά, χωρίς την βοήθεια του οργανισμού μας, 
δεν μπορεί να διατηρηθεί η υγεία. Για αυτό πρέπει να με-
ριμνούμε όσο είναι δυνατόν για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. 

*Ο Δρ. Χρήστος Εμμανουηλίδης είναι Ογκολό-
γος-παθολόγος, πρώην Αν. Καθηγητής Παν. Καλι-
φόρνιας UCLA, Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού 
Κέντρου

• chrem@interbalkan-hosp.gr

Μυστήριο παρέμενε ως πριν λίγα χρόνια η ικανότητα των καρκινικών κυττάρων 
να ανθίστανται στην επίθεση των λεμφοκυττάρων του οργανισμού

Ανοσοογκολογία: Πώς η επιστήμη βοηθά την άμυνα 
του οργανισμού στην καταπολέμηση του καρκίνου

Τ Ο Υ  Δ Ρ .  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ι Δ Η *
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Η γεύση του κεφίρ, τα πολλαπλά οφέλη του 
στην υγεία του ανθρώπου, αλλά και οι διάφοροι 
εύγευστοι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς 
να το συμπεριλάβει στην διατροφή του το καθι-
στούν από τις κορυφαίες επιλογές. Μάλιστα, η 
εταιρεία  ΚΕΦΙΡ ΥΓΙΕΙΑ πέρα από το παραδοσιακό 
κεφίρ, έχει δημιουργήσει το προβιοτικό αναψυ-
κτικό κεφίρ, το πρώτο λειτουργικό αναψυκτικό 
προϊόν ζύμωσης με ζωντανούς μύκητες κεφίρ, 
για το οποίο έχει βραβευτεί. Ο ιδιοκτήτης της 
Ιορδάνης Παπαδόπουλος μιλάει στην Karfitsa  
μεταξύ άλλων για και τις ιδιότητες του κεφίρ και 
την καινοτομία της εταιρείας, η οποία πλέον από 
τις εγκαταστάσεις της στον Δρυμό στέλνει προϊ-
όντα της σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, 
η Γαλλία κ.α.

Ποια προϊόντα παράγετε; Εκτός από το 
κλασσικό το  ΚΕΦΙΡ ΥΓΙΕΙΑ παράγεται σε γεύσεις 
λεμόνι-στέβια και ροδάκινο. Υπάρχει και το κεφίρ 
σε κεσεδάκι, και το οποίο περιέχει βακτήρια με 
μεγαλύτερη προβιοτική δράση από το γιαούρτι. 
Για όσους δεν θέλουν τα γαλακτοκομικά υπάρχει 
και η καινοτομία μας, το προβιοτικό αναψυκτικό 
κεφίρ το πρώτο λειτουργικό αναψυκτικό προϊόν 
ζύμωσης με ζωντανούς μήκητες κεφίρ, φυσικώς 
ανθρακούχο, χωρίς χημικά και συντηρητικά με 
φυσικά υλικά και λίγες θερμίδες σε δυο γεύσεις 
ginger και mojito(μέντα δυόσμο) . 

Έχετε κερδίσει το βραβείο καινοτομίας για 
το αναψυκτικό με κεφίρ. Ποια ανάγκη θέλατε 
να καλύψετε με αυτή την καινοτομία; Το 2018 
Η Υγιεία έγινε η πρώτη και μοναδική ελληνική 
εταιρεία που κέρδισε χρυσό βραβείο καινοτομί-
ας στην Sial Paris την μεγαλύτερη έκθεση τρο-
φίμων στον κόσμο με τα προϊόντα ginger kefir 
& peppermint kefir. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα 
υγιεινό προβιοτικό αναψυκτικό κατάλληλο για 
όλους που αντί να το αποφεύγεις θα σου κάνει 
καλό να το πίνεις και τα καταφέραμε. Το αποτέ-
λεσμα ήταν ένα υγιεινό αναψυκτικό με προβι-
οτικά  που το ανθρακικό παράγετε φυσικά από 
την ζύμωση, έχει λίγες θερμίδες, 100% χωρίς 
συντηρητικά, φτιαγμένο από φρέσκα και φυσικά 
υλικά, ζυμωμένο με ζωντανούς μύκητες κεφίρ, 
vegan, dairy free, χωρίς λακτόζη, χωνευτικό  και 
πολύ νόστιμο και δροσιστικό.

Ποια είναι τα οφέλη του κεφίρ για τον αν-
θρώπινο οργανισμό; Το ΚΕΦΙΡ ΥΓΙΕΙΑ είναι ένα 
φυσικό προβιοτικό προϊόν με υψηλή θρεπτική 
αξία. Το παράγουμε μόνο από φρέσκο ελληνικό 
γάλα και αληθινούς κόκκους κεφίρ. Είναι πλού-
σιο σε ασβέστιο, μαγνήσιο και φώσφορο και σε 

βιταμίνες, όπως η βιοτίνη, το φυλλικό οξύ και η 
βιταμίνη B12.

•  Το κεφίρ βοηθά  όσους έχουν δυσανεξία 
στη λακτόζη, επειδή περιέχει ελάχιστη ποσό-
τητα, καθώς μέρος της λακτόζης του γάλακτος 
μεταβολίζεται από τους μύκητες κεφίρ.

•  Ενισχύει την πέψη, την ομαλή λειτουργία 
των εντέρων, και συνιστάται για την αντιμετώπι-
ση προβλημάτων δυσκοιλιότητας,

• Δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη των τοξι-

κών μικροοργανισμών του παχέος εντέρου, και 
επαναφέρει τη φυσιολογική  χλωρίδα των εντέ-
ρων.

• Θεωρείται άριστο διαιτητικό προϊόν με εύ-
πεπτα λιπαρά και θερμίδες, ιδανικό για όσους 
αθλούνται.

• Συμβάλλει στην εξισορρόπηση της χλωρί-
δας του εντέρου έπειτα από θεραπεία με αντιβι-
οτικά.

Ποιότητα, καινοτομία, οφέλη για την υγεία μέσα σε ένα ρόφημα

«Κεφίρ Υγιεία», ένα φυσικό προβιοτικό 
προϊόν με υψηλή θρεπτική αξία
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Αρνητικές είναι οι επιπτώσεις της υψηλής αρτηριακής πίεσης 
στη σεξουαλική ζωή των ανδρών. Κι αυτό διότι μπορεί να προ-
καλέσει στυτική δυσλειτουργία, μειωμένη λίμπιντο και λιγότερο 
ενδιαφέρον για το σεξ, εξαιτίας της μειωμένης ροής αίματος, από 
την επάρκεια της οποίας εξαρτάται η στύση. Την ίδια δυσμενή επί-
δραση μπορεί να έχει και η φαρμακευτική αγωγή που ακολου-
θούν όσοι πάσχουν από υπέρταση. «Η σεξουαλικότητα αποτελεί 
βασικό παράγοντα της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Η στυτική 
λειτουργία έχει μεγάλη αξία για την πλειονότητα των ανδρών, 
ακόμη και όταν αυτοί βρίσκονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, 
όσο οι άνδρες γερνούν, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης υπέρ-
τασης αλλά και η συνύπαρξη της πάθησης αυτής με προβλήματα 
στύσης. Το ίδιο υψηλός είναι ο επιπολασμός της στυτικής δυ-
σλειτουργίας σε ασθενείς με άλλους ταυτόχρονους παράγοντες 
κινδύνου, όπως π.χ. ο σακχαρώδης διαβήτης, το μεταβολικό σύν-
δρομο, η παχυσαρκία και η υφιστάμενη καρδιαγγειακή νόσος», 
σημειώνει ο χειρουργός ουρολόγος Δρ Νικόλαος Γ. Κατσένης.

Όσο οι άνδρες γερνούν, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης 
αλλά και η συνύπαρξη της πάθησης αυτής με προβλήματα στύσης

Μπορεί η υπέρταση να οδηγήσει
σε στυτική δυσλειτουργία;

Μια από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις ακόμα και 
για τους πιο έμπειρους ρινοπλαστικούς είναι η δημι-
ουργία και η διατήρηση της συμμετρίας των ρουθου-
νιών με το υπόλοιπο πρόσωπο. Ακόμα δυσκολότερη 
είναι η επίτευξή της όταν έχει προηγηθεί άλλη ρινο-
πλαστική, κι αυτό μπορεί να οφείλεται στον τραυμα-
τισμένο ιστό, την απώλεια χόνδρου στήριξης κατά την 
αρχική ρινοπλαστική και στις αποτυχημένες προσπά-
θειες σμίκρυνσης των ρουθουνιών. «Τα μεγάλα ρου-
θούνια ή η φαρδιά ρινική βάση μπορεί να υποβαθμί-
σουν αισθητικά μια κατά τα άλλα ελκυστική μύτη, εάν 
το μέγεθός τους δεν βρίσκεται σε ισορροπία τόσο με 
τη μύτη όσο και με το υπόλοιπο πρόσωπο. Το σχήμα 
των ρουθουνιών εξαρτάται πρωτίστως από τον χόν-

δρο της ρινικής άκρης, το δέρμα που την καλύπτει 
και τη θέση του ρινικού διαφράγματος και δευτερευ-
όντως από το ύψος των υποκείμενων οστών της άνω 
γνάθου, τους παρειακούς μύες και το λίπος. Παρόλο 
που τα ρουθούνια έχουν μύες που μπορεί να τα δι-
ευρύνουν, αυτοί είναι πολύ λεπτοί και συνήθως δεν 
επηρεάζουν το σχήμα σε σημαντικό βαθμό. Με τη ρι-
νοπλαστική μπορεί να αφαιρεθούν, να προστεθούν ή 
ακόμη να ανασχηματισθούν και επανατοποθετηθούν 
χόνδροι στην περιοχή του ακρορινίου. Έτσι το σχήμα 
των ρουθουνιών αλλάζει, είτε άμεσα μετεγχειρητικά 
είτε σταδιακά για κάποιους μήνες κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας επούλωσης», μας εξηγεί ο πλαστικός 
χειρουργός προσώπου - ΩΡΛ Δρ. Γεώργιος Μοιρέας.

Μετά τη διάγνωση του καρκίνου του νεφρού, ένα από τα 
πρώτα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο γιατρός είναι αν 
θα μπορέσει να τον αντιμετωπίσει χειρουργικά. Και αν ναι, πόσο 
εφικτό είναι να σώσει το νεφρό του ασθενούς. Τα ερωτήματα 
αυτά δεν είναι τυχαία. «Η χειρουργική αντιμετώπιση ήταν και 
παραμένει η κύρια θεραπεία για τον καρκίνο του νεφρού, δε-
δομένου ότι συνοδεύεται από την καλύτερη πρόγνωση», λέει ο 
χειρουργός-ουρολόγος Δρ Ηρακλής Πούλιας, τ. πρόεδρος της 
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. «Ακόμα και μερικοί ασθε-
νείς των οποίων ο καρκίνος είναι μεταστατικός, μπορεί να ωφε-
ληθούν αν χειρουργηθούν. Μερικές φορές, π.χ., βελτιώνεται η 
πρόγνωσή τους, ενώ άλλες καταπραΰνονται συμπτώματα όπως 
ο πόνος και η αιμορραγία».

Μπορεί η ρινοπλαστική να διορθώσει 
μόνο τα μεγάλα ρουθούνια μου;

Καρκίνος του νεφρού: Σωτήριες 
για το νεφρό οι καινοτόμες 
εγχειρήσεις

Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

Laser µπικίνι
- µασχάλες µόνο
 40 ευρώ η συνεδρία! Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας
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Η χρήση κάνναβης έχει αποδειχτεί ως ένας πολύ απο-
τελεσματικός τρόπος, για να γίνει πιο πικάντικη η σεξουα-
λική ζωή. Η κανναβιδιόλη, είναι ένα εξαιρετικά ωφέλιμο, 
μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές, το οποίο μπορεί να 
κάνει την σεξουαλική δραστηριότητα πιο χαλαρή, πιο ευ-
χάριστη και πιο συναρπαστική.

Αυτό που θέλουμε όλοι μας, είναι να απολαύσουμε 
την ζωή στο μέγιστο. Και η σεξουαλική ζωή παίζει μεγά-
λο ρόλο στην απόλαυση, αφού ουσιαστικά μέσα από το 
σεξ, ικανοποιείται μια από τις βασικές μας ανάγκες.

Αν λοιπόν θέλεις να βελτιώσεις την σεξουαλική σου 
ζωή, τότε το πολύτιμο συστατικό της κάνναβης, που ονο-
μάζεται κανναβιδιόλη (CBD), μπορεί να σε βοηθήσει να 
την αποκτήσεις.

