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Ο Μαρκ Xάµιλ, ο Λουκ Σκάιγουοκερ του Star Wars, το ονόµασε «H επιστροφή των Τζεντάι». Είναι µερικές φορές που η σηµασία τους υπερβαίνει τα ίδια τα γεγονότα.
Σχεδόν κανείς δεν µιλάει για µια νίκη των ∆ηµοκρατικών απέναντι στους Ρεπουµπλικάνους. Όλοι, ακόµα και
πολλοί Ρεπουµπλικάνοι, µιλάνε για τη νίκη της ∆ηµοκρατίας. Είναι νωρίς βέβαια ακόµα, οι φοβισµένοι καιροί
δεν έχουν περάσει, αλλά φαίνεται ότι στον κόσµο µας
σιγά-σιγά κάτι αλλαζει.
Για µια δεκαετία δοκιµάσαµε και στη ∆ύση, τον λαϊκισµό
και τη δηµαγωγία. Στην Ελλάδα της αντιµνηµονιακής
απάτης, στην Ιταλία του «βαφανκούλο» Γκρίλο και του
Σαλβίνι, στην Αγγλία του Brexit, στις Ηνωµένες Πολιτείες του Τραµπ. Στους καιρούς του φόβου, της οργής και της σύγχυσης, µια µερίδα της κοινωνίας όλο
και µεγαλύτερη, µονίµως θυµωµένη, αποπροσανατολισµένη και φοβισµένη απέναντι σε ένα µέλλον που σαν
τυφώνας διαλύει τον παλιό τρόπο ζωής µας, ψάχνει έναν
εχθρό για να µισήσει και να εκτονωθεί. Αυτοί οι κραυγαλέοι άνθρωποι, επικίνδυνοι και γελοίοι συγχρόνως,
αυτοί που θα ήταν απίθανο να τους φανταστείς στην
ηγεσία µιας κοινωνίας πριν 20 χρόνια, εξέφρασαν αυτή
την ανάγκη µε επιτυχία. Και οδήγησαν σε οικονοµικές
καταστροφές στην καλύτερη περίπτωση και σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από την πανδηµία στη χειρότερη. Οι λαϊκιστές συναρπάζουν, διεγείρουν, αλλά δεν
λύνουν κανένα πρόβληµα. ∆ηλητηριάζουν απλώς την
κοινωνία και αποτυγχάνουν πάντα. Είδαµε την άβυσσο
και καταλάβαµε πόσο εύκολο είναι να τους µοιάσεις.
Η «επιστροφή των κανονικών ανθρώπων», λένε, «θείο
Joe» ονοµάζουν τον Μπάιντεν και είναι η πρώτη φορά
που δεν ενοχλεί ένας «θείος», χορτάσαµε από παραφουσκωµένα, αγράµµατα Εγώ.
Την ίδια στιγµή στην Ευρώπη ο Μακρόν δηλώνει ότι η
∆ηµοκρατία θα υπερασπιστεί τον εαυτό της, η ανοχή
τελείωσε και ο Κουρτς στην Αυστρία ξεκαθαρίζει τα
πράγµατα για να µην υπάρξει καµία παρεξήγηση και
εκµετάλλευση: ∆εν έχουµε κανένα πόλεµο θρησκειών,
κανένα πόλεµο πολιτισµών, αλλά πόλεµο της ∆ηµοκρατίας µε τον ολοκληρωτισµό. Η παλιά γερασµένη, κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία, µετά από δεκαετίες ενοχών
και αυτάρεσκης παράλυσης, συνειδητοποιεί ότι πρέπει
να προστατεύσει τον εαυτό της από τους κάθε είδους
αυταρχισµούς που ευδοκιµούν στους φοβισµένους καιρούς.
Η ∆ηµοκρατία, λέει η Καµάλα Χάρις, δεν είναι εγγυηµένη. Πρέπει να την προστατεύσουµε. Η ∆ηµοκρατία
θέλει θυσίες. Πρέπει να προστατεύσουµε την ενότητα,
την αλήθεια, την επιστήµη. Επειδή όλα τα αυταρχικά
καθεστώτα αυτά έχουν στο στόχαστρο. Μισούν την ενότητα, την ιδιότητα του πολίτη, ζουν από την εχθροπάθεια, στήνουν στρατόπεδα το ένα απέναντι στο άλλο.
Όλα τα αυταρχικά καθεστώτα βάζουν στο στόχαστρο την
επιστήµη και την αλήθεια. ∆εν είναι τυχαίο που παντού
όλοι οι λαϊκιστές, όποιου χρώµατος σηµαία κι αν κουνάνε, στρέφονται αµέσως εναντίον των γιατρών και των
Μέσων Ενηµέρωσης. Οι γιατροί είναι οι «νέες αυθεντίες»
που δεν πρέπει να ακούµε. Γιατί η επιστήµη έχει ορθολογισµό, πείραµα, δεδοµένα, απόδειξη, είναι εκ φύσεως
αντίπαλος του ανορθολογισµού, ο οποίος συνοµιλεί µε
τις φοβίες και τα ένστικτα. Τα Μέσα Ενηµέρωσης είναι
«πουληµένα», τους έχουν κηρύξει τον πόλεµο. Γιατί τα
ΜΜΕ, ανεξαρτήτως αν είναι καλά ή κακά, ως σύνολο, εκ
του ρόλου τους, µεταφέρουν πληροφορίες, ενηµερώνουν.
Ό,τι απεχθάνεται, δηλαδή, η κοµµατική προπαγάνδα που

θέλει να απευθύνεται συναισθηµατικά στις «µάζες».
Τα «alternative facts», η τραµπική «εναλλακτική αλήθεια» της Kellyanne Conway που 4 χρόνια είχε κηρύξει
τον πόλεµο στον αµερικανικό Τύπο, οικοδοµώντας µια
παράλληλη, πλαστή πραγµατικότητα µόνο για οπαδούς,
είναι ανατριχιαστικά ίδια µε την «αντικειµενικότητα
ως προϊόν της εξουσίας και αποτέλεσµα των ηγεµονικών ρηµατικών παρεµβάσεων που την συγκροτούν» του
Laclau στον οποίο οµνύουν οι λαϊκιστές της αντίθετης
όχθης.
Το πρόβληµα αυτών των χρόνων ήταν ότι η «πολιτική
των ταυτοτήτων», η πολιτική των φοβισµένων καιρών,
έπαιρνε το πάνω χέρι από την πολιτική ως τέχνη της
συµβίωσης και της εξέλιξης. Στους ταραγµένους καιρούς
οι άνθρωποι, αντί για λύσεις στα προβλήµατα, έψαχναν
µία οµάδα να τους συµπεριλάβει, να νοηµατοδοτήσει τη
ζωή τους. Καθώς η µία πλευρά στρεφόταν στη δεξαµενή
της πατρίδας, της θρησκείας, της οικογένειας, της ξενοφοβίας, του αποµονωτισµού, για να βρει εχθρούς και
να τους προσφέρει στο φοβισµένο ακροατήριο, η άλλη
πλευρά, αυτοκτονικά εγκλωβισµένη στην ίδια λογική,
έψαχνε το δικό της ακροατήριο στους µιλένιαλς, δηµιουργώντας νέες µειοψηφικές ταυτότητες, χρωµατικές,
φυλετικές, σεξουαλικές, αντίπαλες στους λευκούς, ανέργους, rednecks του Τραµπ. Στη Γαλλία απέναντι στη
Λεπέν εµφανίστηκαν Μελανσόν και άλλοι που φλέρταραν µε τον ισλαµικό φονταµενταλισµό, και στην Αγγλία
διάφοροι Κόρµπιν που ζούσαν ακόµα στα χρόνια της
Θάτσερ και ονειρεύονταν να κρατικοποιήσουν τους σιδηροδρόµους και να ανοίξουν τα ορυχεία που έκλεισαν
πριν µισό αιώνα. Στη Γαλλία τη λύση έδωσε ο Μακρόν, ο
Κόρµπιν διαγράφτηκε από το ίδιο του το κόµµα.
Η λέξη κλειδί και στις δύο όχθες της «πολιτικής των ταυτοτήτων» ήταν η θυµατοποίηση. Όχι η ανεργία, όχι η
παγκοσµιοποίηση από τη µια, ούτε τα κινήµατα, και τα
δικαιώµατα από την άλλη. Αλλά η οργή και ο φόβος, τα
κινήµατα πια δεν είναι υπέρ ενός σκοπού αλλά εναντίον κάποιου. Ο στόχος δεν είναι η χειραφέτηση αλλά η
εχθροπάθεια. Όταν οι social justice warriors διεκδικούν
τον «ηθικό πανικό» από τους συντηρητικούς γέρους και
στις προεκλογικές εκστρατείες του Τραµπ το τραγούδι
που ακούγεται είναι το «You can’t always get what you
want», µπορούµε να καταλάβουµε ίσως τη σύγχυση των
χρόνων µας. Όταν οι αντίπαλοι του Τραµπ είναι τραµπικοί µε άλλη σηµαία, χάνουν.
Το εκκρεµές γυρίζει. Μετά από µια δεκαετία παγκόσµιου
λαϊκισµού, οι καινούργιοι ηγέτες που εµφανίζονται στη
∆ύση µιλάνε πάλι για τις βασικές αρχές της ∆ηµοκρατίας. Για τη διάκριση των εξουσιών, τα αντίβαρα και τους
ελέγχους. Τη δύσκολη, επίπονη, πολλές φορές βαρετή,
χωρίς φρουφρού και αρώµατα αλλά πολύτιµη κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία. Υπερασπίζονται πάλι τις αξίες του
νεωτερικού πολιτισµού, την επιστήµη, τον ορθολογισµό, τον ελεύθερο λόγο. Οι καιροί θα συνεχίσουν να είναι δύσκολοι, οι άνθρωποι φοβισµένοι από οικονοµικές
και υγειονοµικές κρίσεις, εµβρόντητοι µπροστά σε µια
επιστήµη που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν, θα
προτιµούν ακόµα «λόγια ευχάριστα να ακούν» . Όµως
πρώτη φορά αρχίζουµε να καταλαβαίνουµε ότι απέναντι
στη διεθνή του παγκόσµιου αυταρχισµού χρειάζεται να
υπερασπίσουµε µε πάθος και υπερηφάνεια κάτι που µέχρι τώρα νοµίζαµε δεδοµένο. Τις ανοιχτές, ευρύχωρες,
άφοβες, δηµοκρατικές κοινωνίες µας.
Το κέντρο, τελικά, µπορεί και να αντέξει. A
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Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
★

-Έλα κι έχω κολλήσει;
Πες µου τον πλούσιο…
όχι ο Κοσκωτάς…
-Ο Κόκκαλης;
-Α, να γεια σου.
(Starbucks, °íðåìÞëèðïé, ¢åùôÛòá áðÞçåùíá)

-Παιδιά, θέλετε
να πάµε να τσιµπήσουµε
ένα δυο καλαµάκια;
-Εµείς στη Θεσσαλονίκη
τα καλαµάκια
δεν τα τσιµπάµε,
τα πιπιλάµε.
(¦áòÛá, ïìÝçïî íåõùóíÛîïé, óå äòÞíï
ôïù ¦áçëòáôÝïù. ªÀââáôï âòÀäù,
ðòéî ôï ìïëîôÀïùî)

«Ογδόντα άτοµα
στο µαγαζί, οι εξήντα έξω
για τσιγάρο. Χαµός, γέλια,
φωνές, και βγαίνει ένας παππούς
από πάνω και τους πετάει
ένα κουβά νερό».
(¦áòÛá óå caf, äéèçïàîôáé éóôïòÝå÷ ôè÷ îàøôá÷.
ºïìöîÀëé, ¦Ûíðôè áðÞçåùíá)
Πενηντάρα κυρία σε µεγάλο
κατάστηµα, περιεργάζεται
τα καινούργια iphone.
Έρχεται ο υπάλληλος και τη ρωτάει:

-Μπορώ να εξυπηρετήσω;
-Μάλιστα.
-Να ρωτήσω;
Αυτά βγαίνουν σε ανδρικά
και γυναικεία;
-Όχι κυρία µου, είναι γιούνισεξ.
(Public ªùîôÀçíáôï÷, ÆòÝôè ðòöÝ)

«Σιγά το λοκντάουν.
Όλοι έξω είναι.
Πού την πρώτη
φορά!»
(ÆáêéôúÜ÷ óøïìéÀúåé ôèî ëÝîèóè
óôè µáóéìÝóóè÷ ªïæÝá÷, ¢åùôÛòá ðòöÝ,
ðòñôè åòçÀóéíè íå ôï îÛï ìïëîôÀïùî)

Info DIET
ˆ

AΘΗΝΑΪΚΟ ON THE ROAD

Τζάµπα τα κραγιόν και τα µουστάκια
των χίπστερ.
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ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΜΑΣΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ

Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο
Γιώργος Χάλαρης. Γεννήθηκε στην
Αθήνα πριν από 36 χρόνια. Είναι καλλιτεχνικά ανήσυχος τα τελευταία 20
χρόνια. Ο ήχος και η εικόνα είναι τα
µέσα που χρησιµοποιεί. Σπούδασε
στην Αγγλία Μουσική µε τεχνολογία
και εργάζεται ως µηχανικός ήχου
µέχρι και σήµερα. Μέσω της άρτιας
αντίληψης που εξέλιξε στη διαχείριση και ανάπλαση του ήχου, µπόρεσε
να µεταφράσει την αισθητική του και
στα εικαστικά, µιας και λόγω φυσιολογίας, ο ήχος και η εικόνα είναι επί
της ουσίας πανοµοιότυπα φυσικά
φαινόµενα. Μήκη κύµατος. Είναι αυτοδίδακτος ζωγράφος, χρησιµοποιεί κυρίως µολύβι και επικεντρώνεται
στον υπερρεαλισµό. Συνεπεία αυτού
ασχολείται και µε τη φωτογραφία και
την επεξεργασία αυτής.

Με το που έπεσε: ανέβηκε το
χρηµατιστήριο, βγήκε το εµβόλιο,
πανικοβλήθηκε ο Ερντογάν, τελείωσε
ο πόλεµος Αρµενίας - Αζερµπαϊτζάν,
έρχονται Χριστούγεννα και έφυγε
η Ρασέλ από το GNTM.
Πόση ευτυχία πια;

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
Όσο παραµένουν ανοιχτά,
δεν φοβόµαστε τίποτα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ
Η πρότασή του για να λέµε στα ελληνική
το lockdown (απαγορευτικό),
το delivery (τροφοδιανοµή) και το take away
(φαγητό για το σπίτι) ξεσήκωσαν
νέο κύµα ελληνοποιηµένων λέξεων
(π.χ. Fidel Castro = Φιλιώ Πυργάκη κ.λπ.)
(Το γέλιο της εβδοµάδας)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Για τη λατρεία και αφοσίωση που προσφέρει
στην ανάπηρη σκυλίτσα του.

ΤΑ ΡΟΔΙΑ
Πίνετε για 3 εβδοµάδες συνέχεια
χυµό ρόδι και θα νιώσετε περδίκι.
Έγιναν πειράµατα σε φίλους µας
και είναι διαπιστωµένο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ
Η ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Η Χρυσηίδα ∆ηµουλίδου
είναι απαρηγόρητη.

SUGAH SPANK!
Η Γεωργία Καλαφάτη είναι η πιο ζεστή
soul φωνή της Αθήνας. Την ακούµε
µε τον Blend Mishkin στον
Athens Voice Radio 102,5
και ζούµε λίγο από το καλοκαίρι
που φέτος δεν χαρήκαµε. Μαζί
και τον χειµώνα που δεν πρόκειται
να χαρούµε.

Η ΤΑΙΝΙΑ «ΜΗΛΑ»
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
Η πρόταση της Ελλάδας για το
Όσκαρ Ταινίας ∆ιεθνούς Παραγωγής
(πρώην Ξενόγλωσσης Ταινίας).
Καλή επιτυχία σε µια καλή ταινία.

Η «ΙΘΑΚΗ»
ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ
«Πήγα κοµµωτήριο και τώρα
περιµένω σε µία τεράστια ουρά
έξω από το Νεσπρέσο,
γίνεται χαµός και δεν είναι ούτε καν
ο Τζορτζ Κλούνεϊ δίπλα µου
να µου κάνει παρέα».

Με την απαγγελία του Σον Κόνερι,
επάνω στη µουσική του
Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ίσως
η καλύτερη απαγγελία αυτού
του ποιήµατος και η καλύτερη
στιγµή της εβδοµάδας που πέρασε.

(ºïìöîÀëé, íÜîùíá óå ëéîèôÞ,
¦áòáóëåùÜ âòÀäù, ðòéî ôï ìïëîôÀïùî)

TWEET ΑΛΑ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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ΜΑΣΚΕΣ

Mάσκα, λουράκι, σκυλάκι
(όλο το 24ωρο)

«Η προστακτική και ο µισθός µου
δεν παίρνουν αύξηση ποτέ».
(@ΣεφΤαλιάς)

Παιδιά, δεν είναι µάσκα αυτό.
Είναι καλλιτεχνικό σχόλιο επάνω
στον προγναθισµό.

ΜΙΝΚ
Από αυτά προκύπτει ο νέος κορωνοϊός.
Πετάξτε τις γούνες σας ΤΩΡΑ!
∆εν φτάνει που είναι βάρβαρες και
άθλιες (ως outfit), είναι και επικίνδυνες.
(Η εκδίκηση του βιζόν)

LOCKDOWN
Έχουµε χάσει τον λογαριασµό.
Πρέπει να κρατάµε σηµειώσεις πλέον.

ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Ο πληθυσµός της Ελλάδας, σύµφωνα
µε τα στοιχεία του 2ου lockdown.

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Καραγκιόζης φούρναρης.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Και ψεκασµένος και επίµονος.

ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
Κιµ Καρντάσιανς της σαγιονάρας, όλες.

ΕΝΑΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΒΑΝΚΑ ΤΡΑΜΠ
«Ήταν ένα είδος poster girl
µίας προεδρίας που είχε αναγάγει
το ξανθό σε εθνικό χρώµα».
(γράφει το Slate)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ Η ΠΩΛΗΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ
ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Ε όχι, κι εµείς οι µεγάλοι µε τι
θα ξεχνιόµαστε; Ανακαλέστε τώρα!

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ
ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ
Αντιγράφω χωρίς καµία αλλαγή
το ∆Τ όπως έφτασε στο µέιλ µου:
«…Ελπίζω να είστε πολύ καλά & ασφαλείς! ∆ύσκολες για όλους οι µέρες που
περνάµε αυτόν τον καιρό αλλά θα το περάσουµε και αυτό!!! Υπάρχουν µικρά πράγµατα
που µπορούν να κάνουν την καθηµερινότητα µας λίγο πιο χαρούµενη & χρωµατιστή
ακόµα και µέσα στο σπίτι!»
(Η εισαγωγή για να πουλήσουν… σαγιονάρες )

ΤΑ LOCKDOWN TOY ΕΡΩΤΑ
Μην κατεβείτε στους δρόµους επειδή
δεν µπορείτε να συναντηθείτε
µε τους αγαπηµένους σας.
Μία είναι η συµβουλή και µου την έχει
δώσει, πριν εκατοµµύρια χρόνια,
η γλυκιά µου η Μαλβίνα: «∆εν υπάρχει
πιο αλάθητος τρόπος από την απόσταση
για να εµπνεύσεις έρωτα».

O ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Τηλεφώνηµα - βόµβα της Τζένης
στον Κικίλια: Βασίλη γεννάω».
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Πολιτική
O χαμένος Ντόναλντ
Τραμπ και οι σκιές
Της Σώτης Τριανταφύλλου - Εικονογράφηση: Γιώργος Τζινούδης

Ό,τι καταπιέζει ο ορθολογικός μας εαυτός, το συνειδητό
μας, λιμνάζει κάτω από την επιφάνεια· αποθηκεύεται
στο ασυνείδητο, στις σκοτεινές γωνίες της ψυχής. Κι
ύστερα, απρόβλεπτα σχεδόν, συμμετέχει στις αποφάσεις μας· ο εσωτερικός μας εαυτός αποκτά δυνατότερη
φωνή απ’ όσο πιστεύαμε ότι έχει. Ο Ντόναλντ Τραμπ
έχασε τις εκλογές αλλά η ήττα του δεν άλλαξε το αμερικανικό υποσυνείδητο το οποίο, εν πολλοίς, ενσαρκώνει: παρότι, αν είμαστε τυχεροί, θα γίνει με τον καιρό
μια ακόμα υποσημείωση της ιστορίας, ο Τραμπ εκπροσωπεί, μεγεθύνει και αποενοχοποιεί ισχυρές δυνάμεις
και συναισθήματα στο εσωτερικό της αμερικανικής
κοινωνίας – δυνάμεις και συναισθήματα που έχουν αντιστοιχίες σε όλες τις κοινωνίες.
ια παράδειγμα, στη Γερμανία, επί αιώνες, ενώ εξυμνούνταν η ορθολογική σκέψη, στον χώρο
του συλλογικού ασυνειδήτου ενισχύονταν άγριες παγανιστικές δυνάμεις που διοχετεύτηκαν και
εκδηλώθηκαν μέσω του Χίτλερ. Η ιστορία είναι ζήτημα τύχης: αν δεν είχε υπάρξει ο Χίτλερ πιθανότατα αυτές οι σκιές
των Γερμανών να είχαν φωτιστεί και διαλυθεί ή να είχαν
παραμεριστεί ακόμα περισσότερο στα ψυχικά βάθη.
Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τέσσερα χρόνια αν
όχι απεχθούς πολιτικής, τουλάχιστον απεχθούς ατομικής
συμπεριφοράς, διατήρησε την εκλογική του βάση. Οι αιτίες είναι οι ίδιες του οι αδυναμίες, τα ελαττώματά του που
καθρεφτίζουν τα αμερικανικά ελαττώματα, είτε τα παραδέχονται οι Αμερικανοί, είτε όχι· είτε τα θεωρούν ελαττώματα,
είτε τα καμαρώνουν ως αρετές. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε
απύθμενη άγνοια της ιστορίας, της γεωγραφίας, της γεωπολιτικής, της διπλωματίας· εγκωμίασε ακροδεξιούς συνωμοσιολόγους, είπε χονδροειδή ψέματα – κι όμως πολλοί
μορφωμένοι και μετριοπαθείς Αμερικανοί τον
ψήφισαν. Έδειξε μισογυνία και πρόβαλε εικόνα αρσενικού νταή – κι όμως, το κοινό του είναι
περίπου 44% γυναίκες. Δεν έκρυψε ότι είναι αμαρτωλός με τη βιβλική έννοια (υποπίπτει στα
έξι τουλάχιστον από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα) – κι όμως ένα μεγάλο ποσοστό θρησκευομένων τον επέλεξαν ξανά. Η απάντηση
σ’ αυτό το γιατί δεν είναι μονάχα η ευπιστία
και η αγραμματοσύνη της μάζας. Ούτε το ότι ο
Τραμπ εμφανίστηκε αρχικά ως ο ανεξάρτητος
outsider που ήξερε το Σύστημα σαν την τσέπη
του και μπορούσε να το εκκαθαρίσει από τη
γραφειοκρατία και τις κομπίνες των πολιτικών
και χρηματοπιστωτικών ελίτ.
Υπάρχουν βαθύτερες αιτίες, μερικές από τις
οποίες είναι αληθινές, χειροπιαστές κατά κάποιον τρόπο, ενώ άλλες πρέπει να αναζητηθούν στον χώρο της φαντασίωσης και, όπως
είπα, του συλλογικού ασυνειδήτου. Μετά από
δεκαετίες παγκοσμιοποίησης, έναν Αφροαμερικανό πρόεδρο, την ομοσπονδιακή νομιμοποίηση του γάμου των ομοφυλοφίλων, την
άνοδο των γυναικών στην πολιτική, τη δημογραφική υποχώρηση των λευκών και την
ισλαμική απειλή, πολλοί Αμερικανοί νιώθουν ότι χάνουν
τη χώρα τους· ότι είναι ξένοι στον ίδιο τους τον τόπο. Επιπροσθέτως, με το κύμα της πολιτικής ορθότητας νιώθουν
ότι τους αφαιρείται όχι μόνο η ελευθερία του λόγου και της
έκφρασης, αλλά η ελευθερία των συναισθημάτων – σαν να
μην τους επιτρέπεται πια να είναι αυτό που είναι.
Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στο συναίσθημα «Εμείς
και Αυτοί» που είναι πολύ ισχυρό σε χώρες με παιδαριώδη
στοιχεία στην εθνική τους ταυτότητα: χώρες με παρελθόν
αποικιοκρατίας, χώρες που αυτοπροσδιορίζονται ως θύματα και χώρες, όπως οι ΗΠΑ, που φρονούν ότι είναι ανώτερες
όλων. «Εμείς» είναι οι Αμερικανοί που νιώθουν ανασφαλείς και χρειάζονται προστασία μπροστά στην απειλητική
παγκοσμιοποίηση που θόλωσε τα σύνορα, επέβαλε το ελεύθερο διεθνές εμπόριο και δημιούργησε το παγκόσμιο
ψηφιακό χωριό. Δεν φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο το ότι

Γ

οι απειλές για τις ΗΠΑ δεν προέρχονται, λόγου χάρη, από το
Μεξικό: το τείχος που μισο-έχτισε (και δεν ολοκλήρωσε) ο
Ντόναλντ Τραμπ στα νότια σύνορα είναι ένα σύμβολο· μια
αρχετυπική απάντηση στο υπαρξιακό άγχος και μια επιβεβαίωση του «Εμείς και Αυτοί». Μοιάζει κάπως με την απόκριση του Τζορτζ Μπους στο τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης
Σεπτεμβρίου: ενώ οι ένοχοι ήταν εκπρόσωποι του διεθνούς
ισλάμ, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράκ το οποίο δεν είχε καμία
ανάμειξη. Υποτίθεται ότι η επίθεση, οποιαδήποτε ένοπλη
εισβολή, θα έκανε καλό στην τραυματισμένη αμερικανική
ψυχή την οποία καθησυχάζει το φτωχό λεξιλόγιο, η φτωχή
σκέψη, ο μανιχαϊσμός: Εμείς και Αυτοί, οι Καλοί και οι Κακοί.
Ο Τζορτζ Γ. Μπους απευθυνόταν στις αμερικανικές αξίες
μιας παλιότερης εποχής, πριν από το φτηνό τηλεοπτικό
glamour και τη λατρεία της διασημότητας. Ήταν αναχρονιστικός: ο αμαρτωλός που είδε τον Χριστό σε όραμα και
επέστρεψε στον σωστό δρόμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα και πιο κάτω· ένα βήμα πιο βαθιά
στο σκοτάδι του συλλογικού ασυνειδήτου, προβάλλοντας
πολιτιστικές αξίες που έχουν διαστραφεί –όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο, όσο ταχύτερο τόσο καλύτερο, όσο
νεότερο τόσο καλύτερο, όσο περισσότερο τόσο καλύτερο–, μια μεταφορά για την απόκτηση αγαθών, για την αυτοκίνηση και για το σεξ. Ταυτοχρόνως, επιβεβαίωνε την
αμερικανική αντίληψη της εξυπνάδας που σχετίζεται με
την κοινωνική και οικονομική επιτυχία: στις ΗΠΑ δεν είναι
τόσο διαδεδομένη η ευρωπαϊκή καχυποψία περί της ιδιοκτησίας-κλοπής, ούτε γίνεται συστηματική παραπομπή
στη χριστιανική ταύτιση της φτώχειας με την εντιμότητα.
Ο πλουτισμός είναι, παρά τις πουριτανικές ρίζες, μια από τις
αξίες του αμερικανικού πυρήνα και δεν αντιπαραβάλλεται
στην ηθική ακεραιότητα.
Επίσης, ο Τραμπ ήταν μια εξισορρόπηση του
Ομπάμα, ενός διανοούμενου προέδρου που
βρισκόταν στο αντίποδα του συλλογικού ασυνειδήτου και είχε εγείρει μεγάλες ηθικές απαιτήσεις από τον αμερικανικό λαό. Ο Ομπάμα, η
Χίλαρι Κλίντον και ο Τζο Μπάιντεν απευθύνονται στο συνειδητό, στη λογική των ανθρώπων:
ο Τραμπ απευθύνεται σε εκείνες τις περιοχές
του νου στις οποίες ποντάρουν οι διαφημίσεις.
Μοιάζει με τηλεοπτικό σποτ: είναι απλός, θεαματικός, δίνει μια υπόσχεση. Σαν τον Τζον Γουέιν πυροβολεί κι ύστερα κάνει τις ερωτήσεις· το
απρόβλεπτο των κινήσεών του συμβάλλει στη
θεαματικότητά του, σε μια μορφή τηλεθέασης.
Το 2016, οι Αμερικανοί ανέτρεψαν μια διανοητική ηγεσία με μια παρορμητική, αν-ιστορική και
ναρκισσιστική, εναντίον των διανοουμένων
και των ιδεολογιών. Ο Τραμπ, όπως οι περισσότεροι Αμερικανοί, δεν διέπεται από κάποια ιδεολογία: πιστεύει σε ό,τι βγάζει σε πέρας μια
δουλειά, σε ό,τι φέρνει κέρδος και νίκες. Αυτά
τα χαρακτηριστικά είναι πάρα πολύ έντονα σε
μεγάλο μέρος Αμερικανών που τρέφονται με
την ιδέα του περιούσιου λαού ο οποίος καταναλώνει με έξαλλο ρυθμό υλικά αγαθά και ριάλιτι
σόου. Ακριβώς αυτά ήταν τα μηνύματα του Τραμπ ακόμα
και πριν από την προεδρία: πλούτος, καλοπέραση και φήμη
(φήμη εξαιτίας του πλούτου)· ωραιοπάθεια· ελευθερία
γνώμης ακόμα κι όταν λείπει η γνωστική βάση, μαζί με μερικά άλλα που εμπίπτουν στην κατηγορία των ηθικών παραπτωμάτων: υπεροψία, απληστία, μανία καταδίωξης, εριστικότητα, εκδικητικότητα, απουσία ενσυναίσθησης, απεριόριστη φιλοδοξία και εξίσου απεριόριστη χρήση οποιουδήποτε μέσου προκειμένου να επιτευχθεί το κέρδος και η
νίκη. Το ότι ο Τραμπ ήταν και είναι bully, ψεύτης, φοροφυγάς, κακοπληρωτής, τεμπέλης, σεξιστής, ανέντιμος επιχειρηματίας και παλιοχαρακτήρας δεν φαίνεται να επηρεάζει
τους μισούς σχεδόν Αμερικανούς. Όπως πολλά δημόσια
πρόσωπα έχει γίνει ίνδαλμα· στη λάμψη του προστίθεται
τώρα μια «άδικη» ήττα για την οποία ίσως συνεργάστηκαν
διάβολοι και εξωγήινοι. A
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© Saturn devouring his Son

Το ότι ο Τραμπ
ήταν και είναι
bully, ψεύτης,
φοροφυγάς,
κακοπληρωτής,
τεμπέλης,
σεξιστής,
ανέντιμος
επιχειρηματίας
και παλιοχαρακτήρας δεν
φαίνεται να
επηρεάζει τους
μισούς σχεδόν
Αμερικανούς

Πολιτική
5 κρίσιμα συμπεράσματα
από τις Αμερικανικές Εκλογές
Του Άγη Παπαγεωργίου

ι πιο επεισοδιακές, συναρπαστικές και ανατρεπτικές προεδρικές
εκλογές της αμερικανικής ιστορίας αποτελούν παρελθόν. Έπειτα από
σχεδόν πέντε μέρες καταμέτρησης ψήφων, ο Τζο Μπάιντεν εκλέχθηκε
πρόεδρος αντικαθιστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ – και περιορίζοντάς
τον, αυτόν και όλα όσα εκπροσώπησε, σε μία μόλις θητεία. Από τις 21 Ιανουαρίου
του 2021 η εποχή Τραμπ θα αποτελεί παρελθόν.
Όμως, αρκετά από τα συμπεράσματα των αμερικανικών εκλογών φέρνουν προβληματισμό. Η χώρα είναι σχεδόν ισόποσα διχασμένη ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενες κοσμοθεωρίες –οι οποίες ξεπερνάνε τα όρια της πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης– ενώ η εντυπωσιακή ταύτιση των Ρεπουμπλικάνων με τον
Τραμπ μετέτρεψε τον θρίαμβο που περίμεναν οι Δημοκρατικοί σε μια αρκετά
αγχωτική νίκη. Το τέλος των εκλογών βρίσκει την Αμερική πληγωμένη και τη Δύση μπερδεμένη με το τέρας που μεγάλωσε μέσα της αθόρυβα και καλά κρυμμένο
από τα φώτα, δοκιμάζοντας πλέον ανοιχτά τις αξίες και τη συνοχή της.

O

Οι «ντροπαλοί ψηφοφόροι» του Τραμπ
Το πρώτο κρίσιμο στοιχείο των εκλογών είναι η απόκλιση των προβλέψεων από
τα πραγματικά αποτελέσματα. Θα πει κάποιος πως οι έρευνες έπιασαν τον νικητή, όμως οι διαφορές ανάμεσα σε Μπάιντεν και Τραμπ ήταν πολύ μικρότερες από
τις αναμενόμενες. Ενδεικτικά, ο θρίαμβος του Τραμπ στη Φλόριντα, η άνετη επικράτησή του σε Αϊόβα, Οχάιο και Τέξας, η εντυπωσιακή του επίδοση στις swing
states που έχασε οριακά αλλά και η συνολική διαφορά του από τον Μπάιντεν,
που σταμάτησε στο -3% αντί για το -9%, αποδεικνύουν πως το εκλογικό σώμα έκρυβε δυναμικές που οι δημοσκόποι δεν κατάφεραν να εκτιμήσουν σωστά. Αυτό
βέβαια απέχει πολύ από την πεποίθηση πως οι δημοσκοπήσεις είναι άχρηστες
ή στημένες –όπως λατρεύει να φωνάζει η alt-right–, όμως σίγουρα
οι φετινές εκλογές, σε συνδυασμό με εκείνες του 2016, αποτελούν
απόδειξη πως χρειάζεται μια επιστημονική επαναπροσέγγιση σε
ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για το μέγεθος και τη συμπεριφορά του
μέρους εκείνου του εκλογικού σώματος που κρύβει πως φλερτάρει
με τον εθνολαϊκισμό, είτε ένοχα, είτε περήφανα.

Η οικονομία και η «woke» κουλτούρα

οπαδών του. Στο τέλος, η πραγματικότητα πάντα κερδίζει· όμως, ποτέ στο αμερικάνικο παρελθόν δεν υπήρξαν τόσοι πολλοί που θύμωσαν τόσο μαζικά εναντίον
της, ενώ η φασαρία που κάνουν δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι να εξηγήσουμε τη μαζικότητα αυτής της συμπεριφοράς.
Το φαινόμενο Τραμπ ίσως να είναι τελικά η μεγαλύτερη απόδειξη πως φτάσαμε
στο Τέλος της Ιστορίας. Ο Φράνσις Φουκουγιάμα έγραψε το 1992 πως η φιλελεύθερη δημοκρατία αποτελεί το τέλος της ιστορικής εξέλιξης των κοινωνικών
συστημάτων, επικρατώντας του κομμουνισμού και του φασισμού. Όμως, όπως
σωστά προέβλεψε, η φιλελεύθερη δημοκρατία θα δοκιμαζόταν πλέον εκ των
έσω, με τον λαϊκισμό και την πολιτική σήψη να αποτελούν τους μεγαλύτερους
κινδύνους. Το φαινόμενο Τραμπ επιβεβαιώνει πως ο παρωχημένος διχασμός του
20ού αιώνα ανάμεσα σε αντιμαχόμενες πολιτικές φιλοσοφίες, αντικαθίσταται
σταδιακά στον 21ο από μια σύγκρουση κοσμοθεωριών η οποία βασίζεται πολύ
περισσότερο στο θυμικό των πολιτών που αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα
διαφορετικά, παρά στην κοινωνική τους τάξη. Σήμερα ο Φουκουγιάμα πιστεύει
πως η εποχή της «μετά-αλήθειας» και της άρνησης των περιορισμών και των
δεδομένων της πραγματικότητας αποτελεί μια κρίσιμη εσωτερική απειλή για τη
φιλελεύθερη δημοκρατία· το φαινόμενο Τραμπ το επιβεβαιώνει, ειδικά καθώς ο
εκφραστής του οδεύει προς την έξοδο του Λευκού Οίκου.

