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Oχόνδρος (ιστός που καλύ-
πτει την επιφάνεια των ο-
στών στην άρθρωση του

γόνατος), σε περίπτωση που υπο-
στεί κάποια βλάβη αφήνοντας α-
κάλυπτο το υποκείµενο οστό, έχει
πολύ µικρό δυναµικό επούλωσης.
Παρ’ ότι ιστός, ο χόνδρος δεν δέ-
χεται αιµάτωση αλλά «τρέφεται»
από το αρθρικό υγρό, τα κύτταρα
του δεν µπορούν να µεταναστεύ-
σουν από γύρω υγιείς περιοχές
και έχουν πολύ µικρή ικανότητα
πολλαπλασιασµού. 

Οι χόνδρινες βλάβες αφορούν
συνήθως νεαρά άτοµα µε αθλητι-
κές δραστηριότητες και ενδέχεται
να οφείλονται σε ένα συγκεκριµέ-
νο ή/και επαναλαµβανόµενο
τραυµατισµό ή σε οστεοχονδρίτι-
δα - παθολογική κατάσταση νέ-
κρωσης  εντοπισµένης περιοχής
του οστού. Πολλές φόρες αποτε-
λούν ένα τυχαίο εύρηµα αρθρο-
σκόπησης για κάποιο άλλο λόγο,
όπως η αποκατάσταση ρήξεως του
µηνίσκου ή του πρόσθιου χιαστού
συνδέσµου. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, η αρχική βλάβη για την ο-
ποία γίνεται η αρθροσκόπηση α-
ποκαθιστάται και γίνεται δευτε-
ρεύουσα ανάλογα µε τη σπουδαι-
ότητα της χόνδρινης βλάβης. 

Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν

πόνο στο γόνατο κάθε φορά που ο
ασθενής το πιέζει λίγο, εµπλοκές
και συλλογή υγρού. Χαρακτηρίζο-
νται «ύπουλες» βλάβες,  διότι συ-
νοδεύονται και καλύπτονται από
άλλες κακώσεις, µε αποτέλεσµα
να µη φαίνονται στη µαγνητική
τοµογραφία και η διάγνωσή τους
να γίνεται καθυστερηµένα. Η βα-
ρύτητά τους εξαρτάται από το µέ-
γεθος της βλάβης και εάν αφορά
περιοχή του γόνατος η οποία δέ-
χεται πολλά φορτία. 

Οι χόνδρινες βλάβες προκα-
λούν πρώιµη οστεοαρθρίτιδα σε
γόνατα νέων ατόµων και τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν αρχίσει να ε-
φαρµόζονται τεχνικές µε σκοπό
τη θεραπεία τους, ενώ µέχρι πρό-
τινος θεωρούνταν µη θεραπεύσι-
µες.

Σε περιπτώσεις µικρών βλαβών
η πιο απλή και ενδεδειγµένη µέ-
θοδος είναι αυτή των µικροτρυπα-
νισµών (microfractures) που γί-
νεται µε αρθροσκοπική τεχνική.
Με την τεχνική αυτή δηµιουργεί-
ται ιστός που µοιάζει πολύ µε υα-
λογενή χόνδρο και τα αποτελέ-
σµατά της είναι πολύ καλά. 

Σε περιπτώσεις µεγάλων βλα-
βών µια τεχνική που δίνει πολύ
καλά αποτελέσµατα είναι η ACI
(Autologous Chondrocyte Im-

plantation), κατά την οποία πραγ-
µατοποιείται µεταµόσχευση χον-
δροκυττάρων –προερχόµενα από
τον ίδιο τον ασθενή, αφού πρώτα
καλλιεργηθούν και πολλαπλασια-
στούν στο εργαστήριο. Το µειονέ-
κτηµά της έγκειται στην ολοκλή-
ρωσή της σε δύο στάδια.