Τι είναι η κανναβιδιόλη;
Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι ένα από τα βασικά συ-

στατικά της κάνναβης και αποτελεί μια ουσία που είναι 
απόλυτα φυσική, φυτική, ασφαλή στην χρήση και νόμιμη. 
Η κανναβιδιόλη ανήκει στην οικογένεια των κανναβινο-
ειδών, δηλαδή των συστατικών που απαρτίζουν το φυτό.

Πρόκειται για μια μη ψυχροδραστική ουσία, η οποία 
δεν έχει αρνητικές παρενέργειες για τον οργανισμό. Η 
κανναβιδιόλη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για 
τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών και είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του πόνου.

Επιπλέον όμως, η κανναβιδιόλη είναι ιδιαίτερα ευερ-
γετική στην βελτίωση της συνολικής ευημερίας και ευε-
ξίας μας, καθώς και στην σεξουαλική ζωή του ανθρώπου.

Ποια είναι τα οφέλη της κανναβιδιόλης στην σεξου-
αλική ζωή;

Περισσότερη δύναμη και μεγαλύτερη ενέργεια
Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα οφέλη της κανναβιδιό-

λης, είναι η ικανότητά της να αντιμετωπίζει την στυτική 
δυσλειτουργία. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στην 
ικανότητά της να αποκαθιστά τη βλάβη των ιστών και να 
βελτιώνει τη ροή του αίματος στα γεννητικά όργανα.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές πα-
ρατήρησαν ότι η στυτική δυσλειτουργία προκαλείται ως 
αποτέλεσμα της φυσικής διαδικασίας της γήρανσης. Η 
διαδικασία της γήρανσης δημιουργεί μια τοξίνη, που ονο-
μάζεται διοξίνη, η οποία συμβάλλει στην εμφάνιση της 
στυτικής δυσλειτουργίας.

Αυτό, ωστόσο, μπορεί να αντιστραφεί με τη βοήθεια 
της κάνναβης, αφού η κανναβιδιόλη διώχνει την διοξίνη 
από το σώμα.

Καλύτερη αίσθηση
Η σεξουαλική επαφή μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά 

στην πραγματικότητα, είναι μια περίπλοκη διαδικασία, 
από τεχνικής άποψης. Αυτό συμβαίνει επειδή προκειμέ-
νου να νιώσουμε σεξουαλική επιθυμία, πρέπει πρώτα 2 
από τα σωματικά μας συστήματα, να λειτουργούν σωστά.

Αυτά είναι το σύστημα σεξουαλικής παρεμπόδισης και 
το σύστημα σεξουαλικής διέγερσης. Αυτά τα δύο πρέπει 
να συνεργαστούν, προκειμένου να μας φέρουν σε διάθε-

ση για σεξουαλική δραστηριότητα.
Η κανναβιδιόλη βοηθά αυτά τα 2 συστήματα να συ-

νεργαστούν, για να μειώσουν τα επίπεδα του στρες και 
του άγχους, μέσω χημικών αντιδράσεων. Με αποτέλεσμα 
οι άνθρωποι να  σκέφτονται πιο καθαρά και να είναι λιγό-
τερο νευρικοί, γεγονός που τους βοηθά να εκφράζονται 
πολύ καλύτερα.

Ανακούφιση από τον πόνο
Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι αντιμετωπί-

ζουν συμπτώματα έντονου πόνου κατά την διάρκεια της 
σεξουαλικής πράξης. Αυτό μπορεί να μειωθεί, μέχρι και 
να αποφευχθεί εντελώς με την χρήση της κανναβιδιόλης.

Συγκεκριμένα οι γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν έλαια που είναι πλούσια σε CBD, για την λίπανση 
των γεννητικών οργάνων. Αυτό βοηθά επίσης στη βελτί-
ωση της ροής του αίματος και στην ενίσχυση της φυσικής 
λίπανσης, καθιστώντας έτσι τη σεξουαλική επαφή ομα-
λότερη και λιγότερο οδυνηρή.

Γι’ αυτό τον λόγο η κανναβιδιόλη είναι πολύ χρήσιμη 
για τις γυναίκες που περνούν εμμηνόπαυση. Υπάρχουν 
επίσης μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η χρήση του 
CBD ως λιπαντικό, μειώνει τη φλεγμονή και αυξάνει τα 
επίπεδα σεροτονίνης, βοηθώντας το σώμα να αισθανθεί 
μεγαλύτερη ευχαρίστηση.

Δοκίμασε κι εσύ σήμερα την πανίσχυρη δύναμη της 
κανναβιδιόλης και πρόσφερε στον οργανισμό σου ευεξία, 
τόνωση και καλύτερη συνολική υγεία. Στο κατάστημά 
μας θα βρεις μια ποικιλία 100% βιολογικών προϊόντων 
CBD, που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη.

Raffaele Di Leo
O Raffaele Di Leo διαθέτει ειδικό πτυχίο στην Φαρμα-

κευτική, από το Πανεπιστήμιο του Ουρμπίνο της Ιταλίας 
και εργάζεται ως φαρμακοποιός. Επιπλέον διαθέτει γνώ-
σεις σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο και την παρασκευή 
γαληνικών σκευασμάτων θεραπευτικής κάνναβης.

Κεντρικά CbdOilShop:
Φαιδριάδων 12 Κυψέλη,
Αθήνα, 11364 Ελλάδα
+30 210 8657453
info@cbdoilshop.gr
franchise@cbdoilshop.gr
wholesale@cbdoilshop.gr
www.cbdoilshop.gr

Στη Θεσσαλονίκη, θα βρείτε 
5 από τα 45 καταστήματα CbdOilShop κοντά σας:

Ερμού 73, 54623
+30 2310 266777
Ανδρέα Παπανδρέου 65, Νεαπολη, 56727
+30 23160 15793
+30 694 521 9196
Παπαναστασίου 5, Θεαγένειο, 54639
+30 2310 888109
Ιωάννη Πασαλίδη 56, Καλαμαριά, 55132
+30 2311 269653
+30 697 750 1141
+30 697 642 9567
Καραολή κ Δημητρίου 129, Εύοσμος, 56226
+30 2310 559502
+30 697 729 9683

Πως η κανναβιδιόλη μπορεί να ενισχύσει την σεξουαλική ζωή

CBD και SEX

Καρκίνος του νεφρού: Σωτήριες 
για το νεφρό οι καινοτόμες 
εγχειρήσεις
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Σχετικά με το σχόλιο της «Κ» για τη συνέντευξη  Τύπου που είχε δώσει ο πρόε-
δρος του ΕΕΘ στις 25.9.2019, ο Μιχάλης Ζορπίδης έστειλε την ακόλουθη απάντηση: 

«Το συνήθως καλά πληροφορημένο δημοσιογραφικό δυναμικό της «Καρφί-
τσας» θα έπρεπε να ξέρει ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης απο-
φάσισε να διοργανώσει τα «Αριστεία Επιχειρηματικότητας» όχι φυσικά όταν είδε τη 
διοργάνωση των επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος», αλλά τον Ιούλιο 
του 2018, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των συνεδριάσεων των αρμοδίων επι-
τροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης θα έπρεπε να γνωρίζει ότι το ΕΕΘ δεν απουσίαζε από την συγκεκριμένη 
εκδήλωση, καθώς εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του.

Όπως και ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσωπική αντιπαράθεση με τον κ. 
Κων. Μίχαλο.

Δεν έκανα ποτέ «απαράδεκτους και κατακριτέους σχολιασμούς» για τη διορ-
γάνωση των βραβείων «Θαλής». Έκανα ένα μικρό σχόλιο για το γεγονός ότι είναι 
άγνωστη η διαδικασία, μέσα από την οποία επελέγησαν ή εκλέχτηκαν οι βραβευθέ-
ντες, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί. Όπως και για την βράβευση ενός αμφιλεγόμενου 
προσώπου, που ήταν πολύ πιο ήπιο από όσα οι δημοσιογράφοι είχαν γράψει εκείνη 
την ημέρα.

Παρακαλώ για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Μιχάλης Ζορπίδης».

Απάντηση «Karfitsa»
Ειναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το ότι ο πρόεδρος του ΕΕΘ  ότι έστω μετά από 

δώδεκα χρόνια θητείας του (από το 2006) αποφάσισε να απονείμει επιχειρηματικά 
βραβεία. Ακόμη κι αν η προσπάθειά του τελεσφόρησε ένα χρόνο αφότου πήρε την 
απόφαση τον Ιούλιο του 2018. 

Στη συνέντευξή τύπου που έδωσε (25.9.2019) είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε βραβεία μαϊμού, όπως έχουν κάνει άλλοι. Για το 
λόγο αυτό στην επιτροπή αξιολόγησης μετέχουν μόνο καθηγητές και όχι μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου». Κατά τον πρόεδρο του ΕΕΘ αυτό ήταν ένα μικρό σχόλιο 
κι όχι απαράδεκτος χαρακτηρισμός. Προφανώς κι ο ίδιος είτε δεν είχε προσέξει διότι 
ήταν ενήμερος για τα ονόματα που συγκροτούν την επιτροπή των επιχειρηματικών 
βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος», είτε έπεσε θύμα κακής πληροφόρησης περί του κύ-
ρους των μελών της επιτροπής. Θυμίζουμε τα μέλη της: Ο πρόεδρος της οργανωτι-
κής επιτροπής των βραβείων καθηγητής Διονύσης Χιόνης, μέλη κα Μαίρη Χατζάκου, 
αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, κ.κ. Καθηγητής Γιάννης 
Μουρμούρας, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, 
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Στάθης Κεφαλίδης, Κυβερνή-
της ΑXEPA Ελλάς, Καθηγητής Γιάννης Παπαδημητρίου, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, Δρ. Χρήστος Γεωργίου, διευθυντής Μελετών και Τεκμηρίωσης του ΣΒΕ. 
Αλήθεια, για ποιά από τα παραπάνω πρόσωπα αδιαμφισβήτητου κύρους και επάρ-
κειας, έχει αντιρρήσεις ως προς την ακεραιότητα και ευθυκρισία τους ο κ. Ζορπίδης;

Τέλος σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της Ελένης Αντωνιάδου, υπενθυμίζεται για 
μια ακόμη φορά, ότι πριν από την εκδήλωση των επιχειρηματικών βραβείων «Θα-
λής ο Μιλήσιος» είχαν προηγηθεί ακόμη και από θεσμικούς φορείς δεκάδες άλλες 
βραβεύσεις της. Εξ αυτής της βράβευσής της, αποκαλύφτηκε η πραγματικότητα και 
η ίδια οργανωτική επιτροπή πήρε αμέσως καθαρή θέση αποδοκιμασίας. Ας μην ξε-
χνάμε ότι στην εκδήλωση «Θαλής ο Μιλήσιος» έγιναν την «αποκαλυπτήρια» μιας 
υπόθεσης η οποία προφανώς θα πρέπει να διδάσκεται στα Πανεπιστήμια ως Case 
study χρόνιας παραπληροφόρησης της κοινης γνώμης. 

Όπως παραδέχεται ο κ. Ζορπίδης, η «Κ» έχει καλή πληροφόρηση. Και σύμφωνα 
μ  ́αυτήν γνωρίζουμε πως το ΕΕΘ στο πλάνο διαφημιστικής προβολής των δρα-
στηριοτήτων της εξαίρεσε την μεγαλύτερη free press της Μακεδονίας. Ας είναι...Η 
«Karfitsa» θα συνεχίσει με τον ίδιο μαχητικό τρόπο να προβάλλει τις δραστηριότη-
τες του ΕΕΘ και των χιλιάδων μελών της ασκώντας παράλληλα και κριτική, ανεξαρ-
τήτως εξαίρεσής της από οποιοδήποτε διαφημιστικό πρόγραμμα, είτε αυτό αφορά 
στη διοίκησή της, είτε μελών της... 

«Κ».

