
• ¶APA™KEYH 25 ºEBPOYAPIOY 202234 DEAL news

DFADF
�

Ήδη, επιταχύνεται το επενδυτικό πρόγραμμα
του OTE στις οπτικές ίνες, συνολικού άνω των
ύψους 3 δισ. ευρώ με χρονικό ορίζοντα ολο-
κλήρωσης των 2027, με δεδομένο ότι αυξά-
νονται από 500 εκατ. ευρώ σε 600 εκατ. ευρώ
τα κεφάλαια που διαθέτει κάθε χρόνο για το
mega project!

Ένα από τα κορυφαία επόμενα στοιχήματα
για την Eλλάδα είναι, άλλωστε, η ανάπτυξη των
δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και
ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος
σε έσοδα και συνδρομητές, με απόσταση από
τον δεύτερο, έχει εγκαταστήσει ήδη 560.000
γραμμές με στόχο να φθάσει ως το τέλος του
2022 το 1 εκατ. 

Tο ετήσιο roll out θα κυμανθεί μεταξύ
300.000-500.000 γραμμές ανάλογα με τις πε-
ριοχές κάλυψης και τους ρυθμούς αδειοδότησης

από τους Δήμους, έτσι ώστε σε 6 χρόνια 3 εκατ.
συνδέσεις (συμπεριλαμβανομένων όσων θα γί-
νουν στο πλαίσιο του ευρυζωνικού ΣΔIT-UFBB)
από τις συνολικά 4,8 εκατ. να διαθέτουν την δυ-
νατότητα υπερυψηλών ταχυτήτων.  

Tο κρίσιμο ραντεβού με τον πρωθυπουργό
Kυριάκο Mητσοτάκη και όσα συζητήθηκαν επι-
βεβαίωσε την καθολική αποδοχή του πλάνου,
παρόντος μάλιστα του Tim Hottges, CEO της
Deutsche Telecom, του βασικού μετόχου του
OTE. Συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η επι-
κεφαλής της Deutsche Telekom για την Eυ-
ρώπη, Dominique Leroy και ο Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος του Oμίλου OTE, Mιχάλης
Tσαμάζ, αλλά και εκ μέρους της ελληνικής κυ-
βέρνησης ο υπουργός Eπικρατείας και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Kυριάκος Πιερρακάκης, ο
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θο-

Π ρωταγωνιστής των εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα, ο OTE υλοποιεί επενδύσεις
δισεκατομμυρίων στην Eλλάδα και σχέδια που αλλάζουν, χωρίς υπερβολή, όλη
την χώρα. Aδιαφιλονίκητος leader σε σταθερή βάση στις τηλεπικοινωνίες, αλ-

λά και ισχυρότατος «παίκτης» στην μακρά διαδικασία του ευρύτερου ψηφιακού με-
τασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, δείχνει ικανός να ηγηθεί και να οδηγήσει
τις εξελίξεις και σε αυτό τον τομέα. Kαθοδηγούμενος πάντα από έναν εκ των κορυ-
φαίων σε διεθνές επίπεδο μάνατζερ της αγοράς, τον Mιχάλη Tσαμάζ. O πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του OTE θεωρείται ένας από τους μακροβιότερους επικεφαλής
σε έναν όμιλο τέτοιας εμβέλειας και σημασίας, έχοντας λάβει πολλαπλές και αλλε-
πάλληλες ψήφους εμπιστοσύνης από μετόχους και τους καταναλωτές για το συνολι-
κό έργο του, με πιο πρόσφατη την απόφαση του Δ.Σ. για την ανανέωση της θητείας
του μέχρι -τουλάχιστον- το καλοκαίρι του 2024...
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Φυσική μακροζωία (Longevity) είναι όχι
μόνο η παράταση της διάρκειας της ζωής με
την δυνατότητα διατήρησης της υγείας και
η ταυτόχρονη επιβράδυνση της διαδικασίας
γήρανσης χωρίς ασθένεια, αλλά και η βελ-
τίωση της υγείας μέχρι το βιολογικό τέλος
μας.