Το τελευταίο διάστηµα µεγάλες
ελπίδες έχει δώσει η δηµιουργία
βιολογικών υλικών, π.χ. µεµβράνη
υαλουρονικού ή κολλαγόνου, το
υλικό marioregen σε συνδυασµό
µε µεσεγχυµατικά κύτταρα ή χον-
δροκύτταρα. Οι µεµβράνες αυτές
τοποθετούνται στο σηµείο της
βλάβης µε σκοπό την κάλυψη του
κενού και εµποτίζονται µε πολλα-
πλασιασµένα χονδροκύτταρα ή
µεσεγχυµατικά κύτταρα. ∆ιεγεί-
ροντάς τες µε ειδικές ουσίες (αυ-
ξητικούς παράγοντες), µετατρέ-
πονται σε χονδροκύτταρα, όπου ε-
πάνω στην επιφάνειά τους παρά-
γουν φυσιολογικό χόνδρο. Η λή-
ψη των µεσεγχυµατικών αυτών
κυττάρων είναι απλή και εύκολη
διότι βρίσκονται στο µυελό των ο-
στών.

Για την επιτυχή έκβαση, οποια-
δήποτε προσπάθεια επιδιόρθω-
σης χόνδρινης βλάβης θα πρέπει
να συνδυάζεται µε την ταυτόχρο-
νη επιδιόρθωση και των άλλων
βλαβών που συνήθως υπάρχουν,
π.χ. µηνίσκων, ρήξη χιαστού ή δια-
ταραχές του άξονα φόρτισης του
γόνατος.

Με τη σηµερινή πρόοδο σε ε-
ρευνητικό και επεµβατικό επίπε-
δο (βελτίωση αρθροσκοπικών και
µη χειρουργικών τεχνικών) είναι
πλέον δυνατή η θεραπεία των
χόνδρινων βλαβών -για τις οποίες
µέχρι πρότινος δεν υπήρχε αξιό-
πιστη λύση και οι νέοι συνήθως α-
σθενείς οδηγούνταν σε πρώιµη ο-
στεοαρθρίτιδα.