Ο αμερικανικός απομονωτισμός και η Δύση
Τέλος, οι εκλογές του 2020 αποδεικνύουν πως ο αμερικανικός απομονωτισμός
δεν έχει ηττηθεί. Από την ώρα που έκλεισαν οι αμερικανικές κάλπες, ο κόσμος
παρακολουθεί την εξέλιξη της ψηφοφορίας στις ΗΠΑ, αγωνιώντας για την επόμενη μέρα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σωστά· ο τετραετής απομονωτισμός του Τραμπ απομάκρυνε την Αμερική από τους παραδοσιακούς της συμμάχους πολιτικά, εμπορικά, αμυντικά και πολιτισμικά,
βλέποντάς τους περισσότερο σαν business partners σε ένα μοντέλο
συναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής. Έτσι, η νίκη του Τζο Μπάιντεν
εκφράζει την πιθανότητα επαναπροσέγγισης σε ένα επίπεδο που
τουλάχιστον θα μοιάζει με το προ τετραετίας status quo, όμως η επίδοση του Τραμπ δεν αφήνει περιθώριο εφησυχασμού.
Στο πρώτο τέταρτο του 21ου πρώτου αιώνα οι ΗΠΑ δεν μοιάζουν
πια τόσο στην πανταχού παρούσα υπερδύναμη του 20ού. Οι αμερικανικές εκλογές απέδειξαν πως οι Αμερικάνοι ψηφίζουν με κύριο
γνώμονα την εσωτερική τους πολιτική, αφήνοντας στο περιθώριο τα
εξωτερικά ζητήματα – ακόμα και αν πολλοί δεν καταλαβαίνουν πως
τα δύο είναι αλληλένδετα. Έτσι, δεν πρέπει να υπολογίζουμε πως ο
αμερικανικός απομονωτισμός θα επιστρέψει στη λήθη της ιστορίας·
ποιος ξέρει άλλωστε τι θα δούμε από τους Ρεπουμπλικάνους σε τέσσερα χρόνια, ειδικά αν η κυβέρνηση Μπάιντεν αποτύχει στην εξωτεού
ρική πολιτική. Η αποχώρηση των ΗΠΑ από γεωπολιτικά σταυροδρόμια όπου είχε την υπεροχή, η εμπειρία των εμπορικών πολέμων και
οι ταλαιπωρημένες σχέσεις τους με τους υπόλοιπους Δυτικούς της
συμμάχους πιθανότατα θα διορθωθούν σε έναν βαθμό επί Μπάιντεν.
Όμως, το μέλλον ίσως κρύβει την επιστροφή του αμερικάνικου απομονωτισμού
στις επόμενες εκλογές, σε μια εποχή που η Δύση πιθανότατα θα εξακολουθεί να
χρειάζεται όσο περισσότερη συνοχή μπορεί να βρει.
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υπερδύναμη
του 20

Πέρα όμως από τους «ντροπαλούς ψηφοφόρους» του Τραμπ, οι
Αμερικάνοι ψήφισαν με κύριο γνώμονα την οικονομία και όχι την
πανδημία, παρά τις 235.000 των θυμάτων της στις ΗΠΑ. Η πεποίθηση του εκλογικού σώματος πως ο Τραμπ είναι ικανότερος να
διαχειριστεί την οικονομία σε σχέση με τον Μπάιντεν εξηγεί σε ένα
ποσοστό τα πολύ μεγαλύτερα νούμερά του από αυτά που προβλέπονταν, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία πως αν η Covid-19 δεν γονάτιζε
την αμερικανική οικονομία ανακόπτοντας την εντυπωσιακή αναπτυξιακή της πορεία στα χρόνια του Ρεπουμπλικάνου προέδρου,
τότε το αποτέλεσμα των εκλογών ίσως να ήταν πολύ διαφορετικό.
Ένας λόγος που ο Τραμπ έχασε οριακά τις εκλογές –παρότι απέτυχε
πλήρως να αντιμετωπίσει την πανδημία– είναι η διαχρονική τάση
του αμερικανικού εκλογικού σώματος να κοιτάζει πρώτα την οικονομία, κάτι που
δεν αναμένεται να αλλάξει, και που ενδέχεται να δυσκολέψει τον Μπάιντεν.
Όμως, η εντυπωσιακή επίδοση του απερχόμενου προέδρου οφείλεται και στα
culture wars. Είναι ξεκάθαρο πως οι περισσότεροι Αμερικάνοι δεν αγοράζουν
δικαιωματισμό, ενώ παρά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, την έξαρση του BLM
κινήματος και την ενίσχυση της LGBTQ+ κοινότητας, η φασαρία των social justice
warriors στα αριστερά των Δημοκρατικών περισσότερο ενοχλεί τους μετριοπαθείς, παρά τους προσκαλεί στο Δημοκρατικό κόμμα. Η εκ του ασφαλούς μεταμοντέρνα άρνηση του καπιταλισμού, η υστερία της πολιτικής ορθότητας και οι υπεραπλουστευμένες εμμονές της πολιτικής ταυτοτήτων δεν περνάνε πλειοψηφικά
στις ΗΠΑ – και ο Τραμπ το κατάλαβε νωρίτερα απ’ όλους. Για αυτό έκανε τα πάντα
ώστε να ταυτίσει τον Μπάιντεν με τη λούμπεν πλευρά του κόμματός του, για αυτό τουίταρε ανοιχτά υπέρ του Μπέρνι Σάντερς όσο είχε ελπίδες να κερδίσει τον
Μπάιντεν και για αυτό πούλησε ψυχροπολεμικό αντισοσιαλισμό στη Φλόριντα
με επιτυχία – και χωρίς κανέναν απολύτως ενδοιασμό.
Η στρατηγική του Τραμπ πέτυχε, ακόμα και αν εκείνος έχασε. Χρησιμοποιώντας
την έμφαση του Μπάιντεν στις κοινωνικές παροχές και τον φανατισμό της woke
κουλτούρας εναντίον των Δημοκρατικών στο σύνολό τους, ο απερχόμενος πρόεδρος αύξησε το πολιτικό του κεφάλαιο και έδωσε στους μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους έναν λόγο για να παραμείνουν πιστοί στο κόμμα τους, ακόμα και αν
οι μισοί τον αποστρέφονται σε προσωπικό επίπεδο. Η διαφαινόμενη επικράτησή
τους στην κούρσα της Γερουσίας, αλλά και οι επιμέρους νίκες τους σε εκείνη του
Κογκρέσου, επιβεβαιώνουν πως η οικονομική και κοινωνική ατζέντα των Ρεπουμπλικάνων εξακολουθεί να αποτελεί σχεδόν κυρίαρχο ρεύμα.

Το φαινόμενο Τραμπ
Σε κάθε περίπτωση, το φαινόμενο Τραμπ δεν θα ξεφτίσει εύκολα. Η στάση του
μπροστά στην ήττα, η αυτοανακήρυξή του σε νικητή και οι αβάσιμες κατηγορίες
περί νοθείας είναι ενδεικτικές της ιδιοσυγκρασίας του αλλά και εκείνης αρκετών

Η αξιοπρέπεια και το μέλλον
Θεωρητικά, οι ΗΠΑ επιστρέφουν σε μια κανονικότητα. Ένας έμπειρος πολιτικός
αναλαμβάνει το τιμόνι της χώρας, με την αμερικανική προεδρία να ανακτά ήδη
λίγη από την αίγλη και την αξιοπρέπεια που στερήθηκε τα τελευταία χρόνια. Όμως, το μέλλον του Μπάιντεν στην Προεδρία είναι γεμάτο προκλήσεις τόσο στο
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο σωστός υποψήφιος καθώς αποδείχτηκε πολιτικά ικανός να διαχειριστεί τις εύθραυστες εσωκομματικές ισορροπίες και απαιτήσεις στην κούρσα, ενώ η έκθεσή του στα μάτια
του εκλογικού σώματος δεν επέτρεψε στον Τραμπ να πείσει πως ανακάλυψε τον
σοσιαλισμό στα γεράματα. Όμως, ως πρόεδρος θα πρέπει να ακροβατήσει ανάμεσα σε ένα τέτοιο μοντέλο διακυβέρνησης ώστε να μπορεί να δουλέψει με τη
Γερουσία –την οποία ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι– αλλά και να κρατήσει τη βάση
του κόμματός του ενωμένη· αυτό θα είναι πολύ δυσκολότερο από την εκλογή του.
Από την άλλη, οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια υπαρξιακή πρόκληση. Η αγχωτική νίκη του Μπάιντεν απέδειξε την εκπληκτικά μεγάλη απήχηση
όλων όσων πρεσβεύει ο Τραμπ, με τον παραδοσιακό αμερικανικό συντηρητισμό
των Ρεπουμπλικάνων να χάνει την εσωκομματική μάχη απέναντι στην αμετροέπεια και τον αυταρχισμό του απερχόμενο προέδρου. Έχοντας-κατά πάσα πιθανότητα-εξασφαλίσει τουλάχιστον δύο χρόνια πλειοψηφίας στη Γερουσία, αλλά και
την απόλυτη κυριαρχία στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την πολιτισμική πλέον επιρροή του σύντομα
πρώην προέδρου, επιλέγοντας αν θα παραμείνουν «το κόμμα του Λίνκολν» –ή του
Ρόναλντ Ρήγκαν και του Μιτ Ρόμνεϊ– ή αν θα σφιχταγκαλιάσουν την καλτ προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, συμβάλλοντας περισσότερο στον διχασμό των ΗΠΑ,
και πιθανώς ναρκοθετώντας ξανά στο μέλλον την ενότητα της Δύσης. A
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Αμερικανικό Όνειρο
Tου Ρωμανού Γεροδήμου

[Η Τριλογία του Νέου Κόσμου: Μέρος 1ο]
παγκόσμια ισχύς δεν είναι μόνο ζήτημα στρατιωτικής
υπεροχής ή επιθετικής εξωτερικής πολιτικής (η Σοβιετική
Ένωση, μετέπειτα η Ρωσία, και τώρα και η Κίνα διαθέτουν
και τα δύο). Δεν είναι καν μόνο θέμα οικονομικής ανάπτυξης ή τεχνολογικής πρωτοπορίας (η Κίνα τα διαθέτει πλέον και αυτά).
Η ιστορία και η θεωρία των διεθνών σχέσεων μας διδάσκει ότι, για
να κυριαρχήσει μια μεγάλη δύναμη, σε συνδυασμό με τους τρεις
παράγοντες της στρατιωτικής ισχύος, της οικονομικής ευμάρειας
και της τεχνολογίας, απαιτείται και ένα κρίσιμο τέταρτο στοιχείο: η
πολιτισμική επιρροή.
Οι ΗΠΑ πλήρωσαν με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών τους
στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους, και με τους φόρους των πολιτών
τους (Σχέδιο Μάρσαλ, ΝΑΤΟ) την προάσπιση της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της ευημερίας στην Ευρώπη. Και με τη σειρά του, ο «ελεύθερος κόσμος» στη Δύση, αλλά και αλλού, δέχθηκε και επένδυσε
συναισθηματικά στη μεταπολεμική πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων
Πολιτειών ακριβώς λόγω της πολιτισμικής ταύτισης με τις ιδρυτικές
αξίες και τον τρόπο ζωής του Νέου Κόσμου.
Ποιες ήταν οι αξίες αυτές; Η πίστη στην ελευθερία, τα πολιτικά δικαιώματα, το σύστημα δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου, η ισότητα
και η επιτυχής ενσωμάτωση διαφορετικών κοινοτήτων, η διάκριση
και ανεξαρτησία των εξουσιών και του Τύπου -ένα μοντέλο καπιταλισμού που (για μεγάλο χρονικό διάστημα) επέτρεπε την κοινωνική
κινητικότητα και την ευημερία της μεσαίας τάξης-, η επιχειρηματική,
πνευματική και δημιουργική αριστεία στα πανεπιστήμια, στις επιχειρήσεις, στις τέχνες, η επένδυση και η ανάπτυξη στις υποδομές, στις
μητροπόλεις, στις επιστήμες, στην εξερεύνηση του διαστήματος,
η αναζήτηση της ευτυχίας του ατόμου πέραν των ασφυκτικών δεσμών του κράτους και, κυρίως, του παρελθόντος. Η Αμερική ήταν
πάντα το μέλλον.
Το Αμερικανικό Όνειρο –η αρχή ότι αν δουλέψεις σκληρά, θα πετύχεις, θα αποκτήσεις μια καλύτερη ποιότητα ζωής– μεταδόθηκε σε
όλο τον κόσμο, αρχικά μέσω των στούντιο του Χόλιγουντ, μετά μέσω
της τηλεόρασης και των διαφημιστικών εταιρειών της Λεωφόρου
Μάντισον στο Μανχάταν, και εν τέλει, από το 1990 και μετά, μέσω
των εταιρειών τεχνολογίας και της Σίλικον Βάλεϊ. Όλοι χρειαζόμαστε
ένα όνειρο, ένα όραμα το οποίο να ξεπερνάει τα όρια του μικρόκοσμού μας και του φυσικού κύκλου του σώματός μας. Η φαινομενικά
αφελής αισιοδοξία, το χαμόγελο που θυμίζει διαφήμιση οδοντόκρεμας, η εξωστρέφεια και η αυτοπεποίθηση, η αέναη φιλοδοξία/απληστία για ακόμη περισσότερα –περισσότερα υλικά, περισσότερες
εμπειρίες, περισσότερη ζωή–, η έμφυτη τάση για εξερεύνηση, για
επέκταση, για ανταγωνισμό, για την επιτυχία, για τη διάκριση, για την
επιβίωση... Το όραμα του Νέου Κόσμου διαδόθηκε και υιοθετήθηκε
γιατί κωδικοποίησε τα πιο βασικά ένστικτα της ανθρώπινης φύσης.
Στις ασύλληπτα έρημες, αχανείς εκτάσεις της Άγριας Δύσης ζει
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ακόμη η υπόσχεση της ελευθερίας - της ελευθερίας από τους άλλους ανθρώπους, από τα δεσμά του σώματος, η ελευθερία από
την έννοια και την κλίμακα του εφικτού. Στην απόκοσμη Κοιλάδα
του Θανάτου (Death Valley) υπάρχουν ακόμη τα ίχνη από τα καραβάνια των πιονιέρων, στον παλιό αυτοκινητόδρομο Route 66 που
διατρέχει τη μισή χώρα σε απέραντες ευθείες, εγκαταλελειμμένα
βενζινάδικα και μοτέλ κάποτε εξυπηρετούσαν όσους άφηναν το
Σικάγο για να κυνηγήσουν το όνειρό τους στην Πόλη των Αγγέλων,
στις εγκαταλελειμμένες πόλεις-φαντάσματα υπάρχουν μόνο τα
ξύλινα κτίρια των χρυσοθήρων, στα σμιλεμένα από τον χρόνο, τον
ήλιο, το νερό και τον αέρα φαράγγια της Αριζόνα, του Κολοράντο
και της Γιούτα αποκτάς μια διαφορετική αντίληψη
της κλίμακας των πραγμάτων, της Γης και του Σύμπαντος, του χώρου και του χρόνου, στην έρημο της Νεβάδα, όταν οδηγάς σε έναν στενό δρόμο που κόβει
σαν κλωστή μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων τον
πιο αχανή, απόκοσμο τόπο που έχεις δει ποτέ σου,
μακριά από τους πάντες και τα πάντα, γίνεσαι ένα με
το άπειρο, βιώνεις μια πνευματική εμπειρία που σε
αναγκάζει να επανακαθορίσεις τον ρόλο σου και να
έρθεις αντιμέτωπος με τα απλότερα αλλά και δυσκολότερα ερωτήματα που έχει αρθρώσει ο άνθρωπος.
Δεν μπορείς να καταλάβεις την Αμερική –δεν μπορείς
να καταλάβεις πλήρως την ανθρώπινη φύση– αν δεν
βρεθείς τόσο μόνος σε ένα τόσο αχανές μέρος.

διά και το σκυλί. Το συναντάς πρωτίστως στην ελληνοαμερικανική
κοινότητα του Lowell στη Μασαχουσέτη, έναν από τους πυρήνες της
Βιομηχανικής Επανάστασης, όπου μετανάστες δούλευαν στα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας και στο (συγκλονιστικό) Tenement
Museum της Νέας Υόρκης, στις παλιές εργατικές πολυκατοικίες του
Lower East Side στις οποίες στοιβάζονταν οι μετανάστες με στερήσεις και αντιξοότητες. Στα ξύλινα κουφάρια και τις ταπετσαρίες των
διαμερισμάτων αυτών νιώθεις την υγρασία και τη βιοπάλη των οικογενειών που δούλευαν νυχθημερόν για ένα καλύτερο αύριο. Σαν από
ώσμωση, το μανάβικο του Βιετναμέζου, το μπακάλικο του Κινέζου
και το εστιατόριο του Έλληνα έχουν γίνει ένα, η υφή του μητροπολιτικού αστικού τοπίου είναι ενιαία, κρύβει μέσα της πανέμορφη ποικιλομορφία, αλλά είναι ενιαία. Δεν μπορείς
να καταλάβεις την Αμερική –δεν μπορείς να καταλάβεις
πλήρως την ανθρώπινη φύση– αν δεν αναγκαστείς να επιβιώσεις και να συνυπάρξεις σε μια τέτοια μητρόπολη.
Υπάρχουν κι άλλες Αμερικές. Η Αμερική των αμέτρητων
εκκλησιών και ναών, των συνδέσμων, οργανώσεων και
ενώσεων – γειτόνων, γονέων και κηδεμόνων, μειονοτήτων, χομπιστών και καινοτόμων, ομάδων πίεσης και
ομάδων συμφερόντων, ένα μωσαϊκό τοπικών συλλόγων και μια κοινωνία ενεργών πολιτών που ο Αλέξις ντε
Τοκβίλ μελέτησε και θεωρούσε ότι αποτελεί το θεμέλιο
της δημοκρατικής πολιτείας.
Οι ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ «ένα ακόμη κράτος» σαν όλα τα
άλλα. Ήταν ένα κράτος-πείραμα, ένα κράτος-χωνευτήρι,
ένα κράτος-παράδειγμα, μια ομοσπονδία πολιτειών, η
κάθε μία με τον δικό της χαρακτήρα, ένα «κογκρέσο»
κοινοτήτων που, παρά τις τεράστιες οικονομικές, πολιτισμικές, γλωσσικές, θρησκευτικές και αξιακές διαφορές τους, παρά την ταραχώδη ιστορία τόσο στο εσωτερικό (καταστροφή κοινοτήτων ιθαγενών, δουλεία,
Εμφύλιος, πολιτικές δολοφονίες, σκάνδαλα), όσο και
στις χώρες καταγωγής τους, εντάσσονταν και υποτάσσονταν σε ένα εθνικό αφήγημα, σε ένα πολιτικό σώμα:
Ε pluribus unum («Από πολλούς, ένας»), το εθνικό μοτίβο απ’ το 1782 και μετά. Το Σύνταγμα, οι θεσμοί του
κράτους –ο πρόεδρος, η κυβέρνηση, το Κογκρέσο, το Ανώτατο
Δικαστήριο– και, απ’ τα μέσα του 20ού αιώνα και μετά, τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, διατήρησαν τη συμβολική και ουσιαστική ενότητα
της εθνικής αυτής κοινότητας.
Υπάρχει ακόμα αυτή η κοινότητα; Επιβιώνουν οι ιδρυτικές αξίες; Μας
αφορά ακόμα το Αμερικανικό Όνειρο; Και, αν όχι, τι μπορεί να το αντικαταστήσει; Γιατί ο Τραμπ πήρε φέτος τις περισσότερες ψήφους που
έχει πάρει ποτέ προεδρικός υποψήφιος, πλην του Μπάιντεν; Μπορεί
ο Μπάιντεν να σώσει την ψυχή της Αμερικής και να σταματήσει την
παρακμή της Δύσης;
Συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα με το 2ο μέρος. A

Το
αμερικανικο
ονειρο
διαδόθηκε και
υιοθετήθηκε
απο ολο τον
κοσμο γιατί
κωδικοποίησε
τα πιο βασικά
ένστικτα της
ανθρώπινης
φύσης

Στις άλλες γωνιές της χώρας αυτής, οι φουτουριστικές μητροπόλεις των αστικών κέντρων –η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Σικάγο, το Σαν Φρανσίσκο– έγιναν
μοντέλα συνύπαρξης διαφορετικών κοινοτήτων απ’
όλον τον κόσμο: καραβάνια Άγγλων, Σκοτσέζων, Ολλανδών, Σκανδιναβών που σταδιακά μετοίκησαν στον
Νέο Κόσμο, κοινότητες Αφροαμερικανών των οποίων
οι πρόγονοι ήταν σκλάβοι που μετά διεκδίκησαν και
κατέκτησαν, με αίμα και θυσίες, την ελευθερία και την
ισότητα, έζησαν δίπλα στους πρώην αφέντες τους, χιλιάδες Εβραίοι και Αρμένιοι που στις αρχές και τα μέσα
του 20ού αι. εγκατέλειψαν εν μία νυκτί τα σπίτια τους κυνηγημένοι,
αναζητώντας μια νέα εστία, εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί, Ιρλανδοί,
Έλληνες, Βιετναμέζοι που στριμώχτηκαν σε υπερωκεάνια καράβια,
αφήνοντας πίσω τους τις οικογένειες και τις ρίζες τους για να ξαναχτίσουν από το μηδέν τη ζωή τους στη Γη της Επαγγελίας. Μόνο από
το 1892 μέχρι το 1924 δώδεκα εκατομμύρια μετανάστες έφτασαν
στη Νέα Υόρκη μέσω του κέντρου υποδοχής και ελέγχου στη Νήσο
Έλις (το «Νησί της Ελπίδας»).
Αυτή η βιοπάλη και αυτή η επιτυχής συνύπαρξη πολιτισμών δεν είναι
θεωρητικά σχήματα. Το Αμερικανικό Όνειρο δεν το συναντάς (μόνο)
στο μυθικό σπίτι των προαστίων με το γκαράζ, τον κήπο, τα δύο παι-
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απίστευτες, όχι μόνο στις κλίνες ΜΕΘ, και στα μηχανήματα... Την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν
να χτίζουν την καινούργια μονάδα που θα κάνει
το Ίδρυμα Νιάρχος, έχουν τελειώσει οι μελέτες,
αυτά τα 11 επιπλέον κρεβάτια που σας είπα. Και
τα 4 κρεβάτια που προστέθηκαν από τον Μάρτιο
δεν είναι μικρός αριθμός, είναι 33% αύξηση, και
τον Ιανουάριο θα πάμε στα 27 από τα 16 που είμαστε τώρα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει
αυτό. Το ίδιο έγινε και στα άλλα νοσοκομεία της
χώρας. Έχει ενισχυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το
σύστημα Υγείας όσον αφορά τις ΜΕΘ. Και να τονίσουμε και κάτι ακόμα, το να μπουν στο σύστημα
αυτά τα κρεβάτια δεν είναι απλό. Για να ανοίξουν
αυτές οι κλίνες στο Πανεπιστημιακό (4 και 11, σύνολο 15) πρέπει να έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό (ήδη έχει έρθει ένας αριθμός νοσηλευτών από
την άνοιξη), πρέπει να έχουμε γιατρούς, χθες διορίστηκαν 6 γιατροί. Αυτά λοιπόν είναι οι αριθμοί
που δείχνουν ποια είναι η κατάσταση. Και θα σας
το ξαναπώ, δεν με ενδιαφέρει ποιος τα έκανε, με
ενδιαφέρει ότι η χώρα αντέδρασε. Και μακάρι να
τα αυξήσουμε κι άλλο τα νούμερα, να φτάσουμε
τη Γερμανία, αυτό όμως δεν είναι απλό.

Σ

Δημήτρης Γεωργόπουλος
Tι ακριβώς είναι οι ΜΕΘ;
Ένας από τους κορυφαίους Εντατικολόγους της χώρας
μάς ξεναγεί στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Της Δήμητρας Γκρους
εν εξηγείται εύκολα πώς
γίνεται να έχουμε δεύτερες
σκέψεις, όταν η επαφή με
τον κορωνοϊό SARS-CoV2,
αν νοσήσουμε ή αν τον μεταφέρουμε σε κάποιον που νοσήσει, μπορεί να μας οδηγήσει
σε οδυνηρές καταστάσεις. Καλύτερα να μην
έχουμε την εμπειρία να νοσηλευτούμε με
πνευμονία σε θάλαμο ή να χρειαστούμε διασωλήνωση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, εμείς ή κάποιος δικός μας. Η αγωνία μας
αν έχουμε αρκετές ΜΕΘ, αν αξιοποιήσαμε
τους μήνες αυτούς για να τις ενισχύσουμε,
δεν απαντάει στο ζητούμενο, που είναι να
μη φτάνουμε εκεί. Γιατί κανένα σύστημα
Υγείας στον κόσμο δεν μπορεί να τα βάλει
με την πανδημία σε καιρό πολέμου, μας εξηγεί ένας από τους κορυφαίους Εντατικολόγους της χώρας, ακαδημαϊκός, με πλούσια,
πολυετή εμπειρία στο πεδίο της έρευνας
και της κλινικής. Ο κ. Δημήτρης Γεωργόπουλος, Καθηγητής Εντατικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθυντής Μονάδας
της Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής
Θεραπείας στο ΠΑΓΝΗ, το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, γνωρίζει όσο
λίγοι τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τα
διαχρονικά προβλήματα, τις ελλείψεις, την
τεράστια συμβολή τους στο σύστημα Υγείας,
αλλά και πού βρισκόμαστε σε σχέση με την
πανδημία. Και μας δίνει όλη την εικόνα που
ίσως μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε
πόσο πρέπει να είμαστε προσεχτικοί και να
τηρούμε τα μέτρα, για να προστατεύσουμε
και να προστατευτούμε.

Δ

Η βασική ιδέα για αυτή τη συνέντευξη ήταν ότι
οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι οι ΜΕΘ. Νομίζω πως είστε ο
κατάλληλος άνθρωπος για να μας εξηγήσετε.
Έτσι είναι, ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει
τι είναι οι ΜΕΘ και είναι σημαντικό να το καταλάβει. ΜΕΘ, λοιπόν, είναι ένας χώρος όπου έχουμε
τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε με πολύπλοκα
μηχανήματα τη λειτουργία διαφόρων οργάνων.

Με μία βασική προϋπόθεση, ότι υπάρχει αναστρέψιμος παράγων της βλάβης που έχει ο ασθενής.
Αυτό εκ των πραγμάτων αποκλείει τους ασθενείς
που δεν έχουν αναστρέψιμη βλάβη. Δεν ισχύει
ότι η Εντατική είναι ένας χώρος όπου πεθαίνουν
οι άρρωστοι, στην Εντατική οι άνθρωποι βασικά έρχονται για να ζήσουν. Άρα ένας ασθενής,
για παράδειγμα, με μεταστατικό καρκίνο τελικού
σταδίου που έχει covid-19 δεν πρέπει να μπει στη
ΜΕΘ. Αν οι ΜΕΘ λειτουργούσαν όπως έπρεπε, η
θνητότητα θα ήταν περίπου 14-15 % –ειδικότερα
για τους ασθενείς με COVID-19 το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάνει 25-30% γιατί ο ιός κάνει ένα
σύνδρομο με μεγαλύτερη θνητότητα. Αυτό που
θέλω να τονίσω όμως είναι ότι όταν οι ΜΕΘ δεν
λειτουργούν σωστά και νοσηλεύουν ασθενείς
με μη αναστρέψιμη νόσο το σύστημα πιέζεται,
ενώ αυξάνεται πολύ η θνητότητα, αύξηση που εν
πολλοίς είναι ψευδής.
Η σωστή λειτουργία των ΜΕΘ έχει να κάνει και
με την απόφαση για το ποιοι μπαίνουν; Το ποιοι
μπαίνουν πρέπει να το αποφασίζουν οι γιατροί,
αλλά είναι κάτι που εξαρτάται και από τις κοινωνίες. Στην Αμερική αποφασίζεται εξ ολοκλήρου
από τους γιατρούς, στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο, όμως στις μεσογειακές χώρες όπως
η δική μας, η κοινωνική πίεση παίζει σημαντικό
ρόλο για το ποιος θα μπει στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας. Όπως καταλαβαίνετε το θέμα πια εκεί
δεν είναι ιατρικό. Συμβαίνει συχνά να συζητάμε
με τις οικογένειες ασθενών και να μας λένε θέλουμε να κάνετε τα πάντα, και όταν τους εξηγούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα να μην
μπορούν να το δεχτούν. Δηλαδή ένας ασθενής
με μεταστατικό καρκίνο τελικού σταδίου και αναπνευστική ανεπάρκεια δεν πρέπει να μπει στη
ΜΕΘ και όλες οι προσπάθειες των γιατρών πρέπει
να επικεντρωθούν στην ανακούφιση του ασθενούς από τα συμπτώματά του (π.χ. ανακούφιση
από τη δύσπνοια). Η εισαγωγή στη ΜΕΘ απλώς
θα παρατείνει τη διαδικασία του θανάτου και αυτό είναι μη ηθικό και κακή ιατρική πρακτική. Ο
αριθμός των κρεβατιών έχει να κάνει λοιπόν και
με την πίεση που έχουν οι γιατροί να βάλουν στη
ΜΕΘ περιστατικά που δεν πρέπει να μπουν.

Ο αριθμός των κρεβατιών ΜΕΘ, μια που το αναφέρετε, είναι κάτι που συζητιέται έντονα αυτό
τον καιρό. Μένει κανείς με την εντύπωση ότι όλους αυτούς τους μήνες δεν προετοιμαστήκαμε
αρκετά, όπως θα έπρεπε, για να ενισχυθεί το
σύστημα Υγείας και ειδικά οι Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κλίνες για αυτούς που θα τις χρειαστούν. Κοιτάξτε,
το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούργιο. Σήμερα, ωστόσο, έχουν γίνει κάποια πράγματα που η
κοινωνία επίσης δεν τα έχει καταλάβει. Πάντα το
άγχος το δικό μας, πριν την πανδημία COVID-19,
ήταν αν θα έχουμε κρεβάτια κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Και όχι μόνο εμείς, στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Κρήτης, η Αθήνα είχε κάθε μέρα αναμονή για ΜΕΘ 20 με 30 άτομα, όταν είχαμε συνολικά περίπου 550 κρεβάτια. Προσωπικά, δουλεύω
30 χρόνια σε μονάδα εντατικής θεραπείας και
ποτέ δεν είχα δει σημαντική αύξηση κρεβατιών
στη μονάδα μας, αλλά και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η δική μας μονάδα αύξησε τα κρεβάτια
από 12 σε 16 από τον Μάρτιο, και μέσα σε 2-3 μήνες θα προσθέσει άλλα 11, σύνολο 27 κρεβάτια.
Όλη η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή 1.013 κρεβάτια
ΜΕΘ, εάν μου το έλεγαν αυτό πριν από 2 χρόνια
θα σκεφτόμουν πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να
γίνει. Δεν έχει αναδειχθεί αυτό. Και δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιος το έκανε, ποιοι πολιτικοί,
αυτό που λέω είναι ότι τους τελευταίους μήνες
συνέβη μια τρομακτική κινητοποίηση σε όλη τη
χώρα. Διπλασιάσαμε τις κλίνες, είμαστε πια στον
μέσο όρο της Ευρώπης, δηλαδή από 5-6 κλίνες
ανά 100.000 πληθυσμό έχουμε ανέβει περίπου
στις 10-11. Η Γερμανία είναι βέβαια στις 36 με 40
κλίνες, δεν το συζητάμε, αλλά οι περισσότερες
χώρες της Ευρώπης έχουν πια περίπου τους ίδιους αριθμούς με μας.
Δηλαδή, μας λέτε, δεν ισχύει ότι δεν έχει ενισχυθεί το σύστημα Υγείας; Και ότι η πανδημία του
κορωνοϊού κινητοποίησε κράτος και ιδιώτες ώστε να γίνει κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ
και καιρό; Δεν σας το λέω εγώ, τα νούμερα το λένε. Ήμουν υπεύθυνος για το θέμα των δωρεών
στην Κρήτη, σας πληροφορώ ότι οι δωρεές ήταν

Είναι κι αυτό κάτι που δεν συνειδητοποιούμε, ότι
το πρόβλημα με τις ΜΕΘ είναι να έχουν το κατάλληλο προσωπικό. Δεν υπάρχουν έμπειροι νοσηλευτές για να ενισχύσουν τις ΜΕΘ των νοσοκομείων μας; Σε εμάς τον Μάρτιο ήρθε νοσηλευτικό
προσωπικό. Ανοίξαμε τα κρεβάτια με τη βοήθεια
των πιο έμπειρων νοσηλευτών, σήμερα όμως οι
καινούργιοι έχουν πια την εμπειρία που χρειάζεται. Όταν μιλάμε για νοσηλευτές ΜΕΘ, είναι ένας
κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά
την έκβαση της πορείας του ασθενούς. Κανονικά
στη Γερμανία ή τη Σουηδία σε κάθε κρεβάτι αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής ανά βάρδια, ο κάθε άρρωστος δηλαδή έχει τον δικό του. Δεν γίνεται ένας
νοσηλευτής ΜΕΘ να έχει 10 ασθενείς, όπως συμβαίνει στα άλλα τμήματα. Εμείς, όπως και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορούμε να το κάνουμε
αυτό, μπορούμε να έχουμε ικανό αριθμό νοσηλευτών το πρωί, αλλά το βράδυ, επειδή ο αριθμός δεν
είναι πολύ μεγάλος, ένας νοσηλευτής μπορεί να
έχει δύο ασθενείς στην καλύτερη περίπτωση.
Και μόνο φωτογραφία να δει κανείς από ένα δωμάτιο Εντατικής Θεραπείας καταλαβαίνει πως
οι νοσηλευτές πρέπει να έχουν τρομερή εξειδίκευση. Μόνιτορ, μηχανήματα, σωληνάκια, υψηλός τεχνολογικός εξοπλισμός τον οποίο ο
νοσηλευτής πρέπει να γνωρίζει, να συλλέγει
δεδομένα, να τα ερμηνεύει… ...Και να επεμβαίνει
κιόλας, αν χρειαστεί. Αν ένας νοσηλευτής στην
Εντατική δει ότι ο αναπνευστήρας έχει πρόβλημα
θα πρέπει να επέμβει μέχρι να έρθει ο γιατρός,
ή μπορεί και μόνος του να δώσει τη λύση. Πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Αλλά, με
αφορμή αυτό, να πούμε και κάτι ακόμα που δεν
λέγεται. Δηλαδή, δεν γίνεται ο νοσηλευτής στη
ΜΕΘ να έχει τις ίδιες απολαβές με τον νοσηλευτή
ενός οποιαδήποτε τμήματος, όπου η ευθύνη βέβαια του ενός δεν έχει καμία σχέση με την ευθύνη
του άλλου. Αυτό δεν συμβαίνει σε ευνομούμενα κράτη. Δεν υπάρχει ο οριζόντιος μισθός, και
νομίζω είναι κατανοητό γιατί. Το ίδιο ισχύει και
για τους γιατρούς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας γιατρός σε μονάδα Εντατικής που θα
κάνει εφημερία, όταν τελειώσει θα έχει γράψει
περίπου 12 με 13 χιλιόμετρα μέσα στη ΜΕΘ και
θα είναι άυπνος, δεν θα έχει κοιμηθεί καθόλου
24 ώρες. Τουλάχιστον σωματικά, λοιπόν, θα είναι
εξουθενωμένος. Αυτό στα υπόλοιπα κράτη έχει
φυσικά αντίκρισμα, οι μισθοί των γιατρών πάνε
ανάλογα με την ειδικότητα. Στην Ελλάδα, είναι
ταμπού αυτή η συζήτηση, τα πάντα να είναι οριζόντια, αλλά τότε για ποιο λόγο να πάει κάποιος
στην Εντατική όταν θα παίρνει τα ίδια χρήματα με
κάποιον ο οποίος θα έχει μια ειδικότητα που τουλάχιστον η σωματική κόπωση (αλλά όχι μόνο) θα
είναι πολύ μικρότερη; Θα πάνε μόνο κάποιοι που
η ειδικότητα της Εντατικής τους έλκει (υπάρχουν
και τέτοιοι!). Η χώρα όμως δεν μπορεί να πάει έτσι
μπροστά, πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε ειδικότητες που είναι πολύ βασικές και ο κορωνοϊός
αυτό το έδειξε. Έχουμε τεράστια έλλειψη Εντατικολόγων. Για παράδειγμα, από τους 6 γιατρούς
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που ήρθαν στο νοσοκομείο μας κανένας δεν είναι
ειδικευμένος, κάποιοι έχουν μόνο μικρή εμπειρία σε ΜΕΘ. Δεν υπάρχουν πολλοί ειδικευμένοι
Εντατικολόγοι, και χωρίς κίνητρα το πρόβλημα
θα μεγαλώνει συνεχώς. Είναι κρίσιμο το κράτος
να αλλάξει την πολιτική του.
Θα μας πείτε συγκεκριμένα για τους ασθενείς
με Covid-19 που μπαίνουν στην Εντατική; Οι ασθενείς με Covid-19 αναπτύσσουν ένα σύνδρομο
που εμείς οι Εντατικολόγοι το ξέρουμε πάρα πολύ
καλά. Λέγεται σύνδρομο οξείας αναπνευστικής
δυσχέρειας (acute respiratory distress syndrome,
ARDS) και το έχουν 15-20% των ασθενών στην
Εντατική (εκτός ασθενών με covid-19). Το σύνδρομο μπορεί να προέλθει από πολλές αιτίες, όπως πνευμονία, τραύμα, εγκεφαλική βλάβη... Tο
κάνει λοιπόν και η λοίμωξη από SARS-COV2, οι
ασθενείς με COVID-19 μπαίνουν στη ΜΕΘ εξαιτίας του. Το σύνδρομο αυτό έχει ως χαρακτηριστικό ότι είναι πολύπλοκο στην αντιμετώπισή
του, χρειάζεται συγκεκριμένες γνώσεις, και αν
δεν είσαι πολύ προσεκτικός στο τι θα κάνεις θα
αυξήσεις τη θνητότητα. Αυτό έπαθαν στη Νέα
Υόρκη και στην Ιταλία, όπου λόγω της πληθώρας
των περιστατικών που έμπαιναν στην Εντατική
με COVID-19 δεν είχαν την πολυτέλεια να έχουν
γιατρούς εξειδικευμένους για τους ασθενείς. Η
Νέα Υόρκη δημοσίευε θνητότητες 88%, όταν οι
αντίστοιχες στη χώρα μας ήταν περίπου 40%. Όταν αυξάνουν πολύ τα
κρούσματα αυξάνουν και οι εισαγωγές, και καμία χώρα δεν διαθέτει
Εντατικολόγους για τόσο μαζικά περιστατικά καθημερινά, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται γιατροί
άλλων ειδικοτήτων που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το
πολύπλοκο σύνδρομο. Το ίδιο συνέβη και στην Ιταλία, η θνητότητα
ήταν 67%. Σε σύστημα υγείας που
δεν πιέζεται, η θνητότητα ασθενών
με COVID-19 που νοσηλεύονται σε
ΜΕΘ είναι περίπου 30%. Όταν το σύστημα υγείας πιεστεί η θνητότητα
αυξάνεται δραματικά.