H φυσιολογική ισορροπία μεταξύ των
βλαβών των κυττάρων και των οργάνων,
διαταράσσεται με την πάροδο του χρόνου,
ενώ η πλήρης επανόρθωση των βλαβών, σε
νεαρά άτομα, έχει ως αποτέλεσμα την επα-
ναφορά των κυττάρων και των οργάνων
στη φυσιολογική τους κατάσταση. 

Στην εξέλιξη της γήρανσης συμβάλλουν
πολλοί μηχανισμοί που έχουν σχέση με το
γενετικό υπόστρωμα καθώς ορισμένα γο-
νίδια έχοντας σχέση με τη μακροζωία και
βοηθούν τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει πιο
αποτελεσματικά το «στρες» του περιβάλ-
λοντος. 

Σήμερα άμεση προτεραιότητα είναι η
φροντίδα των ηλικιωμένων, καθόσο η ζωή
ουδέποτε είναι αρκετή για όποιον αναζη-
τεί το νόημά της, επειδή με την εργασία
συνεχίζουν οι ηλικιωμένοι να είναι χρήσι-
μοι στην κοινωνία, ως think tank, ενώ η
μάθηση και η μελέτη εξακολουθούν να
είναι σημαντικές δραστηριότητες ακόμη και
στα τελευταία στάδια ύπαρξης, όπως στην
Oκινάουα της Iαπωνίας, στη Σαρδηνία της
Iταλίας και στην Iκαρία όπου υπερβαίνουν
το ορόσημο του ενός αιώνα ζωής, με πιο
ηλικιωμένη την Γαλλίδα Zαν Kαλμάν, η
οποία γιόρτασε τα 122α γενέθλιά της, επει-
δή είχε καλά γονίδια, εξαιρετική διατρο-
φή και καθημερινή άσκηση, που συνδυα-
στικά προσθέτουν 15 χρόνια στο προσ-
δόκιμο ζωής.

H μακροζωία από βιολογικής πλευράς
εξαρτάται από την κληρονομικότητά μας, η
οποία αντιπροσωπεύεται με 100 τρισεκα-
τομμύρια κύτταρα τα οποία στο σύνολό τους
ως DNA αποτελούν το γενετικό υλικό μας
και οργανωμένο στα χρωμοσώματα τα οποία
στις άκρες τους προστατεύονται και σφρα-
γίζονται από ειδικούς σχηματισμούς, τα ονο-
μαζόμενα τελομερή που παρέχουν μια ελ-
κυστική εξήγηση για τη γήρανση.

Tο μήκος των τελομερών καθορίζεται
από δυο παράγοντες, πρώτα από το κλη-
ρονομικό μας υπόβαθρο στο οποίο δεν έχου-
με δυνατότητα παρέμβασης και δεύτερον
από το υλικό-ψυχολογικό περιβάλλον στο
οποίο ζούμε.

Tο μήκος των τελομερών είναι το κλει-
δί που καθορίζει την διάρκεια ζωής μας και
όσο μειώνεται επιταχύνεται η ηλικιακή μας
φθορά.

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι ο ση-
μαντικός παράγοντας των μιτοχονδρίων
πρέπει να είναι σε μία λεπτή ισορροπία, κα-
θοριζόμενη από την παραγωγή των μιτο-
χονδρίων ως μικρών εργοστασίων ενέρ-
γειας, με τις διεργασίες του πολλαπλασια-
σμού ως βιογένεση και της καταστροφής
αυτών ως μιτοφαγία. Tα μιτοχόνδρια ως μι-

κρά οργανίδια με εκτενές μεμβρανικό δί-
κτυο στο εσωτερικό τους, χρησιμοποιούν
ως πρώτη ύλη παραγωγής ενέργειας τα μό-
ρια γλυκόζης μέσω του βιοχημικού μορίου
τους, της τριφωσφορικής αδενοσύνης (ATP).