Δήλωση Μιχάλη Ζορπίδη Ανηλεής κόντρα στο fb 
Σιμόπουλου – Νοτοπούλου 

 

Κριτική για την καθαριότητα 
από την Νοτοπούλου 

Με το «Διάσημο» ο Ζέρβας 
στον Αγ. Δημήτριο

Η πρώτη της Βούλας με πατερίτσες

Φωτίου κατά Μπουτάρη 

Οι διαδικτυακή κόντρα Σιμόπουλου – Νοτο-
πούλου συνεχίζεται αυτή τη φορά με αφορμή τα 
σχόλια για την παρέλαση. Η βουλεύτρια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ με ανάρτησή της στο facebook έκανε λόγο 
για ακροδεξιό παραλήρημα από βουλευτή της 
ΝΔ. «Ακροδεξιό παραλήρημα από βουλευτή της 
ΝΔ. Ένα νέο κορίτσι Ρομά από τον Εκπολιτιστικό 
Μορφωτικό Σύλλογο Ελλήνων Τσιγγάνων Δεν-
δροποτάμου «Η ΑΓΑΠΗ» βρήκε να στοχοποιήσει 
ο Βουλευτής της ΝΔ κ. Σιμόπουλος. Σε ανάρτησή 
του στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης ξεδίπλωσε τα ρατσιστικά του αι-
σθήματα.

Δε μας είπε ο «άριστος» στην έκφραση ρατσι-
στικού λόγου, κ. Σιμοπουλος, ποια είναι τα κρι-
τήρια με τα οποία θα πρέπει να επιλέγονται όσοι 
συμμετέχουν στην παρέλαση κατά τη γνώμη του. 
Πιστοποιητικά φρονημάτων ή καταγωγής;

Έχουμε ευθύνη να απομονώσουμε κάθε 
ακραία φωνή που ανήκει στον εσμό της Ακροδε-
ξιάς. Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να καταδικάσει 
το ρατσιστικό παραλήρημα του βουλευτή της» 
έγραψε η κ.Νοτοπούλου αναφερόμενη στην πα-
ρακάτω ανάρτηση του κ.Σιμόπουλου:

Ο κ.Σιμόπουλος απάντησε στα πικρόχολα 
σχόλια της κ.Νοτοπούλου μέσα από το δικό του 
facebook.

«Η κ.Νοτοπούλου διέκρινε ακροδεξιό ρατσι-
στικό παραλήρημα στην άποψη μου να επιλέ-
γονται οι σύλλογοι οι οποίοι παρελαύνουν στη 
μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονί-
κη «ανάλογα με το ειδικό τους βάρος σε θέματα 
παράδοσης και εθνικής συνείδησης». Επίσης της 
φρεσκάρω τη μνήμη με δύο φωτογραφίες μου, 
σχετικά πρόσφατες, μήπως φιλοτιμηθεί να ζητή-
σει συγγνώμη για το δικό της παραλήρημα ενα-
ντίον μου. Φυσικά, που τέτοια ευθιξία» έγραψε ο 
βουλευτής της ΝΔ.

Ψηλά στην ατζέντα της Κατερίνας Νο-
τοπούλου βρίσκεται η καθαριότητα του 
δήμου Θεσσαλονίκης. Μετά την κριτική 
που άσκησε στη διοίκηση Ζέρβα και την 
ενημέρωση που ζήτησε για την κατάστα-
ση που επικρατεί στην πόλη, αποφάσισε 
να επισκεφτεί το Σταθμό Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων στην περιοχή του Φοίνικα 
συνοδευόμενη από τις δημοτικές συμ-
βούλους Ρία Καλφακάκου και Έλλη Χρυ-
σίδου. Η κ.Νοτοπούλου είχε συνάντηση 
με τον εντεταλμένο σύμβουλο Νίκο Ζεϊ-
μπέκη ενώ συνομίλησε και με τους εργα-
ζόμενους, στους οποίους δεσμεύτηκε ότι 
θα προωθεί τα θέματα τους στις συνεδρι-
άσεις του δημοτικού συμβουλίου.  

Με ...πατερίτσα επέστρεψε στα έδρανα του πε-
ριφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας η 
Βούλα Πατουλίδου. Για δύο εβδομάδες η αντιπε-
ριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ταλαιπωρήθηκε από 
έναν τραυματισμό στο γόνατο, ενώ χρειάστηκε να 
υποβληθεί και σε επέμβαση. Αυτός ήταν άλλω-
στε και ο λόγος για τον οποίο απουσίασε από τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της. Περαστικά 
της ευχήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι της κατά την 
παρουσία της στη συνεδρίαση του περιφερειακού 
συμβουλίου. 

Τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, στη δοξολογία για τον πολιούχο 
της πόλης, Άγιο Δημήτριο. Ο κ. Ζέρβας 
εμφανίστηκε στην εκκλησία φορώντας 
το «Διάσημο», το περιδέραιο που φορά 
ο δήμαρχος στις επίσημες εκδηλώσεις. 
Αμέσως ξεκίνησαν συζητήσεις για τη δι-
αφορά του νέου δημάρχου με τον πρώην 
καθώς ο Γιάννης Μπουτάρης δεν το φό-
ρεσε ποτέ. 

“Απασφάλισε” ο πρώην αντιδήμαρχος 
επί διοικήσεων Γιάννη Μπουτάρη, Νίκος 
Φωτίου. Με αναρτήσεις του στο facebook 
ασκεί σκληρή κριτική στη διοίκηση Ζέρ-
βα. Τελευταία του τοποθέτηση αφορούσε 
την καθαριότητα της πόλης, σχολιάζο-
ντας τα όσα δήλωναν στελέχη της νυν 
διοίκησης όταν ήταν στα έδρανα της αντι-
πολίτευσης. Είχαν προηγηθεί αναρτήσεις 
για το “Διάσημο”, την κατάσταση στον 
ΟΑΣΘ και τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέ-
λου του Μετρό. 
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Στο Μουσείο Ολοκαυτώματος η νέα 
έδρα του Μπουτάρη 

Επανατοποθετούνται 
οι... Μακεδονομάχοι

«Μάχη» για τα πασαλάκια 

Μειώνει τα τέλη ο ΖέρβαςΚοντά στον Απόλλωνα Καλαμαριάς ο Δαρδαμανέλης

Στο νέο του γραφείο στο Ίδρυμα για το Μουσείο 
Ολοκαυτώματος εγκαταστάθηκε ο Γιάννης Μπουτάρης. 
Η έδρα βρίσκεται επί της οδού Βασ.Ηρακλείου κι εκεί 
περνάει πλέον αρκετές ώρες ο πρώην δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης και νυν πρόεδρος του Ιδρύματος. Μάλιστα, ο 
κ.Μπουτάρης, συνομιλώντας με δημοσιογράφους προα-
νήγγειλε εξελίξεις μετά τα Χριστούγεννα όσον αφορά την 
πορεία της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος

Απέναντι από το Λευκό Πύργο θα τοποθετηθούν προ-
σωρινά οι έξι προτομές των Μακεδονομάχων, που είχαν 
αφαιρεθεί από την ομώνυμη πλατεία λόγω των εργασιών 
του Μετρό. Οι υπηρεσίες του δήμου τρέχουν να προλά-
βουν το χρόνο προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για την 
τοποθέτησή τους, το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, 
στο χώρο πρασίνου μεταξύ Εθνικής Αμύνης, Τσιρογιάννη 
και Παύλου Μελά. 

Φωτιές έχουν ανάψει τα πασαλάκια στην Δ΄ δημοτι-
κή Κοινότητα... Σε διαβούλευση που ξεκίνησε ο δήμος 
Θεσσαλονίκης αρκετοί κάτοικοι και καταστηματάρχες 
τάχθηκαν κατά της τοποθέτησής τους σε Στρατού και Λα-
μπράκη. Για παράνομη τοποθέτηση από την προηγούμε-
νη διοίκηση μίλησε και ο αντιδήμαρχος Βιώσιμης Κινητι-
κότητας Σωκράτης Δημητριάδης. Τώρα μένει να δούμε: 
θα παραμείνουν ή θα ξηλωθούν; 

Σε μείωση των δημοτικών τελών για νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης κατά 12,5% για το 2020 
προχωρά η διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Η μείω-
ση θα γίνεται κάθε χρόνο ώστε το τέλος της τετραετίας 
να φτάσει στο 50%, όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά ο 
δήμαρχος. Γερό “ψαλίδι” θα πέσει στους μετρόπληκτους 
καθώς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για 
τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις καθυστερήσεις 
των έργων θα φτάσει το 80%.

Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Απόλ-
λωνα Καλαμαριάς και τον πρόεδρο Φώτη Μπαλτίδη, 
συναντήθηκε ο δήμαρχος, Γιάννης Δαρδαμανέλης. Επί 
τάπητος τέθηκαν αρκετά ζητήματα που απασχολούν το 
Σύλλογο, ενώ επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία με-
ταξύ των δύο πλευρών. Ο δήμαρχος Καλαμαριάς έδωσε 
συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Απόλλωνα για το 
κοινωνικό έργο που επιτελείται και την “αγκαλιά” που 
έχουν ανοίξει προκειμένου να ενταχθούν στο σύλλογο 
εκατοντάδες παιδιά.
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Ήταν Φεβρουάριος του 2008. Στο Κόσσοβο ήδη από 
το 1999, μετά το πέρας των βομβαρδισμών  του ΝΑΤΟ  
κατά της Σερβίας,  είχαν αποχωρήσει τα σερβικά στρα-
τεύματα, είχαν εγκατασταθεί οι δυνάμεις του ΟΗΕ και είχε 
ιδρυθεί η αμερικανική βάση του Bondsteel, η μεγαλύτε-
ρη αμερικανική βάση στην Ευρώπη μετά  το Βιετνάμ. Οι 
οπλαρχηγοί του UÇK (Ramush Haradinaj, Hashim Thaçi), 
ενθαρρυμένοι  από τις εξελίξεις είχαν επιδοθεί στην εξό-
ντωση Σέρβων αμάχων και στην καταστροφή σερβικών 
πολιτιστικών μνημείων, επιδιώκοντας ένα καθαρόαιμο 
αλβανικό Κόσσοβο.  Το Κόσσοβο, με την υποστήριξη των 
Ηνωμένων Πολιτειών, ανακήρυξε μονομερώς την ανε-
ξαρτησία του τον Φεβρουάριο του 2008, αναγνωρίστηκε 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τα περισσότερα ευ-
ρωπαϊκά κράτη , αλλά με βέτο της Ρωσίας και της Κίνας 
δεν έχει θέση στον ΟΗΕ, με ό, τι αυτό συνεπάγεται. Πέντε 
ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβακία, 
Ρουμανία) δεν αναγνώρισαν το Κόσσοβο, από φόβο μή-
πως η αναγνώριση αποτελέσει προηγούμενο για αυτονο-
μιστικά ή αποσχιστικά κινήματα Βάσκων και Καταλανών 
,  Ούγγρων στην Τρανσυλβανία και τη Σλοβακία, Ρώσων 
στην Υπερδνειστερία , Τουρκοκύπριων κ.α. Δυστυχώς, η 
μονομερής ανακήρυξη της  ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, 
που ήταν πράξη παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου, δεν 
αποτέλεσε ειδική περίπτωση, αλλά προηγούμενο για 
άλλες αποσχίσεις και για πολιτική εκμετάλλευση από 
την Ρωσία, η οποία, κυρίως με το χαρτί του Κοσσόβου, 
ασκεί την επιρροή της στην Σερβία. Υπό το πρίσμα αυτό 
μπορεί να εκτιμηθεί η κρίση στην Γεωργία του 2008 ( 
απόσχιση της Νότιας Οσσετίας  και της Αμπχαζίας ) με 
την ενεργό πολεμική ανάμειξη της Ρωσίας, στην Ανατο-
λική Ουκρανία  και Κριμαία το 2014, αλλά και την κρίση 
στην Καταλονία το 2017. Αν και δεν πρόκειται για την ίδια 
περίπτωση, οι Καταλανοί επικαλέστηκαν το προηγούμε-
νο του Κοσσόβου. Από την άλλη πλευρά, 11 χρόνια το 
Κόσσοβο δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει κρατικούς θε-
σμούς και να υπερβεί το στάδιο της φατριαστικής αλβα-
νικής κοινωνίας , αλλά εξελίχθηκε σε κέντρο διαφθοράς, 
ναρκομαφίας, οργανωμένου εγκλήματος  και στρατολό-
γησης τζιχαντιστών. Οικονομικά ήταν συνδεδεμένο με 
την Σερβία , ως ανεξάρτητο κράτος δεν έχει τις υποδομές 
για οικονομική αυτάρκεια , ούτε η εκμετάλλευση των 
ορυχείων έτυχε ορθολογιστικής διαχείρισης.  Το βιοτικό 
επίπεδο των Αλβανών που πλήττονται από την υψηλή 
ανεργία είναι χαμηλό. Η EULEX απέτυχε στην αποστολή 
της να εμφυτεύσει ευρωπαϊκή νομοθεσία στο Κόσσοβο, 
καταγράφηκαν και περιστατικά διαφθοράς και της ίδιας 
της EULEX από την περιρρέουσα αλβανική ατμόσφαιρα.  
Το Κόσσοβο επιβιώνει ως προτεκτοράτο των Ηνωμένων 
Εθνών . Είκοσι χρόνια η ίδια πολιτική καμαρίλα του UÇK  

Κόσσοβο:

Η χαμένη δεκαετία της ανεξαρτησίας 
και το πρότυπο της συμφωνίας των Πρεσπών

Τ Ο Υ  Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Σ Φ Ε Τ Α * 
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εναλλασσόταν στην εξουσία, εμποδίζοντας την άνοδο 
νέων πολιτικών. 