ριφερόμαστε έτσι ανέμελα; Για να μη μιλήσουμε
για αυτούς που αρνούνται την κατάσταση… Καμιά φορά που βλέπω στις ειδήσεις ανθρώπους
που λένε δεν πιστεύω στον κορωνοϊό, αυτό είναι
κάτι που με ξεπερνά. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά, και σίγουρα δεν γνωρίζουν τι είναι η Εντατική. Η Εντατική είναι ένας χώρος που δίνει ζωή,
βεβαίως, ένας χώρος που μπαίνεις για να ζήσεις,
όταν φεύγεις όμως από τη ΜΕΘ η προσπάθεια
επανόδου στην κοινωνική ζωή μπορεί να είναι
επίπονη και μακροχρόνια. Αλλά θέλω να πω και
κάτι ακόμα. Προσωπικά θεωρώ ότι η Εντατική
είναι ο πιο αισιόδοξος χώρος του νοσοκομείου
μετά το μαιευτήριο. Στο μαιευτήριο γεννιέται μια
ζωή, στην Εντατική η θνητότητα από το 100% πέφτει στο 20% περίπου. Είναι ο μόνος χώρος που η
θνητότητα ελαττώνεται σε τέτοιο μεγάλο βαθμό.
Βέβαια με την προϋπόθεση που σας είπα πριν, ότι
πληρούν οι ασθενείς τα κριτήρια για να μπουν
στον χώρο αυτό. Η Εντατική λοιπόν είναι ένας
χώρος που δίνει ζωή.
Τώρα με το lockdown πιστεύετε θα έχουμε αποτελέσματα; Θα αποτρέψουμε να πάθουν ασφυξία οι ΜΕΘ ώστε να μην αυξηθεί το ποσοστό
θνητότητας; Είναι κάτι που θέλω να το πιστεύω,
αν και δεν σας κρύβω ότι ανησύχησα τις τελευταίες μέρες, με τον κόσμο που ξεχύθηκε έξω, να
πάνε να ψωνίσουν, να πάνε στα μπαρ, να κάνουν
πάρτι. Όχι μόνο στην Ελλάδα, το ίδιο
συνέβη και στο εξωτερικό. Αυτό φοβάμαι πως θα έχει αντίκτυπο στις επόμενες εβδομάδες.

Η δική μας
μονάδα αύξησε
τα κρεβάτια
από 12 σε 16 από
τον Μάρτιο, και
μέσα σε 2-3 μήνες θα προσθέσει
άλλα 11. Όλη η
χωρα έχει αυτή
τη στιγμή 1.013
κρεβάτια ΜΕΘ,
εάν μου το έλεγαν αυτό πριν
από 2 χρόνια θα
σκεφτόμουν πως
κάτι τέτοιο δεν
μπορεί να γίνει.

Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν
κρεβάτια για τους ασθενείς με
COVID-19, αλλά να μην υπάρχει
κατάλληλο προσωπικό για να τους
φροντίσει σωστά; Ακριβώς. Και
εμείς π.χ. είμαστε σε θέση σε συνθήκες «πολέμου» να μπορούμε να
αναπτύξουμε 35-40 κρεβάτια, και
να βάλουμε μέσα 40 ασθενείς με
COVID-19. 3 ή 4 γιατροί όμως δεν
μπορούν να δουν 40 ασθενείς. Γιατί
εμείς για 16 κρεβάτια, έχουμε 3 ειδικούς Εντατικολόγους το βράδυ, καταλαβαίνετε την αναλογία. Όμως μην αρχίσουμε τώρα να λέμε πράγματα
που δεν γίνονται, δεν γίνεται να έχουμε τόσους Εντατικολόγους, η επιδημία θα φύγει, τι θα γίνουν
μετά; Για αυτό σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες πηγαίνουμε σε λύσεις που ναι μεν δεν είναι οι ενδεδειγμένες, αλλά έτσι συμβαίνει στον πόλεμο, και
η νόσος COVID-19 ένας πόλεμος είναι.

Πείτε μας λίγο για τους ασθενείς που μπαίνουν
στην Εντατική. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι ασθενείς που μπαίνουν με αυτό το σύνδρομο πρέπει
να διασωληνωθούν και να υποστηριχθούν με αναπνευστήρα για αρκετές ημέρες. Ιδιαίτερα τις
πρώτες ημέρες οι ασθενείς δεν έχουν συνείδηση
μια και είναι υπό καταστολή. Όμως από τη στιγμή
που διασωληνωθεί κάποιος τα προβλήματα μετά είναι πάρα πολλά. Οι άρρωστοι αυτοί, εκτός
των άλλων, μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ συνήθως έχουν γενικευμένη μυϊκή αδυναμία που
μπορεί να τους ταλαιπωρήσει μήνες ή και χρόνια,
ενώ υποφέρουν από μετατραυματικό στρες και
γνωσιακή δυσλειτουργία, επιπλοκές που ελαττώνουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της
ζωής τους. Και θα πρέπει να κάνουν μια τιτάνια
προσπάθεια για να τα καταφέρουν να φτάσουν
σε ένα επίπεδο που ήταν πριν.
Συνειδητοποιούμε άραγε όλη αυτή την περιπέτεια στην οποία μπορεί να βρεθούμε και συμπε10 A.V. 12 - 18 ΝΟΕΜΒΡιου 2020

Πάντως το lockdown, με βάση και
τα όσα μας είπατε, δεν φαίνεται να
σχετίζεται με τον αριθμό των ΜΕΘ.
Δηλαδή, με τέτοια εκθετική αύξηση
των κρουσμάτων, αν είχαμε 4πλάσιες ΜΕΘ θα έπρεπε να πάρουμε τα
μέτρα σε 10 μέρες από τώρα. Αν δεν
κάνεις lockdown θα έχεις πολύ περισσότερους θανάτους, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των ΜΕΘ, κι αυτός είναι
ένας πολύ σκληρός δείκτης. Και όχι
μόνο αυτό, αλλά περίπου το 50% των
ασθενών που μπαίνουν στη ΜΕΘ είναι
κάτω από 65 ετών. Δεν ισχύει δηλαδή
ότι στις ΜΕΘ μπαίνουν μόνο οι ηλικιωμένοι. Το lockdown είναι αναμφίβολα
ανεξάρτητο από τον αριθμό κλινών
ΜΕΘ, το έκανε άλλωστε η Γερμανία
που έχει πολύ μεγάλο αριθμό. Βέβαια
η Γερμανία πιέζεται τώρα από Βέλγιο
και Γαλλία, γιατί φέρνουν περιστατικά από εκεί. Αλλά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, και βέβαια όσο
μεγαλώνει ο αριθμός των κρουσμάτων θα φτάνουν στη ΜΕΘ και μικρότερες ηλικίες.
Έστω κι αν οι μεγάλες ηλικίες είναι αυτές που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου.
Αλλά ακόμα και να μη φτάσεις στη ΜΕΘ, πάλι οδυνηρό είναι, όπως διαβάζουμε από μαρτυρίες
ανθρώπων που έμειναν πολλές μέρες στον θάλαμο… Συνήθως η πνευμονία είναι η επιπλοκή
που μας οδηγεί στο νοσοκομείο όταν νοσήσουμε
από COVID-19, και η πνευμονία δεν είναι εύκολο
να αντιμετωπιστεί. Θα έχεις δύσπνοια, η δύσπνοια είναι ένα σύμπτωμα που είναι πολύ βασανιστικό για τον άρρωστο, κι επίσης από τη στιγμή
που έχεις μία λοιμώδη νόσο δεν θα έχεις επισκεπτήρια, άρα θα είσαι μόνος σου. Οι ασθενείς όταν
βγαίνουν από το νοσοκομείο είτε νοσηλεύτηκαν
είτε όχι σε ΜΕΘ, αυτό που λένε πως δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν είναι η μοναξιά που ένιωθαν. Η μοναξιά είναι φοβερό συναίσθημα. Αλλά
ναι, κάποιος με πνευμονία νοσηλεύεται 10 μέρες
στο νοσοκομείο, σκεφτείτε πως δεν θα δει κανέναν δικό του, και θα τον επισκέπτονται μόνο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και αυτοί με
μάσκες και ολόσωμες στολές. Αλλά ούτε και η
νοσηλεία στο σπίτι είναι απλή, όπου πάλι πρέπει
να είναι σε απομόνωση ενώ τα συμπτώματα μπορεί να ταλαιπωρήσουν τον ασθενή για αρκετές
ημέρες και η κούραση με την παραμικρή άσκηση,
χαρακτηριστική της νόσου COVID-19, θα κρατήσει 2 και 3 εβδομάδες. A

Η διαχρονική κόντρα
του Μπάιντεν με την Τουρκία
Από το εμπάργκο όπλων του 1975, στο Express του Μεσονυκτίου
και τη Χούντα του Εβρέν το 1980
Του Νίκου Γεωργιάδη
Υπάρχει μία παλιά λαϊκή ρήση στην Τουρκία
η οποία χρησιμοποιείται όταν ο αγρότης της
Ανατολίας θέλει να επισημάνει πως υπάρχει
απόλυτη σύγχυση. «Τα ίχνη του σκύλου
μπερδεύτηκαν με τα ίχνη του αλόγου» λένε
οι Τούρκοι. «At izi, it izine karisti», τουρκιστί.
Αυτή την έκφραση χρησιμοποιούν από την
Κυριακή το βράδυ στην Άγκυρα οι πολιτικοί
παρατηρητές περιγράφοντας το πολιτικό
κλίμα που επικρατεί μετά την παραίτηση του
υπουργού Οικονομικών και γαμπρού του Ερντογάν, του Αλ Μπαϊράκ. Άλλωστε και ο ίδιος
ο «γαμπρός» αναφέρθηκε στην ίδια φράση
μέσω της ανάρτησής του στο Instagram με
την οποία δημοσιοποίησε την παραίτησή του.

ντιρίμ και πολλοί ανώτατοι αξιωματούχοι,
είναι σίγουρο πλέον πως θα ακολουθήσουν
την οδό των αποκαλύψεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Το Σάββατο που μας πέρασε ο Ερντογάν
απολύει τον κεντρικό του τραπεζίτη Murat
Uysal. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου υποβάλλει
την παραίτησή του ο γαμπρός του και άρα
η οικονομία της Τουρκίας μένει ακέφαλη.
Περιέργως τη Δευτέρα τα ξημερώματα οι
χρηματαγορές της Ασίας αντιδρούν θετικά
στην αποχώρηση Αλ Μπαϊράκ. Η τουρκική
λίρα «τσιμπάει» ένα 1,5%. Η αποχώρηση της
«Μαφίας της Άγκυρας» από την ηγεσία της
οικονομίας λειτουργεί, ως φαίνεται, κατευναστικά. Στην Ουάσινγκτον οι οπαδοί του
Μπάιντεν έχουν κατέβει στους δρόμους
και πανηγυρίζουν.

λα βεβαίως έχουν να κάνουν με την
εκλογή του Τζο Μπάιντεν και τις
επερχόμενες αλλαγές των συσχετισμών στην Ουάσινγκτον. Την ΠέΤο μυαλό του Ερντογάν γυρίζει μερικά
μπτη το βράδυ στο Σαράι της Άγκυρας τα
χρόνια πίσω το 2011. Μόλις έχει εγχειριπνεύματα ήταν τεταμένα. Ο Ερντογάν είχε
στεί και αναρρώνει στην κατοικία του στο
αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες
Σκούταρι. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του
με τον γαμπρό του. «Πες μου. Είναι αλήθεια
εντέρου. Ο πρώτος άνθρωπος που τον εαυτά που λένε; Έχουμε ή δεν έχουμε τα διαπισκέπτεται είναι ο Τζο Μπάιντεν. Υπάρχει
θέσιμα των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίμία φωτογραφία, η πρώτη φωτογραφία
ων, όπως με είχατε διαβεβαιώμε τον Ερντογάν μετά την έξοδό
σει;» Το ερώτημα είναι αγωνιτου από το νοσοκομείο. Όπου ο
ώδες. Η απάντηση είναι οδυνηαμερικανός πολιτικός είναι με τις
ρή. Ο υπουργός Οικονομικών
κάλτσες, χωρίς παπούτσια μέσα
Η νέα
της Τουρκίας από την άλλη άτο σπίτι, όπως επιβάλλουν τα έαμερικανική θιμα στην Τουρκία.
κρη της τηλεφωνικής γραμμής
κυβέρνηση θα
είναι υποχρεωμένος να παραδεχτεί πως τα διαθέσιμα στην
ζητήσει απο τον Θυμήθηκε και το 2016 και μια
Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας
ερντογαν να άλλη επίσκεψη του Μπάιντεν
έχουν εξανεμιστεί. Για την ακρίεγκαταλείψει όπου κατά την άφιξη του αμεριβεια το Ταμείο είναι στο μείον
τους Τζιχαντι- κανού αντιπροέδρου είχε στεί40 δισ. Δηλαδή όχι μόνο έχουν
στο αεροδρόμιο έναν βοηθό
στές στη Συρία λει
ξοδευτεί τα 100 δισ. δολαρίων,
νομάρχη για να τον υποδεχτεί.
και τους
που ήταν η απόλυτη δικλείδα
Τέτοια περιφρόνηση είχε δείξει.
συμμάχους
ασφαλείας του κράτους, αλλά
Δεν μπορούσε να ξεχάσει πως
του στη Λιβύη. το 2013 ήταν ο Μπάιντεν που είήδη η Τουρκία χρωστά 40 δισ.
δολάρια για να ισοσκελίσει το
Να αυτοκτονήσει χε επισκεφθεί το Κάιρο και είχε
ταμείο. Συνολική χασούρα 140
συζητήσει με τον φίλο του τον
πολιτικά,
δισεκατομμυρίων.
Μόρσι, τον «Αδελφό Μουσουλδηλαδή.
μάνο». Τότε ο Αμερικανός είχε
Την Παρασκευή το πρωί ο
προειδοποιήσει τον ισλαμιστή
Ερντογάν αντιλαμβάνεται πως
ηγέτη της Αιγύπτου να μην προη νίκη του Μπάιντεν είναι μάλχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις
λον σίγουρη. Αντιλαμβάνεται επίσης πως η
ισλαμιστικού τύπου. Ο Μόρσι δεν τον άιδιότυπη ασυλία την οποία απολάμβανε το
κουσε. Λίγους μήνες αργότερα, ένας στραπεριβάλλον του στην Ουάσινγκτον οδεύει
τηγός, κάποιος Σίσι, κατέβαζε τον στρατό
προς το τέλος της. Η «αμαρτωλή σχέση»
στους δρόμους. Ο Σίσι έγινε πρόεδρος της
του γαμπρού του με τον γαμπρό του Τραμπ,
Αιγύπτου. Ο Μόρσι πήγε στη φυλακή. Οι
τον περίφημο Jared Koushner, διά της οΤούρκοι εξορίστηκαν από την Αίγυπτο. Ο
ποίας σχέσεως όλα ήταν εφικτά κατά την
Ερντογάν έχασε την ευκαιρία να επιβάλει
προηγούμενη περίοδο, αναγκαστικά παύει
το δήθεν light Islam υπό την ηγεμονία του
να υφίσταται. Τα σκάνδαλα με τον χρυσό
στον Αραβικό Κόσμο. Ο Τζο Μπάιντεν και η
του Ιράν, τη Halk Bank, τα Panama Papers
ομάδα του απορρίπτει κάθε συζήτηση περί
και κυρίως τα αρχεία της Μάλτας όπου εί«Αδελφών Μουσουλμάνων». Αποκλείουν
ναι φακελωμένο το προεδρικό περιβάλλον
κάθε συνεννόηση με το λεγόμενο «πολιτης Τουρκίας, ο πρώην πρωθυπουργός Γιλτικό Ισλάμ». Ο Ταγίπ Ερντογάν έχει αναλά-
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Πολιτική
βει προσωπικά την εκπροσώπησή τους.
Επιθυμεί να είναι αλλά και να φαίνεται ως
ο «ηγέτης» του ισλαμιστικού αυτού κινήματος. Σε όλες τις εκφάνσεις του. Από την
Αίγυπτο και τους Σαλαφιστές της έως τη
Hamas στη Λωρίδα της Γάζας και τους Τζιχαντιστές στη Συρία.
Το Σάββατο που μας πέρασε ο Ερντογάν
υποχρεώθηκε να ανακαλέσει στη μνήμη
του και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το
παρελθόν του Τζο Μπάιντεν με την Τουρκία. Θυμήθηκε πως το 1975 ήταν εκείνος,
μόλις 37 ετών, που μαζί με άλλους τρεις
γερουσιαστές είχε διακινήσει την υπόθεση επιβολής εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Ο βασικός λόγος είχε να κάνει με την
εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο. Όμως υπήρχε και κάτι άλλο. Ο τότε
πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο πρωθυπουργός της εισβολής, ο Μπουλέντ Ετζεβίτ, είχε επιτρέψει την καλλιέργεια του
οπίου στην Ανατολία. Οι Αμερικανοί ήταν
εξοργισμένοι. Τότε, καθ’ υπόδειξη όπως
λένε οι γνωρίζοντες τα πράγματα στην
Ουάσιγκτον, το Χόλιγουντ προχώρησε
στην παραγωγή της γνωστής ταινία που
είχε κάνει πάταγο, το «Express του μεσονυχτίου».
Λίγα χρόνια μετά, το 1980, ο Τζο Μπάιντεν
ασχολείται εκ νέου με τα «ελληνοτουρκικά». Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε
ως γνωστόν αποσύρει την Ελλάδα από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ λόγω της
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και όσα
ακολούθησαν αλλά και λόγω της κατευναστικής (κάτι θυμίζει η υπόθεση) πολιτικής
των συμμάχων έναντι της Άγκυρας. Μετά
από την πάροδο αρκετού χρόνου η Αθήνα
το ξανασκέφτηκε, οι σύμμαχοι επίσης και
επιχειρήθηκε η επανένταξη της Ελλάδας
στη Συμμαχία. Η Τουρκία πρόβαλε βέτο με
το οποίο συμφωνούσαν οι πάντες στην Άγκυρα. Ο Ετζεβίτ (ο σοσιαλιστής τάχα μου),
ο Ντεμιρέλ και ο ισλαμιστής Ερμπακάν.
Το 1980 όμως ξεσπά το πραξικόπημα. Το
πρώτο διάταγμα που υπογράφει ο στρατηγός Εβρέν με την ιδιότητα του προέδρου
της τουρκικής δημοκρατίας (με καταγωγή
από τα Σκόπια, παρακαλώ) αφορά την επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά
θυμήθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν στην προσπάθειά του να χαράξει μία νέα τακτική μετά
τη νίκη του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις αμερικανικές εκλογές. Θα «θυσίαζε» τον γαμπρό του αλλά ήξερε πως αυτό
δεν είναι αρκετό. Η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα του ζητήσει να εγκαταλείψει
τους Τζιχαντιστές στη Συρία και τους συμμάχους του στη Λιβύη. Να αυτοκτονήσει
πολιτικά, δηλαδή. Δεν θα μπορούσε να το
αντέξει χωρίς να κλονιστεί στο εσωτερικό
της Τουρκίας. Αδιέξοδο. Ο γαμπρός του ο
Αλ Μπαϊράκ ήταν σαφέστερος. Η ανάρτησή του στο Instagram τελείωνε με μία ευχή: «Allah sonumuzu hayreylesin», δηλαδή
«Είθε ο Αλλάχ να μας επιφυλάσσει ένα καλό τέλος» έγραφε ο μέχρι και χθες υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας προφανώς
χωρίς να το πολυπιστεύει. A

Τα νούμερα της Εβδομάδας

λέει πως δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι με την
έκβαση των αμερικανικών εκλογών.

Tου Σταμάτη Ζαχαρού

κατηγορίες προϊόντων που χαρακτηρίζονται
ως διαρκή αγαθά απαγορεύεται να πωλούνται στα super market καθ’ όλη τη διάρκεια του
lockdown, σύμφωνα με απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη, προκειμένου να μη δημιουργούνται
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

90%

τουλάχιστον είναι η αποτελεσματικότητα
του εμβολίου που δοκιμάζουν η γερμανική BioNTech και η αμερικανική Pfizer, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα. Το εμβόλιο αποτελείται
από δύο δόσεις και η προστασία επιτυγχάνεται
28 ημέρες μετά τον πρώτο εμβολιασμό.

BioNTech για τον ίδιο σκοπό. Οι ΗΠΑ δεν έδωσαν
ούτε σεντ στην αμερικανική Pfizer αλλά δεσμεύθηκαν ότι θα πληρώσουν 1,95 δισ. δολάρια για να
αποκτήσουν πρόσβαση στο φάρμακο και να βοηθήσουν στη διανομή του, όταν όμως δίνονταν η
έγκριση για την κυκλοφορία του.

75%

7,68%
13,91%

αποτελεσματικότητα ήλπιζαν οι επιστήμονες ότι θα πετύχουν τα εμβόλια. Εκπρόσωπος όμως του ρωσικού Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι και το δικό τους εμβόλιο Sputnik-V έχει
αποτελεσματικότητα άνω του 90%. Το γεγονός
ότι το σχόλιο έγινε λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις της Pfizer υποδεικνύει ένα είδος υγειονομικού ψυχρού πολέμου και δικαιολογεί πλήρως τη
συμπερίληψή του στη συγκεκριμένη στήλη…

52%

από τους 3.040 γιατρούς οι οποίοι συμμετείχαν σε έρευνα της ρωσικής εφημερίδας
RBC, δήλωσαν ότι «δεν είναι έτοιμοι να εμβολιαστούν» με το ρωσικό εμβόλιο και επιπλέον μερικοί δήλωσαν αυθορμήτως πως φοβούνται ότι «η
κυβέρνηση μπορεί να θέσει το εθνικό κύρος πάνω από την εθνική ασφάλεια». Ο πρόεδρος Πούτιν πάντως -κάμερα σε μένα- το χορήγησε σε μία
από τις κόρες του αλλά δεν το έλαβε ο ίδιος…

άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Pfizer τη
Δευτέρα.

ήταν η άνοδος για τη μετοχή της
BioNTech κάνοντας τους τρεις συνεταίρους που ίδρυσαν την εταιρεία πλουσιότερους
κατά 2 δισ. δολάρια.

2,95%
11,46%

ήταν τα κέρδη για τον Dow Jones στον απόηχο της καλής είδησης για το εμβόλιο.

ήταν τα κέρδη του Γενικού Δείκτη του
Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Πέρα από
το εμβόλιο βοήθησε και η αναβάθμιση από τον
οίκο Moody’s.

26,99%
3

ενισχύθηκε ο τραπεζικός δείκτης στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.

των Αμερικανών δεν ενδιαφέρεται να κάνει το εμβόλιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters.

σκαλοπάτια απέχει πλέον η χώρα από την
επενδυτική βαθμίδα μετά και την αναπάντεχη
αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s την Παρασκευή. Πλέον η πιστοληπτική αξιολόγηση της
Ελλάδας βρίσκεται στο Ba3, βαθμίδα που υποδεικνύει «ουσιαστικό πιστοληπτικό κίνδυνο»
αλλά απέχει πολύ από το «πολύ υψηλό πιστοληπτικό κίνδυνο» όπου βρέθηκε για χρόνια η
αξιολόγηση της χώρας.

42%

-0,06%

50-60%

αποτελεσματικότητα θα ήταν αποδεκτή είχε δηλώσει πρόσφατα ο σύμβουλος επί θεμάτων κορωνοϊού του Λευκού Οίκου Antony Fauci.

25%

των Ελλήνων δηλώνουν αναποφάσιστοι
σχετικά με το αν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων.
Είναι μια κάποια πρόοδος, αν αναλογιστεί κανείς
ότι το 2009, το ποσοστό αποδοχής του εμβολίου
για τον H1N1 στην Ελλάδα ήταν μόλις 22,9%.

44,5%

όσων Ελλήνων ενημερώνονται από τα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι πρόθυμοι να κάνουν το εμβόλιο. Το ποσοστό εκτοξεύεται στο 60% μεταξύ αυτών που ενημερώνονται από επίσημες πηγές και Μέσα Ενημέρωσης.

7

εκατομμύρια πολίτες πρέπει να εμβολιαστούν
για να είμαστε ασφαλείς, σύμφωνα με την καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού. Δεν βγαίνουν τα νούμερα…

1
10.808

εκατομμύριο SMS στάλθηκαν στο 13033 το
βράδυ της Κυριακής μετά τις 21.00.

σημεία επιλέχθηκαν για ελέγχους το
Σάββατο. Επιβλήθηκαν 78 πρόστιμα συνολικού ύψους 29.250 ευρώ.

44.000
90

άνθρωποι σε 6 χώρες έλαβαν μέρος
στις κλινικές δοκιμές του εμβολίου.

άνθρωποι από όσους συμμετείχαν στη δοκιμή νόσησαν και μάλιστα οι 85 εξ αυτών δεν
είχαν λάβει το εμβόλιο αλλά το placebo, όπως
εξήγησε ο καθηγητής Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

και -0,04% αντίστοιχα ήταν οι αποδόσεις
των διετών και τριετών ελληνικών ομόλογων τη Δευτέρα, βάζοντας την Ελλάδα στο κλειστό κλαμπ των χωρών με αρνητικές αποδώσεις.

0,75%

ήταν η απόδοση του 10ετούς ομόλογου
τη Δευτέρα. Την 1η Φεβρουαρίου του
2016 η απόδοσή του ήταν 10,5%, την 1η Ιουλίου
του 2015 ήταν 12,1% ενώ την 1η Φεβρουαρίου
του 2012 ήταν 36,6%. «Τώρα, μετά την αδράνεια, έχουμε και την οικονομία κατεστραμμένη
και τους επιδημιολογικούς δείκτες χειρότερους», δήλωσε λίγο πριν την αναβάθμιση από τη
Moody’s ο τέως πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
σε συνέντευξη για την πανδημία.

279

εκλέκτορες κερδίζει σύμφωνα με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ο Τζο Μπάιντεν, ο
οποίος εκτός απροόπτου θα είναι ο 46ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

4

μόλις Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν
συγχαρεί τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του
στις εκλογές. Πρόκειται για τους Σούζαν Κόλινς,
Μπεν Σάσε, Λίζα Μαρκόφσκι και Μιτ Ρόμνεϊ. Ο
Ρεπουμπλικανός ηγέτης της Γερουσίας Μιτς
ΜακΚόνελ δεν αναγνωρίζει τον Μπάιντεν ως
εκλεγμένο πρόεδρο. Το έπραξε δε ο Τζορτζ
Μπους και δη με ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι
είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα.

50

εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου θα είναι
έτοιμες εντός του 2020, ενώ την επόμενη
χρονιά υπολογίζεται ότι θα παραχθούν περίπου
1,3 δισεκατομμύριο δόσεις.

375

εκατομμύρια ευρώ ήταν τον Σεπτέμβριο η
χρηματοδότηση της γερμανικής κυβέρνησης προς την BioNTech προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργασίες ανάπτυξης του εμβολίου.

100

εκατ. ευρώ έδωσε τον περασμένο Ιούνιο
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην

4

πανίσχυροι διεθνείς ηγέτες δεν έχουν συγχαρεί ακόμη τον Μπάιντεν. Πρόκειται για τον
Ρώσο Βλαντιμιρ Πούτιν -κάμερα σε μένα-, τον
Κινέζο Σι Τζινπίνγκ, τον Τούρκο Ταγίπ Ερντογάν
και τον Βραζιλιάνο Ζαίχ Μπολσονάρου. Κάτι μου

11

94%

των μαθητών χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της Cisco. Πρόκειται για τους μαθητές των δημοσίων σχολείων
που αντιμετώπισαν προβλήματα την πρώτη και
τη δεύτερη ημέρα απομακρυσμένης λειτουργίας. Ο αμερικανικός κολοσσός δήλωσε ότι είναι
τεχνικό πρόβλημα και δεσμεύθηκε να το διορθώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να παραιτηθεί η Κεραμέως και να «φύγει η Sisco». Το ΚΚΕ απάντησε με
κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας…

39.000

τάξεις βρίσκονταν σε λειτουργία το πρωί
της Τρίτης, σύμφωνα με την υπουργό
Σοφία Ζαχαράκη.

80%

των νοικοκυριών έχει ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με έρευνα
της ΕΛΣΤΑΤ.

88,9%

των Ελλήνων χρησιμοποιούν
smartphone, αλλά στην πρώτη φάση
της τηλεκπαίδευσης οι «αρνητές» έκαναν φασαρία για «τα πολλά παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία».

Νούμερα με πολλά μηδενικά
Παύλος Πολάκης
«Εμείς θα το γλεντήσουμε κι όπου το βγάλει
η βράση ή που θα σιάξει η δουλειά ή που θα
σιοχαλάσει». Με μια μαντινάδα και μια φωτογραφία που τον εμφανίζει συνδαιτυμόνα άλλων 6 ανθρώπων σε σπίτι στα Χανιά,
εν μέσω lockdown, o «αψύς Σφακιανός»
δήλωσε στο Facebook ότι είναι «ΠΟΛΥ ΠΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΩ ΤΑ ΜΕΤΡΑ». Στη συνέχεια έδωσε την εξήγηση ότι
είχε κάνει τεστ (για τους άλλους 6 δεν ξέρουμε) και δεν είχε πού να πάει μετά το χειρουργείο. Εξήγηση την οποία ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε επαρκή.
Σταμάτης Γονίδης
«Ο ιός έρχεται κατά την άποψή μου από τη
βροχή, από τα σύννεφα, γιατί εκεί έχουν ρίξει τον ιό για να μην τους βλέπουμε και όπου
πάει το σύννεφο και βρέχει, πάει και ο ιός.
Άρα, όταν βγαίνεις έξω και βρέχει, πρέπει να
κρατάς ομπρέλα». Το μέντιουμ απ’ τα Θερμιά δίνει μια εναλλακτική απάντηση στους
προβληματισμούς των συνωμοσιολόγων
και συνδέει την πανδημία με την παλαιότερη άποψη περί αεροψεκασμών.
Σύσκεψη Αγώνα (σ.σ. γενικώς,
χωρίς προσδιορισμό)
«Δεν αποδεχόμαστε καμία καραντίνα στις
διεκδικήσεις και στους αγώνες μας». Οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως αγωνιστές και αγωνίστριες πραγματοποίησαν την Παρασκευή
σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών και
αποφάσισαν μεταξύ άλλων τη συμμετοχή
στην ημέρα δράσης στα νοσοκομεία (12/11),
το κάλεσμα σε εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο (με την υπογραμμισμένη σημείωση
ότι η κυβερνητική απαγόρευση θα πέσει
στο κενό) και φυσικά τη συμμετοχή σε κάθε
δράση και κινητοποίηση μέχρι την απεργία
της 26ης Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων στην
ανακοίνωση περιλαμβάνεται και η φράση
«Όχι στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα και
στις πολεμικές δαπάνες». Αναμφίβολα θα
είχε ξεμείνει στο σχετικό template που χρησιμοποιούν σε κάθε ανακοίνωση. A
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Αθήνα, τελευταία εβδοµάδα
πριν από το lockdown
Όλα τα δείγµατα υπήρχαν. Όπως ακριβώς και στις σχέσεις. Αυξανόµενα κρούσµατα, περίεργες λύσεις, αντιδράσεις, ωράριο Αγγλίας, άτσαλοι υπέρµαχοι και
διάφοροι αρνητές της µάσκας, επαναφορά προσώπων για την επίλυση, απογοήτευση, κούραση, φοβία, και κερασάκι ένα ευάλωτο σύστηµα υγείας.
Οι πρώτες ανακοινώσεις για το κλείσιµο της εστίασης και των θεαµάτων έστειλε
µαζικά σχεδόν τον κόσµο στα -γνωστά µας πλέον και ως social media- κάγκελα.
Ακουλούθησαν µε τρόµο τα τελευταία ποτά, τελευταία φαγητά, η τελευταία παράσταση... που χαρά δεν είχαν. Έπιανα αριστερά και δεξιά κάτι απαράδεκτα καραντινοφλέρτ που όµως λειτουργούσαν αφήνοντας προσδοκίες για τις επόµενες µέρες.
Έπεσε πολύ αχ-βαχ πάνω σε χοντρές γουλιές τζιν εκείνο το βράδυ της ∆ευτέρας.
Τρεις µέρες και έναν σεισµό µετά, ανακοινώθηκε το αναµενόµενο sequel, «The
lockdown 2». Το παράθυρο για τις τελευταίες ετοιµασίες ήταν δυο µέρες. Αυτό
που ακολούθησε ήταν κυριολεκτικά µια γενική παράκρουση. Ξεχύθηκαν όλοι
για προµήθειες. Στους δρόµους γινόταν της τρελής. Τρεις ώρες ΠετράλωναΣύνταγµα. Η πιο άναρχη συµπεριφορά που µπορεί κανείς να σκεφτεί. Τα κόκκινα και τα στοπ ήταν απλές ενδείξεις και οι νέες βρισιές προβάρονταν. Κάπου στη
λεωφόρο Αθηνών δύο οδηγοί βρίζονται µε µάτια πεταγµένα «Κάτσε εδώ πάνω, ρε
µαλάκα (ένταση 10, χειρονοµία κωλοδάχτυλο), θα σε γ@µήσω, ρε µαλάκα και θα παρακαλάς να κάνουµε µαζί καραντίνα».
Πιο κάτω, ουρά σε κατάστηµα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Όποιος έβγαινε κρατούσε µια στοίβα από κουτιά. Στην Ερµού ουρές και κόσµος µέχρι επάνω, σε
γιορτινή φάση και shopping attitude. Οι πλανόδιοι µουσικοί, µε ηχεία, ήταν ανά
δύο µέτρα να θυµίζουν κολλητές καφετέριες που παίζουν στο τέρµα τις µουσικές
τους. Πλατεία Συντάγµατος, κλασική Πρωτοχρονιά. Πιο κάτω, πλατεία Καραϊσκάκη, είχαν πέσει δακρυγόνα και γύρω γύρω στέκονταν τα µποτιλιαρισµένα αυτοκίνητα στο επικό αυτό roundabout. Η επιστροφή συνεχίστηκε µε τα πόδια. Αναγκαστικά. Ήταν µία από τις πιο παρανοϊκές εβδοµάδες µε κάθε βεβαιότητα.
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΛΟΟΥ
Ο σπουδαίος σκηνοθέτης µιλάει για τη
«Μεγάλη χίµαιρα» του παππού του Καραγάτση, τους γονείς του, το θέατρο και την
ποίηση, για τις ένδοξες στιγµές του Θεάτρου Πορεία, τους ηθοποιούς του και το
γιατί διάλεξε αυτό το επάγγελµα, αλλά
και για τα χρόνια της ευµάρειας και τις
αποτυχίες της µικρής µας χώρας.