Mε την πάροδο του χρόνου τα μιτοχόν-
δρια παράγουν λιγότερο ATP, ενώ παράλ-
ληλα αυξάνεται η παραγωγή ελευθέρων ρι-
ζών οξυγόνου που είναι πολύ οξειδωτικές
και οξειδώνουν κάθε βιολογικό μακρομό-
ριο προκαλώντας παθολογικές καταστάσεις
σχετιζόμενες με την γήρανση, που προκα-
λείται από τη συσσώρευση και δυσλειτουρ-
γία των μιτοχονδρίων.

H έκθεση στην ηλιακή υπεριώδη ακτι-
νοβολία μπορεί να δημιουργήσει άμεσα και
χρόνια προβλήματα υγείας του δέρματος,
των οφθαλμών και του ανοσοποιητικού συ-
στήματος, καθώς και βλάβες στο DNA όπως
επίσης και η κακή διατροφή, η παχυσαρκία,
το αλκοόλ - κάπνισμα, η ατμοσφαιρική ρύ-
πανση, η απώλεια εργασίας, η απώλεια ελέγ-
χου μιας επερχόμενης κοινωνικής, οικο-
νομικής καταστροφής, το αίσθημα της κοι-
νωνικής μειονεξίας και αξιοπρέπειας, το μα-
κροχρόνιο άγχος.

H Παγκόσμια Aκαδημία Kινέζικης και Συ-
μπληρωματικής Iατρικής σκοπό έχει την
ενημέρωση της Iατρικής Kοινότητας και του
ευρύτερου κοινού για τις θεραπευτικές
εφαρμογές της Kινέζικης Iατρικής ως Συ-
μπληρωματικής Iατρικής με ολιστική προ-
σέγγιση παράλληλα με τις συμβατικές ια-
τρικές θεραπείες πάντα με τη σύμφωνη γνώ-
μη του θεράποντος ιατρού. H Kινέζικη Iα-
τρική είναι εγκεκριμένη από τον Π.O.Y.
(1979) και από το Kε.Σ.Y. (2018) εφαρμο-
ζόμενη σε ιατρεία πόνου 23 νοσοκομείων.

O Iατρικός Bελονισμός είναι μία ολιστι-
κή, αναίμακτη, ανώδυνη και χωρίς παρε-
νέργειες θεραπευτική μέθοδος, εφαρμόσι-
μη σε όλες τις ηλικίες εισάγοντας ειδικές λε-
πτότατες άσηπτες βελόνες σε 400 εξατο-
μικευμένα βιοενεργειακά σημεία (τσάκρα)
σε 39 μεσημβρινούς (ενεργειακούς διαύ-
λους) που ανευρίσκονται βάση ειδικού θε-
ραπευτικού πρωτοκόλλου που εφαρμόζει
μόνο ο εξειδικευμένος ιατρός βελονιστής
ως επαΐων που γνωρίζει καλά την γωνία και
το βάθος εισχώρησης των βελονών, σύμ-
φωνα με τα δεδομένα της νευροφυσιολο-
γίας.

O Iατρικός Bελονισμός εξισορροπεί και
ρυθμίζει την ενέργεια του οργανισμού και
επιφέρει αποκατάσταση λειτουργικών ανα-
στρέψιμων παθήσεων με ανάσχεση και βελ-
τίωση σε πάνω από 100 δυσίατες παθήσεις
όπως οφθαλμικές και μυοσκελετικές παθή-
σεις, χρόνιους πόνους, παχυσαρκία, δυ-
σμηνόροια, εμμηνόπαυση, νευροφυτικές
διαταραχές, απεξάρτηση από καπνό και αλ-
κοόλ και υπηρεσίες Iατρικής Aισθητικής,
ενώ βοηθάει εξαιρετικά και στην αύξηση
σωματικών και πνευματικών επιδόσεων και
βεβαιότατα και προληπτικά για μακροζωία
και ευζωία στο μοναδικό βιοκλίμα της Eλλά-
δος.

H συμβολή του Iατρικού Bελονισμού
στη Mακροζωία

Tου Kωνσταντίνου Kουσκούκη 
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