Μετά την αποτυχία διαλόγου Πρίστινας-  Βελιγραδί-
ου υπό την ευρωπαϊκή σκέπη για την εξεύρεση λύσης 
και τις μικρές υποχωρήσεις των Σέρβων,   το Βελιγράδι 
επιδόθηκε σε μια διπλωματική επίθεση ανάκλησης της 
ανεξαρτησίας του Κοσσόβου από μικρές χώρες που ήδη 
είχαν αναγνωρίσει το Κόσσοβο, διακοπής της διαδικασίας 
αναγνώρισης του Κοσσόβου από άλλες χώρες και απο-
κλεισμού της εισδοχής του Κοσσόβου   στην  Ιντερπόλ 
και την  Unesco . Η διπλωματική αντεπίθεση της Σερ-
βίας είχε επιτυχία. Πέρυσι ο πρωθυπουργός  του Κοσό-
βου ,Ramush Haradinaj,   επέβαλλε 100% δασμούς σε 
εισαγόμενα προϊόντα στο  Κόσσοβο από την Σερβία και 
τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, πλήττοντας σερβικά οικονομικά 
συμφέροντα. Παρόλο που το εμπάργκο καταστρατηγείται 
σε πολλές περιπτώσεις μέσω Βόρειας Μακεδονίας,   είναι 
ένα πλήγμα για τους Σέρβους κατοίκους του Κοσσόβου,  
ιδιαίτερα στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης .

Ο Haradinaj δήλωσε ότι το εμπάργκο θα συνεχιστεί 
μέχρις ότου η Σερβία να αναγνωρίσει το Κόσσοβο,  κάτι 
που οι Σέρβοι δεν θα κάνουν με τους αλβανικούς όρους.  
Ο Haradinaj το καλοκαίρι παραιτήθηκε από πρωθυπουρ-
γός του Κοσσόβου και κλήθηκε σε απολογία στη Χάγη  σε 
Ειδικό Δικαστήριο ως  ύποπτος  για εγκλήματα κατά Σέρ-
βων αμάχων από το καλοκαίρι του 1999,  και για    εμπό-
ριο ανθρωπίνων οργάνων σύμφωνα με την έρευνα που 
διεξήγαγε ο  Dick  Marty , στηριζόμενος στις αποκαλύψεις 
της  πρώην εισαγγελέως για τα εγκλήματα πολέμου στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία Carla Del Ponte, η οποία επισήμανε 
τον φόβο μαρτύρων για εκδίκηση του UÇK,  αν προέβαι-
ναν σε αποκαλύψεις.  Μετά την παραίτηση του Haradinaj 
ο πρόεδρος Thaçi προκήρυξε εκλογές στις 6 Οκτωβρίου 
, στις οποίες νικητές αναδείχτηκαν το αντιπολιτευτικό κί-
νημα ‘’Αυτοδιάθεση’’ του Albin Kurti και η ‘’Δημοκρατική 
Λίγκα’’ του Κοσσόβου, το κόμμα του αποθανόντος μετρι-
οπαθούς ηγέτη του Κοσσόβου Ibrahim Rugova. Τα δυο 
κόμματα μαζί έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών 
για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το Τρίτο κόμμα, το Δη-
μοκρατικό Κόμμα του Kadri Veseli,  άλλοτε συνεργάτη 
του Haradinaj που προέρχεται από τους κύκλους του 
UÇK θα μείνει στην αντιπολίτευση. Θεαματική επιτυχία 
σημείωσαν και οι Σέρβοι συσπειρωμένοι γύρω από το 
κόμμα Srpska  List . Σίγουρα θα προκύψει κυβέρνηση 
συνασπισμού του ‘’Κινήματος Αυτοδιάθεση’’ και της Δη-
μοκρατικής Λίγκας με πρωθυπουργό ίσως γυναίκα,  την  
Vjosa Osmani. Άμεση αποστολή της νέας κυβέρνησης θα 
είναι η επίτευξη συμβιβασμού με τους Σέρβους με πρώτο 
όρο από την πλευρά των Σέρβων την οριστική άρση του 
εμπάργκο.

Ενδιαφέρον για την περίπτωση αποτελεί το γεγονός 
ότι ο  σερβοαλβανικός διάλογος θα διεξαχθεί υπό την 
σκέπη του Αμερικανού πρέσβη στο Βερολίνο Richard 
Grenel ,   κάτι που ικανοποιεί τους Αλβανούς, παρόλο που 
για τα Δυτικά Βαλκάνια γενικά η Αμερική όρισε ως απε-
σταλμένο τον Matthew Palmer. Η μείωση της ρωσικής 
επιρροής στη Σερβία μπορεί να επιτευχθεί αν κερδίσει 
κάτι η Σερβία στο ζήτημα του Κοσσόβου , ενώ η επιρροή 
της νεοθωμανικής Τουρκίας στους Μουσουλμάνους των 
Βαλκανίων μπορεί να μειωθεί με την ενίσχυση των σερβι-

κών θέσεων στο Κόσσοβο. Οι γενικές σερβικές προτάσεις  
δεν προβλέπουν de jure διχοτόμηση του Κοσσόβου και 
διπλή  ένωση με την Σερβία και την Αλβανία, ούτε ανταλ-
λαγή εδαφών, αλλά  de facto διαχωρισμό της σερβικής 
και αλβανικής  οντότητας εντός ενός de jure ανεξάρτη-
του Κοσσόβου, δηλαδή ένωση σερβικών κοινοτήτων στο 
Βορρά, όπου ζουν περίπου 40.000 Σέρβοι , οι 70.000 
Σέρβοι στον Νότο να έχουν καθεστώς αυτονομίας, προ-
στασία των σερβικών πολιτιστικών μνημείων, αποζημίω-
ση του σερβικού κράτους για την  περιουσία  που άφησε 
στο Κόσσοβο κλπ.

Αν ικανοποιηθούν οι σερβικοί όροι , τότε σίγουρα η 
Ρωσία και η Κίνα θα άρουν το βέτο, το Κόσσοβο θα έχει 
θέση στον ΟΗΕ, τα πέντε ευρωπαϊκά κράτη θα αναγνωρί-

σουν το Κόσσοβο και θα διανοιχθεί στο μέλλον η ευρω-
παϊκή του πορεία. Η Σερβία μπορεί να έχει ένα Γραφείο 
Συνδέσμου και το είδος των σχέσεων που είχε κάποτε 
η Δυτική Γερμανία με την Ανατολική Γερμανία, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν θα μπλοκάρει την ένταξη του Κοσ-
σόβου σε διεθνείς οργανισμούς. Κανένας δεν μπορεί να 
προβλέψει την έκβαση του επικείμενου  διαλόγου. Αν 
στην περίπτωση των Πρεσπών, το μοντέλο της οποίας 
εφαρμόζεται και στο Κόσσοβο, επρόκειτο για οριοθέτηση 
ταυτοτήτων, στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για 
εδαφική οριοθέτηση και για ανθρωπιστικό ζήτημα.

*Ο Σπυρίδων Σφέτας είναι αναπληρωτής καθηγη-
τής Βαλκανικής Ιστορίας στο Α.Π.Θ.
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07 January 2011

Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human
organs in Kosovo

Report1
Committee on Legal Affairs and Human Rights
Rapporteur: Mr Dick MARTY, Switzerland, Alliance of Liberals and Democrats for Europe

Summary

According to the information gathered, numerous concrete and convergent indications confirm that some
Serbians and some Albanian Kosovars were held prisoner in secret places of detention under KLA control in
northern Albania and were subjected to inhuman and degrading treatment, before ultimately disappearing.
Numerous indications seem to confirm that, during the period immediately after the end of the armed conflict,
before international forces had been able to take control of the region and re-establish law and order, organs
were removed from some prisoners at a clinic on Albanian territory, near Fushë-Krujë, to be taken abroad for
transplantation. Although some concrete evidence of such trafficking already existed at the beginning of the
decade, the international authorities in charge of the region did not consider it necessary to conduct a detailed
examination of these circumstances, or did so incompletely and superficially.

The international organisations in place in Kosovo2 favoured a pragmatic political approach, taking the view
that they needed to promote short-term stability at any price, thereby sacrificing some important principles of
justice. Insufficient investigation has been carried out into the connection of KLA members with war crimes
committed against Serbians and Albanian Kosovars. The team of international prosecutors and investigators
within EULEX which is responsible for investigating allegations of inhuman treatment, including those relating
to possible organ trafficking, has made progress, particularly in respect of proving the existence of secret KLA
places of detention in northern Albania where inhuman treatment and even murders are said to have been
committed.

We must fight uncompromisingly against impunity for the perpetrators of serious human rights violations. The
fact that these were committed in the context of a violent conflict could never justify a decision to refrain from
prosecuting anyone who has committed such acts. There cannot and must not be one justice for the winners
and another for the losers.

The member states of the European Union and the other contributing states should set EULEX a clear
objective and give it the necessary political support to combat organised crime uncompromisingly, to ensure
that justice is done, without any considerations of political expediency; Albania and the Kosovo administration
should co-operate unreservedly with ongoing and future investigations.

1. Reference to committee: Doc. 11574, Reference 3446 of 29 May 2008.
2. All reference to Kosovo, whether to the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full
compliance with United Nations Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo.
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Με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση 
πραγματοποιήθηκε  η έκθεση φωτογραφί-
ας με τίτλο ΄Αζερμπαϊτζάν, η γη της αιώνιας 
φωτιάς’ που διοργανώθηκε από το Σύλλογο 
Ελληνο-Αζερικης Φιλίας ‘QALA’ σε συνεργασία 
με το Ταμείο Υποστήριξης της Διασποράς του 
Αζερμπαϊτζάν, την Κρατική Επιτροπή για την 
εργασία με τη Διασπορά της Δημοκρατίας του 
Αζερμπαϊτζάν και τη Νεολαία της Διασποράς 
του Αζερμπαϊτζάν από τις 24 έως και τις 26 
Οκτωβρίου στη Chalkos Gallery (Ιουστινιανού 
21, Θεσσαλονίκη).

Τα  εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιή-
θηκαν στις 24 Οκτωβρίου και όσοι παρευρέ-
θηκαν είδαν εικόνες από τη ζωή, τον πολιτι-
σμό, την μουσική και την τέχνη, την κουζίνα, 
την αρχιτεκτονική του Αζερμπαϊτζάν καθώς 
άκουγαν μουγκάμ (παραδοσιακό μουσικό 
είδος) κα γεύτηκαν τα σπιτικά παραδοσιακά 
εδέσματα.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν –μεταξύ 
άλλων- ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτι-
κής κ. Χάρης Αηδονόπουλος, ο εκδότης της 
εφημερίδας ‘Καρφίτσα’ και ΄Παρασκήνιο’  κ. 
Νίκος Καραμανλής, ο Περιφερειακός Σύμβου-

λος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σωκράτης Δώ-
ρης, ο εκπρόσωπος του γραφείου πληροφό-
ρησης Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραμματείας 
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ. Μπάμπης 
Παπαϊωάννου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γαβριήλ Αβραμίδης, 
ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας στην Θεσ-
σαλονικη κ. Εφέ Τζεϊλάν,  μέλος του ΔΣ του 
Κέντρου Ιστορίας κ. Χρήστος Κοκκινάκης, ο 
Υποπρόξενος της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη 
κ. Γκότσα Γκοτσασβίλι, η δημοσιογράφος κ. 
Σοφία Προκοπίδου, οι δημοσιογραφοι του site 
thessculture κ. Δημήτρης Κωνσταντινίδης και 
κ. Κατερίνα Χατζηκωνσταντίνου, η υπεύθυνη 
επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της εφη-
μερίδας ‘Καρφιτσα’κ. Κατερίνα Χαρκιολάκη, 
ο Πρόεδρος του συλλόγου ΄Γεωργιανοί της 
Θεσσαλονίκης’ κ. Ζάζα Σουλαμανίτζε, η επι-
χειρηματίας κ. Μαρία Προκοπίδου, η Δημοτική 
Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Ίνγκα-Αν-
να Αβραμίδου, ο καθηγητής Καλών Τεχνών 
στο ΑΠΘ Θανάσης Πάλλας, ο Ιστορικός κ. Σω-
κράτης Αγγελίδης,  μέλη της αζερικης κοινό-
τητας στη Θεσσαλονίκη.