ην οικογενειακή µου ιστορία την ξέρει ο
κόσµος, ούτως ή άλλως, γιατί ο Καραγάτσης είναι ένα δηµόσιο πρόσωπο εδώ και
πολλές δεκαετίες – υπάρχει το αρχείο
Καραγάτση, δεν περίµεναν από εµένα
να την ανακαλύψουν. Εγώ προσωπικά
προσπάθησα µόνο να τη φωτίσω µε τη
δική µου καλλιτεχνική µατιά. Ο παππούς
µου ονόµασε τη µητέρα µου Μαρίνα, γεννήθηκε λίγο µετά την έκδοση της “Μεγάλη Χίµαιρας”, δεν νοµίζω ότι υπήρχε όµως καµία πρόθεση ταύτισης µε
την ηρωίδα. Σήµερα γενικά φαίνεται να υπάρχει ένα ενδιαφέρον
για τη λογοτεχνία και για τα ήδη αναγνωρισµένα της δηµιουργήµατα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και µε την παράσταση της Χίµαιρας ή
του “Γιούγκερµαν”, παρόλο που η γλώσσα του θεάτρου είναι πάντα αντίπαλος της λογοτεχνικής γλώσσας.

Τ

Ο πατέρας µου ήρθε ως απλός τουρίστας στη δεκαετία του
’60 από την Αµερική. Υπήρξε πολύ γνωστός καλλιτέχνης και ζωγράφος τη δεκαετία του ’70, απέκτησε φίλους από το κίνηµα της
Αθηναϊκής Σχολής που πίστεψε στην ελληνικότητα, ανάµεσά τους
ο Γιάννης Τσαρούχης, η Νίκη Καραγάτση, o Γιώργος Μανουσάκης,
και ελληνοποιήθηκε. Έζησε 15 συναπτά έτη στην Ελλάδα, εδώ και
35 χρόνια όµως ζει στην Αµερική στο Colorado, ως ζωγράφος.
Πέρασα στη Φιλοσοφική, νέος έγραψα κάποια ποιήµατα επηρεασµένος από τη συναναστροφή µου µε τον Νίκο Καρούζο, αυτόν
τον ποιητή µε την πολύ έντονη προσωπικότητα που µε βοήθησε
να καταλάβω πρακτικά πόσο ακραίο πράγµα είναι να είσαι καλλιτέχνης. Βέβαια εκείνος ζούσε κάθε µέρα ακραία ,σύµφωνα µε
τη δική του κοσµοθεωρία -εγώ δεν µπορούσα να το κάνω στον
βαθµό αυτόν- αλλά µε βοήθησε να καταλάβω τις δικές µου ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά, να πιστέψω σε κάτι, να γράψω. Αν
κάτι λείπει από το ελληνικό θέατρο είναι η ποίηση. Και ποίηση δεν
είναι µόνο το να γράφεις. Υπάρχει και η ποιητική καθηµερινότητα.
Είναι κάποια πράγµατα που κάναµε µε τον Καρούζο που δεν περιγράφονται. ∆εν ήταν παρακµιακός, όπως ο κόσµος φαντάζεται,
αλλά ένας συνειδητός κοσµοκαλόγερος. Ένιωθε ότι µόνο ζώντας
έτσι, σαν πλάνητας της αθηναϊκής µεγαλούπολης, θα εδικαιούτο
να λέει ότι είναι ποιητής, κι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό παράδειγµα για ένα παιδί 17 ετών. Από την άλλη, υπήρχε η ατµόσφαιρα του
σπιτιού µου, γιατί ζούσα µε µια µητέρα που ήταν κόρη συγγραφέα
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και είχε και η ίδια µεγάλη καλλιτεχνικότητα, και δύο ζωγράφους,
τη γιαγιά µου και τον πατέρα µου, που η ζωή τους ήταν συνυφασµένη µε εικόνες. Με έτρεχαν στα µουσεία και θυµάµαι πως βαριόµουν, σήµερα όµως σκέφτοµαι πόσα πράγµατα που τότε µισούσα
να βλέπω, τα έχω εσωτερικεύσει και τώρα τα χρησιµοποιώ στη
σκηνοθεσία µου. Η εικόνα έχει εξίσου µεγάλη σηµασία µε την αληθινή επικοινωνία.
Το θέατρο Πορεία είναι ένα ιστορικό θέατρο, µε την έννοια της
διάρκειας, και αυτό είναι περίεργο στην Ελλάδα όπου πολύ λίγοι
χώροι µες στον χρόνο έχουν κρατήσει την ιδιότητά τους. Στη χώρα
µας δεν συναντάµε θέατρα, όπερες, εστιατόρια ή µπαρ 100 ετών.
Το Πορεία ξεκίνησε το 1961 ως θέατρο, από εκεί πέρασαν καινοτόµοι καλλιτέχνες και σκηνοθέτες, όπως ο ∆αµιανός, ο Τριβιζάς,
ο Παπαβασιλείου και τόσοι άλλοι. Είναι ενδιαφέρον που ενώ το
2000, σε µια ριζική ανακαίνιση, έµεινε µόνο το κέλυφος και τα
καµαρίνια, ενώ άλλαξε πλήρως η διάταξη της πλατείας και η σκηνή από ιταλική υπερυψωµένη ταπεινώθηκε , και δηµιουργήθηκε
ουσιαστικά ένα µεταβαλλόµενο Black box, δεν άλλαξε η σχέση
του µε το κοινό που πάντα είχε την αίσθηση της εγγύτητας µε τους
ηθοποιούς. Παρέµεινε σταθερό στην ποιότητα δεδοµένου ότι από
δω έχουν περάσει πάρα πολλοί σηµαντικοί σκηνοθέτες, όπως ο
Γκραουζίνις, η Ρενάτε Τζετ, ο Χουβαρδάς, ο Λιβαθινός, ο Καλαβριανός και πολλοί ακόµα. Το “∆άφνις και Χλόη” το 2005 το παρακολούθησαν 10.000 θεατές, καθόλου ευκαταφρόνητο νούµερο για
εκείνη την εποχή. Παίχτηκαν έργα πολύ δύσκολα, ψυχολογικά και
εικαστικά µε κορύφωση τη “Μεγάλη χίµαιρα” που την παρακολούθησαν 100.000 θεατές. Υπήρξαν και παραστάσεις µικρότερης αποδοχής αλλά πότε δεν υπήρξε ροπή προς τη στείρα πρωτοπορία
ή ερευνητικότητα που κάνει ένα θέαµα να είναι απροσπέλαστο.
Η οξυδέρκεια δεν συσχετίζεται µε τη διάθεση να µειώσεις ή
να ειρωνευτείς τον άλλον, ή την κοφτερή γλώσσα. Η συνύπαρξη
της ευγένειας και της οξυδέρκειας απαγορεύει να γίνεις αγενής ή
χυδαίος. Μονάχα όταν µπορείς να αυτοσαρκάζεσαι, µπορείς και να
κάνεις χιούµορ µε τους άλλους, αλλιώς έχεις αστοχήσει και ζητάς
συγγνώµη. Θεωρώ πολύ άσχηµο να µειώνεις τους συνεργάτες
σου. Πόσω δε µάλλον όταν είσαι αυτός που εµπνέει µια δουλειά.
Πρέπει να είσαι συλλέκτης, αλεξικέραυνο και καθοδηγητής, όχι
αυτός που µειώνει.
Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη “χτυπιέται” στη σκηνή της “Μεγάλης Χίµαιρας”, ο Στάνκογλου δίνει τρίωρη παράσταση στον “Γιούγκερµαν”, η Θάλεια Σταµατέλου παίζει τυλιγµένη µόνο σε ένα σεντόνι
τη στιγµή που οι θεατές φορούν πουλόβερ, η Κόρα Καρβούνη κολυµπά σε µία πισίνα έστω θερµαινόµενη. ∆εν ανησυχώ για τέτοιου
είδους “ταλαιπωρίες”, µόνο τη µηχανική δραστηριότητα που δεν
έχει κάποιο σωµατικό αντίκτυπο φοβάµαι, τις παραστάσεις που οι
ηθοποιοί δεν χρειάζονται χρόνο µέχρι να συνέλθουν και να πάνε
να πιούνε ένα κρασί. Ο χρόνος αυτός είναι απόδειξη ότι οι ηθοποιοί έζησαν κάτι κανονικά. Φοβάµαι το θέατρο που δεν συµβαίνει
τίποτα. Εκεί ανησυχώ σφόδρα.
∆εν θέλω να παρευρίσκοµαι όταν διαλύονται τα σκηνικά, πάω
όταν πια σηκώνουµε το επόµενο. Αισθάνοµαι τεράστια ευγνωµοσύνη και περηφάνια στις περισσότερες παραγωγές, όταν όλοι οι
συνεργάτες βιώνουν έναν δύσκολο αποχαιρετισµό. Το κινηµατο-

γραφικό συνεργείο που συνεργαστήκαµε µες στην πανδηµία σε
10 µέρες αισθάνθηκε µέρος µιας οικογένειας, αυτό µου δείχνει ότι
όποιος µπαίνει εδώ µέσα νιώθει µέρος ενός φιλόξενου χώρου. Όταν µου το αποδίδουν , περισσότερο εκπλήσσοµαι παρά το θεωρώ
δεδοµένο. ∆εν το επιδιώκω συνειδητά, αλλά όταν συµβαίνει είναι
πολύ συγκινητικό. Μας το επιβεβαίωσαν και τα αµέτρητα µηνύµατα των θεατών. ∆εν είχα ιδέα ότι µπορεί να έχουµε τόσο µεγάλη
επίδραση στις ψυχές των ανθρώπων και φάνηκε στην καραντίνα
που ήµασταν όλοι πολύ ζορισµένοι, δεν περίµενα 800.000 άνθρωποι να πατήσουν ένα κουµπί που αφορά παράστασή µας.
Είµαι υπέρµαχος του τίποτα, για αυτό διάλεξα αυτό το επάγγελµα. Αδιαφορώ για κειµήλια, δεν έχω εµµονή να µείνει κάτι. Τίποτα
να µη µείνει. Ούτε έργο ζωγραφικής, ούτε άγαλµα, ούτε Παρθενώνας, ούτε θέατρο, όπως λέει και ο ∆ηµητριάδης, όλα θα γίνουν
αυτό που είναι –στάχτη– και εµείς θα είµαστε αυτό που είµαστε
– αν είµαστε. Αυτό που κάνουµε θα µείνει αναµµένο σε αυτές τις
δύο ώρες που παίζεται πάνω στη σκηνή. Αυτό είναι το τροµακτικό,
δεν είναι ο Παρθενώνας που θα κρατήσει και 3.000 χρόνια. Αυτό
που κάνουµε εµείς σε δύο ώρες έχει την ίδια για µένα αξία µε τον
Παρθενώνα και δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί σε κανένα βίντεο.
Άσχετα αν γίνεται τώρα στην πανδηµία κάτι για να το δουν και άτοµα που δεν µπορούν να ταξιδέψουν, ανάπηροι, οµογενείς, είναι
κατανοητό. Τίποτα δεν έχει νόηµα όσο η προσωπική επαφή την
ώρα πού παίζεται το έργο – και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Επιλέγω έργα που να µην έχουν παιχτεί πολύ πρόσφατα ώστε
να υπάρχει µια επιθυµία του κόσµου να τα δει, αλλά δεν αποφασίζω µε στεγνή λογική. ∆εν µε πειράζει καθόλου να είναι κάτι
χιλιοπαιγµένο, αρκεί να έχω κάποια ιδέα πάνω σε αυτό και να έχω
οδηγηθεί λογικά από µία προηγούµενη παράσταση. Στο ‘’Ευχαριστηµένο’’ της Μαρίνας Καραγάτση υπάρχει µεγάλη µαστοριά σαν
η ίδια να συγκέντρωνε στοιχεία πολύ καιρό. Ήθελε να το γράψει
νωρίτερα, στα 20 της, αλλά την απέτρεψε ο πατέρας της, ενώ ο Εµπειρίκος την ενθάρρυνε να το κάνει. Είναι µία προσωπική αφήγηση, µυθιστόρηµα απολογισµού, συγχώρεσης και ταυτόχρονα ένα
πολύ ενδιαφέρον λογοτεχνικό υβρίδιο που περιλαµβάνει στοιχεία
µυθοπλασίας σε συνδυασµό µε ντοκιµαντέρ, δηµιουργώντας µία
ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα που το αποτέλεσµα δικαιώνει.
Πέρα από τον Καραγάτση που είχε υπάρξει κριτικός θεάτρου για
ένα διάστηµα, δεν υπήρχε µέλος της οικογένειάς µου που να έχει
ασχοληθεί ενεργά µε το θέατρο, άρα είµαι ο πρώτος. Και ίσως αυτό να είναι σωτήριο, διότι η έκφραση της καλλιτεχνικότητας που
είχα, έγινε σε έναν τοµέα όπου δεν είχα τον φόβο της σύγκρισης
και µπορούσα να εκφραστώ πιο ελεύθερα. Οι δυνατότητές σου
έχουν σχέση µε το τι είσαι εσωτερικά σαν ακέραια ύπαρξη. Η ιστορία των δικών σου δεν είναι κάτι δεδοµένο, δεν σηµαίνει ότι επειδή
κάποιοι πρόγονοί σου ήταν κάποιοι θα είσαι και εσύ. Έχω γνωρίσει
πολύ µεγάλες απογοητεύσεις, έχω χτίσει τη δική µου ιστορία και
προσωπικότητα µε κόπο. Αυτό το θέατρο έγινε µε κόπο, απλά δεν
το νιώθω ως κόπο. Έχω φάει και εγώ πολύ ξύλο για να δηµιουργήσω τη δική µου ιστορία και προσωπικότητα. Είναι µέσα στο “αγροτικό” σου, πρέπει να το φας το ξύλο, µπορώ να πω ότι όλη η ζωή
στην Ελλάδα είναι ένα αγροτικό και όταν πεθάνεις υπάρχουν δύο
περιπτώσεις: να λένε αυτοί που σε µισούσαν τι καλός που ήσουν ή
να λένε τι καλά που έφυγες. Τρίτη περίπτωση δεν υπάρχει.

«

«Είμαι υπέρμαχος
του τίποτα»
Κείµενο-Φωτό: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΣΟΥΡΗ

Μεγαλύτερο σκοτάδι από αυτό της ύπαρξης δεν υπάρχει, αν
το αντιληφθεί κανείς αυτό εγκαίρως µπορεί να δει την φλόγα,
το φως που υπάρχει µέσα στην τέχνη, το οποίο µπορεί να είναι
κάποιος προβολέας που φωτίζει τον ηθοποιό για κάποια λεπτά η
κάποια ώρα. Η τέχνη είναι µία συνεχής προσοµοίωση θανάτου και
ταυτόχρονα µία απόδειξη αθανασίας. Μέσω αυτής της στιγµιαίας
αποτύπωσης του εφήµερου, αυτής της ζωντανής θεατρικής επικοινωνίας, χωρίς ενδιάµεσα, χωρίς την κάµερα, είναι µία συνεχής
πρόβα θανάτου που όµως δηµιουργεί την αίσθηση της ζωής άρα
και της ελπίδας της αθανασίας. Γιατί αυτό που αποτυπώνεται σε
µία σκηνή είναι κάτι που µένει εσαεί ως αποτέλεσµα µέσα µας αν
σκεφτούµε ότι η ψυχή είναι το µόνο αιώνιο.
Η λειτουργία του θεάτρου είναι µία θρησκευτική λειτουργία,
άρα µία προσδοκία Αναστάσεως. Πιστεύω ακράδαντα στο περιστέρι που έρχεται και κάθεται στον ώµο σου µε τη µορφή της
έµπνευσης που σε καθοδηγεί. Άνθρωποι που γνωρίζουµε είναι άνθρωποι που έχουµε ξαναδεί σε αυτή ή σε άλλη ζωή. Οπωσδήποτε
υπάρχουν συµβάντα που είναι σηµαδιακά, κάτι που µας καθοδηγεί, η µοίρα, ο Θεός, η ειµαρµένη, το πεπρωµένο. Το αφήνω να
µε καθοδηγεί χωρίς να πηγαίνω κόντρα. Το περιστέρι κάθεται σε
όσους το αφήνουν να κάτσει, σε όσους το αναγνωρίζουν και καταλαβαίνουν τι είναι. Μπορεί να το αντιµετωπίσεις σαν ενόχληση, αν
καταλάβεις όµως ότι είναι η θεία Έµπνευση θα το καλωσορίσεις.
∆εν το καλείς ποτέ, του επιτρέπεις.
Όποτε έχουµε άγχος δεν πετυχαίνουµε κάτι, οι καλύτερες πρόβες που έχω κάνει ήταν αυτές που δεν επιδίωξα τίποτα, άφησα
τους ηθοποιούς να παίξουν µε το κείµενο, να δηµιουργήσουν και
έδωσα απλά την ατµόσφαιρα, τίποτε άλλο. Αυτό είναι για µένα το
κλειδί, να µπορείς να επιτρέπεις, να µην καθοδηγείς µε αυστηρό
τρόπο αλλά να υπάρχουν έστω 5 λεπτά αληθινής επικοινωνίας
του σκηνοθέτη µε τους ηθοποιούς για να αντιληφθούν τι πρέπει
να γίνει και να το δηµιουργούν µόνοι τους.

I N FO Όλες οι φετινές
παραγωγές του Θεάτρου
Πορεία θα παρουσιαστούν διαδικτυακά
σε live streaming

Καλός ηθοποιός για µένα είναι ο αληθινός ηθοποιός που ασκεί
το επάγγελµα µε µία συγκεκριµένη ηθική και µία συγκεκριµένη
πρόθεση. Οι ηθοποιοί µας επιλέγονται µε γνώµονα τον ηθικό τους
πυρήνα. Όχι ηθικολογικά, το αντίθετο. Θέλουµε να είναι το Πορεία
ένας άλλος κόσµος από όλες τις απόψεις, ηθικής, µαγείας, ησυχαστηρίου, επικοινωνίας, ανταµοιβής των κόπων, µοιράσµατος σε
όλα τα επίπεδα. Ο εµπνευστής της προσπάθειας πρέπει να τα έχει
όλα αυτά υπόψη του. ∆ύσκολη ισορροπία. Αυτή τη στιγµή εξαρτώνται τόσες οικογένειες, πρέπει να τους φροντίζουµε όλους σαν
κόρη οφθαλµού, να µην αρρωστήσει κανείς και ταυτόχρονα να υπάρχει έµπνευση για να µπορείς να δουλέψεις. Ίσως αυτή η πανδηµία να είναι η µεγαλύτερη δοκιµασία µας τα τελευταία πενήντα
χρόνια τουλάχιστον. Η ανθρωπότητα δοκιµάζεται αλλά νοµίζω ότι
αυτό θα αφήσει ένα µεγάλο αποτύπωµα που αρχικά µοιάζει πολύ
δυσάρεστο σε επίπεδο προσωπικής επαφής, αγγίγµατος, φόβου, βίας, φτώχειας. Αλλά δεν µπορεί να συνεχισ τεί και το πατάω επί
www.
π τ ωµ ά τ ων, ο ωχαδ ε λφιathens voice.gr
σµός, η εγωιστική κατάστα∆ιαβάστε όλο
ση παγκοσµίως. A
το κείµενο
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ΡΟΥΣΣΟΣ

τραγουδά με την καρδιά του
Ο γιος του Ντέµη Ρούσσου άφησε πίσω του τα decks των clubs και µιλάει αποκλειστικά στην ATHENS VOICE
για το µουσικό ντεµπούτο του «Opening Night»
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η

ετά από δύο δεκαετίες εξερεύνησης της ηλεκτρονικής µουσικής ως DJ
σε µερικά από τα µεγαλύτερα clubs, ο Κύριλλος Ρούσσος αποφάσισε
να επιστρέψει στην Αθήνα και να αφήσει την ηλεκτρονική µουσική
και την ταυτότητα του «Jareth Cole» εξερευνώντας τη µουσική του
πλευρά ως τραγουδοποιός και στιχουργός. Το ντεµπούτο EP του,
«Opening Night», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal
Music Company, περιλαµβάνει το τραγούδι «When We Meet Again»
µε την τελευταία ηχογράφηση του πατέρα του, Ντέµη Ρούσσου, προκαλώντας εύλογα παγκόσµιο ενδιαφέρον. Ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο
στη ζωή του «ανοίγει» τον εαυτό του και ανατρέχει από τις πρώτες παιδικές
αναµνήσεις του στο µέλλον, που σίγουρα ακούγεται ενδιαφέρον µε τα τραγούδια του…

Μ

Γεννηθήκατε και µεγαλώσατε στο Παρίσι
µέσα σε ένα σπίτι που υπήρχε, υποθέτω,
πάντα µουσική. Πώς ήταν; Ποιο ήταν το
πρώτο τραγούδι που αγαπήσατε;
Μεγάλωσα σε διαφορετικές πόλεις και χώρες,
αφού µετακοµίζαµε συχνά. ∆εν ήταν απλά η
µουσική στο σπίτι. Ήταν παντού η µουσική
τα πρώτα χρόνια. Ο καθένας που γνωρίζαµε
σχετιζόταν µε τη µουσική βιοµηχανία, από
καλλιτέχνες µέχρι στελέχη εταιριών, όπου
κι αν πήγαινα υπήρχε µουσική. Είναι λίγο δύσκολο να θυµηθώ το πρώτο τραγούδι που µε
άγγιξε σαν παιδί, αλλά µε θυµάµαι να ακούω
το «Electric Avenue» του Eddy Grant όταν κυκλοφόρησε στο Λονδίνο, δεν θα ήµουν µεγαλύτερος από 5-6 χρονών εκείνη την περίοδο,
και αυτό το τραγούδι πραγµατικά µου «τίναξε» τα µυαλά, ακόµα το αγαπώ.
Το ντεµπούτο EP σας «Opening Night» κυκλοφόρησε πριν λίγες µέρες; Πώς καταλήξατε στα 5 τραγούδια;
∆εν διαλέγω τα τραγούδια µου, αυτά µε διαλέγουν. Καθένα από τα πέντε τραγούδια είναι
πολύ προσωπικά για µένα. Το «When We Meet
Again» και το «Upon A Home» έχουν να κάνουν µε την απώλεια και τη θλίψη. Το «Reggae
Dream» µιλά για το να είσαι ανοιχτός και να
βάζεις ανθρώπους στη ζωή σου. Το «Who I
Am» αναφέρεται στις ετικέτες ή τις κατηγοριοποιήσεις σαν «τύπος» προσωπικότητας
από τις λανθασµένες αντιλήψεις της κοινωνίας. Το «On The Way Home» ήταν το πρώτο
τραγούδι που ερµήνευσα ποτέ στη σκηνή.
Έχει ένα πολύ vintage συναίσθηµα η κυκλοφορία. Αντλήσαµε πολλή έµπνευση από την
ποιότητα της παραγωγής και τη δυναµική
των άλµπουµ που ηχογραφήθηκαν στα 60s,
στα 70s και λίγη από εκείνα των 90s και προ-
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σπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε εκ νέου, µε
το budget που είχαµε. Ήµουν αρκετά τυχερός
ώστε να δουλεύω µε αρκετά ταλαντούχους
µουσικούς και ο συµπαραγωγός µου κατάλαβε ακριβώς πού το πήγαινα µε αυτά τα τραγούδια, οπότε είµαι πολύ χαρούµενος µε το
αποτέλεσµα.
Τι αγαπήσατε στο Παρίσι και τι αγαπάτε
στην Αθήνα, όπου ζείτε τώρα;
Μετακόµισα στην Αθήνα εδώ κι αρκετά χρόνια και πάντα αγαπούσα το µέρος, αγαπώ πολύ το να βρίσκοµαι κοντά στη θάλασσα. Το
Παρίσι είναι µια απίθανη πόλη που θα περάσεις τον περισσότερο χρόνο σου έξω, υπάρχει πάντα κάτι να κάνεις ή να δεις, η µουσική
και η τέχνη βρίσκονται παντού στους δρόµους. Μην αρχίσω να σου λέω για το φαγητό
και το κρασί... είναι το Παρίσι, για όνοµα του
θεού! Η Αθήνα έχει γίνει επίσης πολύ ζωντανή και γίνεται µια πολιτισµικά πολυδιάστατη
πόλη, σπουδαία για τέχνη και δηµιουργικότητα. Είναι ένα ωραίο µέρος για να πας έξω
για ποτό ή για ένα γεύµα, θα συναντήσεις ανθρώπους από όλο τον κόσµο στην Αθήνα, και
το γεγονός πως έχουµε γενικά τόσο σπουδαίο καιρό και λιακάδα κάνει τη διαβίωση απλά καλύτερη. Η Αθήνα επίσης έχει µια πολύ
ζωντανή µουσική σκηνή, υπάρχουν τόσο
πολλές καλές µπάντες εδώ αλλά όχι αρκετοί
µουσικοί χώροι κατά τη γνώµη µου.
Έχετε ζήσει ως DJ µεγάλες νύχτες στην
clubbing σκηνή του Παρισιού και της Αθήνας. Τι σας έκανε να ανεβείτε στα decks;
Έπρεπε να βρω µια δουλειά. Σοβαρά τώρα,
όταν ήµουν 12 χρονών µάλλον συνηθίζαµε
να κάνουµε διακοπές στη Σκιάθο και εκεί ήταν
ένα club που λεγόταν «BBC». Έγινα φίλος µε

Είναι υπέροχο και τρομακτικό
ταυτόχρονα να παρακολουθείς
τα παιδιά σου να μεγαλώνουν και
να αλλάζουν, να μαθαίνουν
και να κάνουν λάθη

τον DJ εκεί µια βραδιά, ήταν τα τρελά 80s, ένας
12χρονος µπορούσε να βρεθεί σε µια ντισκοτέκ τότε, κι εκείνος άρχισε να µου δείχνει πώς
να µιξάρω και µε άφησε να τον ανοίγω για το
υπόλοιπο του καλοκαιριού εκείνου. Το ερωτεύτηκα. Κι όταν µεγάλωσα κι άρχισα να συλλέγω µουσική και να βγαίνω σε clubs και bars,
ήρθε το επόµενο βήµα, να δουλέψω ως DJ.
Το πιο περίεργο gig που έχετε ζήσει ως DJ
ήταν…
Κάποιος χαζός promoter µου έκλεισε ένα
DJiλίκι σε ένα RnB club. Αυτό που πρέπει να
καταλάβεις είναι πως κυρίως η συλλογή µου
ως DJ αποτελούταν κυρίως από house και ηλεκτρονική µουσική γιατί τέτοιος DJ ήµουν
εκείνη την περίοδο. ∆εν µου είπε πως ήταν
RnB club και µπορείς να φανταστεί πώς µε
κοιτούσε ο κόσµος όταν άρχισα να παίζω. Σκεφτόµουν πως θα µε δείρουν, και υπήρχε κιγκλίδωµα γύρω από το booth για να προστατεύει τον DJ από το να του πετούν µπουκάλια
µπίρας, έµοιαζε σαν σκηνή από την ταινία
«The Blues Brothers», οπότε ναι, ανησύχησα.
Ζήτησα από τον resident DJ να µε καλύψει για
20 λεπτά κι έφυγα τρέχοντας για το σπίτι µου
ώστε να αρπάξω ό,τι είχα σε hip hop και να
επιστρέψω πίσω στα decks. Έπαιξα µερικά
«ασφαλή» classics όλη τη νύχτα, οι άνθρωποι
χόρεψαν και τελικά δεν µε σκότωσαν. Εντέλει
«δούλεψε» το πράγµα, αλλά εγώ δεν δούλεψα ξανά µε τον συγκεκριµένο promoter!
Στο «Opening Night» συναντάµε το τραγούδι «When We Meet Again» µε την τελευταία ηχογράφηση του πατέρα σας, Ντέµη
Ρούσσου. Πότε και πώς προέκυψε αυτή η
συνεργασία;
Ένα χρόνο πριν πεθάνει, ο µπαµπάς ηχογράφησε ένα τραγούδι µε ένα ηλεκτρονικό τρίο
από τη Γερµανία που ονοµάζονται Loom,
δύο από τα µέλη ήταν ιδρυτικά µέλη των
Tangerine Dream. Ο Ντέµης ηχογράφησε τα
φωνητικά εδώ στην Αθήνα και τα υπόλοιπα ολοκληρώθηκαν στη Γερµανία. ∆ύο χρόνια µετά τον θάνατό του δεν είχαν προχωρήσει µε
το κοµµάτι και ήταν ο Rob Waters των Loom
που επικοινώνησε µαζί µου και µου είπε «κοίτα, έχω αυτό το τραγούδι που έχω ηχογραφήσει µαζί µε τον Ντέµη, είναι κάτι που θα σε ενδιέφερε;». Του απάντησα «σίγουρα, στείλ’ το,
θα το ακούσω και θα σου πω τι σκέφτοµαι».
Το αρχικό τραγούδι ήταν πολύ διαφορετικό
από το «When We Meet Again», ήταν γεµάτο
συνθεσάιζερ και drum machines και είχε και
διαφορετικό τίτλο. Ο Ντέµης τραγούδησε µόνο το µέρος που υπάρχει στο «When We Meet
Again», το υπόλοιπο κοµµάτι ήταν κυρίως
instrumental αλλά άκουσα κάτι µέσα σε αυτό
που θα µπορούσε να είναι ενδιαφέρον. Οπότε
τηλεφώνησα στον Rob και του είπα «είναι πολύ ωραίο αλλά δεν υπάρχει τραγούδι εδώ. Ο
Ντέµης τραγουδά µόνο µια γέφυρα και αυτό
είναι. ∆εν βλέπω πώς θα µπορούσαµε να το
κυκλοφορήσουµε». Του ζήτησα τότε αν θα
µπορούσα να πειραµατιστώ µε το τραγούδι,
συµφώνησε, µου έστειλε τα κοµµάτια και ξεκίνησε να δουλεύω. Έσβησα σχεδόν τα πάντα
µε εξαίρεση κάποια αρπέζ και φυσικά τη φω-

νή. Έγραψα µια νέα µπασογραµµή, τύµπανα,
πρόσθεσα κιθάρες και πιάνο και τότε προέκυψε ένα πραγµατικό τραγούδι το οποίο είναι
το σηµείο που τραγουδώ. Είναι παράξενο συναίσθηµα να τραγουδάς κάτι µε κάποιον που
δεν βρίσκεται πια µε τη φυσική του παρουσία στο ίδιο δωµάτιο µε εσένα. Αλλά όπως
προανέφερα, αυτό είναι ένα τραγούδι για την
αντιµετώπιση της απώλειας και ο τρόπος που
κατέληξε να δουλευτεί ήταν ότι ένιωθα πως ο
µπαµπάς ήταν εκεί τραγουδώντας, όχι δίπλα
µου αλλά µάλλον πάνω από τον ώµο µου και
γύρω µου, παρηγορώντας µε καθώς τραγούδησα τη θλίψη µου.
Τι κρατάτε από τη σχέση σας µε τον Ντέµη
Ρούσσο; Πώς ήταν σαν πατρική φιγούρα;
Ως πατέρας ήταν αυστηρός αλλά µου έδωσε
επίσης µεγάλη ελευθερία για να είµαι ο εαυτός µου, αν και είχε πολύ δύσκολο χρόνο να
µε καταλαβαίνει µερικές φορές. Με πολλούς
τρόπους είµαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά µε άλλους τρόπους είµαστε τόσο
ίδιοι. Το βλέπω τώρα µε τα παιδιά µου καθώς
µεγαλώνουν και αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους ως άτοµα και τον τρόπο που το
αντιµετωπίζω ως γονιός. Είναι υπέροχο και
τροµακτικό ταυτόχρονα να παρακολουθείς
τα παιδιά σου να µεγαλώνουν και να αλλάζουν, να µαθαίνουν και να κάνουν λάθη. Ως
καλλιτέχνες ξέρουµε πώς να εκφράζουµε
όλα αυτά τα συναισθήµατα µέσω της τέχνης
µας, καθώς οι άνθρωποι µολονότι είµαστε
εύθραυστοι και αδέξιοι, µπορούµε εύκολα
να κάνουµε ή να πούµε το λάθος πράγµα, το
έκανα αυτό, το έκανε και µπαµπάς µου κατά
καιρούς. Αλλά στο τέλος, αυτό που θυµάσαι
περισσότερο για το άτοµο είναι οι καλές στιγµές, και υπήρχαν πολλές επειδή τον αγάπησα
και µε αγάπησε. Ήταν ο µπαµπάς µου. Έµαθα
πολλά από αυτόν και µου λείπει κάθε µέρα.
Τι σας φοβίζει πιο πολύ σε αυτή τη ζωή;
Η γυναίκα µου, όταν τσαντιστεί. Αυτό και τα
αεροπλάνα, µισώ να πετάω.
Από όλους τους καλλιτέχνες που έχετε
συναντήσει στη ζωή σας, ποιος σας έκανε
µεγαλύτερη εντύπωση;
Αυτή είναι µια αστεία ιστορία. Ήµουν ίσως 13
χρονών και ήµασταν στην Αυστρία για τα Χριστούγεννα γιατί ο Ντέµης έκανε µια συναυλία
εκεί. Οι U2 ήταν µια νέα µπάντα τότε και µόλις
άρχισαν να κάνουν ένα διεθνές όνοµα για τον
εαυτό τους και έκαναν επίσης µια συναυλία
στην Αυστρία εκείνη την εποχή. Ήρθαν στο ίδιο εστιατόριο που βρισκόµασταν για να φάµε ένα βράδυ και αφού τελειώσαµε το φαγητό και είµαστε έτοιµοι να φύγουµε, οι U2 σηκώθηκαν από το τραπέζι τους και ήρθαν στον
µπαµπά µου, που ήθελαν να τον γνωρίσουν
γιατί µεγάλωσαν ακούγοντας τη µουσική
του. Ο Ντέµης τους µίλησε για λίγο, πριν τους
ευχηθεί καλή τύχη και τους καληνυχτίσει. Εντυπωσιάστηκα, όπως κι η αδερφή µου. Αλλά ο πατέρας µου καθώς φεύγαµε στράφηκε
σε εµάς και µας ρώτησε «Ποιοι, διάολο, είναι
αυτοί οι τύποι;». Αργότερα έγινε θαυµαστής
τους, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. A

www.
athens voice.gr
∆ιαβάστε όλη
τη συνέντευξη
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EKIBEN BOX - BIRDMAN

DELIVERY
Η ΠΙΟ HOT ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ DELIVERY ΚΑΙ TAKE AWAY
ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΤΙΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

COOKOOVAYA
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«

Αν στο προηγούμενο λοκν τάουν μας
παίρνανε τηλέφωνο
ζητών τας μας μαγιά ή αλεύρι για να
φτιάξουν ψωμιά και
γλυκά στο σπίτι, σε τούτο εδώ μας ζητάνε να
είμαστε ανοιχτοί, να μην κλείσουμε κι έρχονται συνέχεια και ψωνίζουν. Ο κόσμος έχει ανάγκη να μας βλέπει ανοιχτούς». Ο Γιάννης
Πετρής μαζί με τον Κώστα Κωστάκη είναι
οι ιδιοκτήτες του Α λα γκρεκ (2110122071),
του χαριτωμένου σποτ στο Χαλάνδρι που
πουλάει σπιτικά και χειροποίητα γλυκά, πίτες βουτήματα, μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, τσουρέκια και κρητικά καλτσούνια
που φτιάχνει ο ίδιος ο Κώστας με υλικά
που σχεδόν καθημερινά παραλαμβάνει
από την Κρήτη, το νησί της καταγωγής
του. «Έτσι κι εμείς αποφασίσαμε σ’ αυτή τη
δεύτερη φάση να παραμείνουμε ανοιχτοί,
κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5
το απόγευμα, και πραγματικά η κίνηση που
βλέπουμε είναι μεγάλη. Δεν προσβλέπουμε
στο κέρδος, τουλάχιστον όμως να μην καταστραφούμε».