Χόνδρινες βλάβες του γόνατος: 
σύγχρονοι τρόποι αντιµετώπισης

T· ÂÒ‰˘Ó· ÎfiÙÛÈ·
°Ú¿ÊÂÈ Ô §EYTEPH™ ZAM¶AKO™, ÔÚıÔÂ‰ÈÎfi˜

∆· ÎfiÙÛÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Ô˘
Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È Î·È ·fi ‰ÈfiÁÎˆÛË ÙË˜ ¿ÚıÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘.
™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ·fi Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ
ÔÚÔÁfiÓÔ ı‡Ï·ÎÔ Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÙ·Ù·ÚÛÔÊ·Ï·ÁÁÈÎ‹ ¿ÚıÚˆÛË. 
∫·ıÒ˜ ÙÔ ÎfiÙÛÈ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, Ë ¿ÚıÚˆÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÂÍ¤¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ›‚ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù·
ÎfiÙÛÈ· Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·È ·fi ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ·Ú·ÌfiÚÊˆÛË ÌÂ
ÛÊ˘ÚÔ‰·ÎÙ˘Ï›· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ fi¯È Û¿ÓÈ· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÏÔÈ
¿Óˆ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎfiÙÛÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡.
∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÈÙ›· ÙË˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË. ∆· ÎfiÙÛÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÏÔÁ›· 9 ÚÔ˜ 1. ªÂÏ¤ÙÂ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ 88% ÙˆÓ
Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÂÓ¿ ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ 55% ¤¯Ô˘Ó ÎfiÙÛÈ·. ∫‡ÚÈÔ
ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ÂÌ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜, Î·ıÒ˜ Ë ·Û˘ÌÌÂÙÚ›·
‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÓÔÓÙÂ˜ ‹ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÛÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜,
ÌÔÚÔ‡Ó ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ ÌfiÓÈÌË ·Ú·ÌfiÚÊˆÛË. ∏ ·ÚıÚ›ÙÈ‰·
Î·È Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· Â›ÛË˜ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜
¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆıÂ› ‚Ï·ÈÛfi˜ Ì¤Á·˜ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ˜ ÛÂ ÚˆÙfiÁÔÓÂ˜ ·ÊÚÈÎ·ÓÈÎ¤˜ Ê˘Ï¤˜ Ô˘
‰ÂÓ ÊfiÚÂÛ·Ó ÔÙ¤ ·Ô‡ÙÛÈ·, ÂÓÒ Û˘¯Ó‹ Â›Ó·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ‚Ï·ÈÛÔ‡ Ì¤Á·
‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ Î·È ÛÂ Ì¤ÏË ÙË˜ ›‰È·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÂ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·. 
∏ ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË ¯Ú‹ÛË ÛÙÂÓÒÓ Î·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È ·fi
ÔÏÏÔ‡˜ fiÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ‚Ï·ÈÛÔ‡ Ì¤Á· ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘,
Î·ıÒ˜ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ·ÛÙ¿ıÂÈ·. ∞Î·Ù¿ÏÏËÏ· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜
Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÌÂ ÛÙÂÓ‹ Ì‡ÙË Î·È „ËÏfi Ù·ÎÔ‡ÓÈ Ô˘ Û˘ÌÈ¤˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜ ÛÂ
ÌÈ· ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ı¤ÛË. 
°ÂÓÈÎ¿ Ù· ÎfiÙÛÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ‰ÈfiÚıˆÛË.
∞ÏÏ¿ Ë Û˘ÓÙËÚËÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÈ˜ ÔÛÙÂÔ·ÚıÚÈÙÈÎ¤˜
‚Ï¿‚Â˜ ÛÙÈ˜ ·ÚıÚÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ.
∆Ô ÚÒÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÂ ÈÔ
¿ÓÂÙ· Î·È Ì·Ï·Î¿ ·Ô‡ÙÛÈ·, ÌÂ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÚfiÛıÈÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÈ¤˙Ô˘Ó
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜
Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË, ÂÈ‰ÈÎ¿ ·Ó Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÁÂ›·˜ Ô˘
‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.
∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÚıÔÂ‰ÈÎÒÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Î·ıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ ‚·ıÌfi˜ Â˘Î·Ì„›·˜ ÙÔ˘
‰·ÎÙ‡ÏÔ˘, ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ‰ÈfiÚıˆÛË.
∞Ó Ù· ÎfiÙÛÈ· Â›Ó·È ÂÒ‰˘Ó· ‹ ÔÈ ‰ÈÏ·ÓÔ› ‰¿ÎÙ˘ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ·˘ÙÔ› Ó·
·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È, ÙfiÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹
‰ÈfiÚıˆÛË. 
ÀÔ„‹ÊÈÂ˜ ÁÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ‰ÈfiÚıˆÛË Â›Ó·È ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ:
ñEÓÙÔÓÔ fiÓÔ ÛÙ· fi‰È·, Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÈ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜.
ñÃÚfiÓÈÔ ÂÚÂıÈÛÌfi Î·È Ú‹ÍÈÌÔ ÙË˜ ÌÂÙ·Ù·ÚÛÔÊ·Ï·ÁÁÈÎ‹˜ ¿ÚıÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
‰·ÎÙ‡ÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÌÂ ·Ó¿·˘ÛË ‹ Ê¿ÚÌ·Î·.
ñ∞ÍÔÓÈÎ‹ ·Ú·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ ‹ ÂÊ›Â˘ÛË ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ.
ñ¡Â˘Ú·ÏÁ›· ·fi ·Á›‰Â˘ÛË ÓÂ‡ÚˆÓ.
ñ¢˘ÛÎ·Ì„›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ (·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÙÔ Ï˘Á›ÛÂÙÂ ‹ Ó· ÙÔ ÙÂÓÙÒÛÂÙÂ).
ñ¶fiÓÔ ·Ú¿ ÙË ¯Ú‹ÛË Ì·Ï·ÎÒÓ ‹ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÔÚıÔÂ‰ÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ.
ñ™Ê˘ÚÔ‰·ÎÙ˘Ï›Â˜.
ñÃÚfiÓÈ· ÊÏÂÁÌÔÓ‹, ı˘Ï·Î›ÙÈÙ‰· ‹ ÙÂÓÔÓÙ›ÙÈ‰Â˜ ÙË˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÌÂÙ·Ù·ÚÛ›Ô˘.