CHALKOS GALLERY

Σύλλογος Ελληνοαζερικής φιλίας «QALA»       

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ

Κυριακή 3.11.2019

Υποψήφια για την 
Αντιπροσωπεία του 

Περιφερειακού Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αμαλία
Τσαμπάζη



Την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει τραγούδια του αξέχαστου Σταύρου 
Κουγιουμτζή αφιλοκερδώς για το Μ.Α.Ζ.Ι. στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θα προηγηθεί 

βράβευση του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» από το Μ.Α.Ζ.Ι. Ώρα έναρξης 21:00.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά Σταύρο 
Κουγιουμτζή για το Μ.Α.Ζ.Ι. 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Τελευταία παράσταση 
Σάββατο 2 Νοεμβρίου 

για τον Μίλτο Πασχαλίδη 
με ένα εκπληκτικό 

πρόγραμμα στο BLOCK 33.

Το ΣΚ οι τελευταίες 
παραστάσεις για τον 

‘Βαφτιστικό της κυρίας’ στο 
θέατρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ 

Η Ρηνιώ Δραγασάκη μιλά για 
το «Φανταστικό» Cosmic 
Candy  που αναμένεται να 

συναρπάσει το κοινό του 60ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης.
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Ξεσηκώνει με μουσικές 
και χρώματα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ

Η Θεσσαλονίκη πάντα τροφοδοτούσε την σύγχρονη λαϊκή σκηνή με νέα ταλέντα 
που προχωρούν και εξελίσσονται σε αστέρια.  Ο Κωνσταντίνος Μάμαλης είναι μια 
από τις χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις που κάνει ένα εντυπωσιακό και πολλά 
υποσχόμενο ξεκίνημα με τέσσερα δικά του τραγούδια με τίτλους «Είσαι μία τρέλα», 
«Πως την είδες;», «Αδυναμία μου», «Και τι δε θα ‘δινα».  Ενώ πριν από λίγες μέρες 
κυκλοφόρησε η λαϊκή μπαλάντα «Χάρισμά σου» σε μουσική Κυριάκου Παπαδόπου-
λου  και  στίχους Ηλία Φιλίππου από το label Final Touch της Walnut Entertainment 
του Μίλτου Καρατζά. 

Από τις σπουδές στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 
στις πίστες της πόλης.  Τι σε οδήγησε εκεί; 
Η αγάπη μου και το πάθος μου για το τρα-
γούδι φυσικά, που το είχα από μικρή ηλικία.  
Αλλά και η επιθυμία μου να κάνω τον κόσμο 
να διασκεδάζει με αγαπημένα λαϊκά τραγού-
δια.

Ασχολήθηκες και με το γράψιμο δικών σου 
τραγουδιών… Θεωρώ πως ήταν μια δια-
δικασία που με ωρίμασε καλλιτεχνικά. Μια 
προσπάθεια να ικανοποιήσω το κοινό μ’ έναν 
διαφορετικό τρόπο.

Και το νέο σου τραγούδι; Η μπαλάντα «Χά-
ρισμά σου» σηματοδοτεί την έναρξη της 
συνεργασίας μου με την Final Touch της 

Walnut Entertainment του Μίλτου Καρατζά, 
τον οποίο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη 
που δείχνει στις ικανότητές μου καθώς και 
τους δημιουργούς του τραγουδιού, Κυ-
ριάκο Παπαδόπουλο και Ηλία Φιλίππου 
για την έμπνευση και την δημιουργικό-
τητά τους. Αλλά και τον σκηνοθέτη Φώτη 
Φωτίου που ανέλαβε την οπτικοποίηση του 
τραγουδιού σε  videoclip.

Πού σε συναντάμε live αυτή την εποχή; Για 
τρίτη συνεχόμενη σεζόν φέτος εμφανίζομαι 
στο «Μουσικές και Χρώματα» στην πόλη 
μας, 28ης Οκτωβρίου 44 (περιοχή Δελφών) 
μ’ ένα κεφάτο σχήμα ταλαντούχων συνεργα-
τών με το οποίο γνωρίσαμε ήδη επιτυχία τα 
προηγούμενα δύο χρόνια.

Σε ποια θεατρική 
ομάδα τους είπαν ότι οι 

χοντρές που παραπατάνε 
αποδίδουν το silly walk 

των Monty Python?

TOP TRENDS
@Social 
Media ▶ H εκπληκτική Άννα Βίσση 

κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο στο BARBARELLA της 
Πλατείας Αριστοτέλους και 
πιστεύω δεν πρέπει να την 
χάσει κανείς!
▶ Ο Αντώνης Ρέμος κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο 
στην ΠΥΛΗ Α.Μαζί του οι 
IMAM BAILDI.
▶ Τελευταία παράσταση 
Σάββατο 2 Νοεμβρίου για 
τον Μίλτο Πασχαλίδη με ένα 
εκπληκτικό πρόγραμμα στο 
BLOCK 33.
▶ Αυτό το Σαββατοκύριακο 
οι τελευταίες παραστάσεις 
για τον ‘Βαφτιστικό της κυρί-
ας’ στο θέατρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙ-
ΟΝ και μετά την παράταση 
που πήρε.
▶ Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρί-
ου ο Γιώργος Νταλάρας 
τραγουδάει τραγούδια του 

αξέχαστου Σταύρου Κου-
γιουμτζή αφιλοκερδώς 
για το Μ.Α.Ζ.Ι. στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Ώρα έναρξης 21:00.

▶ Επίσης Δευτέρα 4 
Νοεμβρίου και στις 21:00 
η Δήμητρα Γαλάνη θα μας 
χαρίσει μία μαγική βραδιά 
στο Θέατρο της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών σε 
μία παραγωγή που ανέλαβε 
το κέντρο πολιτισμού της 
Περιφέρειας με την υπο-
στήριξη του ΚΘΒΕ.
▶ Από την Τετάρτη 6 
Νοεμβρίου οι ‘Επικίνδυνες 

Μαγειρικές’ ,το μυθιστόρη-
μα του Ανδρέα Στάικου,στο 
θέατρο ΑΥΛΑΙΑ.
▶ Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 
ο Γιώργος Περρής ετοιμά-
ζεται να μας χαρίσει ένα 
μοναδικό μουσικό ταξίδι με 

την παράσταση Traveller 
στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης με την καλ-
λιτεχνική επιμέλεια της 
Λίνας Νικολακοπούλου.

▶ Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 
οι ΜΠΛΕ με τον Georges 
Perin live στο club του Μύ-
λου.Ώρα έναρξης στις 22:30.
▶ Ο Λεωνίδας Μπαλάφας 
ετοιμάζεται να μας χαρίσει 
μία μαγική βραδιά την Πα-
ρασκευή 8 Νοεμβρίου στο 
Principal Club Theater.

#Νέα 
Φιλαδέλφεια
#παρέλαση

#Monty Python

#AGENDA_MOU

Στην Ελλάδα έτσι γιορτάζουμε 
τις επετείους μας.  Οι θιασώτες 

των Monty Python, τα 
διαβατήριά σας και allez.

Αυτό το μανιχέστο 
των παρτσακλών της 

Φιλαδέλφειας μόνο μυαλά 
σαν του Λιάγκα το βρήκαν 
ελαφρυντικό της καφρίλας 

τους.

Οργάνωση με 
μπολσεβίκες σαύρες 

δεν είχαμε.  Άντε, 
καλορίζικες!

Και γελοίες και 
αγράμματες.  Ανάθεμα αν 
μια απ’ αυτές γνωρίζει για 
τον συμβολισμό του Minis-

try of Silly Walks.
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▶ GNTN
«Δεν παρακολουθώ GNTM, αλλά -θέλω δεν θέλω- βλέπω  
κομμάτια στην αναπαραγωγή από άλλες εκπομπές.  Έβαλε 
λοιπόν ένας από τους κριτές, σχεδιαστής μόδας τα υποψήφια 
μοντέλα να ποζάρουν με δικές του δημιουργίες. Κι επειδή 
δεν του άρεσαν οι πόζες επιχειρηματολογεί στην κοπελίτσα 
«Αν φορούσες Βαλεντίνο, έτσι θα πόζαρες?» Αν ήμουν στην 
θέση της θα του απαντούσα «Η μυλωνού τον άντρα της με 
τους πραματευτάδες». 

▶ EnwpiosEnwpiw
Δεν μπορείς να αποκτήσεις συμπαγές δημοσιογραφικό 
προφίλ αν οι εκπομπές σου από εβδομάδα σε εβδομάδα είναι 
«από το ροκ στο μπαρόκ».  Με το πολιτικό σκηνικό να βράζει 
στην Ελλάδα, ο Νίκος Χατζηνικολάου κάνει στροφή στα καλ-
λιτεχνικά.  Στις αρχές του μήνα φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό 
και δυο εβδομάδες μετά τον Αιμίλιο Χειλάκη.  Άντε και στην 
Ιωάννα Τούνη.

▶ mesimeri_skai
Άφεση αμαρτιών έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στα κορίτσια 
που ασχημόνησαν με την παρέμβασή τους στην παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια.  Το βρήκε και 
χαριτωμένο που επικαλέστηκαν τους Monty Python για να 
δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.  Μας έδειχνε και την 
αντίστοιχη σκηνή από το Monty Python’s Flying Circus.  Αλλά 
μέχρι εκεί.  Για τον συμβολισμό του σκετς Silly Walks και την 
παραπομπή στο shell shock των πολεμιστών του Α΄ παγκο-
σμίου πολέμου κουβέντα.  Γιατί θα έπρεπε να τους συγκρίνει 
με τους Έλληνες πολεμιστές του Έπους του 40.  Κι έτσι θα το 
ακύρωνε το δρώμενο.

▶ enasgiaolous
Βλέπω την καημένη την Μαρία Μπακοδήμου να αγκομαχάει 
στην παρουσίαση αυτού του τηλεπαιχνιδιού που της ανέθε-
σαν και το κάνει τόσο άχαρα και δεν χρειάζεται πολύ προ-
σπάθεια να φανταστώ τι θα είχε σύρει η ίδια και ο Φώτης λίγα 
χρόνια πριν στην κοινή εκπομπή τους όταν τέτοιου είδους 
παρουσιάστριες τις σατίριζαν ανελέητα.Πίσω στον χρόνο και κάπου στο φθινόπωρο του 1999.Τότε που μεσουρανούσε η παραλία της Αρετσούς με τα δεκάδες 

μαγαζιά που γεμίζανε ασφυκτικά μέρα-νύχτα.Ήταν τότε το MONO που είχε γίνει –έστω και για λίγο- το σημείο αναφο-
ράς αλλά και ένα μοναδικό καλλιτεχνικό στέκι.Στην παρέα με ουισκάκι-πάντα- ο άρχοντας Βασίλης Καρράς,ο Λάμπης 

Λιβιεράτος ο αλησμόνητος Λευτέρης Δαμάσκος και ο Βαλάντης σε απόλυτα χαλαρές στιγμές!

Από την πλατεία Ευόσμου, το πιο πολυσύχναστο σημείο της δυτικής Θεσσαλονίκης, το “Carré” στέλνει τα πιο θετικά vibes στη 
μέρα σας!  Τα χαλαρωτικά πρωινά, τα μεσημεριανά breaks, τα παρεΐστικα απογεύματα και οι αξέχαστες βραδιές διασκέδασης 
βρίσκουν τον χώρο που θα γίνει δίκαια το καθημερινό σας στέκι! Διεύθ. Μητρούση-Παύλου Μελά 27,Εύοσμος.Τηλ. 2310 
769988.