Η αλήθεια είναι πως το δεύτερο λοκντάουν μας βρήκε όλους πιο «έμπειρους» και
προετοιμασμένους. Οι άνθρωποι της εστίασης και όλος αυτός ο χώρος που μας νοστιμίζει την καθημερινότητα, αφού στην
πρώτη καραντίνα είδαν τις δουλειές τους
να κατακρημνίζονται, στη δεύτερη πήραν
την κατάσταση στα χέρια τους και αποφάσισαν οι περισσότεροι να δουλεύουν
προσφέροντας πια τις υπηρεσίες και τα
αγαθά τους όχι επιτόπου στα καταστήματά τους αλλά παρέχοντάς τα στο σπίτι μας
μέσω delivery αλλά και take away. Όπως
λένε οι περισσότεροι, το να συνεχίζουν
τις δραστηριότητές τους έστω και με τα
μαγαζιά τους κλειστά είναι κάτι που τους
δίνει μια αίσθηση κανονικότητας, τους
βοηθάει ψυχολογικά και φέρνει χρήματα στο ταμείο ικανά να καλύψουν κάποια
έξοδα, να κρατήσουν τους εργαζόμενους στη θέση τους, να αντιμετωπίσουν
καλύτερα τα πράγματα όταν η ζωή επανέλθει σε κανονικές συνθήκες. Από την
άλλη, εμείς οι πελάτες-καταναλωτές μπορεί να έχουμε χάσει τη «φυσική» επαφή
με τα αγαπημένα μας στέκια αλλά τώρα
πια με ένα τηλέφωνο ή με ένα κλικ στον
υπολογιστή μπορούμε να χαρούμε όλα
τα ωραία τους στο σπίτι. «Έχει τα μυστικά
του το ντελίβερι», μας λέει ο Ηλίας Μαμαλάκης, παλιά καραβάνα στον χώρο, με τα
«Μπουκιά και Συχώριο» του σε Ψυχικό
(2114114040) και Κηφισιά (2108000110), να
προμηθεύουν ζεστό σπιτικό φαγάκι –σε
μια ακτίνα που ξεκινάει από τους Αμπελοκήπους και φτάνει μέχρι την Εκάλη–, όχι
μόνο τώρα στην καραντίνα αλλά εδώ και
χρόνια. «Πρέπει να είναι juicy, να κρατάει
τα ζουμάκια του, να έχει καλή συσκευασία,
να έχει προσιτή τιμή. Μεγάλη μάχη γίνεται
με τις εταιρείες διανομής, παίρνουν μεγάλη
προμήθεια αλλά με τις τωρινές καταστάσεις
μπαίνουν κι άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, όπως η Amazon που κάνει και στη χώρα μας
διακίνηση food παραγγελιών, ο ΟΤΕ, ενώ
αναμένονται κι άλλες. Στο προηγούμενο λοκντάουν οι παραγγελίες είχαν μικρή πτώση,
ο κόσμος μαγείρευε πιο πολύ, τώρα από τις
πρώτες μέρες έχουμε δει μια αύξηση περίπου 15%, πιστεύω πως θα ανέβει κι άλλο».

Αργυρώ Mπαρμπαρήγου παπαδακης

Το ντελίβερι
που έγινε
γκουρμέ
Τον καιρό της καραντίνας στη μάχη του ντελίβερι έχουν μπει όχι μόνο οι «συνήθεις ύποπτοι, δηλαδή πίτσα-σουβλάκι-μπέργκερ
αλλά και πολλά καλά εστιατόρια. «Το είχαμε
δει το έργο από την πρώτη καραντίνα» λέει η
Αργυρώ Μπαρμπαρήγου, ιδιοκτήτρια του
γνωστού ψαροεστιατόριου Παπαδάκης
(2103608621), στο Κολωνάκι. «Είμαστε ανοιχτά για να αισθανόμαστε καλύτερα και για να
έχουν οι εργαζόμενοί μας δουλειά. Φτιάχνουμε
κάθε μέρα σπιτικό φαγητό, πάντα με φρέσκα υλικά. Πιάτα που μπορούν να πηγαίνουν με ντελίβερι, γιατί δεν μπορούν όλα… Φτιάχνουμε κότσι
με πουρέ, γιουβαρλάκια, σαλάτες με σούπερ
φουντς, πιάτα γι αυτούς που κάνουν διατροφή,
ψάρι με χόρτα. Καθημερινά φτιάχνουμε πολλά
πιάτα ημέρας, αν κάποιος θέλει ψάρι μεγάλο στη
σχάρα μπορεί να μας το παραγγείλει δυο μέρες
πριν και εμείς θα φροντίσουμε να πάει όπως
πρέπει στην πόρτα του». Είναι ένα θέμα το fine

dining και πώς μπορεί να γίνει η μεταφορά
του από την κουζίνα του εστιατορίου στο
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IT RESTAURANT

σπίτι, γι’ αυτό και επιχειρηματίας με εστιατόριο «υψηλής γαστρονομίας» στην περιοχή του κέντρου μου λέει: «Δεν είμαστε ακόμη
έτοιμοι για ντελίβερι, όμως πάνω σ’ αυτό δουλεύουμε γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα με
τον κορωνοιό, αυτή η κατάσταση θα τραβήξει σε
μάκρος, οπότε πρέπει όλοι να στραφούμε και σ’
αυτό. Φυσικά αλλάζοντας το μενού μας σε κάτι
πιο “καθημερινό”, ντελίβερι και fine dining δεν
έχουν καλές σχέσεις».

Παρόλα αυτά ο Χριστόφορος Πέσκιας έστησε το Different & Different The Box,
ένα μαγικό κουτί μέσα στο οποίο κλείνει
όλη τη μαγειρική του τέχνη και στη στέλνει στο σπίτι. Μπορείς να παραγγείλεις στο
differentndifferent@gmail.com μέσα από ένα
πληθωρικό μενού πιάτα που αγγίζουν την
τελειότητα, να τα παραλάβεις αυθημερόν ή
να κάνεις παραγγελία 2 μέρες πριν για ένα
πιο tailor made μενού, αν θέλεις κάτι ιδιαίτερο. Ο Άρης Βεζενές, έχει αρχίσει από το
καλοκαίρι την αποστολή του Ekiben, το οποίο είναι ένα, και πάλι, κουτί, εμπνευσμένο
από τα boxes που πωλούνται στην Ιαπωνία
με ατομικά γεύματα. Μέσα του περιέχει όλα
τα νόστιμα του Birdman που σου έρχονται
φτιαγμένα με εξαιρετικές πρώτες ύλες και

στη σωστή θερμοκρασία (fb: ekiben Athens).
Με παραλαβή από το κατάστημα καθώς και
με ντελίβερι μπορεί κανείς να γευτεί και
τα πιάτα του άλλου του εστιατορίου του
Vezene (2107232002), πίσω από το Χίλτον.
Το διεθνούς φήμης και σούπερ fine dining
Matsuhisa είναι από τα πρώτα που μπήκαν
στον χορό του ντελίβερι και μπορεί να σου
στείλει στο σπίτι ένα δείπνο υψηλών προδιαγραφών και μάλιστα με πανάκριβα πολυτελή αυτοκίνητα (www.matsuhisaathens.
com).
Η ομάδα των «4», ο Βαγγέλης Λιάκος, ο
Σπύρος Λιάκος, ο Περικλής Κοσκινάς και
ο Μάνος Ζουρνατζής μπορεί να κατέβασαν
ρολά στο Base Grill και στο ψαροφαγικό Τραβόλτα, διατηρούν όμως ανοιχτά το Hoocut
(2103240026), προμηθεύοντάς μας αχτύπητα σουβλάκια αλλά και την Cookoovaya
(2107235005), προσφέροντας 2 μενού «διαφορετικών ταχυτήτων». Το ένα περιλαμβάνει πιάτα του κλασικού μενού του εστιατορίου ενώ ετοιμάζουν να προσφέρουν
και ένα πιο «στα μέτρα σου» μενού κατόπιν
συνεννόησης και παραγγελίας.

FRANKIE
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HOUSE OF WINE

Γεύματα για
όλη την ημέρα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ DIFFERENT BOX

Α ΛΑ ΓΚΡΕΚ

ΤΟ ΜΠΟΣΤΑΝΙ

Σαν έτοιμος από καιρό δηλώνει και ο Δημήτρης Χριστοφορίδης με τα εστιατόριά του Frankie και Nice ‘n’ Easy. «Και στα
δύο Frankie (frankierestaurant.gr), Κολωνάκι
και Νέα Ερυθραία είχαμε ήδη ντελίβερι και
στο πρώτο λοκντάουν πήγαμε καλά. Έτσι αποφασίσαμε να προσφέρουμε και το μενού
των Nice ‘n’ Easy (niceneasy.gr), σε Κολωνάκι
και Κηφισιά με ντελίβερι. Στέλνουμε από το
πρωί, πρωινά, χυμούς, brunch και όλα μας τα
πιάτα σε συσκευασίες bio κρατώντας όλα τα
μέτρα ασφαλείας».
Πρωινά, brunch και πολλά πιάτα προσφέρει και το γνωστό σε όλους It (itrestaurant.
gr). Με ανοιχτό το ντελίβερι αλλά και το κατάστημα της Σκουφά για on the go, κάθε
μέρα από τις 12 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μπορεί να μας προμηθεύσει από καφέ,
σάντουιτς, vegan και vegetarian προτάσεις
μέχρι πιάτα ημέρας, «έντεχνα» και πειραγμένα, αλλά και πιο καθημερινά όπως φασολάκια κι άλλα λαδερά, κοκκινιστό κρέας που κυρίως ζητάνε οι εργαζόμενοι στα
γραφεία του κέντρου.
Το αγαπημένο Άμα Λάχει της Καλλιδρομίου (2103845978), προσαρμόζεται κι αυτό
στα νέα δεδομένα και με ντελίβερι μπορεί
να σου στείλει τα περισσότερα από τα πιάτα του από το πρωί μέχρι το βράδυ. «Έχουμε κάνει το μενού μας πιο “εστιατορικό”, δηλαδή όχι μόνο μεζέδες αλλά και πολλά μαγειρευτά όπως σούπες, κόκκορα με χοντρό
μακαρόνι, αλλά μεγάλη γκάμα έχουμε και σε
πρωινά και brunch, πίτες χωριάτικες, γαλατόπιτες, τηγανίτες, αυγά» μας λέει ο ιδιοκτήτης του Αλέξανδρος Παπαδόπουλος.

Στείλε μου
τα καλύτερα
Στις μέρες μας μεγάλη άνθηση γνωρίζουν
και όλα εκείνα τα μικρά ή μεγαλύτερα μαγαζιά που μπορούν να σου στείλουν είτε
έτοιμο μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό για…
άμεση απόλαυση είτε τα υλικά για να τα
μαγειρέψεις μόνος σου. Μιλώντας με την
κυρία Ελένη Δρόσου από το marathos.gr
που χρόνια προμηθεύει με σπιτικό φαγητό
όλη την Αθήνα, μαθαίνω πως υπάρχουν
έτοιμα φαγητά, ταψιά take n bake, δηλαδή
παραγγέλνεις, σου έρχεται, και το μόνο
που έχεις να κάνεις είναι να το ψήσεις να
το φας ζεστό ζεστό, αλλά και meal kits όπου ζητάς το φαγητό της αρεσκείας σου,
λες και αριθμό μερίδων και σου έρχεται
κουτί με όλα τα υλικά μεριδοποιημένα καθώς και οδηγίες ώστε να μαγειρέψεις μόνος σου.
Δόξες μεγάλες κατά πώς φαίνεται ζουν και
τα χασάπικα αλλά και τα μανάβικα στις γειτονιές τα οποία τις μέρες του λοκντάουν
δεν σταματούν να κάνουν «παραδόσεις
κατ’ οίκον». Τα μανάβικα μάλιστα έχουν τα
περισσότερα εξελιχθεί σε μικρά deli καθώς δεν αρκούνται μόνο στη συνήθη τους
μαναβική, την οποία έχουν εμπλουτίσει
ακόμη και με τα πιο δυσεύρετα ζαρζαβατικά –aka παστινάκι, λίτσι και ντομάτες «τί-
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γρης»–, αλλά πολύ συχνά μπορούν να σε
εφοδιάσουν και με λοιπά προϊόντα μικρών
παραγωγών, όπως ρύζια, τυριά, κάποια
αλλαντικά, ζυμαρικά, φρέσκα αυγά και
ψωμιά από όλη την Ελλάδα.
Ο Στέλιος Χαρκιολάκης, που διατηρεί το
γνωστό στους foodies μανάβικο Το Μποστάνι (2177080091) στο Παγκράτι, μας
λέει: «Στην προηγούμενη καραντίνα έγινε
το σώσε! Μας παίρνανε τηλέφωνο για παραγγελίες από όλη την Αθήνα, μέχρι και από
τον Γέρακα! Ντελίβερι ζητάνε συνήθως οι
μεγαλύτερες ηλικίες, οι foodies έρχονται
από το μαγαζί». Στο Μποστάνι, διάσημο
για τη μεγάλη ποικιλία του, θα βρεις από
γλυκοπατάτες μέχρι φρέσκο κουρκουμά,
εξυπηρετεί με διανομές όλο το Παγκράτι,
με ελάχιστη παραγγελία τα €12.

Και
του πουλιού
το γάλα
Και δεν είναι μόνο αυτά. Με ένα τηλεφώνημα ή ένα κλικ στο λάπτοπ μπορείς να παραγγείλεις για το σπίτι χειροποίητο φύλλο
για ζύμες, φρέσκα ζυμαρικά για να κάνεις
τις δικές σου μακαρονάδες, ποντιακά μαντί, γαλλικά πατέ και φουαγκρά. Το πολύ
καλό Veritable του Αλαίν Παροντί στο Νέο
Ψυχικό (Ά. Σικελιανού 8, 2111829109), είναι
κάθε μέρα ανοιχτό και προσφέρει με take
away όχι μόνο τα υπέροχα έτοιμα πιάτα
του αλλά και σπιτικά φτιαγμένο σολομό
gravlax με 3 τρόπους, πατέ, φουά γκρα,
λουκάνικα, σπιτικές τερίν, μουρταδέλα αγριογούρουνου με τρούφες, καταπληκτικά τυριά αλλά και ωραία γαλλικά κρασιά.
Τώρα που είπα κρασιά με χαρά να θυμηθώ
και την κουβέντα που είχα με τον Τάσο Πικούνη από το επίσης πολύ γνωστό House
& Wine (www.houseofwine.gr, 2106773315):
«Παρότι τα μαγαζιά της εστίασης, που είναι
και ο βασικός μας πελάτης, είναι κλειστά,
βλέπουμε τεράστια αύξηση από ιδιώτες. Στο
πρώτο λοκντάουν είχαμε αύξηση πωλήσεων
45%! Πελάτες που ήρθαν και έμειναν. Έχουμε
και φυσικό κατάστημα στο Χαλάνδρι αλλά
τώρα η μεγαλύτερη κίνηση γίνεται online.
Διαθέτουμε μια τεράστια γκάμα με 850 περίπου ετικέτες ελληνικών κρασιών και άλλες
350 περίπου διεθνείς. Κοντά σε αυτά και πολλά ποτά, αποστάγματα, πολλά και σπάνια
ουίσκι».
Αυτά λοιπόν, και σίγουρα η προσπάθεια
όλων είναι τεράστια ώστε και σε μας να μη
λείψει τίποτα αλλά και οι συναφείς επιχειρήσεις να συνεχίσουν να ζουν περιμένοντας τις καλύτερες μέρες. Και να σκεφτούμε μάλιστα ότι δεν έχουν έρθει τα Χριστούγεννα και τα ρεβεγιόν, όπου πολύ θα
ήθελα να μας έβλεπα όλους έξω αλλά κάτι
με κάνει να αμφιβάλλω, και φαντάζομαι
ότι τότε είναι που θα δούμε τους πάντες να
μας στέλνουν τα πάντα κατ’ οίκον… Τρέχω
μάλιστα να παραγγείλω γιατί μαθαίνω ότι
βγήκαν τα πρώτα χριστουγεννιάτικα γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες και
άλλα πολλά, και ο φίλος μου Στέλιος Παρλιάρος με τη Sweet Alchemy του στέλνει
κι αυτός ντελίβερι και σε λίγη ώρα θα τα
έχω στο σπίτι! A
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ON THE ROAD AGAIN
αρακολουθώ από κοντά τα τεκταινόµενα του εξηλεκτρισµού
στο global automotive field και
αισθάνοµαι σαν την εποχή που
ο Χριστιανισµός σαν η νέα θρησκεία ισοπέδωνε στο διάβα του τα πάντα. Ακόµα και
τις φωνές διαµαρτυρίας ότι καταργεί δεδοµένα, ανατρέπει την ηρεµία της επιφάνειας της λίµνης, ακόµα και ότι καταστρέφει. Και παρατηρώ και σήµερα το τι γίνεται µε την ηλεκτροκίνηση. Μία θύελλα,
που προηγούµενό της δεν έχει υπάρξει, η
οποία παρασέρνει και κονιορτοποιεί στο
διάβα της αντιδράσεις για το πόσο πράσινη είναι, για το πόσο πραγµατικά αποδοτική στην οδηγική ευχαρίστηση, αλλά και
για το πόσο –ούσα σε νηπιακή κατάσταση
ακόµη– µπορεί να µας δώσει απρόσκοπτα
την ελευθεριότητα των µετακινήσεων που
ευαγγελίστηκε και αφειδώς πρόσφερε το

Π

αυτοκίνητο ως ανακάλυψη στη ζωή του
ανθρώπου.
Είναι λογικό ότι πολλά δεν είναι καλώς
καµωµένα, το ethical code πολλών οργανισµών θα δοκιµαστεί –κυρίως στον τρόπο εξόρυξης και εκµετάλλευσης των σπάνιων γαιών– η αυτονοµία ακόµα υπόσχεται αλλά χρειάζεται δουλειά για να πείσει
και διάφορα άλλα που, όπως συµβαίνει
σε κάθε νέα (;) ανακάλυψη, περνάνε από
συµπληγάδες αµφισβητήσεων.
Για τον δε προβληµατισµό για το πόσο
µπορεί να εξαπλωθεί σε ολική παγκόσµια
κλίµακα η ηλεκτροκίνηση και αν µπορεί
να βρεθεί ακόµα και στο πιο αποµονωµένο
χωριό της Ινδίας, υπάρχει η απάντηση. Η
οποία είναι πολύ εύκολη και «εφιαλτική»
για τους διώκτες των πηνίων.
Πρόσφατα, εν έτη 2020, βρέθηκα στην
ορεινή Ναυπακτία στα σύνορα µε Ευρυ-

τανία και Φωκίδα. Ξέρετε ότι ένα µεγάλο
εµβαδόν πολλών τετραγωνικών χιλιοµέτρων δεν έχει πρατήριο υγρών καυσίµων;
Μάλιστα σε τέτοια έκταση που κάτοικοι ή
επισκέπτες ζουν µε το άγχος της έλλειψης
βενζίνης ή diesel. Και όµως! ∆είτε κάτι ενδιαφέρον: Κανένα χωριό, όσο ορεινό κι αν
είναι στην Ελλάδα, αλλά και στο συντριπτικό σε επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης
µέρος της γης, δεν είναι χωρίς ρεύµα! Που
σηµαίνει ότι µε λίγους ταχυφορτιστές και
µερικά wallbox και εξελιγµένες µπαταρίες
σε αυτονοµία, το άγχος της µετακίνησης
θα είναι ανύπαρκτο.
Ναι, λοιπόν. Ο εξηλεκτρισµός είναι η νέα
θρησκεία της αυτοκίνησης και έχει και τον
αδιαµφισβήτητο άγιό της. Μένει να βρούµε ηµεροµηνία εορτασµού…

>>

12 - 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 A.V. 21

AV

HIS T OR Y

Η ηλεκτροκινηση
περασε και απο
την ελλαδα, αλλα
δεν εμεινε για πολυ
Ματιές στα ορόσημα της ηλεκτροκίνησης και πώς αυτή έκανε
κι ένα περιπετειώδες πέρασμα και από τη χώρα μας
Του Θωμά Κ. Ευθυμίου

Γ
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από 56:44 το 2012 σε 74:26 το 2019. Από τον
Μάρτιο του 2020, το Tesla Model 3 είναι το ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, με πάνω από
500.000 μονάδες.

Το ελληνικό δαιμόνιο
Πάντα θα υπάρχει τέτοιο και θα απαντάται σε
όλα τα μήκη και πλάτη της γης επειδή ακριβώς οι Έλληνες κουβαλάνε μέσα τους μίξη
στοιχείων από Αριστοφάνη και Περικλή μέχρι
και Μέγα Αλέξανδρο.
Η παρατολμία, το ρίσκο, η ξεροκεφαλιά, ο
φθόνος, η βλακεία, και εντέλει η χαιρεκακία
είναι στοιχεία που εμπεριέχονται στο εγχείρημα της κατασκευής ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Οι αναφορές πάρα πολλές, τα άρθρα
που έχουν γραφτεί για αυτό και τα ντοκιμαντέρ είναι αρκετά για να σας δώσουν πλήρη
εικόνα για την προσπάθεια κατασκευής του
Enfield-Neorion 8000 στη Σύρο. Δεν θα μπω
σε λεπτομέρειες γιατί έχω την εντύπωση ότι
έχουν ειπωθεί πολλά για την απόπειρα του αείμνηστου εφοπλιστή Γιάννη Γουλανδρή να
δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη Σύρο στις αρχές
της δεκαετίας του ’70.
Όπως πληροφορούμαστε από τις πλούσιες
αναφορές σχετικά με το θέμα, στο διαδίκτυο,
το Enfield-Neorion 8000 υπήρξε το πρώτο
σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ευρείας
παραγωγής παγκοσμίως. Διέθετε εξαιρετική
αεροδυναμική (με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,29), μια και ο αεροδυναμικός συντελεστής του ήταν μικρότερος κι από μοντέλα
της Porsche! Είχε καλαίσθητο σχεδιασμό, το
πλαίσιό του ήταν αλουμινένιο (ενάντια στη
διάβρωση), ενώ τα στάνταρ εσωτερικής σχεδίασης ήταν παρόμοια με τη Rolls Royce (π.χ.

δερμάτινα καθίσματα). Κυκλοφόρησαν δε δύο εκδόσεις του μοντέλου: το «Bicini» και το «Μiner».
Oι εκδόσεις Bicini και Miner ήταν
ελληνικής σχεδίασης από τον
σχεδιαστή Γ. Μιχαήλ, στηριζόμενες στα ίδια ηλεκτρομηχανολογικά μέρη, όμως ποτέ δεν πέρασαν από έλεγχο crash test.
Το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο κατασκευάστηκε στη Σύρο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο
του 1973.
Όλα τα Ε8000 προωθήθηκαν στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Όπως πληροφορούμαστε από σωρεία άρθρων που αναζητήσαμε και βρήκαμε,
η επίσημη αιτία που δεν έλαβε ποτέ έγκριση
για την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα ήταν
η αδυναμία φορολόγησής τους… Τα στελέχη της εταιρείας έκαναν φιλότιμες προσπάθειες προώθησης της κυκλοφορίας τους και
στην Ελλάδα, αλλά δεν υπήρξε απάντηση
από πλευράς δημοσίου όσον αφορά τη φορολόγησή τους. Μάλιστα είχε γίνει κρούση
σε εταιρείες του δημοσίου και την Ολυμπιακή
Αεροπορία. Αλλά δεν ευοδώθηκε ποτέ τέτοιο
πλάνο, και ξεμείναμε με τις φωτογραφίες από
τις σχετικές διαφημίσεις της εποχής…
Το υψηλό κόστος κτήσης του αυτοκινήτου, η
μειωμένη αυτονομία του αλλά και η μεταβατική περίοδος από τη Χούντα στη Μεταπολίτευση ήταν οι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες
που οδήγησαν στο λουκέτο του εργοστασίου
του Enfield 8000.
Το πολιτικοοικονομικό παρασκήνιο, ωστόσο,
κάνει λόγο για μία αντίφαση όσον αφορά την
περίοδο παραγωγής και το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο της εποχής. Η περίοδος της
κρίσης του πετρελαίου θα φάνταζε ιδανική
για την ανάπτυξη ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. Και σε αυτό στόχευε ο Γουλανδρής.
Ωστόσο η κύρια επιχειρηματική δραστηριό-

τητα του εφοπλιστή ήταν τα τάνκερ, κάτι που ενδεχομένως να τον
έφερε σε κόντρα με το πετρελαϊκό λόμπι. Και όταν έπρεπε να διαλέξει η πλάστιγγα να έγειρε προς
τα καύσιμα.
Ένα Enfield 8000 το οποίο αναζήτησε και βρήκε στη Βρετανία ο κ. Αλέξανδρος Μαρντζίδης
που το ανακατασκεύασε με δικές του συντονιστικές ενέργειες, και πλέον υπάρχει στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης.

Επιμύθιο
«Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα»… Αυτή είναι η
πορεία μας ως έθνος. Πυροβολούμε τα πόδια
μας μόλις δούμε κάποιος συμπατριώτης μας
να δημιουργεί. Προσχήματα, βλακεία, ευθυνοφοβία, κολλημένα συνδικαλιστικά μυαλά,
γραφειοκρατία, ασχετοσύνη και εντέλει γενική απροθυμία των κυβερνήσεων να δώσουν
σάρκα και οστά σε μεγαλεπήβολα εγχειρήματα που έγιναν σε αυτό τον τόπο. Μια ματιά
για το πόσα εργοστάσια συναρμολόγησης
υπήρχαν στην Ελλάδα και γιατί σήμερα δεν υπάρχει κανένα, θα είναι αρκετή να κατανοήσει
κανείς ότι ένας συνδυασμός των παραπάνω
λόγων ήταν η αιτία να χαθούν από τη χώρα
μας δεκάδες τέτοια εργοστάσια.
Και για τους λόγους που τα διώξαμε εμείς, για
αυτούς τους λόγους τα «αγκάλιασε» η Τουρκία,
άλλες βαλκανικές χώρες, μέχρι και η Σλοβενία…
Κλείνοντας θα σας προτείναμε να αναζητήσετε στο Cosmote TV Plus την ταινία του συναδέλφου Μιχάλη Σταυρόπουλου «Ανάμεσα σε
δύο νησιά: Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Σύρου»
και το σχετικό άρθρο του κ. Παναγιώτη Κουλουμπή στο διαδίκτυο, μια και αμφότερα χαρακτηρίζονται από τη σφαιρική, αμερόληπτη
αλλά και αναλυτική προσέγγιση. A

Φωτό: web

ια να έχει νόημα ο τίτλος και το
lead μας, να ξεκινήσουμε με την
καταγεγραμμένη γενική ιστορία
της ηλεκτροκίνησης. Κατά τας γραφάς, τα ηλεκτρικά οχήματα εμφανίστηκαν για
πρώτη φορά στα μέσα του 19ου αιώνα και μάλιστα είχαν απασχολήσει αρκετά το κοινό, μια
και ένα ηλεκτρικό όχημα διατηρούσε το ρεκόρ ταχύτητας εδάφους έως το 1900. Το υψηλό κόστος όμως, η χαμηλή τελική ταχύτητα
και η μικρή αυτονομία ηλεκτρικών οχημάτων
μπαταρίας, σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης του 20ού αιώνα,
οδήγησαν σε παγκόσμια μείωση της χρήσης
τους ως ιδιωτικού χαρακτήρα οχήματα. Όμως, τα ηλεκτρικά οχήματα συνέχισαν να
χρησιμοποιούνται με τη μορφή εξοπλισμού
για φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εμπορευμάτων και δημόσιων μεταφορών – ιδίως
σιδηροδρομικών οχημάτων.
Στις αρχές του 21ου αιώνα, το ενδιαφέρον για
ηλεκτρικά και άλλα οχήματα εναλλακτικών
καυσίμων έχει αυξηθεί λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για τα προβλήματα που σχετίζονται με τα οχήματα με υδρογονάνθρακες,
συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς στο περιβάλλον που προκαλείται από τις εκπομπές
των ρύπων τους, αλλά και τις ραγδαίες βελτιώσεις στην τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων.
Από το 2010, οι συνδυασμένες πωλήσεις όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των
φορτηγών κοινής ωφέλειας έφτασαν το
1 εκατομμύριο μονάδες που παραδόθηκαν
παγκοσμίως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016,
και έφτασαν τα 3,3 εκατομμύρια μονάδες τον
Δεκέμβριο του 2018. Ας δούμε εδώ κάτι ενδιαφέρον: Ο παγκόσμιος λόγος μεταξύ των ετήσιων πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων
μπαταρίας και υβριδικών plug-in αυξήθηκε

Tο Enfield 8000
υπήρξε το πρώτο
σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο
ευρείας παραγωγής παγκοσμίως.
Υπό συνθήκες, θα
μπορούσε να είχε
αλλάξει τη βιομηχανική μοίρα της
Ελλάδας. Αλλά είχε
την ατυχία να μη
συναντήσει οραματιστές σαν τον
ιδρυτή του στην
άλλη πλευρά της
όχθης…
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smart EQ Fortwo
We are all electric!

Με τη φράση «We are all electric», η smart µας συστήνει την έκδοση
ΕQ, που πρωτοπορεί για ακόµα µια φορά. Πιο ανεξάρτητο,
ανανεωµένο, φουτουριστικό και «καθαρό» από ποτέ, µια και διατίθεται
πλέον µόνο σε ηλεκτροκίνητες εκδόσεις καταργώντας τους κινητήρες
εσωτερικής καύσης.
Της Ελένης Χελιώτη
ìåÝóôå ôá íÀôéá óá÷ ëáé óëåæôåÝôå
Ûîá áùôïëÝîèôï ðÞìè÷... πώς το
οραµατιζόσαστε; Μικρό, ευέλικτο, γρήγορο, cute, κοµψό;
∆εν χρειάζεται να το πείτε. Σκέφτεστε ήδη
το smart: ένα αστικό σύµβολο. Ένα αυτοκίνητο σταθµό στους πολυσύχναστους,
θορυβώδεις, λατρεµένους δρόµους της
Αθήνας µας. Ένα αυτοκίνητο που πρωτοπόρησε όταν για πρώτη φορά κόσµησε
την πόλη µας, πρωτοπορεί για ακόµα µια
φορά καθότι, πιο ανεξάρτητο, ανανεωµένο, φουτουριστικό και «καθαρό» από
ποτέ, τα νέας γενιάς Fortwo και Forfour
διατίθενται πλέον µόνο σε ηλεκτροκίνητες εκδόσεις καταργώντας τους κινητήρες
εσωτερικής καύσης.

Κ
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Πάντα αναζητούσα συνδυασµούς που δεν έβρισκα! Οµορφιά, πρακτικότητα, ευελιξία, άνεση,
ευφάνταστο και λειτουργικό περιβάλλον, επιδόσεις… Ξεκίνησα και εγώ την πορεία µου αναζητώντας το φαινοµενικά ανύπαρκτο. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν κυνηγούσα µάγισσες, γιατί η
smart, εισάγοντάς µε στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, µου έδωσε σε µια άκρως ανανεωµένη και
καλαίσθητη συσκευασία, όλα όσα αναζητούσα.
Τώρα αναζητώ κάτι άλλο… Προσχήµατα και δικαιολογίες για να καθυστερήσω να φτάσω στον
εκάστοτε προορισµό µου: στο σπίτι, στους φίλους µου, στη δουλειά µου, στα µαγαζιά… για να
οδηγώ το smart µου όσο περισσότερο γίνεται.
Για να απολαµβάνω όλα όσα έψαχνα, και όλα όσα
πλούσια προσφέρει το µικρό µου θαύµα. Αναρωτιέµαι πόσοι άλλοι βρίσκονται σαν και µένα
σε όλο τον κόσµο, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς.
Όσοι από εµάς ψάχναµε όλα αυτά τα στοιχεία
µαζί θα πρέπει τηλεπαθητικά να µεταφέραµε τις
επιθυµίες µας στη smart, η οποία µας «άκουσε»
και µπόρεσε να κάνει την ευχή µας πράξη. Τη φαντασία µας, πραγµατικότητα.
Οι νύχτες µου πια φωτίζονται διαφορετικά: το
νέο Smart φωτίζει τις διαδροµές µε διαρκή αλλαγή της εικόνας των πίσω φώτων, ανάλογα µε την
απόσταση και τη γωνία που έχει ο εξωτερικός
παρατηρητής από το αυτοκίνητο. Νέα και κοινά
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είναι τα πίσω φωτιστικά σώµατα που ειδικά στις
ακριβές εκδόσεις τους µε πυκνές φωτοδιόδους
δηµιουργούν ένα αισθητικό και οπτικό αποτέλεσµα βγαλµένο απευθείας από κάποιο µελλοντικό
concept.
Πιο σηµαντικό όµως όλων είναι η ασφάλεια, αυτή που µας επιτρέπει να απολαµβάνουµε όλα τα
υπόλοιπα χωρίς άγχος και ανησυχία. Εκτός από
τους αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, όλα τα
νέα µοντέλα smart διαθέτουν επίσης αερόσακο
γονάτων για τον οδηγό, δύο αερόσακους λεκάνης/θώρακα στις πλάτες καθισµάτων οδηγού και
συνοδηγού, αερόσακους κεφαλής στην επένδυση πόρτας και ενεργή υποβοήθηση πέδησης.