¢È¿ÁÓˆÛË
∏ ‰È¿ÁÓˆÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ÏfiÁˆ ÙË˜ ·Ú·ÌfiÚÊˆÛË˜. EÙÛÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜
·ÔÛÎÔÂ› ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ı‹ÛÂˆÓ, fiˆ˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÂÈ‰Ô‡˜
·ÚıÚ›ÙÈ‰·˜, ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ Ô˘ÚÈÎ‹ ·ÚıÚ›ÙÈ‰·.
OÈ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜ Ì¿˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜
·Ú·ÌfiÚÊˆÛË˜ Î·È Ó· ÂÈÏ¤ÍÔ˘ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜.
∏ Â¤Ì‚·ÛË fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ı· Û·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÙÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ·Ô‡ÙÛÈ ‹
·Ô‡ÙÛÈ· ÌÂ Ì‡ÙË Î·È „ËÏfi Ù·ÎÔ‡ÓÈ. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›ÙÂ ÂÚ›Ô˘ 6 Ì‹ÓÂ˜
Ì¤¯ÚÈ Ù· fi‰È· Û·˜ Ó· ÍÂÚËÛÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Î·È Ó· ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÊÔÚ¿ÙÂ ·Ô‡ÙÛÈ· ÌÂ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ù·ÎÔ‡ÓÈ.

™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ·ÓÙ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó:
ñ∂ÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ ·ÁÁÂÈÔ¿ıÂÈ·, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ¿ÎÚÔ

fi‰·.
ñ∏ ÂÓÂÚÁ‹˜  ÊÏÂÁÌÔÓ‹.

ñ∏ ÛËÙÈÎ‹ ·ÚıÚ›ÙÈ‰·.
ñ∏ ·Ô˘Û›· fiÓÔ˘.
ñπÛÙÔÚÈÎfi ÂÌÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘ ÛÙÔ

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ.
ñ∏ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈ‚·ÚËÌ¤ÓË ÎÏÈÓÈÎ‹

ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜.

Ã·Ï¿ÚˆÛË Î·È ªfiÙÛ·ÚÙ
§›ÁÔ˜ ªfiÙÛ·ÚÙ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÛË, ‚¿ÛÂÈ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÙË˜
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜. ¢ÒÛÙÂ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹
ÌÈ· Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û·˜ Ù·ÍÈ‰¤„ÂÈ, Ó· Û·˜ ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ Î·È Ë ˘¤ÚÙ·Û‹ Û·˜ ı·
·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ¿ÎÔ˘Á·Ó ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ªfiÙÛ·ÚÙ, Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi
·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·ÓÔÒÓ ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË, Ï¤ÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜,
·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ™È¿ÙÏ, °È·Ó ∆·ÓÁÎ. ∏ ÌÂ›ˆÛË
ÙË˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹
·ÁˆÁ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Î·È ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ Î·È
¯·Ï¿ÚˆÛË˜. ∫·Ù¿ 15% ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ï¤ÂÈ Ô ∆·ÓÁÎ. «∫Ï·ÛÈÎ‹
ÌÔ˘ÛÈÎ‹ –Î˘Ú›ˆ˜ ªfiÙÛ·ÚÙ– ÛÙË Ì¿¯Ë Î·Ù¿ ÙË˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜», ÚÔÛı¤ÙÂÈ. 