CARRE
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«Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει 
να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό», είναι ο τίτ-
λος της ταινίας του Γιώργου Γεωργόπουλου, που 
συμμετείχε στο Agora Works in Progress 2017 
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
και έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Austin Film 
Festival. H dramedy αυτή ταινία είναι η δεύτε-
ρη μεγάλου μήκους του, μετά το «Tungsten» 
(2011) και παρακολουθούμε τον Άρη (Όμηρο 
Πουλάκη) ένα επιτυχημένο στέλεχος εμπορι-
κής, ο οποίος είναι φορέας ενός σεξουαλικά 
μεταδιδόμενου ιού, θανατηφόρου μόνο για τις 
γυναίκες. Τότε θα ξεκινήσει ένα υπαρξιακό τα-
ξίδι συναντήσεων με τις πρώην του και θα έρ-
θει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών 
του. To σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Γιώργος 
Γεωργόπουλος με την Μαρία Φακίνου και λίγο 
πριν παρουσιαστεί στο κοινό του 60ου ΦΚΘ, ο 
σκηνοθέτης απαντάει σε ερωτήσεις της Karfitsa.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την ταινία; Δεν 
μπορώ να πω ακριβώς γιατί περνάνε πολλά 
στάδια γραψίματος μέχρι να πω πως έχω μία κε-
ντρική ιδέα που θα εξελιχθεί σε ιστορία. Ήξερα 
πάντως εξαρχής πως θέλω να κάνω μία μαύρη 
κωμωδία πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις που να 
αποπνέει τη μελαγχολία του να συναντάς αν-
θρώπους που κάποτε ήταν σημαντικοί για εσένα.

Υπάρχουν υπόγεια μηνύματα σε αυτήν; Η 

άποψή μου για τις ταινίες είναι πως πρέπει να 
ανοίγουν συζητήσεις όχι να στέλνουν μηνύματα. 
Χαίρομαι όταν μία παρέα φεύγει από το σινεμά 
και ξεκινάει μία κουβέντα, με συμφωνίες, δια-
φωνίες και ότι άλλο μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
ένας διάλογος.

Ποια κοινωνικά ζητήματα αγγίζει το έργο; 
Η ταινία είναι μία σκοτεινή αλλά και χιουμορι-
στική ματιά πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις σε 
έναν κόσμο ανταγωνισμού, διαμεσολαβημένης 

επικοινωνίας και αδυναμίας έκφρασης συναι-
σθήματος.

Πείτε μας ένα θετικό και ένα αρνητικό που 
έγινε την τελευταία δεκαετία στον χώρο του 
σύγχρονου ελληνικού σινεμά. Θετικό είναι σί-
γουρα ότι το ελληνικό σινεμά ακούστηκε παραέ-
ξω. Εκτός συνόρων δηλαδή. Τα αρνητικά παρα-
μένουν τα ίδια εδώ και πολλά χρόνια. Κυριότερο 
είναι η παγίωση της αδιαφορίας του κοινού για 
την ελληνική ταινία.

Ο Γιώργος Γεωργόπουλος μιλά στην «Κ»  
λίγο προτού εμφανιστεί στο 60ο ΦΚΘ

Οι ταινίες  πρέπει να ανοίγουν συζητήσεις, 
όχι να στέλνουν μηνύματα
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Παρισι 1889 μ.Χ. Ένας ναός αφιερωμένος στη γυ-
ναίκα και το χορό , ένα νέο μουσικό θέατρο, ξεκινάει να 
γράψει ιστορία. 

Αθήνα 411 π.Χ.  Μια αντιπολεμική κωμωδία του 
Αριστοφάνη αρχίζει να αφήνει το  στίγμα στην αιωνιό-
τητα γράφοντας ιστορία.

Κοινό στοιχείο η γυναίκα, το γυναικείο ταμπεραμέ-
ντο και η γυναικεία ευστροφία, τα οποία παντρεύονται 
ώστε να μας αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν την 
Αριστοφανική ευφυΐα. Η ερωτική αποχή που κηρύσ-
σουν οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης ώστε να 
πείσουν τους άντρες τους να σταματήσουν τον Πελο-
ποννησιακό πόλεμο θα πετύχει και αυτή τη φορά, επι-
σφραγίζοντας όμως τη νίκη με διονυσιακές γιορτές και 
Can Can αισθητική!

Σκηνοθεσία: Κώστας Μελίδης
Μετάφραση: Γιάννης Βαρβέρης
Ανάλυση ρόλων: Κρίτωνας Ζαχαριάδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Έλενα Αρβανιτίδου
Κινησιολογία / Χορογραφίες: Τζώρτζια Βοργιά
Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης
Διδασκαλία τραγουδιού: Αποστολία Γκούτη
Σκηνικά / Κοστούμια: Κατερίνα Καπεζάνου
Φωτισμοί: Ανέστης Ατακτίδης
Αφίσα: Γιώργος Δερνίκας
Δημόσιες Σχέσεις: Ρίτα Σίσιου
Παίζουν: Ανυσίου Χριστιάννα, Θερμασώνη Ειρήνη, 

Καλαϊτζής Στράτος,, Κολοκοτρώνη Κατερίνα, Κούκου-
λη  Εβελίνα, Μαστορούδης Γιώργος, Μενεξόπουλος 
Γιώργος, Μπουτσιούκης Τάσος, Φανής Γιώργος, Χατζη-
γεωργίου Θέκλα

Παραγωγή: Tic Tac Toe
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου    21:00
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου    21:00  
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου  21:00 
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ / 8 ευρώ φοιτητικό, ατέ-

λειες, ΑΜΕΑ & ομαδικό άνω των 10 ατόμων 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΑΣΘ: 
Λεωφορείο 5
Από Δυτικά προς Ανατολικά: Στάση Βερβελίδη
Από Ανατολικά προς Δυτικά: Στάση Ναυτικός Όμι-

λος

Camparet Lysistrata
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Το Cosmic Candy είναι η πρώτη ταινία με-
γάλου μήκους της Ρηνιώς Δραγασάκη. Η ταινία 
έκανε πρεμιέρα στο Fantastic Fest του Όστιν 
στο Τέξας και στο Sitges στην Ισπανία, ενώ εί-
ναι μεταξύ των ελληνικών ταινιών που θα προ-
βληθούν στο 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης. Η σκηνοθέτιδα μιλώντας στην 
Karfitsa εξηγεί ότι «το cosmic candy είναι κάτι 
μεταξύ ταινίας χαρακτήρων και περιπέτεια φα-
ντασίας» και προσθέτει πως ανυπομονεί να δει 
το πρώτο καρέ της ταινίας να παίζει σε ένα κατά-
μεστο Ολύμπιον.

Τι σας έδωσε ως δημιουργός το γεγονός 
ότι η πρώτη σας μεγάλου μήκους ταινία έκανε 
παγκόσμια πρεμιέρα στο 15ο Fantastic Fest 
του Όστιν; To Fantastic Fest του Όστιν, είναι ένα 
φεστιβάλ που έχει φτιαχτεί από ανθρώπους που 
έχουν βαθιά και εμμονική αγάπη για τις ταινίες 
είδους, αλλά και για οτιδήποτε «out of the box».  
Aν και το φεστιβάλ πλέον έχει μεγαλώσει, έχει 
καταφέρει να διατηρήσει την αρχική του αίσθη-
ση: ότι ένα τσούρμο ανθρώπων - δημιουργοί, 
θεατές, δημοσιογράφοι, διανομείς – συναντιού-
νται με πρώτο και κύριο σκοπό να τα περάσουν 
καλά και να δούνε όσες πιο πολλές ταινίες μπο-
ρούν. Για μένα αυτός ο τρόπος δουλειάς είναι και 

ο καλύτερος.
Πως θα μας περιγράφατε το «Cosmic 

Candy»; Το Cosmic Candy είναι μια ταινία που 
περιγράφει την αφύπνιση της Άννας, μιας 32χρο-
νης γυναίκας που μετά από τον θάνατο του πατέ-
ρα της έχει περιορίσει την ζωή της σε ένα ασφυ-
κτικό τετράγωνο που περιλαμβάνει την δουλειά 
της στο σουπερμάρκετ και το σπίτι της. Όταν θα 
αναγκαστεί να φιλοξενήσει το κορίτσι του δι-
πλανού διαμερίσματος, που μυστηριωδώς έχει 
χάσει τον μπαμπά του, όλα θα αλλάξουν στην 
ζωή της. Μέσα από μια έντονη χρωματική παλέ-
τα, χιούμορ και μουσική το cosmic candy είναι 
κάτι μεταξύ ταινίας χαρακτήρων και περιπέτεια 
φαντασίας. 

Ποια κοινωνικά θέματα αγγίζει;
Ο πυρήνας της ταινίας είναι ο ψυχικός κό-

σμος της πρωταγωνίστριας. Το πως βλέπει τον 
κόσμο, το πόσο αλλοιωμένη είναι γι’ αυτήν η 
πραγματικότητα και πως σιγά σιγά βγαίνει από 
αυτήν την προστατευτική φούσκα που η ίδια έχει 
δημιουργήσει γύρω της. Περισσότερο λοιπόν 
η ταινία ασχολείται με την ποικιλία των συναι-
σθημάτων αλλά και τις διαφορετικές οπτικές 
που αναπτύσουν οι άνθρωποι. Παρ’ όλα αυτά, τα 
κοινωνικά θέματα εισβάλουν στην ταινία καθώς 

είναι κι αυτά κομμάτι της ζωής. Όπως ότι η Άννα 
δουλεύει σε μια επιχείρηση που κινδυνεύει να 
κλείσει ή ότι σε μια πολυκατοικία αυτοί που δεν 
έχουν να πληρώσουν στοχοποιούνται. 

Τι σινεμά θέλετε να κάνετε; Άσχετα από το 
τι είδος ταινίας επιλέγω κάθε φορά να κάνω, 
στόχος μου είναι η κάθε ταινία που κάνω να εί-
ναι αληθινή και να έχει μέσα της κάτι πολύ προ-
σωπικό, δικό μου. Προτιμώ κάποιες φορές να 
αποτύχω προσπαθώντας να κάνω αυτό, παρά να 
πετύχω κάνοντας κάτι πιο ασφαλές.

Η ταινία έρχεται στο 60ο ΦΚΘ. Έρχομαι στο 
φεστιβάλ από το 1998, ανελλιπώς κάθε χρόνο. 
Εδώ έμαθα σινεμά, δημιούργησα δυνατές φιλίες 
και έκανα τα καλύτερα ξενύχτια. Η σχέση με το 
φεστιβάλ είναι σχεδόν «ερωτική». Ανυπομονώ 
να δω το πρώτο καρέ της ταινίας να παίζει σε ένα 
κατάμεστο Ολύμπιον παρέα με τους ηθοποιούς 
και συντελεστές της ταινίας, να γευτώ την ψυ-
χρολουσία των σχολίων και των κριτικών και να 
κλείσω την βραδιά με έναν ξέφρενο χορό στο 
πάρτι της ταινίας στο Ύψιλον, πίνοντας το μαγικό 
φίλτρο του Cosmic Candy που σε κάνει να τα ξε-
χνάς όλα και να αρχίζεις πάλι απ’ την αρχή.

Το «Φανταστικό» Cosmic Candy από τη Ρηνιώ Δραγασάκη 
αναμένεται να συναρπάσει το κοινό του 60ου ΦΚΘ

«Κάθε ταινία θέλω να έχει κάτι δικό μου»
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Ο Φώτης Θεός αποδέχτηκε την πρόσκληση 
μας και παραχώρησε στην Κarfitsa μία άκρως 
ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συνέντευξη 
μιλώντας για όλους και για όλα, με...αριθμούς.

Για πρώτη φορά, γίνονται γνωστές λεπτο-
μέρειες του μεγάλου προβλήματος του ΓΣ 
Ηρακλής, με τον πρόεδρο της διοίκησης Πρω-
τοδικείου του συλλόγου, να δίνει λεπτομερής 
απαντήσεις σε όλα τα «καυτά» θέματα.

Η Karfitsa με την συνέντευξη του Φώτη 
Θέου, κλείνει τον μεγάλο φάκελο που άνοιξε 
δίνοντας τον λόγο στους επικεφαλής των τριών 
μεγαλυτέρων συλλόγων της πόλης, αφού είχαν 
προηγηθεί οι συνεντεύξεις των Λευτέρη Αρβανί-
τη από τον ΑΣ Αρης και του Δημοκράτη Παπαδό-
πουλο από τον ΑΣ ΠΑΟΚ.