Ã¢¸ ¡¿Á Æ°ª
Η ηλεκτροκίνητη οδηγική εµπειρία ανοίγει µια νέα
διάσταση στην οδηγική απόλαυση, ενώ ο σχεδόν
αθόρυβος ηλεκτροκινητήρας φροντίζει ώστε τίποτα να µην επηρεάζει την οδηγική απόλαυση.
Το νέο, αµιγώς ηλεκτροκίνητο smart κινεί ένας
ηλεκτροκινητήρας µέγιστης απόδοσης 82 ίππων
(60 kW ) και ροπής 160 Nm, η κίνηση µεταφέρεται άµεσα στους πίσω τροχούς, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 130 χλµ./
ώρα. Στο φλέγον θέµα της αυτονοµίας, η ονοµαστική τιµή είναι 159 χλµ. κατά NEDC (133 χλµ. σε
κύκλο WLTP), ενώ το έξυπνο cruise control και το
σύστηµα πλοήγησης που µε µοτίβο ηµιαυτόνοµης οδήγησης κάνει το smart να φρενάρει όποτε
µπορεί για ανάκτηση ενέργειας µέσω της πέδησης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αντλώ από το
αρχείο µου, γνωρίζω ότι τo smart EQ fortwo έχει
κατανάλωση ρεύµατος σε µικτό κύκλο: 19,3-17,0
kWh/100 χλµ και εκποµπές CO2 σε µικτό κύκλο:
0 γρ/χλµ .
Τέλος, όταν µε το καλό επιστρέψω στο σπίτι ή
το πρωί στο γραφείο µου, θα ασχοληθώ µε τη
φόρτισή του. Μπελάς; Όχι καλέ… Τα νέα smart
µπορούν να φορτιστούν και µε ταχυφορτιστή 22
kWh που επιτρέπουν φόρτιση από το 10% µέχρι
το 80% σε 40 λεπτά ανάλογα µε την παροχή του
δικτύου, ενώ σε οικιακό δίκτυο ένα 6ωρο είναι
αρκετό για να γεµίσουν οι µπαταρίες ιόντων λιθίου ενεργειακής χωρητικότας 17,6 kWh. Εναλλακτικά είναι διαθέσιµο και το οικιακό wallbox των
4,6 kW που µπορεί να φορτίσει από 10%-80% σε
τρεισήµισι ώρες. ●

Η smart,
εισάγοντάς µε
στην εποχή της
ηλεκτροκίνησης, µου έδωσε
σε µια άκρως
ανανεωµένη
και καλαίσθητη
συσκευασία,
όλα όσα αναζητούσα. Τώρα
αναζητώ κάτι
άλλο… Προσχήµατα και
δικαιολογίες
για να καθυστερήσω φτάσω
στον εκάστοτε
προορισµό µου:
στο σπίτι, στους
φίλους µου, στη
δουλειά µου,
στα µαγαζιά…
για να οδηγώ το
smart µου όσο
περισσότερο
γίνεται.
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Ένας «Αλφίστα» στη χώρα της πρίζας!
Η τελειότητα δεν είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Και γω άνθρωπος είµαι, γιατί να είµαι τέλειος; Σίγουρα εν µέσω
οικονοµικής δυσπραγίας και του Save the Earth παροξυσµού, µοιάζω µε τη µύγα µες στο γάλα επιµένοντας να κάνω κατάθεση
ψυχής άπαξ εβδοµαδιαίως στο βενζινάδικο. Του Σπύρου Σκουφιά, χειρουργός ουρολόγος

↘

-Καληµέρα αφεντικό. Γέµισέ το…
-Πάλι, ρε γιατρέ; Πολύ καίει το εργαλείο. Θα σε βάλει φυλακή!
-Και τι ήθελες να κάνω; Να τα τρώω
στον τζόγο; Καλύτερα να µου τα τρώει η γριά
Ιταλίδα…
-Πάρε ένα καινούριο από αυτά τα ηλεκτρικά
να γλιτώσει το πορτοφόλι σου, να γλιτώσουµε
και εµείς από τη σκατόφατσά σου κάθε βδοµάδα…
Και κάπως έτσι οι διπλωµατικές µου σχέσεις
µε τον αντιπαθητικό βενζινά διακόπηκαν µια
και καλή. Να σας πω την αλήθεια ποτέ δεν
τον χώνεψα τον τύπο, κοίταζε το Alfa µε ένα
βλέµµα που αναρρωτιόµουν συνεχώς πόσες
γαλάζιες χάντρες χρειαζόταν να προµηθευτώ
για να αποκρούσω το µάτιασµα… Που θα µου
πει εµένα ότι καίει πολύ το καµάρι µου. Λες και
δεν το ήξερα από µόνος µου…. Βρε λες; Στην
εποχή της ηλεκτροκίνησης, των υβριδικών
παντός τύπου, της εξοικονόµησης ενέργειας,
της προστασίας του περιβάλλοντος, εγώ εξακολουθώ να κυκλοφορώ µε το βενζινοβόρο
θηριάκι που µόλις κολλήσει στην κίνηση ή κινηθεί λιιιίγο πιο σβέλτα, ο δείκτης της βενζίνης παίρνει φόρα, φόρα κατηφόρα.
Κοιτώντας τα πράγµατα αντικειµενικά και αναλύοντας τα δεδοµένα, η πραγµατικότητα
µπορεί να µε κολλήσει στον τοίχο. Έπρεπε ήδη
να το είχα στείλει για απόσυρση, ανακύκλωση,
scrap και αποτέφρωση, και να έχω πάρει σβάρνα τις αντιπροσωπείες συλλέγοντας φυλλάδια
και προσφορές για τον διάδοχο. Έναν διάδοχο που σίγουρα θα είναι πιο οικονοµικός στη
χρήση, λιγότερο απαιτητικός στη συντήρηση,
φιλικότερος προς το περιβάλλον και σίγουρα
πιο αποδεκτός από τον κοινωνικό µου περίγυρο (και το υπουργείο και την εφορία επίσης). Ο
βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς! Αµ δε…
Η τελειότητα δεν είναι χαρακτηριστικό της
ανθρώπινης φύσης. Και γω άνθρωπος είµαι,
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γιατί να είµαι τέλειος; ∆εν αναφέροµαι σε τάσεις αυτοκαταστροφής, αλλά σε απλές αδυναµίες. Σίγουρα εν µέσω οικονοµικής… δυσπραγίας και του save the earth παροξυσµού,
µοιάζω µε τη µύγα µες στο γάλα επιµένοντας
να κάνω κατάθεση ψυχής άπαξ εβδοµαδιαίως
στο βενζινάδικο. Η µυρωδιά της αµόλυβδης,
το γουργουρητό του ρελαντί, το ουρλιαχτό
κοντά στον κόφτη είναι ερεθίσµατα που δεν
προτίθεµαι να απωλέσω, τουλάχιστον όσο
δεν είναι ποινικά κολάσιµα. Μετά βλέπουµε...
Πες µε οπισθοδροµικό, παλιοµοδίτη ή αρχαιολάγνο. Πες µε περιβαλλοντικά ανάλγητο. ∆εν
θα το πάρω προσωπικά….
Μεγάλωσα στη χρυσή δεκαετία του ’90, τότε
που το µωβ χαρτονόµισµα µε τον Γεώργιο Παπανικολάου γέµιζε δυο ντεπόζιτα και µένανε
και ρέστα για διόδια, καφέδες και τυρόπιτα για
τον δρόµο. Θυµάµαι τον εαυτό µου να περιµέ-

νει καρφωµένος στο παράθυρο της κουζίνας
πως όσο τα αναλογικά όργανα της Spider µου
µέχρι να δει την κόκκινη 75 Turbo του θείου να
φτιάχνουν τη µέρα, όσο τα ρετρό χειριστήριά
στρίβει από τη γωνία και να κουτρουβαλάω τη
της µε κάνουν να χαµογελάω και όσο το στροσκάλα για την καθιερωµένη κυριακάτικη βόλφάρισµα του βενζινοβόρου µοτέρ της διεγείρει
τα. Θυµάµαι τις άπειρες βόλτες χωρίς προοριτα επινεφρίδιά µου, τόσο εγώ θα επιµένω να τη
σµό και σκοπό µε το κυπαρισσί Fiat Tipo, όταν
φουλάρω 100άρα και να ανακαλύπτω λόγους
πρωτοέπιασα το δίπλωµα οδήγησης στα χέρια
για περισσότερη οδήγηση.
µου και το 1400άρι Φιατάκι έµοιαζε Maserati
Η ζωή είναι γεµάτη σταυροδρόµια και επιλογές.
στα µάτια µου. Τότε, που ως φοιτητής έκοβα
Επιλογές που θα σε δικαιώσουν ή που θα σε κάαπό πάντου, µόνο για να βάζω βενζίνες….
νουν να µετανιώνεις την ώρα και τη στιγµή…
Τότε που άρχισαν τα δύσκολα, τότε που η οιΖυγίζεις τα θέλω και τα µπορώ σου και διαλέκονοµική κρίση έκοβε περιττά
γεις ποια οδό θα ακολουθήσεις.
έξοδα και χαρακτήριζε πολυτέΚαι αφού το διαβολάκι µε τη µάΗ µυρωδιά της
λειες πράγµατα αυτονόητα ως
νικα της αµόλυβδης στο χέρι συαµόλυβδης, το
εκείνη τη στιγµή και γω έκανα
νεχίζει να µε τσιγκλάει χαµογεγουργουρητό
δυο δουλειές για να ταΐζω και
λώντας χαιρέκακα, εγώ δεν έχω
του ρελαντί, το
να συντηρώ το όχηµα.
άλλη επιλογή από το να επιµένω
ουρλιαχτό κοντά
Τώρα πλέον, σχεδόν 15 χρόνια
να στηρίζω την επιλογή µου. Η
στον κόφτη είναι
µετά, µπορώ να πω µε σιγουριά
εικοσάχρονη πλέον κατάµαυρη
ερεθίσµατα που
Ιταλίδα µου (µην κάνεις ατυχείς
δεν προτίθεµαι
συνειρµούς, αν ήταν γυναίκα
να απωλέσω,
θα είχε βγει στη σύνταξη και όχι
τουλάχιστον όσο
πρόωρη) αποτελεί µονόδροµο.
δεν είναι ποινικά
Με συγκινεί, µε ταλαιπωρεί, µε
κολάσιµα. Μετά
τσαντίζει, µε πληγώνει οικονοµιβλέπουµε…. Πες
κά, µε απογειώνει, µε κάνει να µη
µε οπισθοδροµιβαριέµαι ποτέ! Μου δηµιουργεί
κό, παλιοµοδίτη,
συναισθήµατα, χαρούµενα ή όχι
αρχαιολάγνο. Πες
λίγη σηµασία έχει για µένα… ∆εν
µε περιβαλλοντιείναι άχρωµη, δεν είναι τέλεια,
κά ανάλγητο. ∆ε
αλλά για µένα είναι η οµορφόθα το πάρω προτερη του κόσµου. Είτε πηγαίνοσωπικά...
ντας αξηµέρωτα νυσταγµένος
στη δουλειά, είτε ταξιδεύοντας
στην Εθνική, είτε στρίβοντας σβέλτα τον έρηµο
Μπράλο µε κάνει να τη θέλω ακόµα πιο πολύ.
Μέχρι το επόµενο βενζινάδικο που θα σταµατήσω για να σβήσω τη δίψα της!
Μια ζωή βάζω βενζίνες… Αξίζει; Definitely
YES, που λένε και στο χωριό µου.
-Αφεντικό, γέµισέ το! A

SKODA OC TAV I A GR A ND COUP E
Η καλύτερη Octavia όλων των εποχών!
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Ένα συναρπαστικών χώρων οικογενειακό coupe µε µοντέρνα σχεδίαση και καινοτόµες τεχνολογίες,
διαθέσιµο από plug-in υβριδικά και ήπια υβριδικά (mild hybrid) κινητήρια συστήµατα,
µέχρι κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και φυσικού αερίου!
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

éá ôè Skoda, è Octavia ως best seller
έχει τεράστια σηµασία. Γι’ αυτό
και αναδιαµόρφωσε πλήρως το
µοντέλο, µε αποτέλεσµα σύµφωνα µε την τσέχικη εταιρεία να είναι η
καλύτερη Octavia όλων των εποχών, όντας
ακόµα πιο ευρύχωρη, πρακτική και ακόµη
πιο ασφαλής από ποτέ άλλοτε.

θρωτός και υλοποιείται σε διαφορετικά επίπεδα,
µε µία µεγάλη, ελεύθερη κεντρική οθόνη.
Παράλληλα, νέα και µαλακά υλικά προσδίδουν
στο εσωτερικό µία premium αύρα. Ο νέος περιβαλλοντικός -ambient- φωτισµός LED φωτίζει
έµµεσα τις µπροστινές πόρτες, το ταµπλό και τα
πόδια.
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Στα συστήµατα infotainment, η νέα Octavia έχει εξοπλιστεί µε την πιο σύγχρονη έκδοση του
αρθρωτού πίνακα ψυχαγωγίας και προσφέρει
εξαιρετική συνδεσιµότητα. Υπάρχει επιλογή από
τέσσερα διαφορετικά συστήµατα infotainment
τελευταίας γενιάς µε οθόνες από 8,25 έως 10 ίντσες, ενώ το προηγµένο Virtual Cockpit διαθέτει
οθόνη 10,25 ιντσών και είναι ακόµα φιλικότερο
στον χρήστη. Ο οδηγός µπορεί να επιλέξει από
τέσσερις διαφορετικές διατάξεις.
Όσον αφορά στην άνεση και την ασφάλεια, η νέα
Octavia διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά από οχήµατα µεγαλύτερων κατηγοριών, µε ένα ολόκληρο φάσµα νέων συστηµάτων ασφάλειας και
υποβοήθησης που υποστηρίζουν τον οδηγό.
Εκτός από πέντε θύρες USB-C, διαθέσιµο είναι και
το phone box για επαγωγική φόρτιση κινητών
τηλεφώνων ενώ ένα υψηλής πιστότητας ηχοσύστηµα της Canton εξασφαλίζει κορυφαία ακουστική εµπειρία για οδηγό και επιβάτες.

Γ

Εξωτερικά, η Octavia Grand Coupe παρά τις µεγάλες της διαστάσεις δείχνει πολύ αρµονική και
δυναµική, ενώ παράλληλα, το κουπέ σχήµα εξασφαλίζει άριστη αεροδυναµική, η οποία µε την
σειρά της παίζει σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική
κλίµακα του µοντέλου το οποίο είναι ακόµα µεγαλύτερο σε σχέση µε το προηγούµενο. Η χωρητικότητα του πορτµπαγκάζ της Grand Coupe
έχει χωρητικότητα 600 λίτρα, 10 περισσότερα
από την προηγούµενη γενιά, τιµή απόλυτα εντυπωσιακή!
Η νέα σχεδιαστική γλώσσα της Skoda, ορίζει τη
νέα φιλοσοφία στο εσωτερικό το οποίο συνδυάζει µεγάλους χώρους και εξαιρετική λειτουργικότητα µε υλικά υψηλής ποιότητας και έξυπνες
λεπτοµέρειες.
Στο ολοκαίνουργιο εσωτερικό, η νέα Octavia διαθέτει νέο τιµόνι µε δύο ακτίνες, προαιρετικά θερµαινόµενο. Αν παραγγελθεί ως πολυλειτουργικό,
διαθέτει νέα κουµπιά ελέγχου και κυλιόµενους
διακόπτες που επιτρέπουν τον χειρισµό συνολικά 14 διαφορετικών λειτουργιών, µε τον οδηγό
να έχει πάντα τα χέρια του στο τιµόνι.
Ο επανασχεδιασµένος πίνακας οργάνων είναι αρ-
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Για πρώτη φορά, η σειρά περιλαµβάνει ένα plug
in hybrid, την Octavia iV, καθώς και την Octavia
RS iV. Στην Octavia iV, ένας βενζινοκινητήρας 1.4

TSI και ένας ηλεκτροκινητήρας παρέχουν συνραµετροποιεί στοιχεία του αυτοκίνητου όπως
δυασµένη ισχύ 204 ίππων (150 kW). Με τη χωη ανάρτηση και το σύστηµα διεύθυνσης, επιλέρητικότητα των 37 Ah που παρέχει ενέργεια 13
γοντας οδηγικά προφίλ µέσω του Driving Mode
kWh, η µπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης
Select. ∆ιαθέσιµη είναι επίσης και τετρακίνηση.
επιτρέπει µια ηλεκτρική αυτονοµία µέχρι 60 χλµ.
SIMPLY CLEVER
στον κύκλο WLTP. Η ισχύς των κινητήρων κυµαίνεται από 110 έως 204 ίππους. Παράλληλα, µε τα
Φυσικά, ως ένα γνήσιο µοντέλο Skoda, η νέα
17,7 κιλά φυσικού αερίου (CNG) στις δεξαµενές
Octavia Grand Coupe έχει πολλά Simply Clever χατης, η Octavia G-TEC έχει αυτονοµία έως και 523
ρακτηριστικά που προσφέρουν ακόµα περισσόχιλιόµετρα µε CNG. Οι εκδόσεις e-TEC που είναι
τερη άνεση και ευκολίες στην καθηµερινότητα.
εφοδιασµένες µε έναν από τους τεΑνάµεσά τους πολλά νέα, όπως οι δύο
λευταίους βενζινοκινητήρες 1.0 TSI
θήκες αποθήκευσης smartphone στις
της γενιάς EVO ή 1.5 TSI διαθέτουν
πλάτες των µπροστινών καθισµάτων,
Αποκαλύπτοήπια υβριδική τεχνολογία, όταν είτο πακέτο Sleep, το οποίο κάνει το ντεντας την τελευναι εξοπλισµένες µε αυτόµατο κιµπούτο του στην Octavia ως επιλογή,
ταία γενιά της
βώτιο ταχυτήτων DSG και µπαταρία
µε δύο άνετα, µεγαλύτερα προσκέεγκαίρως για
ιόντων λιθίου 48 Volt.
φαλα για στήριξη στα πίσω καθίσµατην 60ή επέτειό
Οι πετρελαιοκινητήρες 2.0 TDI EVO
τα, συνοδευόµενα από µια κουβέρτα.
της, η Skoda
εφαρµόζουν µια νέα επεξεργασία
Επιπλέον, νέα ανασυρόµενα σκιάδια
έκανε ένα σηκαυσαερίων «διπλής δοσολογίας»,
για τα πίσω παράθυρα, µια πολυλειµαντικό βήµα
όπου η έγχυση του AdBlue γίνεται
τουργική θήκη αποθήκευσης – για ένα
µπροστά.
µπροστά από τους δύο καταλυτιπαλτό, για παράδειγµα– κάτω από το
Η Octavia συκούς µετατροπείς, οι οποίοι είναι δικάλυµµα πίσω πόρτας, ηλεκτρικές
νέβαλε σε µεατεταγµένοι ο ένας µετά τον άλλο.
κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά
γάλο βαθµό στη
Τέλος, η νέα Octavia είναι το πρώτο
και πολλά άλλα.
θετική ανάπτυµοντέλο της Skoda µε τεχνολογία
Η τιµή της νέας Skoda Octavia αρχίζει
ξη της εταιρείας
shift-by-wire για τη λειτουργία του
από τις 19.500 ευρώ για την έκδοση
και της µάρκας
DSG, η οποία µεταδίδει ηλεκτρονιOctavia Grand Coupe Ambition 1.0 TSI
τις τελευταίες
κά την επιλεγµένη από τον οδηγό
110 PS, ενώ παρέχεται δυνατότητα
έξι δεκαετίες,
ταχύτητα στο κιβώτιο.
απόκτησης µε το πρόγραµµα Skoda
συνεπώς η νέα
Στα διαθέσιµα κινητήρια συστήµαOne και µε άτοκη χρηµατοδότηση. Η
γενιά θα παίξει
τα, η τέταρτη γενιά της Octavia, δινέα Octavia καλύπτεται από εγγύηση
τον ρόλο της
αθέτει το Dynamic Chassis Control,
4 ετών ή 60.000 χλµ. για τα µηχανικά
στη διατήρηση
που επιτρέπει στον οδηγό να παµέρη. ●

αυτής της θετικής εξέλιξης
διαχρονικά.

12 - 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 A.V. 27

AV

T ES T DR I V E

τοµέα της απόλαυσης της οδήγησης (τον δικό της
σηµαντικό ρόλο εδώ παίζει η νέα πίσω ανάρτηση
πολλαπλών συνδέσµων που λειτουργεί προς όφελος της οδικής συµπεριφοράς).
Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα επιλογής της κίνησης
είτε µε τον συνδυασµό των δύο κινητήριων µονάδων, είτε αποκλειστικά µε τον ηλεκτροκινητήρα,
χωρίς µάλιστα εκπτώσεις στον τοµέα των επιδόσεων, αφού η διαθέσιµη ηλεκτρική ισχύς επιτρέπει τις
άνετες και οικονοµικές µετακινήσεις στην πόλη. Σε
αυτή τη λειτουργία περιορίζεται και ο θόρυβος, για
τον οποίο έχουν ληφθεί επιπλέον µέτρα, όπως τα
ηχοµονωτικά εµπρός κρύσταλλα, ενώ παράλληλα
µε δεδοµένες τις µηδενικές εκποµπές CO2 κατά τη
λειτουργία αυτή, η υβριδική έκδοση του C5 µπορεί
να εισέρχεται σε ζώνες περιορισµένης κυκλοφορίας, που είναι ανοιχτές µόνο για τα οχήµατα µηδενικών ρύπων - ZEV (Zero Emissions Vehicles).

¼ÃÄÆ¹ª¸
Και επειδή η ηλεκτροκίνηση πρέπει να χαλαρώνει
και όχι να αγχώνει τον οδηγό, η φόρτιση της µπαταρίας είναι τώρα ευκολότερη (από 2 έως 7 ώρες
το αργότερο) και µπορεί να προγραµµατιστεί προκειµένου να επωφεληθεί κανείς από το µειωµένο
τιµολόγιο του ρεύµατος, χρησιµοποιώντας είτε
την κεντρική οθόνη αφής στο ταµπλό του αυτοκινήτου, είτε την εφαρµογή για κινητά «My Citroën».
Σε κάθε περίπτωση η παρουσία του βενζινοκινητήρα εγγυάται ότι δεν θα µείνετε ποτέ στον δρόµο από µπαταρία, ενώ δίνει και τη δυνατότητα
πραγµατοποίησης µεγάλων ταξιδιών, ακόµα και
απρόβλεπτων, στη διάρκεια των οποίων πολύτιµος σύντροφος αποδεικνύονται τα 20 συστήµατα
υποβοήθησης της οδήγησης που διαθέτει το νέο
επαναφορτιζόµενο υβριδικό Citroën. Μεταξύ δε
αυτών, ιδιαιτέρως χρήσιµο είναι το Highway Driver
Assist (υποβοήθηση κίνησης σε αυτοκινητόδροµο),
ένα σύστηµα αυτόνοµης οδήγησης επιπέδου 2.

CITROEN C5 AIRCROSS SUV PLUG-IN HYBRID
Οικονοµία και άνεση
σε οικολογικό φόντο!
Η Plug-in
υβριδική
έκδοση του
C5 Aircross,
έρχεται στην
ελληνική
αγορά, για να
ικανοποιήσει
τις οικολογικές
και οικονοµικές
ανησυχίες του
σύγχρονου
οδηγού,
µηδενίζοντας
τους ρύπους
και ελαχιστοποιώντας
το κόστος
κίνησης.

å òáçäáÝï òùõíÞ ïé åîáììáëôéëÛ÷
íïòæÛ÷ ëÝîèóè÷ στην παγκόσµια κινητικότητα κατακτούν
ολοένα και περισσότερο την
επιλογή του αγοραστικού κοινού, και
θαρρείς πως ο κόσµος άρχισε να βλέπει
τη θετικότητα του στόχου για περιορισµό
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης συνολικά.
Και η αυτοκινητοβιοµηχανία στο σύνολό
της κινείται το ίδιο ταχύτατα να καλύψει
αυτές τις απαιτήσεις.
Και κάπου εδώ έρχεται η νέα πρόταση
της Citroen, η οποία εξελίσσει ένα ακόµα
βήµα παρακάτω τη δέσµευσή της για εξηλεκτρισµό της µάρκας σε µεγάλο εύρος
έως το 2023. Και η πρόταση αυτή ακούει
στο όνοµα νέο C5 Aircross SUV Plug-in
hybrid. Που σύµφωνα µε τη µάρκα, το ëcomfort class SUV αυτό συνδυάζει άριστα
οικονοµία, άνεση & επιδόσεις µε σεβασµό
στο περιβάλλον.

Του Θωµά Κ.
Ευθυµίου

Και αν ο περιορισµός του αποτυπώµατος των ρύπων στην ατµόσφαιρα είναι ένας στόχος που είναι
εξ ορισµού µακροπρόθεσµος, ο αγοραστής αναζητά –ακόµα πιο έντονα στις µέρες µας– τη βραχυ-
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πρόθεσµη παράµετρο, που είναι η οικονοµία στην
τσέπη του. Σύµφωνα µε τη Citroen, λοιπόν, το νέο
C5 Aircross SUV Plug-in hybrid δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής απαλλαγής από την επίσκεψη στο
πρατήριο βενζίνης, χάρη στην plug in υβριδική τεχνολογία την οποία ενσωµατώνει, και η οποία µε
τη σειρά της δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του
να πραγµατοποιεί όλες τις καθηµερινές του µετακινήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρική λειτουργία,
αξιοποιώντας την αυτονοµία των 55 χιλιοµέτρων
(πρωτόκολλο WLTP) που προσφέρει η 13,2 kWh
µπαταρία ιόντων λιθίου.

Æ Ã Ë µ Ä ¹ ¢¹ º Ã ªË Á Ã¤Ã
Το το νέο C5 Aircross SUV Plug-in hybrid κινούν από
κοινού ή και ξεχωριστά ένας 4-κύλινδρος turbo
βενζινοκινητήρας 1.6 λίτρων PureTech µε ισχύ 180
ίππων, προδιαγραφών Euro 6, που συνδυάζεται
µε έναν ηλεκτρικό κινητήρα 80 kW (περίπου 109
ίππων), ο οποίος είναι εγκατεστηµένος µεταξύ του
βενζινοκινητήρα και του εξηλεκτρισµένου ë-EAT8
αυτόµατου κιβωτίου ταχυτήτων 8 σχέσεων. Η κίνηση µεταδίδεται στους εµπρός τροχούς, η συνδυασµένη ισχύς του συστήµατος φτάνει τους 225
ίππους, ενώ η ροπή τα 320 Nm – χαρακτηριστικά
που εγγυώνται, από τη µία, ασφαλή προσπεράσµατα και, από την άλλη, κάτι περισσότερο στον

Το νέο C5 Aircross
SUV Plug-in hybrid
σηµατοδοτεί την
ενεργειακή στροφή
της Citroen η οποία
µέχρι το 2023 θα διαθέτει ηλεκτρικές
εκδόσεις στο 80%
της γκάµας της,
ενώ το 2025 όλα
τα µοντέλα της θα
συνοδεύονται από
κάποια εν γένει ηλεκτρική έκδοση.

Αδιαπραγµάτευτο στοιχείο για τα µοντέλα της
Citroen, τα οποία έχουν την τύχη, το χάρισµα ή αν
θέλετε το πλεονέκτηµα να διαθέτουν σε οδηγό και
επιβάτες τα σπάνιας άνεσης καθίσµατά τους που
αποτελούν πλέον σηµείο αναφοράς για όλα τα µοντέλα της µάρκας. Γνωστά ως Advanced Comfort,
έχουν την εντυπωσιακή ικανότητα να φιλτράρουν
τις ανωµαλίες του οδοστρώµατος και να προσφέρουν µεγάλη άνεση στην οδήγηση, προσφέροντας µια εξαιρετική εµπειρία µετακίνησης για όλους τους επιβάτες, αφού καθιστά το ταξίδι, κυριολεκτικά ξεκούραστο!
Αξίζει να σηµειωθεί ότι και στην plug-in υβριδική έκδοσή του, το SUV C5 Aircross εξακολουθεί να είναι
το καλύτερο µοντέλο της κατηγορίας από άποψη
δυνατοτήτων διαµόρφωσης, αξιοποιώντας στο
έπακρο τα τρία αυτόνοµα, συρόµενα, ρυθµιζόµενα και αναδιπλούµενα πίσω καθίσµατα. Ενώ χάρη
στην έξυπνη αποθήκευση της µπαταρίας υψηλής
τάσης κάτω από τα πίσω καθίσµατα, οι διαθέσιµοι
χώροι δεν επηρεάστηκαν, µε το νέο µοντέλο να
διαθέτει ένα εξαιρετικά µεγάλο πορτµπαγκάζ 460
έως 600 λίτρων (ανάλογα µε τη θέση των καθισµάτων), κάτι που αποτελεί ρεκόρ για την κατηγορία
των plug-in υβριδικών C-SUV. ●
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Ο NΤΟΝΑΛΝΤ

ΤΡΑΜΠ

ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Πιθανότατα, µαζί µε την παραξενιά που φέρνουν τα ηλεκτροκίνητα, οι Αµερικανοί νιώθουν
να χάνουν τον ροµαντισµό των αυτοκινητοδρόµων µε τα συχνά funky βενζινάδικα που
αποτελούν µέρος της επίπλωσης του τοπίου
Της Σώτης Τριανταφύλλου

Τ

Ο 2016 Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΕΞΕΛΕΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟσχεση να ενισχύει την παραδοσιακή παραγωγή προϊόντων, τις εργοστασιακές θέσεις εργασίας και προπάντων τον «παγκόσµιο κόµβο» της αυτοκινητοβιοµηχανίας στις µεσοδυτικές πολιτείες. Η επιτυχία των αυτοκινήτων
συµβολίζει την αµερικανική οικονοµική ευρωστία και το ιδεώδες
του ατοµισµού: η ευρωπαϊκή αµφισβήτηση της αυτοκίνησης δεν
έχει φτάσει στις αµερικανικές ακτές.
Στη διάρκεια της προεδρίας του ο Ντόναλντ Τραµπ περιέγραψε
την αµερικανική αυτοκινητοβιοµηχανία ως ξέφρενα αναπτυσσόµενη και το Μίσιγκαν ως την Εδέµ των µεγάλων επενδύσεων, αποδίδοντάς τες στη µείωση του corporate tax και στην προσωπική
διαπραγµατευτική του ικανότητα, στο ταλέντο του να προσελκύει
επενδυτές. Πριν από λίγες µέρες, στις προεκλογικές συγκεντρώσεις έλεγε ότι οι συνοµιλίες του µε τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σίνζο
Άµπε (που παραιτήθηκε προσφάτως) οδήγησαν στη δηµιουργία
πέντε νέων εργοστασίων στην ευρύτερη περιοχή του Ντιτρόιτ:
στην πραγµατικότητα, έγιναν τέσσερις ιαπωνικές επενδύσεις για
κυψέλες καυσίµων και µία για κατασκευή αυτοκινήτων· οι σχετικές αποφάσεις είχαν ληφθεί πριν από την εκλογή του Ντόναλντ
Τραµπ. Πρόκειται για την κοινοπραξία της Honda και της General
Motors στο Μπράουνστοουν που, στην ουσία, φτιάχνει µπαταρίες
απασχολώντας εκατό εργαζοµένους: η εν λόγω επένδυση είχε
ανακοινωθεί το 2013.
Ο απερχόµενος πρόεδρος επανέλαβε πολλές φορές ότι δεν είχε
χτιστεί εργοστάσιο αυτοκινήτων τα τελευταία σαράντα δύο χρόνια
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κι ότι κατά την προεδρία του η αυτοκινητοβιοµηχανία άνθισε. Όµως,
τόσο η Volvo όσο και η Mercedes-Benz δηµιούργησαν καινούργια εργοστάσια ήδη από το 2015, και µάλιστα στη Νότια Καρολίνα, όχι στο
Μίσιγκαν, το οποίο, µετά από πολυετές κύµα ανεργίας και εγκατάλειψης, έχει ανακάµψει, ενώ η Νότια Καρολίνα χρειάζεται βιοµηχανική
τόνωση. Το 2006 η General Motors (που σηµαίνει Chevrolet, Buick,
GMC, Cadillac και Holden) έχτισε εργοστάσιο συναρµολόγησης ελαφρών οχηµάτων στην περιοχή του Λάνσινγκ: η κρίση που κλόνισε
την αµερικανική αυτοκινητοβιοµηχανία στη δεκαετία του 1980 είχε
ήδη ξεπεραστεί από πολύ παλιότερα µε διαδοχικές συγχωνεύσεις
όπως της Fiat-Chrysler, µε τη δηµιουργία συγκροτηµάτων παραγωγής Jeep στο Τολίντο και προπάντων µε τον προσανατολισµό στα
υβριδικά και στα ηλεκτρικά. Κι αυτό παρά τη σχετική µείωση της
κατανάλωσης η οποία, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του Ντόναλντ
Τραµπ, κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του: στην
πραγµατικότητα, η παραγωγή και οι πωλήσεις µειώθηκαν από το
2016 και ακόµα περισσότερο από τότε που άρχισε η πανδηµία.

Ο παράγοντας ηλεκτροκίνηση
Όσο για τα ηλεκτροκίνητα, η προεδρία Οµπάµα είχε στηρίξει την
παραγωγή και τη χρήση τους µε χαµηλή φορολογία και µε κίνητρα
όπως ελεύθερο πάρκινγκ και απρόσκοπτη είσοδο στη λωρίδα κυκλοφορίας των οχηµάτων πολλών επιβατών (λεωφορεία, pooling
κτλ). Χωρίς ωστόσο εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Κι όµως, η ηλεκτροκίνηση θα µπορούσε να συµβάλει στο σχέδιο των ΗΠΑ να

αποκτήσουν πλήρη αυτάρκεια σε πετρέλαιο χρησιµοποιώντας
άλλες µορφές ενέργειας. Πιθανότατα, µαζί µε την παραξενιά που
φέρνουν τα ηλεκτροκίνητα, οι Αµερικανοί νιώθουν να χάνουν τον
ροµαντισµό των αυτοκινητοδρόµων µε τα συχνά funky βενζινάδικα που αποτελούν µέρος της επίπλωσης του τοπίου: στις αρχές
της δεκαετίας του 1980, όταν άρχισαν να καταργούνται τα κλασικά
αµερικανικά αυτοκίνητα και να παίρνουν ευρωπαϊκή µορφή, ήταν
πολύ πιο πρόθυµοι να υιοθετήσουν τη νέα τεχνολογία και το νέο
ντιζάιν. Το 2011 τα ηλεκτροκίνητα αντιπροσώπευαν 0,14% της αµερικανικής αγοράς, έφτασαν το 0,75% το 2014, µειώθηκαν στο
0,66% το 2015, ενώ το 2017 αντιπροσώπευαν το 1,13%, το 2018 το
2,1 και σήµερα κυµαίνονται γύρω στο 1,9% µε µεγαλύτερο καταναλωτή την Καλιφόρνια, όπου το 2019 υπήρχαν 670.000 ηλεκτρικά
plug-in. Το µπεστ-σέλερ είναι το Tesla και δεύτερο το Chevrolet. Τα
υπόλοιπα ακολουθούν ασθµαίνοντας –Nissan, Ford, Toyota, BMW–
αν και οι τιµές δεν ξεπερνούν τα 10.000 δολάρια ενώ ισχύουν ακόµα οι φορολογικές διευκολύνσεις του Οµπάµπα, παρότι ο Τραµπ
είναι εχθρικός σε οτιδήποτε σχετίζεται µε το περιβάλλον. Τον τελευταίο χρόνο η αµερικανική ηλεκτροαυτοκινητοβιοµηχανία έχει
στραφεί στον στρατό ελπίζοντας ότι σταδιακά θα αντικαταστήσει
τον στόλο του µε plug-in.

Αυτοκινητοβιομηχανία και πανδημία
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραµπ, δηµιουργήθηκαν δύο εργοστάσια συναρµολόγησης –ένα Toyota/Mazda στην Αλαµπάµα
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Φωτό: jose-carbajal @jocac

Ο Τραμπ ήταν
τυχερός ως προς
το ότι η αυτοκινητοβιομηχανία
πήγαινε πολύ
καλά από πριν
–η αμερικανική
εξάρτηση από το
αυτοκίνητο και
το σχεδόν ανύπαρκτο κίνημα
εναντίον της
αυτοκίνησης
συμβάλλουν
στην ανθεκτικότητα του τομέα–
αλλά ήταν άτυχος
ως προς τη συγκυρία της
πανδημίας

(2018) και ένα της Fiat-Chrysler στο Μίσιγκαν (2019)–, ενώ ανακοινώθηκαν τέσσερις επενδύσεις αλλά δεν χτίστηκαν εργοστάσια:
το 2017 η Renault-Nissan-Mitsubishi ανακοίνωσε τη δημιουργία
δύο σταθμών ηλεκτρικής τροφοδότησης οχημάτων στο νοτιοανατολικό Μίσιγκαν και την επένδυση 41 εκατομμυρίων στο North
American Tech Center. Η Toyota ανήγγειλε ότι θα επεκτείνει τη
μονάδα δοκιμών αυτόνομων οχημάτων. Το 2018 η Subaru ανακοίνωσε επένδυση 48 εκατομμυρίων σε «τεχνολογικό κέντρο» με
την προοπτική να δημιουργηθούν εκατό νέες θέσεις εργασίας. Ο
Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να αποσπάσει επαίνους για διαδικασίες που απλώς συνεχίζονται από την αρχή της δεκαετίας του 2000
και οφείλονται στην ίδια την αυτοδιόρθωση του συστήματος της
αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς και στις νέες τεχνολογίες.
Στη δεκαετία 2014-2016, δηλαδή προτού εκλεγεί, σημειώθηκε
πραγματική άνθηση: επεκτάσεις εργοστασίων, καινούργιες μονάδες και ανανέωση του εργοστασιακού εξοπλισμού. Οι επενδύσεις
αυτής της διετίας που υπολογίζονται σε 315 εκατομμύρια απέδωσαν πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας. Κατά την προεδρία του
–αντλώ τις πληροφορίες από το επίσημο ερευνητικό πρόγραμμα
CAR– οι επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία ήταν περίπου 174
εκατομμύρια με 285 νέες θέσεις εργασίας.
Ο Τραμπ ήταν τυχερός ως προς το ότι η αυτοκινητοβιομηχανία
πήγαινε πολύ καλά από πριν –η αμερικανική εξάρτηση από το αυτοκίνητο και το σχεδόν ανύπαρκτο κίνημα εναντίον της αυτοκίνησης
συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα του τομέα– αλλά ήταν άτυχος
ως προς τη συγκυρία της πανδημίας. Πριν από την πανδημία, από

το 2017 μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο, η αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε ανάπτυξη 5,2%, αλλά η ανάπτυξή της κατά την
προεδρία του Ομπάμα ξεπερνούσε το 11%. Δεν πρόκειται για κάποιο ρεκόρ: το οικονομικό κλίμα είναι σίγουρα ευνοϊκό, η οικονομία
φαίνεται δυναμική, αλλά είχε τα ίδια χαρακτηριστικά από το τέλος
της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 όταν η παραγωγή αυτοκινήτων είχε φτάσει στο ναδίρ μετά από πτωτική πορεία δέκα ετών.
Το 2016, στις ΗΠΑ πουλήθηκαν 17,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα
και μέχρι το 2019 οι πωλήσεις παρέμειναν περίπου σταθερές με
ελαφρώς φθίνουσα τάση που δεν ερμηνεύεται με αποκλειστικά
οικονομικούς όρους. Το διακύβευμα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν εξαρτάται από την πολιτική των προέδρων, αλλά
από τις διεθνείς συμπράξεις, συγχωνεύσεις και προπάντων από τη
ζήτηση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Προβληματισμοί
Το μείζον πρόβλημα για τις ΗΠΑ παραμένει το έλλειμμα εισαγωγώνεξαγωγών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών: το 2016 ήταν 196,5 δις·
σήμερα είναι 209 δις. Ο Τραμπ δεν προχώρησε στην επιβολή φόρου
25% που είχε προαναγγείλει για τα εισαγόμενα, παρότι μπορούσε:
τα δύο πρώτα χρόνια της προεδρίας του είχε μαζί του το Κογκρέσο·
οι Ρεπουμπλικανοί στηρίζουν τον βιομηχανικό προστατευτισμό
και αντιτίθενται στις διεθνείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Το
δεύτερο πρόβλημα, που συνυφαίνεται με τη γενικότερη στροφή
της οικονομίας στις ανεπτυγμένες χώρες, είναι η συρρίκνωση ή η

στασιμότητα των θέσεων εργασίας στον δευτερογενή τομέα: στην
αρχή της προεδρίας Τραμπ 617.000 άτομα στο Μίσιγκαν απασχολούνταν στη βιομηχανία και στις σχετικές αλυσίδες παραγωγής·
μετά από μικρές διακυμάνσεις οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία είναι
σήμερα 623.000 – πριν από είκοσι χρόνια ήταν 890.000 και πριν
από τριάντα, λίγο προτού η βιομηχανία ψηφιοποιηθεί, ήταν πάνω από ένα εκατομμύριο. Η πτωτική τάση είναι σαφής παρά την
αύξηση του πληθυσμού: αναπόφευκτα, έχει συμπαρασύρει την
αυτοκινητοβιομηχανία η οποία είναι φειδωλή στις προσλήψεις – το
ωρομίσθιο, 24,42 δολάρια, θεωρείται υψηλό συγκριτικά με άλλους
τομείς. Εξάλλου, η μεταλλουργία γενικότερα τείνει να προβαίνει σε
απολύσεις. Προσφάτως, η AK Steel έκανε περικοπές 350 θέσεων
εργασίας στο Ντίρμπορν, ενώ πέρυσι έκλεισε το εργοστάσιο στη
μητροπολιτική περιοχή του Ντιτρόιτ απολύοντας 1.500 άτομα.
Η αμερικανική Ford βρίσκεται σήμερα στην πέμπτη θέση της
παγκόσμιας κατάταξης, η κορεατική Huyndai-Kia στην τέταρτη, η
General Motors (μετά την πώληση της Opel στη γαλλική PSA) στην
τρίτη, η Toyota στη δεύτερη και η γερμανική Wolkswagen, που συνήλθε από το σκάνδαλο Dieselgate, παραμένει η δημοφιλέστερη
αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Εξάλλου, μιας και τα εργοστάσια έχουν παγκοσμιοποιηθεί και διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο (η
General Motors κατασκευάζει το Blazer στο Μεξικό και, όπως η
Ford, διατηρεί εργοστάσιο στην Κίνα) είναι πολύ δύσκολο να συνδέσει κανείς την υγεία της αυτοκινητοβιομηχανίας με τη γενικότερα υγεία της οικονομίας: η εποχή που ό,τι ωφελούσε την General
Motors ωφελούσε και τις ΗΠΑ έχει περάσει. A
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Η Opel συνεχίζει τη συστηµατική και γρήγορη ηλεκτροδότηση της γκάµας
των επιβατικών αλλά και των ελαφρών επαγγελµατικών της οχηµάτων
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

τροχούς και µπαταρία ιόντων λιθίου 13,2
kWh. Ο εµπρός ηλεκτροκινητήρας είναι
συνδεδεµένος µε ένα οκτατάχυτο, αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο δεύτερος
ηλεκτροκινητήρας, ο µετατροπέας και
το διαφορικό είναι ενσωµατωµένα στον
πίσω άξονα, παρέχοντας ελκτική πρόσφυση σε όλους τους τροχούς, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Τέλος, να σηµειώσουµε ότι το Opel Grandland X Hybrid4
µπορεί να καλύψει έως 59 km αµιγώς µε
ηλεκτροκίνηση.

OPEL CORSA -E

ï áíéçñ÷ èìåëôòïëÝîèôï
Corsa-e ëáé ôï Grandland X
Plug-In Hybrid4 κυκλοφορούν στην αγορά από το
πρώτο τρίµηνο του 2020. Το οικογενειακό Zafira-e Life van θα ακολουθήσει στο εγγύς µέλλον ως καθαρά
ηλεκτρική έκδοση, και το εντελώς
νέο Mokka, το οποίο αντιπροσωπεύει το µελλοντικό σχεδιασµό της
µάρκας Opel όπως κανένα άλλο
όχηµα, θα είναι επίσης διαθέσιµο ως
πλήρως ηλεκτρική έκδοση Mokka-e
από την αρχική του κυκλοφορία
στην αγορά. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις
του Opel Combo Life, Combo-e Life
και Combo-e Van και του εντελώς
νέου Opel Astra θα ακολουθήσουν
επίσης το επόµενο έτος.
Στόχος αυτής της νέας, εξηλεκτρισµένης εποχής, που συντελείται µε
τη συνεπή «ηλεκτρική επίθεση»,
είναι η Opel να µειώσει σηµαντικά

T
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τις εκποµπές CO2 σε σχέση µε το
πρόσφατο παρελθόν. Ενδεικτικά η
µάρκα είχε ήδη µειώσει τις µέσες
εκποµπές ρύπων του στόλου της
κατά 20 γραµµάρια έως το τέλος του
2019 σε σύγκριση µε το τέλος του
2018. Επιπλέον, το πρώτο εξάµηνο
του 2020, η Opel κατάφερε να µειώσει τις εκποµπές CO2 των οχηµάτων
της στη Γερµανία κατά 13,5% σε
σύγκριση µε την ίδια περίοδο του
προηγούµενου έτους.
Ας δούµε µερικούς από τους πιο
πρόσφατους εκπροσώπους αυτής
της σηµασιολογικής επιλογής της
Opel.

OP EL GR AN D LAN D X H Y B R I D 4
Είναι το πρώτο plug-in υβριδικό ηλεκτρικό της γερµανικής µάρκας, το οποίο
συνδυάζει την ισχύ ενός υπερτροφοδοτούµενου βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων
και δύο ηλεκτροκινητήρων, παράγο-

Η έκτη γενιά Corsa διατίθεται και µε το
αµιγώς ηλεκτροκίνητο µοντέλο µε ηλεκτρική αυτονοµία έως 337 χλµ. (WLTP2)
και είναι το µοντέλο µε το οποίο η Opel
επέλεξε το δηµοφιλέστερο µοντέλο της
µάρκας για να φέρει την ηλεκτροκίνηση
στο ευρύ κοινό.
Η µπαταρία 50 kWh µπορεί να φορτιστεί
στο 80% της χωρητικότητάς της (ταχεία
φόρτιση) σε 30 λεπτά, υποστηρίζει όλες
τις επιλογές φόρτισης –µέσω καλωδίου,
επιτοίχιου πίνακα ή ταχυφορτιστή– ενώ
καλύπτεται από οκταετή εγγύηση. Η
κατάσταση φόρτισης µπορεί να ελέγχεται µέσω της εφαρµογής «myOpel», µε
σκοπό τη βελτιστοποίηση του χρόνου
και του κόστους φόρτισης, σε όλες τις
περιπτώσεις.
Επιπλέον, η αυτονοµία µπορεί να προσαρµόζεται από τον οδηγό, ο οποίος έχει στη διάθεσή του τρία προγράµµαΟ «εκδηµοκρατισµός»
της ηλεκτροκίνητης αυτα οδήγησης, Normal, Eco
τοκίνησης είναι ταυτόσηκαι Sport. Το σύστηµα κίµη έννοια µε τις προϊονησης του Corsa-e συνδυντικές επιλογές της Opel,
άζει οδήγηση µηδενικών
η οποία πλέον περνάει σε
ρύπων µε µέγιστη οδηγική
µία εντελώς νέα εποχή
απόλαυση. Με ισχύ 100kW
έχοντας σαν ουσιαστικό
(136hp) και µέγιστη, άµεσα
ντας συνολικά 221kW
σύµµαχο την πλούσια
διαθέσιµη, ροπή 260 Nm,
(300 ίππους). Στην Ελόσο και πολύτιµη
επιτυγχάνει αξιοσηµείωτη
λάδα, το τετρακίνητο
κληρονοµιά της.
απόκριση, ευελιξία και δυµοντέλο διατίθεται µε
ναµικές επιδόσεις. Όµως η
ανώτερο εξοπλισµό
Opel δεν σταµάτησε εδώ.
στην έκδοση Exclusive στην τιµή των
Προχώρησε ακόµα παρακάτω, λανσά49.900 ευρώ. Να σηµειώσουµε εδώ ότι
ροντας το Corsa-e Rally, γινόµενη έτσι
οι αγοραστές του Grandland X Hybrid4
ο πρώτος κατασκευαστής στον κόσµο
επωφελούνται από τη νοµοθεσία που
που προσφέρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίπροβλέπει µηδενικό φόρο παροχής σε
νητο για αγώνες ράλι.
είδος, εφόσον το όχηµα εκπέµπει λιγότερο από 50 γραµ. CO2 και η λιανική τιµή προ φόρων δεν ξεπερνά τις 40.000
ευρώ.
Το σύστηµα κίνησης του Grandland X
Hybrid4 περιλαµβάνει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα άµεσου ψεκασµού
1.6 λίτρων, 147 kW/200 ίππων (πρωτόκολο WLTP), ειδικά προσαρµοσµένο για
υβριδική χρήση. Ένα σύστηµα ηλεκτροκίνησης µε δύο ηλεκτροκινητήρες (εµπρός: 81kW/110 ίππων, πίσω: 83kW/113
ίππων), µε κίνηση και στους τέσσερις

OPEL Z A FIRA -E LIFE
Ενδεικτικό της προσέγγισης της Opel για
την ηλεκτροκίνητη έκδοση του Zafira,
είναι ότι το αποκαλεί «ηλεκτρικό σαλόνι σε τροχούς»! Το Zafira-e Life είναι ένα
ηλεκτρικό όχηµα πολλαπλών θέσεων
στην κορυφή της γκάµας µε αυτονοµία
330 ή 230 χλµ (WLTP)στο οποίο έως 9 άτοµα ταξιδεύουν µε µηδενικούς ρύπους.
Ο ηλεκτροκινητήρας των 100kW (136
ίππων) διαθέτει ροπή 260Nm ενώ υπάρχει η δυνατότητα από ποικίλες επιλογές
φόρτισης, µια και ο πελάτης επιλέγει
µπαταρία 75 ή 50kWh ανάλογα µε τις
απαιτήσεις του. Το «Ηλεκτρικό Σαλόνι
σε Τροχούς» διαθέτει ηλεκτρικές συρόµενες πόρτες, αφαιρούµενα δερµάτινα
καθίσµατα, πανοραµική οροφή και προσφέρει στους επιβαίνοντες ολοκληρωµένη φιλοσοφία ασφάλειας µέσα από
τα πολυάριθµα συστήµατα υποστήριξης
οδηγού που αυξάνουν την προστασία
των επιβατών. Η Opel θα προσφέρει το
Zafira-e Life σε τρία µήκη, το καθένα ειδικά διαµορφωµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πελατών και µε δυνατότητα
µεταφοράς έως εννέα ατόµων.
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διαθέτει την ευρεία γκάµα των ενεργών
χαρακτηρισ τικών ασφαλείας Hyundai
SmartSense.
Ο καινούργιος πλήρως ψηφιακός πίνακας
οργάνων των 7,0 ιντσών εµφανίζει στοιχεία όπως ταχύµετρο, επίπεδο φόρτισης
της µπαταρίας, ροή ενέργειας και επιλογή
κίνησης. Ανάλογα µε την επιλογή κίνησης,
το χρώµα του φόντου και οι ενδείξεις προσαρµόζονται προκειµένου να παρέχουν
πάντα τις πιο σηµαντικές και χρήσιµες πληροφορίες.
Τέλος να σηµειώσουµε ότι το Kona Electric
διαθέτει µεγάλο χώρο αποσκευών µε χωρητικότητα που κυµαίνεται από 332 έως
1.114 λίτρα, καθιστώντας το ιδιαίτερα πρακτικό στην καθηµερινή χρήση.

ªÆÃÁ ¢ ÄÃ»Ã
Το Hyundai Kona Electric διατίθεται µε
δύο εκδόσεις κινητήρων, προσφέροντας
στους αγοραστές του έναν από τους ισχυρότερους ηλεκτροκινητήρες. Συγκεκριµένα, η έκδοση µε τη µεγάλη µπαταρία των
64 kWh έχει αυτονοµία 449 χιλιοµέτρων
(µικτός κύκλος κατά WLTP) και 619 χιλιοµέτρων εντός πόλης, µε µέγιστη απόδοση
204 ίππους / 150 kW και ροπή 395 Nm. Με
το 0-100 χλµ./ώρα να ολοκληρώνεται σε
7,9 δευτερόλεπτα, το Κona Electric παρέχει
µια πραγµατική fun-to-drive εµπειρία οδήγησης. Αντίστοιχα, µε την πιο µικρή µπαταρία χωρητικότητας 39 kWh, µπορεί να
καλύψει µε µια µόνο φόρτιση έως και 305
χιλιόµετρα (µικτός κύκλος κατά WLTP) καθώς και 453 χιλιόµετρα εντός πόλης. Εδώ
ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 ίππους
/ 100 kW και την ίδια πανίσχυρη ροπή 395
Nm.
Η φόρτιση της µπαταρίας ιόντων λιθίου
έως και το 80% της χωρητικότητάς της διΤο ολοκαίνουργιο Hyundai Kona Electric επιτρέπει στους πελάτες να συνδυάσουν
αρκεί περίπου 54 λεπτά µε τη χρήση τατις δύο ταχύτερα αναπτυσσόµενες τάσεις αυτοκινήτων: ηλεκτροκίνηση και στιλ SUV.
χυφορτιστή συνεχούς ρεύµατος (DC) 100
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου
kW, ενώ µε τον ενσωµατωµένο φορτιστή
των 7,2 kW, η φόρτιση µε εναλλασσόµενο
ρεύµα (AC) διαρκεί έως 9 ώρες και 35 λεπτά
°¹ ª£¸ Æ ¹ º ¸
για πλήρη φόρτιση (0%-100%) της µεγάλης
òéî íéìÜóïùíå çéá ôèî èìåëôòéëÜ
του φόντου και οι ενδείξεις προσαρµόµπαταρίας 64kWh και 6 ώρες και 10 λεπτά
έκδοση του Hyundai Kona, να
Το Hyundai Kona Electric διαθέτει µοντέρζονται προκειµένου να παρέχουν πάντα
για τη µπαταρία 39kWh.
ξεκαθαρίσουµε ότι πρωταρχικά,
νο εξωτερικό σχεδιασµό µε κλειστή µάτις πιο σηµαντικές και χρήσιµες πληροΤέλος, οι οδηγοί µπορούν επίσης να φορβασικά και καθοριστικά, αυτό
σκα στο εσωτερικό, δεσπόζει η ειδική κεφορίες. Επιπρόσθετα, το head-up display
τίζουν το αυτοκίνητό τους σε µια κοινή οιπου µας εντυπωσίασε ήταν η µεγάλη του
ντρική κονσόλα µε την έξυπνη λειτουργία
(HUD) προβάλλει τις σχετικές πληροφοκιακή πρίζα χρησιµοποιώντας το καλώδιο
αυτονοµία. Πράγµα που χρόνο µε τον
του shift-by-wire, και αν αναρωτιέστε τι
ρίες ακριβώς στο οπτικό πεδίο του οδηICCB. Η θύρα φόρτισης
χρόνο βελτιώνεται στα αµιγώς ηλεκτροείναι αυτό, θα σας πούµε ότι πρόκειται για
γού.
βρίσκεται στη µάσκα του
κίνητα οχήµατα, αλλά έχει ιδιαίτερη αξία
ένα σύστηµα µε πιεζοδιακόπτες οι οποίοι
Στην εξερεύνηση του
Εάν θέλετε να συµµετάαυτοκινήτου, δίπλα στο
να δούµε πώς το Kona επιτυγχάνει εντυουσιαστικά εκτελούν χρέη επιλογέα ταµοντέλου, στεκόµαστε
σχετε στην επανάσταση
λογότυπο Hyundai.
πωσιακά νούµερα στο πεδίο αυτό.
χυτήτων… µια και η κεντρική κονσόλα/
στο ότι διαθέτει πλειά-

N¶Ã HYUNDAI KONA ELECTRIC
Το πρώτο αµιγώς ηλεκτρικό compact SUV
της ευρωπαϊκής αγοράς!

Π

Το ολοκαίνουργιο Hyundai Kona Electric
είναι η τελευταία προσθήκη στη µάρκα
που ενισχύει την ηγεσία της εταιρείας
στον τοµέα των οικολογικών αυτοκινήτων. Συνδυάζει δε µε άριστο τρόπο τη δυναµική τάση των SUV µε την ολοένα και
αυξανόµενη αποδοχή των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων. Η Hyundai είναι η πρώτη
µάρκα στην Ευρώπη που διαθέτει ένα
πλήρως ηλεκτρικό compact SUV.
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γέφυρα του Κona Electric συνδυάζει τα
κουµπιά P, N, D και R µε τον επιλογέα shift
by wire, και ακριβώς από κάτω βρίσκεται
ένας επιπλέον µεγάλος χώρος για προσωπικά αντικείµενα. Ο καινούργιος πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7,0
ιντσών εµφανίζει στοιχεία όπως ταχύµετρο, επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας,
ροή ενέργειας και επιλογή κίνησης. Ανάλογα µε την επιλογή κίνησης, το χρώµα

δα νέων τεχνολογιών
και παρέχει ευχάριστη
ατµόσφαιρα στην καµπίνα βε λτισ τοποιώντας την εξοικονόµηση
ενέργειας, συνδυάζει
πρακτικότητα και ευρυχωρία και είναι κατάλληλο για καθηµερινή
χρήση, ενώ παράλληλα

του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αλλά δεν θέλετε
να χάσετε οφέλη που
προσφέρει ένα παραδοσιακό SUV –όπως το
πρακτικό εσωτερικό και
την υψηλή θέση οδήγησης– δεν έχετε παρά
να ρίξετε µια µατιά στο
Hyundai Kona Electric.

To Hyundai Kona Electric
έχει τιµή εκκίνησης τα
37.990 ευρώ στην έκδοση Premium 39kWh και
είναι «καθαρή» τιµή, δεν
περιλαµβάνει δηλαδή
κανένα όφελος κρατικού προγράµµατος για
την ηλεκτροκίνηση. ●
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N¶Ã TOYOTA YARIS HYBRID
Ready to go µε το «µεγάλο µικρό»
Στην πόλη, το νέο Yaris µπορεί να λειτουργεί µε µηδενικές εκποµπές ρύπων, όπως
ένα αµιγώς ηλεκτρικό όχηµα,
αλλά χωρίς το άγχος της επαναφόρτισης. Έξω από αυτήν,
θα απολαύσετε οδήγηση!

ÆÃ ¦¤¸Ä¿ª ËµÄ¹¢¹ºÃ ªËÁÃ¤Ã

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

îÛá çåîéÀ Yaris είναι έ να
αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί για να κινείται ευέλικτα στην κυκλοφοριακή συµφόρηση της πόλης, αλλά και
να σου προσφέρει ευχαρίστηση σε
αυτοκινητοδρόµους ή σε ορεινούς,
ακόµα και σε στενούς αστικούς δρόµους. Η ποιότητα κύλισης και η ευελιξία του είναι τα ατού του, αλλά όλα
αυτά τα «οφείλει» στην πρώτη εφαρµογή της φιλοσοφίας Toyota New
Global Architecture –TNGA–σε
µικρό αυτοκίνητο, µε την αρθρωτή
πλατφόρµα GA-B, πάνω στην οποία
πρόκειται να «χτιστεί» µια σειρά νέων µοντέλων. Η πλατφόρµα GA-B
είναι πρωταρχικός παράγοντας για
τις δυναµικές επιδόσεις του Yaris,
προσφέροντας χαµηλό κέντρο βάρους και πολύ µεγαλύτερη αντοχή
αµαξώµατος. Επίσης, έχει επιτρέψει
σ τους σχεδιασ τές να δηµιουργήσουν ένα πιο ξεχωριστό αυτοκίνητο µε δυναµική εµφάνιση, αλλά και
µε ελκυστική και απόλυτα δική του
ταυτότητα.

Η

°¹ ª£ ¸Æ ¹ º ¸
Το τέταρτης γενιάς Yaris έχει δεχθεί χωρίς αµφιβολία όλες εκείνες τις αλλαγές
που ζήταγαν κατά καιρούς οι αγοραστές
του, οπότε βλέποντας το νέο µοντέλο αντιλαµβάνεσαι ότι χωρίς δυσκολία θα το
χαρακτήριζες ως το πλέον όµορφο Yaris
όλων των εποχών! Υπάρχει όµως και κάτι
άλλο. Η σαφής επίδραση στο τελικό του
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διατίθεται προαιρετικά µε έγχρωµο headup display 10”. Επίσης, όλα τα νέα µοντέλα
Yaris επιτρέπουν οµαλή, ασύρµατη ενσωµάτωση smartphone µέσω Apple CarPlay
και Android Auto, ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αγαπηµένες εφαρµογές, χρησιµοποιώντας την κεντρική
οθόνη πολυµέσων 8’, ενώ είναι διαθέσιµος
ασύρµατος φορτιστής smartphone
Μάλιστα, µέσω της εφαρµογής MyToyota
περιλαµβάνονται πρακτικές και χρήσιµες
πληροφορίες για την Toyota, η λειτουργία
εντοπισµού οχήµατος, όπως και η λειτουργία «Send to car» επιτρέπει στον οδηγό
να σχεδιάζει µία διαδροµή ενώ βρίσκεται
εκτός αυτοκινήτου και να τη στέλνει στο
σύστηµα πλοήγησης.
Η οµπρέλα συστηµάτων ενεργητικής ασφάλειας Toyota Safety Sense, που περιλαµβάνει προηγµένα συστήµατα υποστήριξης οδηγού - Advanced Driver Assistance
Systems (ADAS) είναι παρούσα ενώ η λειτουργία του Pre-Collision System έχει αναβαθµιστεί, ανιχνεύοντας πεζούς την ηµέρα και τη νύχτα και δικυκλιστές την ηµέρα.
Το νέο Yaris προσφέρει επίσης για πρώτη
φορά στην κατηγορία το Intersection Turn
Assistance, που αναγνωρίζει τον κίνδυνο
σύγκρουσης µε αντίθετα ερχόµενα οχήµατα και πεζούς, όταν στρίβει σε µία διασταύρωση, ενώ κάτι πολύ σηµαντικό βλέπουµε
στη µακρά λίστα µε τα τεχνολογικά καλούδια του αυτοκινήτου: Το νέο Yaris είναι το
πρώτο µοντέλο στην κατηγορία Β και στην
Toyota που εφοδιάζεται µε κεντρικό αερόσακο, ο οποίος αποτρέπει τη βίαιη πρόσκρουση του οδηγού πάνω στο συνοδηγό
σε µία πλευρική σύγκρουση.

σχέδιο από την αγωνιστική έκδοση του
Yaris που συµµετέχει στο WRC. Αν αναρωτιέστε «πώς και γιατί» να σας πούµε ότι
το αγωνιστικό κοµµάτι έχει πολύ µεγάλο
penetration στο DNA της Toyota και σήµερα αυτό εκφράζεται µε τον καλύτερο τρόπο µέσα από την προσέγγιση σε αυτό του
νυν προέδρου της Toyota, Akio Toyoda, µε
το motorsport γενικότερα, και τη σχέση
του µε τα ράλι ειδικότερα.
Η νέα γενιά του Yaris, που είναι σχεδιασµένο και εξελιγµένο για την Ευρώπη, επιστρέφει στη φιλοσοφία «µεγάλο µικρό» που
ενέπνευσε την πρώτη γενιά του µοντέλου.
Ενώ πολλά µοντέλα της κατηγορίας B έχουν γίνει σταδιακά µεγαλύτερα σε µήκος,
το νέο Yaris είναι µικρότερο από το τρέχον

µοντέλο. Ωστόσο, αν και το συνολικό µήκος έχει µειωθεί ελάχιστα κατά 5mm, το
µεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 5 εκατ., δηµιουργώντας πρόσθετο χώρο στην καµπίνα
και φυσικά στο πορτµπαγκάζ που πλέον έχει χωρητικότητα 286 λίτρα. Μάλιστα, στην
υβριδική έκδοση, η µπαταρία είναι τοποθετηµένη κάτω από το πίσω κάθισµα για να
µην κλέβει χώρο από το πορτµπαγκάζ.

Æ ¶Ì Á Ã¤Ã¡¹ °
Έµφορτο τεχνολογιών το νέο Yaris σε κάθε
επίπεδο: ασφάλεια, συνδεσιµότητα, «επικοινωνία» µε τον οδηγό, και ένα σωρό
συστήµατα υποστήριξης και ενηµέρωσης οδηγού και επιβαινόντων. Είναι δε το
µοναδικό µοντέλο στην κατηγορία B που

Το νέο Yaris κινείται από τρεις 3-κύλινδρους ατµοσφαιρικούς βενζινοκινητήρες,
ήτοι από τον 1.0 κ.εκ. απόδοσης 72 ίππων
που διατίθεται µε χειροκίνητο κιβώτιο 5
σχέσεων, τον 1.5 κ.εκ. 121 των ίππων που
συνεργάζεται µε χειροκίνητο κιβώτιο 6
σχέσεων ή µε αυτόµατο CVT και τέλος µε
το υβριδικό σύνολο 1.5 κ.εκ. Hybrid συνδυαστικής απόδοση 116 ίππων µε αυτόµατο
κιβώτιο συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων CVT.
Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι το νέο
Yaris χρησιµοποιεί την τέταρτη γενιά υβριδικής τεχνολογίας της Toyota –η οποία µη
λησµονούµε ότι είναι η εταιρεία που καθιέρωσε, αν όχι «επέβαλε», την υβριδική
τεχνολογία– και βασικός στόχος ήταν η
επίτευξη µεγαλύτερης οδηγικής απόλαυσης µε ρυθµίσεις κατάλληλες για τους ευρωπαϊκούς δρόµους. Τέσσερα είναι βασικά
εξαρτήµατα του υβριδικού συστήµατος
του νέου Yaris: ο νέος κινητήρας Hybrid
Dynamic Force που κάνει ντεµπούτο στο
νέο µοντέλο, η νέα µπαταρία ιόντων λιθίου
ελαφρύτερη κατά 12 κιλά, το νέο υβριδικό σύστηµα µετάδοσης και η νέα µονάδα
ελέγχου ισχύος του υβριδικού συστήµατος. Τα οφέλη από την εξελιγµένη τέταρτη
γενιά της υβριδικής τεχνολογίας Toyota,
είναι η χαµηλή κατανάλωση, χαµηλότεροι
ρύποι και αναβαθµισµένη λειτουργία στο
πρόγραµµα ηλεκτροκίνησης µε υψηλότερες ταχύτητες και µεγαλύτερη αυτονοµία.
Ενδεικτικά, η νέα τέταρτη γενιά υβριδικού
συστήµατος αποδίδει 116 ίππους, µε κατανάλωση µόλις 2,9 l/100 χλµ. και εκποµπές
CO2 64 γρ./χλµ. (NEDC).

Æ¹»¶ª
Οι τιµές του νέου Toyota Yaris αρχίζουν
από τις 13.770 ευρώ για το 1.0 και το υβριδικό 1.5 από 17.335 ευρώ. Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε ότι η ελληνική αντιπροσωπεία
διατήρησε την τιµολογιακή της πολιτική
χαµήλα παρά το γεγονός ότι το µοντέλο
έχει αναβαθµιστεί συνολικά και ουσιαστικά, προκειµένου να καταστεί ενδιαφέρον
τόσο για τον υποψήφιο αγοραστή, όσο και
για να διατηρήσει πλεονέκτηµα απέναντι
στον ανταγωνισµό. 

T ECH

BLUE OR GREEN?

THE ANSWER IS BLUE = GREEN
Τα τελευταία χρόνια, αυτά τα δύο χρώµατα είναι επίκαιρα σε πολλούς τοµείς της ζωής µας,
πόσο µάλλον στην αυτοκίνηση
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των αυτοκινήτων σαν αποθήκες χιλιάδων µπαταριών. Τα πατώµατα/αποθήκες, στατιστικά και
µετά από µελέτες, έχουν τις µικρότερες καταπονήσεις σε συγκρούσεις. Παράλληλα εφαρµόζουν πολλαπλά ηλεκτρονικά συστήµατα παρακολούθησης και διαχείρισης µπαταριών που
µεγιστοποιούν την ασφάλεια χρήσης των µπαταριών χωρίς υπερθερµάνσεις.
Επίσης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας στο θέµα
των µπαταριών χρόνο µε τον χρόνο τις καθιστά
ακόµα πιο ασφαλείς και «αδρανείς» σε εξωτερικούς παράγοντες.
Στη θάλασσα, στα µεγάλα πλοία, οι µπαταρίες
βρίσκονται σε επιφανειακά απορριπτόµενα
(σε περίπτωση κινδύνου) κοντέινερ. Στα µικρά
σκάφη ελαχιστοποιείται ο σοβαρός κίνδυνος
πρόσκρουσης και µηχανικής καταπόνησης των
µπαταριών. Τέλος τα ηλεκτρονικά συστήµατα
ασφάλειας είναι παρόµοια µε των αυτοκινήτων.

ÆÃ »¶¡° ¤ ¶¹Ã Æ¸ª ° ¦¤ ÃÆ¸Æ° ª

ôèî ôåøîïìïçÝá ôá øòñíáôá αυτά
κατοχυρώνουν δύο έννοιες: Α.
τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
που έχει παραχθεί από καθαρές
πηγές (ηλιακή ή αιολική) Β. τη φιλικότητα
προς το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη µας.

Σ

Οι µεταφορές ανθρώπων και αγαθών που καταναλώνουν το µεγαλύτερο µέρος της παραγόµενης ενέργειας στη γη, θα πρέπει να εναρµονιστούν µε τα παραπάνω χρώµατα, αν θέλουµε να
συνεχίσουµε να υπάρχουµε σαν νοήµον είδος.
Για να γίνει κατανοητή η ηλεκτροκίνηση Θα πρέπει να δώσω µερικά σηµαντικά ονόµατα, ορισµούς και τα σηµαντικά χρονικά σηµεία.
• Nikola Tesla. Εφευρέτης της ηλεκτρογεννήτριας, του εναλλασσόµενου ρεύµατος και του
ηλεκτρικού κινητήρα.
• Ο ηλεκτροκινητήρας και η ηλεκτρογεννήτρια ουσιαστικά είναι η ίδια συσκευή, µια που
χαρακτηρίζονται από αντιστρέψιµη λειτουργία.
∆ηλαδή ένας κατάλληλος ηλεκτρικός κινητήρας, αν του δοθεί περιστροφική κίνηση, παράγει
ηλεκτρική ενέργεια στα σηµεία τροφοδοσίας
του. Και φυσικά το αντίστροφο! Ωραίο ε; Η ιδέα
του Nikola για τον ηλεκτροκινητήρα ξεκίνησε
από την αρχή της έλξης και της απώθησης των
πόλων των µαγνητών. Έφτιαξε λοιπόν ένα κυλινδρικό κέλυφος που γέµισε την περιφέρειά
του µε 4 κουλούρες καλωδίου (πηνία / ηλεκτροµαγνήτες) απέναντι η µία στην άλλη. Όταν έδινε
ηλεκτρικό ρεύµα σε δύο απέναντι κουλούρες
καλωδίου δηµιουργούσε έναν µαγνήτη που η µια
µεριά ήταν ο Βόρειος πόλος και η άλλη ο Νότιος.
Στη µέση του κυλίνδρου έβαλε έναν άξονα που
κατά µήκος του είχε έναν φυσικό µαγνήτη (ρότορας). Όταν οι κουλούρες των καλωδίων δεν ήταν
συνδεδεµένες µε ηλεκτρική πηγή, ο άξονας ήταν
ακίνητος. Όταν όµως φόρτιζε δύο κουλούρες, οι
ηλεκτροµαγνήτες απωθούσαν τους οµότιµους
πόλους του µαγνήτη του ρότορα και ο άξονας έκανε περιστροφική κίνηση. Μετά φόρτιζε τα άλλα δύο πηνία και οι ηλεκτροµαγνήτες ασκούσαν
έλξη στους πόλους του µαγνήτη του ρότορα και
έκανε ακόµα ένα µέρος περιστροφικής κίνησης.
Φτιάχνοντας ένα έξυπνο σύστηµα διακόπτη για
τη ρευµατοδότηση των πηνίων/ηλεκτροµαγνητών κατάφερε να κάνει τον ρότορα να περιστρέφεται κανονικά 360 µοίρες. Αυτή λοιπόν είναι
η απλή µορφή του ηλεκτροκινητήρα (ρότορας

εσωτερικά, στάτορας εξωτερικά).
• Μπαταρία. Το µαγικό κουτί που
αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια.
• Ο ελεγκτής ταχύτητας του µοτέρ
(Controller).
• Ο φορτιστής της µπαταρίας.
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Έχοντας τεχνολογικά δηµιουργήσει όλα τα παραπάνω υλικά, ο άνθρωπος τα χρησιµοποίησε πρώτα
για πολεµικούς σκοπούς. Η πρώτη
αποδεδειγµένη ηλεκ τροκίνηση
µεγάλου µέσου εφαρµόζεται στα
υποβρύχια κατά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο.
Η έρευνα και η ανάπτυξη για την
ηλεκ τροκίνηση τα χρόνια µετά
τον ∆ΠΠ βρήκαν δυσκολίες από τα
πετρελαϊκά συµφέροντα. Παρόλα
αυτά σήµερα έχουµε τα παρακάτω
αποτελέσµατα:
1. Ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης, αναστρέψιµους, µε σχετικά
µικρό όγκο και βάρος.
2. Ανάπτυξη µπαταριών µε κύριο
συστατικό το λίθιο. Αυτό σηµαίνει
ότι για την ίδια ενέργεια που αποθηκεύαµε σε µπαταρίες µόλυβδου,
τώρα µπορούµε να την αποθηκεύσουµε σε µπαταρίες λιθίου µε κατά
πολύ µικρότερο όγκο και βάρος.
• Ενεργειακή πυκνότητα µπαταρίας
οξέος µόλυβδου: 80 Wh/Lt

• Ενεργειακή πυκνότητα µπαταρίας
ιόντων λιθίου : 250 Wh/Lt
• Ενέργεια ανά κιλό µπαταρίας οξέος µόλυβδου: 30 Wh/kg
• Ενέργεια ανά κιλό µπαταρίας ιόντων λιθίου: 150 Wh/kg
3. Ταυτόχρονα βλέπουµε να βελτιώνονται ταχύτατα οι ελεγκτές
στροφών (το γκάζι στην καθοµιλουµένη), οι αυτοµατισµοί για την
εν κινήσει φόρτιση των µπαταριών
και οι φορτιστές των µπαταριών.
Άρα η συνταγή είναι έτοιµη και ο
πλανήτης εισέρχεται στην «Εποχή
του Λιθίου».