Κ. Θέο ποια είναι η σημερινή κατάσταση 
του ΓΣ Ηρακλής; «Η σημερινή κατάσταση του 
Ηρακλή είναι δυστυχώς τραγική. Το μεγάλο 
θέμα των χρεών παραμένει, όσο δεν υπάρχει η 
νομοθετική ρύθμιση που θα δώσει ζωή και ανά-
σα στον Ερασιτέχνη. Επίσης, εδώ και ένα τρίμη-
νο έχουμε και το μεγάλο θέμα με τη ΔΕΗ που 
είναι κομμένη. Συν τις άλλοις συνεχώς έρχονται 
δικαστικές αποφάσεις που ως στόχο έχουν να 
πλήξουν την περιουσία του Ηρακλή. Παρόλα 
αυτά όμως, προσπαθούμε και καταφέρνουμε - 
το πως μόνο εμείς που είμαστε στον σύλλογο το 
γνωρίζουμε - να διατηρήσουμε όχι απλώς ζω-
ντανό τον Ηρακλή, αλλά και σε ένα πολύ καλό 
επίπεδο, όσον αφορά τις διακρίσεις του γιατί μην 
ξεχνάμε πως είμαστε ένα αθλητικός σύλλογος, 
γιατί με όλα όσα συμβαίνουν από το 2010 και 
έπειτα πολλοί το ξεχνάνε».

Άρα με λίγα λόγια υπάρχει λύση για τον 
ΓΣ Ηρακλής, τι ζητάτε στις συζητήσεις που 
έχετε όλα αυτά τα χρόνια με την Πολιτεία; «Ο 
ΓΣ Ηρακλής αριθμεί περισσότερους από 2.500 
αθλητές. Έχει στην κατοχή του 28 στρέμματα γης 
στην περιοχή των Χορτατζήδων και 55 στρέμμα-
τα στην Μίκρα. Τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουμε είναι ξεκάθαρα. Ορισμένα από αυτά για να 
γνωρίζει και ο κόσμος είναι τα εξής: Αδυναμία 
σύστασης τακτικής διοίκησης, με αποτέλεσμα 
να είμαστε και εμείς μία διοίκηση πρωτοδικεί-
ου. Έχουμε μπλοκαρισμένο ΑΦΜ και τραπεζικό 
λογαριασμό. Ως αποτέλεσμα αυτών έχουμε αδυ-
ναμία έκδοσης ασφαλιστικών και φορολογικών 
ενημεροτήτων. Σαφώς και σε όλα αυτά προστί-
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Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος μιλά για τη δεινή θέση 
που έχει περιέλθει ο κυανόλευκος σύλλογος

«Άθλος το γεγονός πως υπάρχει 
μέχρι και σήμερα ο Ηρακλής»
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Οι δανεισμοί ποδοσφαιριστών
και η διαχρονική καχυποψία

Χαλάνε τον κόσμο οι παράγοντες του εγχώριου 
ποδοσφαίρου όταν οι εξελίξεις δεν τους βολεύουν. 
Δογματικά υπερασπιστές της άποψης «τα δικά μου 
δικά μου και τα δικά σου δικά μου», θέλουν να μην 
ανοίγει μύτη για τα δικά τους ηθικά τερατουργήματα 
και στοχοποιούν πάντα τους αντιπάλους.

Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω στο ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο βάλλεται από σεναριο-
λογία, ποικιλόμορφη διαπλοκή και φαλτσοσφυρίγμα-
τα.

Η νέα παράσταση έχει ως θέμα τους δανεικούς 
παίκτες έδωσε ο ΠΑΟΚ στον Ν.Π.Σ. Βόλου. Εξι συνο-
λικά. Οι οποίοι τελικώς με δική τους απόφαση δεν 
αγωνίσθηκαν με την ομάδα του Βόλου κόντρα στον 
«Δικέφαλο» στον πρόσφατο μεταξύ τους αγώνα. 

Οι δανεικοί δεν είναι υπόθεση μόνο του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου. Οι δανεισμοί ισχύουν σ’ όλη την 
Ευρώπη και μάλιστα οι δανεικοί ποδοσφαιριστές δεν 
δεσμεύονται από κανέναν όρο. Εκεί όμως που το πο-
δόσφαιρο λειτουργεί με κανόνες υγείας και όχι σ’ ένα 
περιβάλλον τοξικότητας και καχυποψίας. Ο δανεισμός 
ενός ποδοσφαιριστή έχει ως στόχο να ενισχύσει αγω-
νιστικά μία μικρομεσαία, συνήθως, ομάδα και ο ποδο-
σφαιριστής να αποκτήσει εμπειρίες. Γιατί λοιπόν να μη 
χρησιμοποιείται στους αγώνες κόντρα στη μητρική του 
ομάδα; Αυτό είναι το μοναδικό τεστ ηθικής για τον πο-
δοσφαιριστή; Όχι φυσικά. Κι όταν μία ομάδα αγωνίζε-
ται σ’ έναν αγώνα χωρίς τους δανεικούς τους οποίους 
χρησιμοποιεί σ’ όλους τους υπόλοιπους αγώνες δεν 
έχουμε αγωνιστικές ανισότητες στο Πρωτάθλημα;

Αυτή λοιπόν είναι μία ελληνική πατέντα προϊόν 
του δηλητηριασμένου από καχυποψία περιβάλλοντος. 
Η ΦΙΦΑ σκοπεύει από την επόμενη αγωνιστική περίο-
δο να βάλει φραγμό στους δανεικούς μη επιτρέποντας 
τις ομάδες να έχουν περισσότερους από οκτώ. Δεν 
αποκλείει όμως τους δανεισμούς. 

Το  ζήτημα είναι εγχώριο, γιατί με τους δανεισμούς 
δημιουργούνται εμμέσως και πελατειακές σχέσεις. 
Οπότε αν πραγματικά οι ιδιοκτήτες θέλουν να ξεκαθα-
ρίσει το περιβάλλον, ας δημιουργήσουν τις ομάδες b 
και να μη δανείζουν ποδοσφαιριστές.

Μια χαρά ενδιαφέρον θα έχει ένα επαγγελματικό 
Πρωτάθλημα των δεύτερων ομάδων. Γιατί λοιπόν δεν 
το τολμούν για να ησυχάσει και το κεφάλι μας;

Και για την ιστορία: Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
transfermarkt, κατά την μεταγραφική περίοδο του πε-
ρασμένου Αυγούστου στην Ισπανία έγιναν 159 μετα-
γραφές και 166 δανεισμοί. Στην Αγγλία 129 μεταγρα-
φές και 135 δανεισμοί. Στην Ιταλία 220 μεταγραφές 
και 353 δανεισμοί! Φαινόμενο του FFP και της σφιχτής 
οικονομικής πολιτικής των ομάδων.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμόςθεται το θέμα των υπέρογκων χρεών, ενώ τέλος δεν μπο-
ρούμε να εκδώσουμε παραχωρητήριο χώρων και λοιπών 
παραστατικών λόγω μη ύπαρξης κλειδάριθμου.

Τώρα τι ζητάμε; Εμείς λέμε το εξής απλό στην Πολι-
τεία: Πως πρέπει να βρούμε μια λύση, από την στιγμή που 
έχουν εξαντληθεί όλες οι νομικές και οι τεχνοκρατικές 
λύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για τον ΓΣ Ηρακλής. 
Ο σύλλογος υπολειτουργεί και χρειάζεται άμεσα μία νο-
μοθετική ρύθμιση, μέσω της οποία η Πολιτεία θα εισπρά-
ξει ένα μέρος των εσόδων που υπάρχουν και έπειτα να 
γίνουν με την συμβολή της έργα στα δύο μεγάλα ακίνητα 
που διαθέτει ο Ηρακλής. Διαφορετικά και οι δύο πλευρές 
θα είναι χαμένες».

Έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά και διάφορα. 
Νούμερα ιλιγγιώδη που συνεχώς αυξάνονται. Ποιο εί-
ναι το συνολικό χρέος του ΓΣ Ηρακλής αυτή την στιγ-
μή; «Τα νούμερα που θα σας πω... ζαλίζουν, δυστυχώς, 
αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Σήμερα που μιλάμε ο 
ΓΣ Ηρακλής οφείλει λόγω των προστίμων και των προ-
σαυξήσεων του πρωτογενούς του χρέους ένα απίστευτα 
μεγάλο ποσό στο Δημόσιο. Οφείλει 682.313 στο ΙΚΑ και 
511.721 ευρώ στη ΔΕΗ. Αυτά είναι τα χρέη οπότε μπορεί 
ο καθένας να καταλάβει για τι κατάσταση μιλάμε».

Προφανώς και είναι χρέη που δημιουργήθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια. Το ερώτημα που προκύπτει όμως 
είναι το γιατί κάποιος να μπει μπροστά και να θέσει τον 
εαυτό του σε κίνδυνο έχοντας να διαχειριστεί μια κατά-
σταση που έχει κριθεί από όλους ως μη διαχειρίσιμη; 
«Κοιτάξτε το πιο πιθανό είναι στο τέλος να γραφτούμε 
εμείς ως οι μεγαλύτεροι ηλίθιοι αυτής της ιστορίας. Όμως 
αν δεν υπήρχε η δική μας διοίκηση, ο σύλλογος θα είχε 
κλείσει. Κυριολεκτικά. Δεν θα υπήρχε Ηρακλής. Και αυτό 
δεν το λέω για να το παίξουμε σωτήρες, το θέτω σε βάση 
καθημερινότητας. Εμείς είμαστε εδώ, ουσιαστικά για να 
κρατήσουμε ανέπαφη την μεγάλη περιουσία του Ηρα-
κλή. Λίγες ημέρες πριν στις 10 Οκτωβρίου έσκασε νέα 
προσφυγή του Δημοσίου για την κατάσχεση της ακίνητης 
περιουσίας της Μίκρας. Εμείς, όπως έγινε και παλιότερα 
με τους Χορτατζήδες, κάναμε προσφυγή και θα κερδί-
σουμε και αυτή τη μάχη. Τα προβλήματα στον Ηρακλή 
μοιάζουν με «λερναία ύδρα». Ενα λύνεις, δεκάδες προ-
κύπτουν».

Με το πιο πρόσφατο πρόβλημα στο οποίο αναφερ-
θήκατε και με νούμερα, αυτό της ΔΕΗ, σε τι φάση βρί-
σκεται; «Μετά από πολλές ενέργειες, πολύ χρόνο και δια-
βουλεύσεις είμαστε σε καλό δρόμο για να υπάρξει λύση. 
Αυτή την στιγμή όπως γνωρίζετε όλες οι κτιριακές εγκα-
ταστάσεις του ΓΣ Ηρακλής δεν έχουν ρεύμα. Λειτουργούν 
με γεννήτριες. Εδώ και περίπου ένα μήνα, κάναμε κάτι 
που καμία διοίκηση δεν έκανε. Κάναμε το τοπογραφικό 
όλων των εγκαταστάσεων. Των Χορτατζήσδων, του Ιβα-
νωφείου, του Κατσάνειου. Πλέον έγινε ο σωστός διαχω-
ρισμός, άμεσα θα ξεκινήσει η εγκατάσταση ξεχωριστών 
ρολογιών σε κάθε γήπεδο, έτσι ώστε το κάθε τμήμα, να 
πληρώνει ότι του αναλογεί. Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρό-
νια κανένα τμήμα δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ. Καμία δι-
οίκηση. Έκαναν βέβαια κανονικά χρήση του ρεύματος και 
δεν απέδωσαν ούτε ένα ευρώ, με αποτέλεσμα όλο αυτό 
να καταλήγει ξέρετε που, στον Ερασιτέχνη. Κάπως έτσι 
εκτοξεύθηκε το χρέος στις 511.000 ευρώ».

Με τα υπόλοιπα χρέη ως προς το Δημόσιο και το 
ΙΚΑ, υπάρχουν διαβουλεύσεις με την Πολιτεία; «Θα 

πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εμείς ως διοίκηση 
έχουμε ευθύνη των χρεών που θα δημιουργήσουμε. Όλα 
τα προηγούμενα χρέη του Ερασιτέχνη βαραίνουν αυτούς 
που τα δημιούργησαν ήδη έχουν προσωποποιηθεί στους 
προηγούμενους επικεφαλής που είναι και στα δικαστή-
ρια, αλλά και στον σύλλογο. Από την ημέρα που η διοίκη-
σή μας είναι στον σύλλογο, οφείλουμε στο ΙΚΑ 273 ευρώ. 
Έχουμε πληρώσει μέσα σε δύο χρόνια διοίκησης 81.000 
ευρώ στο ΙΚΑ. Χρήματα που βάλαμε από τις τσέπες μας, 
εμείς ως διοίκηση για να μην έχει πρόβλημα λειτουργίας 
ο Ηρακλής.

Θέμα ποδόσφαιρο και επόμενη ημέρα μιας και είναι 
φυσιολογικό και κατανοητό από όλους πως δεν είναι 
λύση η συμμετοχή της ομάδας στην ΕΠΣΜ. «Το ποδό-
σφαιρο δυστυχώς έφτασε να παίζει στο Γ’ τοπικό. Γι’ αυτό 
δεν ευθύνεται ο Γ.Σ. Η λύση είναι μία και δεν υπάρχει 
άλλη. Αγορά νέου ΑΦΜ. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνει με 
άλλες συνθήκες από την προηγούμενη φορά. Με έναν 
ισχυρό επενδυτή που θα έχει πλάνο, όραμα, αξιώσεις και 
αγάπη για τον Ηρακλή».

Το γεγονός πως δεν έχει γίνει εκκαθάριση της ΠΑΕ 
ΑΕΠ Ηρακλής με τελευταίο μεγαλομέτοχο τον Τομ 
Παπαδόπουλο, μπορεί να παίξει ρόλο στην επόμενη 
ημέρα του συλλόγου; «Όχι, κανέναν. Δεν μπορεί κανείς 
Παπαδόπουλος να επηρεάσει καμία εξέλιξε. Δεν μας εν-
διαφέρει η ΑΕΠ. Ήδη έχουμε κάνει νομικές ενέργειες για 
την επιστροφή του σήματος του συλλόγου».

Με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, ο Ηρακλής 
έχει κατορθώσει και έχει κρατήσει πολλά από τα τμή-
ματά του σε υψηλό επίπεδο πάντως... «Το ότι άντεξε ο 
Ηρακλή και υπάρχει μέχρι και σήμερα είναι άθλος. Αυτό 
δεν το καταλαβαίνει κανείς. Το ότι παίζουν ακόμα τα τμή-
ματά μας και είναι σε αυτό το επίπεδο, ξαναλέω, είναι 
άθλος. Αυτό που κάνει ο Ηρακλής δεν υπάρχει πουθε-
νά αλλού στον... χάρτη. Με το μπάσκετ στην Α1, το βόλεϊ 
επίσης και να διεκδικεί κάθε χρόνο τίτλους. Το γυναικείο 
μπάσκετ ήταν πέρυσι στην Α1, φέτος παίζει στην Α2. Τα 
κολυμβητικά μας τμήματα να είναι σε συνεχή άνοδο. Ο 
στίβος από Νο83 στην γενική κατάταξη πριν δύο χρόνια 
να έχει πάει στο Νο3. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπο-
ρούν να συμβούν πουθενά αλλού».

Ποιο είναι το όραμα της διοίκησής σας; Τι θέλετε να 
αφήσετε ως παρακαταθήκη φεύγοντας από τον Ηρα-
κλή; «Θα σας πω τι πετύχαμε και τι στόχους έχουμε, γιατί 
με την υπάρχουσα κατάσταση είναι δύσκολο να πού-
με κάτι παραπάνω, πόσο μάλλον να κάνουμε οράματα. 
Κατορθώσαμε να πετύχουμε να γίνει ακατάσχετη η πε-
ριουσία του συλλόγου. Κρατάμε μια ισορροπία στα χρέη 
προς Δημόσιο και ΙΚΑ και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. 
Συμμαζέψαμε το χάος που υπήρχε στην οργάνωση. Φτιά-
ξαμε με πενιχρά έσοδα τις κτιριακές εγκαταστάσεις των 
γηπέδων, ανακαινίσαμε τα αποδυτήρια στους Χορτατζή-
δες, διοργανώσαμε δύο ετήσιους χορούς που είχαν μεγά-
λη επιτυχία, επαναλειτουργήσαμε τις ακαδημίες μας και 
θεσπίσμαμε το IRA Camp που σημείωσε τεράστια επιτυ-
χία, τα δύο τελευταία καλοκαίρια. Ένας μεγάλος στόχος 
μας είναι να φέρουμε περισσότερους ανθρώπους δίπλα 
στον σύλλογο. Να αποκτήσουν τριβή με τον Ηρακλή. Αν-
θρώπους που θα έρθουν να μάθουν το πρόβλημα και να 
αγαπήσουν τον σύλλογο. Δυστυχώς εμείς οι Ηρακλειδείς 
αγαπάμε τον Ηρακλή αλλά και από άλλη δεν τον θέλου-
με. Είναι παράξενη η σχέση του κόσμου με τον σύλλογο».
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Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Η εταιρεία Nø Thanks είναι ένα νέο πολλά υποσχόμενο local brand με ρούχα σχεδιασμένα για all day long & night εμφανίσεις που δίνουν έμφαση 
στην ποιότητα και το διαχρονικό στυλ.  Όλα τα ενδύματα κατασκευάζονται στην Θεσσαλονίκη, είναι χειροποίητα με glamorous αναφορές που αξίζει να 
γνωρίσετε και να δοκιμάσετε αντιπροσωπεύοντας το motto της εταιρίας: “Say it loud, wear it proud”!

No thanks collection
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Διαχείριση χρόνου

Αισθάνεστε την ανάγκη να γίνετε 
πιο παραγωγικοί; Αν νιώθετε ότι 
δεν σας φτάνουν οι 24 ώρες της 
ημέρας για να κάνετε αυτά που 
πρέπει και αυτά που θέλετε, δεν 
είστε οι μόνοι.
Οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής έχουν 
κάνει τους περισσότερους εξ ημών 
να τρέχουμε γεμίζοντας άγχος 
για να προλάβουμε τις δεκάδες 
καθημερινές ενέργειες που πρέπει 
να γίνουν, τόσο στον χώρο της 
δουλειάς, όσο και στις ανάγκες του 
σπιτιού και τις προσωπικές προτε-
ραιότητες που θέτουμε.
 
Είστε πραγματικά αποφασισμένοι 
να εξοικονομήσετε κάποιες ώρες 
παραπάνω στην ημέρα ?

Ας δούμε μερικές συμβουλές που 
μπορούν να βοηθήσουν στη σωστή 
οργάνωση του χρόνου.

Ανακάλυψε πού χάνεις τον χρόνο 
σου
Το επόμενο βήμα είναι να διαπι-
στώσεις πού χάνεις χρόνο που θα 
μπορούσες να χρησιμοποιήσεις πιο 
παραγωγικά. Πού χασομεράς, με 
λίγα λόγια.

Η σημασία του προγραμματισμού
Ένα ακόμη βασικό εργαλείο στα 
χέρια σου είναι το πρόγραμμα. 
Κατάγραψε τις δουλειές που έχεις 
τόσο για την επόμενη μέρα, όσο και 
για τον επόμενο μήνα.

Οι προτεραιότητες
Μετά την καταγραφή, θα πρέπει να 
τεθούν προτεραιότητες. Αν πρέπει 
να γίνουν δέκα πράγματα μια δεδο-
μένη μέρα, πόσα και ποια από αυτά 
θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε; 
Μην «φορτώνεις» την ημέρα και το 
πρόγραμμά σου με πράγματα που 
μπορούν να περιμένουν.

Μάθε να θέτεις χρονικά περιθώρια
Η διαχείριση χρόνου απαιτεί τη 
χρήση του ρολογιού. Θα πρέπει να 
ορίσεις συγκεκριμένα χρονικά περι-
θώρια τόσο για τις δουλειές όσο 
και για τις δραστηριότητές σου στον 
ελεύθερο χρόνο.

Μάθε να διαχωρίζεις μεταξύ επείγο-
ντος και σημαντικού
Οι σημαντικές ενέργειες είναι 
αυτές που σε βοηθούν να πετύχεις 
τους στόχους σου και σε οδηγούν 
σε μακροπρόθεσμη πρόοδο και 
ανταμοιβή. 

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η προσαρμογή σας σε κάποια νέα δεδομένα δε 
θα είναι τόσο εύκολη όσο νομίζετε. Θα 

πρέπει να επεξεργαστείτε τα σχέδιά σας 
από την αρχή και με άλλο τρόπο.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,12,36,41.

Σβήστε τα ερωτηματικά και τις 
αμφιβολίες που καλλιεργούσατε τον 

τελευταίο καιρό. Διαφυλάξτε όσο 
μπορείτε καλύτερα την προσωπική ζωή 

και τα μυστικά σας.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,16,24,29.

Κάντε επικερδείς συνδυασμούς στον 
οικονομικό σας τομέα, για να μην 

απογοητευτείτε. Για να προβείτε σε 
κάποια επένδυση να είστε επιφυλακτικοί 

στα λόγια σας.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,23,36.

Μην απογοητευτείτε αν τελειώσει 
κάποιος καινούριος έρωτάς σας. 

Αρχίζουν να γίνονται πιο ξεκάθαρες οι 
σημαντικές προοπτικές που έχετε στον 

επαγγελματικό σας τομέα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,36,41,45.

Προσέξτε τις αποφάσεις σας και δώστε 
στον εαυτό σας το χρόνο να αναλύσει 

όλα τα συν και τα πλην. Τα θέματα που 
θα κληθείτε να λύσετε δεν έχουν μόνο 

προσωπικό ενδιαφέρον.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,18,23,45.

Μια επιπόλαια αντιμετώπιση μπορεί να 
σας βάλει σε μεγαλύτερες υποχρεώσεις 
από αυτές που αντέχετε. Τα πολλά που 

έχετε να κάνετε σας βοηθούν να μη 
γυρίζετε συχνά στο παρελθόν.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,17,21,33.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Αρκετές φορές σας θα απομακρύνεστε από 
τους στόχους σας χωρίς αιτία. Προβείτε σε 
ανανέωση της ζωής σας και μάθετε τι σας 
προσφέρει η χαρά της δημιουργίας.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,26,33.

Αποφύγετε τις άσκοπες φλυαρίες και τα 
μισόλογα στις συζητήσεις σας. Ελέγξτε τα 
νευρικά ξεσπάσματα και δείξτε μεγαλύτερη 
υπομονή με όσους σας δημιουργούν 
προβλήματα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,17,22,35.

Θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε διεξόδους 
σε σημαντικά σας προβλήματα. Ο 
επαγγελματικός σας κόσμος θα απορροφήσει 
αρκετή από την ενέργειά σας.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,22,43,48.

Είστε πιο κοντά στα αποτελέσματα που 
θέλετε και οι αμφιβολίες σας θα αρχίσουν 
να ξεδιαλύνονται. Αρχίστε να νοιάζεστε 
περισσότερο για τον εαυτό σας για πλήρη 
συναισθηματική κάλυψη.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,19,25,42.

Η επιπολαιότητά θα σας ωθήσει να πείτε 
λόγια χωρίς να σκεφτείτε ποια θα είναι τα 
αποτελέσματα. Η κούραση που θα νιώθετε 
θα σας αποθαρρύνει από το να αναλάβετε 
υποχρεώσεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,19,27,36.

Μην τα αφήσετε όλα στην τύχη και αφήσετε 
τις εκκρεμότητες σας να συνεχίζουν να 
υφίστανται. Ταξινομήστε τα πράγματα 
και τις καταστάσεις σε θέση που να είστε 
κερδισμένοι.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,14,26,31.

St
ar

sL
ea

ks
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Β
Α

Λ
Ε

Ν
Τ

ΙΝ
Η

 Β
Α

Σ
ΙΛ

Ε
ΙΑ

Δ
Ο

Υ
 (

τ
η

λ
. 

ε
π

ικ
ο

ιν
ω

ν
ία

ς
: 

6
9

5
1

1
0

6
2

6
6

)

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 02/11 ΕΩΣ 08/11



6302.11.2019

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1, 
Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504

Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall, 
2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559

Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
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Πού θα μας βρείτε



G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

Έχετε-ψάχνετε ακίνητο προς πώληση -ενοικίαση - αγορά 
στο νοµό Θεσσαλονίκης και στην υπόλοιπη χώρα; 

Με πολυετή πείρα
στο χώρο του real estate,
µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε 
ταχύτατα και αποτελεσµατικά

-∆ιαχείριση ακινήτων 
-Συµβουλές χρηµατοδότησης
-Επενδυτικά προγράµµατα
-Νοµικές, λογιστικές και τεχνικές υπηρεσίες
-∆ωρεάν εκτίµηση ακινήτου
-Πανελλαδική κάλυψη

1ος πανευρωπαϊκά στην εκπαίδευση 
του reucon18 της Remax Europe στο Άµστερνταµ τον Οκτώβρη

1ος στην Β. Ελλάδα για το 2018 και το 2019 

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!