Κείµενο: Νίκος
∆ωρόπουλος
Ηλεκτρολόγος σκαφών

Ã¹ ¦ Ä Ãµ ¤¸ »°Æ ¹ ª»Ã¹
Οι προβληµατισµοί για την εφαρµογή της Ηλεκτροκίνησης στη µετακίνηση (γη, θάλασσα, αέρα) είναι
κοινοί και είναι οι παρακάτω:
•Ασφάλεια •Αξιοπιστία / Αντοχή
στον χρόνο •Αυτονοµία •Κόστος.
Το θέµα της ασφάλειας αφορά κυρίως στις µπαταρίες που υπάρχουν
στα αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα.
Η αστάθεια του υλικού του λιθίου σε
περίπτωση υπερθέρµανσής του ή
πιθανής πρόσκρουσης - παραµόρφωσης και έκθεσης στο οξυγόνο
είναι ο κύριος προβληµατισµός.
Σε αυτό το θέµα, οι εταιρείες ηλεκτρικών αυτοκινήτων χρησιµοποιούν τα «δύσκαµπτα» πατώµατα
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Οι µεταφορές
ανθρώπων και
αγαθών που
καταναλώνουν
το µεγαλύτερο
µέρος της παραγόµενης ενέργειας στη
γη, θα πρέπει
να εναρµονιστούν µε τα
παραπάνω
χρώµατα, αν
θέλουµε να συνεχίσουµε να υπάρχουµε σαν
νοήµον είδος.

Για το θέµα της αξιοπιστίας και της αντοχής στον
χρόνο, σε όλα τα µέσα (γη, θάλασσα, αέρα), η
ηλεκτροκίνηση µε λίγα λόγια είναι ο εφιάλτης
του κλασικού µηχανικού. Οι ηλεκτροκινητήρες
είναι πολύ απλές µηχανές που αποτελούνται από
δύο µέρη: τον ρότορα που στο κέντρο του βρίσκεται ο άξονας περιστροφής (κίνησης) και τον
στάτορα που είναι ο µηχανισµός που περικλείει
τον ρότορα. Αυτά τα δύο µέρη ενώνονται µεταξύ
τους µε δύο ρουλεµάν. Ελάχιστα µέρη τριβής και
κίνησης σε σχέση µε κινητήρες εσωτερικής καύσης (που αποτελούνται από: τρόµπα και σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου, σύστηµα ελέγχου
καυσίµου και ανάφλεξης, σύστηµα χρονισµού
εισαγωγής καυσίµου και εξαγωγής καυσαερίων, θαλάµους καύσης µε σύστηµα εµβόλων συζευγµένων σε στρόφαλο µε αντίβαρα, σύστηµα
λίπανσης όλων των προηγουµένων µε αντλία
λαδιού, σύστηµα ψύξης όλων των παραπάνω
µε εναλλάκτη θερµότητας µε υγρό µέσο κ.λπ.).
Νοµίζω ότι η διαφορά είναι εµφανής. Είναι προφανές ότι πιθανότητες βλαβών σε ηλεκτρικά οχήµατα είναι χαµηλές προς ελάχιστες.
Η προληπτική συντήρηση συνήθως περιορίζεται σε αναβάθµιση λογισµικού, συντήρηση κλιµατισµού, τακάκια φρένων πολύ αραιά, γιατί το
φρενάρισµα γίνεται αναστρέφοντας τα µοτέρ
σε γεννήτριες οπότε τα τακάκια και οι δισκόπλακες χρησιµοποιούνται κατά το 20%.
Για το θέµα της αυτονοµίας στην ηλεκτροκίνηση, η
τεχνολογία έχει τον πρώτο λόγο, συνεπώς έτσι βλέπουµε τα τελευταία πέντε χρόνια µεγάλες αλλαγές
στη χωρητικότητα των µπαταριών. Επίσης έµµεσα
στο θέµα της αυτονοµίας παίζει ρόλο και ο χρόνος
φόρτισης των µπαταριών, ο οποίος έχει πάρει φθίνουσα πορεία αλλά έχει ακόµα δρόµο εξέλιξης.
Στη θάλασσα το θέµα της αυτονοµίας είναι πολύ
πιο διαχειρίσιµο, µια που υπάρχουν µεγαλύτεροι
χώροι αποθήκευσης µπαταριών και σε κάποιες
περιπτώσεις το παραπάνω βάρος είναι θεµιτό.
Για το θέµα του κόστους στην ηλεκτροκίνηση,
θα πρέπει να πούµε ότι είναι σαν τον γάµο… ∆ηλαδή, είναι θέµα συµβιβασµών. Η τεχνολογία είναι καινούρια –state of the art– και δεν παρουσιάζει φθορές, δεν απαιτεί κόστος συνεργείων,
δεν απαιτεί κατανάλωση χρόνου για συντηρήσεις, η χρήση είναι εντελώς φιλική στο περιβάλλον, αθόρυβη, ανακυκλώσιµη, καθαρή και τελευταία επιδοτήσιµη. Από την άλλη, χρειάζεται
να βάλεις καλά το χέρι στην τσέπη αλλά σε πολλές περιπτώσεις όχι απαγορευτικά. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή σκάφος δεν είναι όνειρο πια. A
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Εάν οποιοσδήποτε μπορεί να
αντλήσει
ενέργεια…
πού θα βάλουμε
τον μετρητή;
Αυτό με ρώτησε
πριν αποσύρει
τη χρηματοδότηση του
Wardenclyffe,
είπε με ζοφερό
ύφος κοιτώντας
το άπειρο

Εάν διάλεγα σήμερα να πάρω μια συνέντευξη από μια διαχρονική προσωπικότητα της επιστήμης, θα ήταν ο
Nikola Tesla, ο άνθρωπος που εφηύρε
το αύριο. Τον συνάντησα σε ένα έγχρωμο όνειρο στην ακμάζουσα Αθήνα μας!
Της Ελένης Χελιώτη
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Ποιος είστε επιτέλους, κύριε

Tesl a;

ίμαστε στο κέντρο. Είναι μια ηλιόλουστη
φθινοπωρινή ημέρα. Τον συναντώ στο πλέον ιστορικό café του κέντρου της Αθήνας,
μια καθημερινή στις 9 το πρωί. Σκέφτηκα να
τον πάω κάπου πιο μοντέρνα, αλλά νομίζω θα εκτιμήσει
το κλασικό. Έχω ήδη φροντίσει και έχω ζητήσει να υπάρχουν 18 πετσέτες στο τραπέζι. Ερχόμενος είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρεί και μειδιάει με ευχαρίστηση.
Είναι πανύψηλος, κάτι το οποίο γνώριζα ήδη, αλλά η όλη
παρουσία του προκαλεί δέος. Είναι γύρω στα 45, στο
απόγειο της εφευρετικής του διάνοιας. Στο απόγειο της
ζωής του, της καριέρας του, της φήμης του.

Ε

Έχω ετοιμάσει διάφορες ερωτήσεις να του κάνω, επιλεγμένες με προσοχή, μετά από εκτενή και ενδελεχή
έρευνα. Κι όμως, τη στιγμή που κάθεται απέναντί μου
και με κοιτάει με αυτό το βλέμμα, όλες μου οι ερωτήσεις
καθίστανται ανούσιες. Δεν επιθυμώ να κατευθύνω τον
λόγο του. Με κοιτάζει στωικά. Δεν τον παραξενεύει η σιωπή μου. Βλέπω έναν σερβιτόρο με την άκρη του ματιού
μου να κοντοστέκεται με απορία πριν έρθει να πάρει την
παραγγελία μας. «Έναν διπλό Αμερικάνο», λέω. Ο κύριος
Τέσλα με κοιτάει, κλείνει ελαφρά τα μάτια όπως κάνουμε
όταν δεν φοράμε τα γυαλιά μας, διερωτώμενος ίσως τι
ακριβώς είναι αυτό, και χωρίς να στρέψει το βλέμμα του
προς το παλικάρι που μπερδεύεται ολοένα και περισσότερο στην παρουσία μας, λέει «το ίδιο».
Γνωρίζοντας την αγάπη του (και μεταγενέστερη εμμονή
του) για τον αριθμό, έχω στοιχίσει ευλαβικά 3 τέλεια
ξυσμένα μολύβια δίπλα στο σημειωματάριό μου. Αν και
είναι σχετικά νωρίς η βουή της πόλης αφυπνίζεται και
μας περιβάλλει. Αγνοώντας όλη μου την προετοιμασία
αποφασίζω να του κάνω την πρώτη και ίσως μοναδικής
σημασίας ερώτηση:
«Ποιος είστε επιτέλους, κύριε Τέσλα;» Με κοιτάει ανέκφραστος. Εκείνη την ώρα έρχεται ο σερβιτόρος μας.
Αφήνει γρήγορα τους καφέδες και ένα κομμάτι κέικ ανάμεικτο και φεύγει.
«Ενδεχομένως να μην έχετε διαβάσει τη βιογραφία
μου».
«Σαφώς και τη διάβασα».
«Τότε γνωρίζετε ποιος είμαι, όπως και τι έχω κάνει».
«Ωραία», εκπνέω και κλείνω τα μάτια μου για 2 δευτερόλεπτα. Ανοίγοντάς τα του λέω «πείτε μου τότε, τι
είστε;» Χαμογελάει.
«Η απάντηση σε αυτό, κυρία Χελιώτη, είναι σύνθετη,
και πολύ φοβάμαι χρονοβόρα». Δεν απαντώ, παρά συνεχίζω να τον κοιτάω κατάματα. «Πολύ καλά», μου λέει
και πίνει την πρώτη γουλιά καφέ. «Μου είπατε ότι διαβάσατε για εμένα. Αναρωτιέμαι όμως εάν είδατε και τις
ταινίες στις οποίες προσπαθούν να μετενσαρκώσουν
ό,τι γνωρίζουν για εμένα». «Ναι, βέβαια. Όλες».
«Ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο ακριβής απόδοση;»
«Με ό,τι γνωρίζω για εσάς θα έλεγα ένας επιλεκτικός
συνδυασμός. Στην όλη εικόνα, στο στήσιμο, στην προφορά, τον λόγο και τη δυναμική της παρουσίας, ο David
Bowie στο “The Prestige” υπήρξε κάτι παραπάνω από
εξαιρετικός. Ωστόσο, στην περσινή ομώνυμη ταινία
“Tesla” ο Ethan Hawke νομίζω πως μπόρεσε να αποδώσει την πιο αντικοινωνική, παράξενη, νευρική και
ευάλωτη πλευρά σας, αν και η ταινία καθαυτή ομολογώ
με απογοήτευσε λίγο».

«Πόσο πιστεύετε ότι μπορούμε πραγματικά να γνωρίζουμε έναν άλλον άνθρωπο, και δη ένα ιστορικό πρόσωπο;» με ρωτάει κοιτώντας με επίμονα.
«Έναν απλό άνθρωπο ίσως ικανοποιητικά, ένα ιστορικό
πρόσωπο πιθανόν λίγο περισσότερο λόγω προσωπικής μαρτυρίας ή στοιχείων που βρέθηκαν στην κατοχή
του. Στη δική σας περίπτωση, μιας διάνοιας, ενός ανθρώπου του οποίου το μυαλό εφηύρε και κυριολεκτικά
φώτισε τον 20ό αιώνα, φοβάμαι ελάχιστα. Τι είναι αυτό
που μας φέρνει πιο κοντά στο να σας γνωρίσουμε; Ότι
η μητέρα σας, αν και αγράμματη, ήταν εφευρέτης; Ότι
παρατήσατε το πανεπιστήμιο, ξοδέψατε όλα σας τα
χρήματα στον τζόγο και πάθατε νευρικό κλονισμό; Ότι
πήγατε στην Αμερική με λίγα σεντς στην τσέπη και οράματα των εφευρέσεών σας στο μυαλό έτοιμα προς
υλοποίηση; Ότι από το να συνεχίσετε να δουλεύετε για
τον Thomas Edison προτιμήσατε να παραιτηθείτε μετά
από μόλις 6 μήνες και να περάσετε ένα χρόνο να σκάβετε χαντάκια για να ζήσετε; Ότι παραμείνατε πιστός στο
όραμά σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σας παρά τις
αντιξοότητες και την έλλειψη οράματος των συνεργατών σας; Ότι σκίσατε το συμβόλαιο που είχατε με τον
Westinghouse το οποίο θα σας εξασφάλιζε απολαβές
εφόρου ζωής λόγω δικαιωμάτων από τη χρήση τον
πατεντών σας επειδή σας κλάφτηκε ότι αυτό γονατίζει
οικονομικά την επιχείρησή του; Ότι ο απώτατος στόχος
σας ήταν η ασύρματη και δωρεάν επικοινωνία και παροχή ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο για όλους τους
ανθρώπους και κανείς δεν θέλησε να σας βοηθήσει να
τον πραγματοποιήσετε; Ότι ενώ ουσιαστικά εφηύρατε
το ραδιόφωνο το 1896 και δημοσιεύσατε όλα τα σχετικά σχεδιαγράμματα, τον Δεκέμβριο του 1901 ο Marconi
ήταν αυτός που χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 4 δικές σας πατέντες έστειλε το πρώτο ασύρματο μήνυμα
μεταξύ Βρετανίας και Καναδά και πήρε το Νόμπελ το
1909; Ότι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θυμήθηκε
λίγους μήνες μετά τον θάνατό σας, το 1943, να θεωρήσει άκυρη την πατέντα του Marconi και να ονομάσει
εσάς τον “πατέρα” του ραδιοφώνου;»
Κάπου εδώ με σταμάτησε, σηκώνοντας ελαφριά το χέρι
του. Είχα, ίσως, πει πολλά.
«Τι συνέβη τον Νοέμβρη του 1915;»
«Εννοείτε όταν οι New York Times λανθασμένα δημοσιοποίησαν ότι ήταν να λάβω το Βραβείο Νόμπελ και να
το μοιραστώ με …αυτόν (Edison);»
«Ναι».
«Ευτυχώς η είδηση ήταν ψευδής… Πείτε μου», με ρωτάει μετά από λίγο, «τι απέγινε ο πύργος μου;»
«Ο Wardenclyffe;»
«Μάλιστα».
«Θα θυμάστε ότι κατεδαφίστηκε το 1917 για λόγους
ασφαλείας στο ξεκίνημα του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου
αλλά τα θεμέλια έμειναν ως είχαν. Το 2012 ξεκίνησε μια
καμπάνια άντλησης κεφαλαίων για την αποκατάστασή
του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη». Φώτισε το
πρόσωπό του. Μείναμε λίγα λεπτά σιωπηλοί.
«Έχετε πολλά περιστέρια στην πόλη σας», μου λέει μετά από λίγο. «Γι’ αυτό καθυστέρησα να έρθω να σας
συναντήσω, καθόμουν και τα χάζευα».
«Περάσατε από τη Βουλή μπροστά;»

«Ναι», μου είπε και χαμογέλασε. Ήπιε μια γουλιά καφέ
ακόμα. «Εάν οποιοσδήποτε μπορεί να αντλήσει ενέργεια… πού θα βάλουμε τον μετρητή; Αυτό με ρώτησε
πριν αποσύρει τη χρηματοδότηση του Wardenclyffe»,
είπε με ζοφερό ύφος κοιτώντας το άπειρο.
«Ο J.P. Morgan», του απάντησα.
«Ναι. Δεν θα καταλάβω ποτέ τους ανθρώπους, πόσο
μάλλον την επιλεκτική “τύφλωση” που τους διακατέχει μπροστά σε κάτι μεγάλο. Το να μην είσαι ικανός να
οραματιστείς, μπορώ στοιχειωδώς να το κατανοήσω.
Η διανοητική στασιμότητα είναι και αυτή ένα είδος πανδημίας. Η ανικανότητα όμως να “δεις” κάτι που φωτίζει
μπροστά σου… με ξεπερνά».
«Θα σας στεναχωρήσω, αλλά οι παράγοντες που συνέβαλαν στην τύφλωση, όπως πολύ σωστά την ονομάζετε, των τιτάνων βιομηχανίας τότε, παραμένουν πολύ
φοβάμαι οι ίδιοι: εγωισμός, απληστία, ξερολισμός». Έγνεφε καταφατικά ενώ μιλούσα. «Ωστόσο, θα ήθελα να
σας ρωτήσω την άποψή σας για τον κύριο Elon Musk».
«Αυτός που έδωσε στην εταιρία του το όνομά μου;»
«Μάλιστα».
«Παράξενη φιγούρα. Τον συμπαθώ».
«Θα τον καλούσατε σε ένα από εκείνα τα επικά πάρτι
που διοργανώνατε τότε και επιδεικνύατε τις εφευρέσεις σας;»
«Σαφώς! Αν και πιστεύω ότι εν προκειμένω θα είχε και
αυτός να μου δείξει πράγματα».
«Γνωρίζεται για τα σχέδιά του και τις φιλοδοξίες του με
την εταιρία SpaceX;»
«Ναι, κάτι διάβαζα τις προάλλες. Θα ήθελα να τον βοηθήσω…»
«Μα…» ξεκίνησα να λέω και με σταμάτησε πάλι κατανοώντας. «…“Εάν σταματούσαμε και εξαλείφαμε από τον βιομηχανικό μας κόσμο το αποτέλεσμα της δουλειάς του
κυρίου Τέσλα, οι τροχοί της βιομηχανίας θα έπαυαν να
στρέφονται, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα τρένα μας
θα σταματούσαν, οι πόλεις μας θα ήταν σκοτεινές και
οι μύλοι μας θα ήταν αδρανείς και νεκροί. Το όνομά του
σηματοδοτεί μια εποχή στην πρόοδο της ηλεκτρολογικής επιστήμης”. Θυμάστε αυτά τα λόγια του Behrend
όταν σας απένειμε το Μετάλλιο Edison το 1917;»
«Σαν χθες. Γλυκόπικρα λόγια».
«Γιατί;»
«Για όλα όσα ακολούθησαν».
Παρέμεινα σιωπηλή. Μετά όμως θυμήθηκα κάτι.
«Όπως κάποτε είπατε όμως, “αφήστε το μέλλον να πει
την αλήθεια και αξιολογήστε τον καθένα σύμφωνα με
το έργο και τα επιτεύγματά του. Το παρόν είναι δικό
τους. Το μέλλον, για το οποίο έχω πραγματικά εργαστεί, είναι δικό μου”. Βρίσκεστε στο μέλλον. Κοιτάξτε
γύρω σας. Είναι όλο δικό σας».
Χαμογέλασε ξανά. Οι καφέδες μας είχαν τελειώσει. Το
κέικ ανέγγιχτο. Είχα μία τελευταία ερώτηση. Έβγαλα
από την ατζέντα μου και του έδειξα την εικόνα μιας χρυσής σφαίρας.
«Έχετε δει την τέφρα σας;»
«Ναι» μου είπε αγγίζοντάς την. «Είναι το αγαπημένο μου
σχήμα». A

12 - 18 ΝΟΕΜΒΡΙου 2020 A.V. 39

AV

T ES T DR I V E

¹ªÆÃÄ¹° 2è ¶Á° »¹ºÄÃ ª¶ÁÆÃËº¹ »¶ £¸ª°ËÄÃ
«Ναταλία;» την άκουσα να λέει µε λαχτάρα στη
φίλη της που περπατούσαν µαζί, «δεν θα πιστέψεις τι έγινε! Εδώ και λίγο καιρό ο πατέρας µου
µού έλεγε ότι θέλει να µου πάρει δώρο ένα αυτοκίνητο για το πτυχίο µου, και µεταξύ µας στην
αρχή δεν τον πολυπίστεψα. Λίγες εβδοµάδες πριν,
όµως, είδα µια µέρα στο τραπέζι προσφορές από
2-3 αντιπροσωπείες και τότε κατάλαβα ότι το είχε πάρει σοβαρά. Πριν προλάβω να δω ποια αυτοκίνητα σκεφτόταν τα µάζεψε και µου είπε, µην
ασχολείσαι, θα είναι έκπληξη. ∆εν σου κρύβω ότι
µε είχαν λίγο ζώσει τα φίδια».
«Έλα ρε συ, γιατί; Ο πατέρας σου έχει καλό γούστο». «Ναι, για τον εαυτό του, αλλά ξέρει εµένα τι
µου αρέσει και τι θα ήθελα; Ξέρει τι θα πει νεανικό
αυτοκίνητο µε επιδόσεις, άνεση και χαρακτήρα;
Τέλος πάντων, λέω “µη µιλάς”, και αποφάσισα να
τον εµπιστευτώ».
«Και; Τι έγινε καλέ τελικά; Μ’ έχεις σκάσει;» της απαντάει η φίλη της µε αγωνία και τα µάτια γουρλωµένα. Η πρώτη κοπέλα βγάζει από την τσέπη
της ένα κλειδί αυτοκινήτου µε το χαρακτηριστικό σύµβολο της Peugeot και χαµογελώντας το
κουνάει µπροστά στη φίλη της σαν εκκρεµές.
Πατάει το κουµπί και ακούγεται λίγα µέτρα πιο
πέρα ένας ήχος.
«Ρε συ» της λέει σχεδόν συγκινηµένη, «µου το
πήρε σε πορτοκαλί, το αγαπηµένο µου χρώµα!»
«Είναι τέλειο!!! Με γεια σου, ρε αγάπη, καλοτάξιδο! Κάτσε να στο ασηµώσω!» Ανοίγουν τις πόρτες και αρχίζουν να το ψαχουλεύουν, όπως θα
έκανες ένα µικρό σεντούκι µε θησαυρό.

¹ªÆÃÄ¹° 3è ¸ ° ¥¹° Æ¸ª ¦° Ä¶° ª

PEUGEOT 208
Πώς να αντισταθείς σε τέτοια
επίθεση οµορφιάς;
Με τα µοντέλα της κατηγορίας Β να τυποποιούνται ολοένα
και περισσότερο σε βάρος των χαρακτηριστικών της νεανικότητας
και της ευχαρίστησης, η Peugeot ξεχωρίζει παρουσιάζοντας το νέο,
σαγηνευτικό από κάθε άποψη 208
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου
çòáííÜ ëáé è åíæÀîéóè ôïù αµαξώµατος δεν υπαγορεύει πλέον τη
χρήση του αυτοκινήτου! Και µε
βάση αυτό, «προσπερνώντας»
τα κινητήρια σύνολα, τα χειροκίνητα ή αυτόµατα ΕΑΤ κιβώτια ταχυτήτων, ακόµα και
την πρίζα φόρτισης του αµιγώς ηλεκτροκίνητου e208, δίνουµε βήµα σε τρεις ιστορίες
νέων ανθρώπων που έγιναν µέλη της οικογένειας Peugeot 208!

Η

¹ªÆÃÄ¹° 1è ¸ °º°Æ°»°Ì¸Æ¸ ¡Ã¸Æ¶¹° Æ¸ª µ¹ÆÄ¹Á°ª
«Να, αυτό είναι που σου ’λεγα», τον ακούω να λέει.
«Αυτό το αυτοκίνητο βλέπω τώρα τελευταία, στο
δρόµο, σε περιοδικά, εδώ στην αντιπροσωπεία κάθε φορά που περνάω για να πάω στη δουλειά».
«Και; Τι είναι αυτό που σου έχει κάνει τόση εντύπωση;» τον ρωτάει η κοπέλα του. «Καταρχάς οι
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χαυλιόδοντες... το πόσο κοµψό και ταυτόχρονα
άγριο δείχνει! Πόσο µοντέρνο, σύγχρονο και φουτουριστικό, αλλά ταυτόχρονα τόσο πιστό στην παράδοση της µάρκας. Έχει τύχει να οδηγώ βράδυ,
να κοιτάω στο καθρέφτη και να βλέπω τους χαρακτηριστικούς προβολείς του. Το έχω λιµπιστεί
σου λέω...»
«Ε και γιατί δεν το παίρνεις;» του λέει εκείνη λες
και είναι το πιο απλό πράγµα στον κόσµο.
«Μα αυτό θα κάνω. Το έχω ήδη βάλει στόχο. Έχω
επιλέξει τα χαρακτηριστικά που θέλω, το χρώµα,
την έκδοση. Ήµουν εδώ πάλι χθες το πρωί. Ήρθα
να το οδηγήσω... και αν και είχα υψηλές προσδοκίες... µπαίνοντας όµως... οδηγώντας το, τις ξεπέρασε όλες. Νιώθω ότι φτιάχτηκε για µένα». Εκείνη
του χαµογέλασε, πέρασε το χέρι της µέσα από
το δικό του, και οδηγώντας τον µακριά από την
βιτρίνα είπε: «Θα έρθουµε µαζί να το πάρεις».

Η χρήση του
αυτοκινήτου
αλλάζει, η επιλογή νέων
µορφών ενέργειας είναι µία
καινούργια ευκαιρία, γι’ αυτό
το νέο Peugeot
208 προσφέρεται από το λανσάρισµά του,
µε τρεις εναλλακτικούς τρόπους κίνησης,
βενζίνη, diesel
ή ηλεκτρικό.

«Λοιπόν, σας έφερα εδώ σήµερα για έναν σκοπό!
Έχω ετοιµάσει έναν φάκελο για τον καθένα από εσάς, και είναι µοναδικός. ∆εν θα τον δείξετε ο ένας
στον άλλον. Θα σας δώσω 10-15 λεπτά και µόλις
τελειώσετε θα µου πείτε την άποψή σας όπως και
την τελική σας επιλογή».
«Τι ψηφίζουµε, ρε συ Νίκο; Πρωθυπουργό; Αρχηγό
οµάδας;» «Γιατί όλοι οι καφέδες µαζί σου, ρε άνθρωπε, πρέπει να έχουν ατζέντα;» Κοιταζόντουσαν όλοι µεταξύ τους και γελάγανε. «Σταµατήστε
τη γκρίνια, µωρε! Κερνάω εγώ τους καφέδες, και
εσείς θα µε βοηθήσετε να διαλέξω αυτοκίνητο!»
«Ααα τώρα µιλάς σωστά!» Είπε το ένα παλικάρι
στα αριστερά του.
«Επιτέλους! Ένας σωστός σκοπός! Και άργησες φίλε, µε αυτό το χρέπι που κυκλοφορείς τόσο καιρό!»
«Να σου πω» πετάγεται ο ξανθός της παρέας, «καµιά βόλτα θα µας πηγαίνεις ή τζάµπα σε βοηθάµε;»
«Τζάµπα µε βοηθάτε έτσι και αλλιώς, Χριστόφορε,
οπότε κούλαρε και ξεκίνα να κοιτάς!»
«Καλά µη βαράς! Άντε να δούµε τι έχεις εδώ».
Ξεκίνησαν όλοι λοιπόν, ο καθένας στη γωνία
του, να εξετάζουν τους φακέλους που τους είχε δώσει ο φίλος τους. Μετά από κανένα δεκάλεπτο, είχαν τελειώσει την «ιερά εξέταση»
και κλείνοντας τους φακέλους, τους έβαλαν
µπροστά τους, έκατσαν πίσω και περίµεναν.
Όταν και ο Χριστόφορος τελείωσε, σήκωσε το
χέρι µε ειρωνικό ύφος και είπε «κύριε; Να µιλήσω πρώτος;»
«Θα το επιτρέψω». «Καταρχάς δεν ξέρω εάν έγινε
λάθος αλλά µόνο ένα προσπεκτους µου έδωσες,
ρε φίλε, του 208. Τι φάση;»
«Τι; Και εσύ το 208 είχες; Και εγώ!» είπε ο ξανθούλης. «Ρε Νίκο, µας τρολάρεις;»
Ο Νίκος άρχισε να γελάει αντικρίζοντας τα γεµάτα απορία και νεύρα πρόσωπά τους. «Ναι, έχετε όλοι το ίδιο! Το αυτοκίνητο επιλογής µου είναι
ένα και µοναδικό. Θα το χτίσουµε όµως µαζί!» A
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BMW X1 & X2 PLUG-IN HYBRID
Ηλεκτροκίνητες & τετρακίνητες!
Η BMW, πρωτοπόρος σε παγκόσµιο επίπεδο στην κατηγορία των ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, συµπληρώνει την γκάµα των Plug-in υβριδικών µοντέλων της µε την X1 xDrive25e και την X2 xDrive25e
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου
ι αναζητά σήµερα ένας αγοραστής
αυτοκινήτου το οποίο µοιράζεται
για διαδροµές µέσα και έξω από
την πόλη; Αναφερόµαστε στο
γνωστό «daily use car» το οποίο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες των ιδιοκτητών
τους. Στην πρώτη γραµµή των επιλογών είναι η οικονοµία στη χρήση και η πρακτικότητα ενός οχήµατος. Ως αγοραστής, ο κάθε
ένας που γίνεται ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου, έχει αρχίσει να βάζει στη φαρέτρα
των επιλογών του την ευρέως διαδεδοµένη
πια υβριδική τεχνολογία. Γιατί; ∆ιότι µε
ένα plug-in hybrid αυτοκίνητο, έχει πάντα
διαθέσιµη µεγάλη ιπποδύναµη, αυτόµατο
κιβώτιο ταχυτήτων και χαµηλή κατανάλωση καυσίµου.
Και κάπου εδώ, η BMW, πρωτοπόρος και
καθοριστικός επενδυτής στο πεδίο της η-

T
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λεκτροκίνησης, µεταξύ άλλων, λάνσαρε τα
ευπώλητα Χ1 και Χ2 σε υβριδική έκδοση,
ανοίγοντας έτσι ακόµα περισσότερο την
γκάµα της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η BMW σκοπεύει
να έχει πάνω από ένα εκατοµµύριο οχήµατα µε ηλεκτροκίνηση στον δρόµο µέχρι
το τέλος του 2021, οπότε το 25% των οχηµάτων που πωλούνται από το BMW Group
στην Ευρώπη αναµένεται να διαθέτουν ηλεκτρικό κινητήρα. Μέχρι το 2025, ο αριθµός αυτός έχει προγραµµατιστεί να φτάσει
το 33% και το 50% έως το 2030.

¸ B MW X 1 X D R I VE25E º °¹ ¸ B MW X 2 X D R I VE25E
Η BMW X1 xDrive25e, το δηµοφιλέστερο premium
SAV της ελληνικής αγοράς, εφοδιασµένo µε την
τελευταίας γενιάς τεχνολογία eDrive, διατηρεί τα
κορυφαία χαρακτηριστικά του και τα συνδυάζει

Η BMW σκοπεύει να έχει
πάνω από ένα
εκατοµµύριο
οχήµατα µε
ηλεκτροκίνηση στον δρόµο
µέχρι το τέλος
του 2021, οπότε το 25% των
οχηµάτων που
πωλούνται από
το BMW Group
στην Ευρώπη
αναµένεται να
διαθέτουν
ηλεκτρικό κινητήρα. Μέχρι
το 2025, ο αριθµός αυτός έχει
προγραµµατιστεί να φτάσει
το 33% και το
50% έως το
2030.

µε τις αρετές της ηλεκτροκίνησης.
∆ιατίθεται ήδη στην αγορά, ενώ η BMW X2
xDrive25e θα είναι διαθέσιµη στο εγγύς µέλλον.
Το plug-in υβριδικό σύστηµα της νέας BMW X1
xDrive25e και της νέας BMW X2 xDrive25e αποτελείται από έναν 3-κύλινδρο βενζινοκινητήρα
1.5 λίτρων µε BMW TwinPower Turbo Technology
ενώ και τα δύο µοντέλα διαθέτουν ένα υβριδικό
σύστηµα τετρακίνησης.
Ο βενζινοκινητήρας έχει µέγιστη ισχύ 125 ίππους και µέγιστη ροπή 220Nm, µεταφέροντας
την ισχύ του στους εµπρός τροχούς µέσα από
ένα 6-τάχυτο αυτόµατο κιβώτιο Steptronic. Ο
ηλεκτρικός κινητήρας παράγει 95 ίππους και παρέχει ροπή 165Nm στους πίσω τροχούς µέσω
µετάδοσης µίας ταχύτητας. Μαζί, ο κινητήρας
εσωτερικής καύσης και ο ηλεκτρικός κινητήρας
αποδίδουν από κοινού 220 ίππους. Η µέγιστη
ροπή συστήµατος και των δύο µονάδων κίνησης
είναι 385Nm.
Η ηλεκτρική έκδοση της BMW X1 xDrive25e και
της BMW X2 xDrive25e προσφέρει ενδιαφέρουσα εµπειρία ηλεκτροκίνησης για έως 52 χλµ. και
53 χλµ. αντίστοιχα (πρωτόκολλο WLTP) µέσω
της µπαταρίας υψηλής τάσης µικτής χωρητικότητας 10 kWh (ωφέλιµη χωρητικότητα 8,8 kWh).
Συνεπώς, οι καθηµερινές διαδροµές µπορούν
να πραγµατοποιούνται απόλυτα οικονοµικά, αθόρυβα και µε µηδενικούς ρύπους, µε ταχύτητες έως και 135 χλµ./ώρα (MAX eDrive). Και στο
υβριδικό πρόγραµµα λειτουργίας (AUTO eDrive)
η κίνηση µπορεί να πραγµατοποιείται µε χρήση αποκλειστικά της ηλεκτρικής ενέργειας, µε
τη διαφορά ότι από ένα επίπεδο ταχύτητας και
πάνω (90 χλµ./ώρα) ενεργοποιείται και ο βενζινοκινητήρας.
Η πλήρης επαναφόρτιση της µπαταρίας µπορεί
να πραγµατοποιηθεί σε 5 ώρες σε απλή οικιακή
πρίζα ή σε 3,2 ώρες σε φορτιστή AC ισχύος 3,7
kW. H φόρτιση της µπαταρίας µπορεί φυσικά να
πραγµατοποιηθεί και εν κινήσει από τον κινητήρα βενζίνης, αν ο οδηγός επιλέξει το ανάλογο
πρόγραµµα οδήγησης (Save Battery). Η µέση κατανάλωση καυσίµου και στα δύο µοντέλα, σε περίπτωση υβριδικής λειτουργίας, είναι 1,7 λίτρα
ανά 100 χλµ. (WLTP) και οι εκποµπές ρύπων CO2
περιορίζονται στα 39 γρ./χλµ. (WLTP).
Οι BMW X1 xDrive25e και Χ2 xDrive25e απαλλάσσονται από τον φόρο εταιρικής χρήσης και οι τιµές τους διαµορφώνονται ως εξής: Χ1 xDrive25e
µε λιανική τιµή προ φόρων: €33.657 (λιανική τιµή
µε φόρους: €44.270) και Χ2 xDrive25e µε λιανική
τιµή προ φόρων: €35.057 (λιανική τιµή µε φόρους: €46.107)
Να σηµειώσουµε εδώ ότι οι εκδόσεις «Business
Advanced» που υπάρχουν και στα δύο µοντέλα
µε κορυφαίο εξοπλισµό και µηδενικό εταιρικό
φόρο, διατίθενται µε λιανική τιµή προ φόρων τις
€39.950 (λιανική τιµή µε φόρους: €52.522)
Τέ λος να αναφέρουµ ε ότι η νέα BMW X1
xDrive25e και η νέα BMW X2 xDrive25e διαθέτουν
ακουστική προστασία πεζών ως στάνταρ. Όταν
οδηγείτε ηλεκτρικά µε ταχύτητες έως και 30
χλµ./ώρα, παράγεται ένας ήχος σχεδιασµένος
ειδικά για ηλεκτροκίνητα µοντέλα BMW για να
ειδοποιεί άλλους χρήστες του δρόµου για το αυτοκίνητο που πλησιάζει. A
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9,5’’ ανάλογα με την έκδοση).
Ανάλογα με την έκδοση που θα επιλέξει
ο αγοραστής, η αυτονομία είναι 180 ή
320 χιλιόμετρα, με βάση το νέο αυστηρότερο πρωτόκολλο WLTP. Τα επίπεδα
αυτονομίας αυξάνονται σημαντικά ξεπερνώντας τα 460 χλμ. σε χρήση αμιγώς σε αστικές συνθήκες. Το κυριότερο
είναι πως το ηλεκτρικό 500 μέσα σε μόλις 5 λεπτά μπορεί να φορτιστεί με αρκετή ενέργεια που θα του εξασφαλίσει
50 χλμ. διαδρομών. Παράλληλα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε μόλις 35
λεπτά το ποσοστό φόρτισης μπορεί να
φτάσει στο 80%, το ηλεκτρικό 500 ουσιαστικά απαλλάσσει τον χρήστη από το
άγχος της διαδικασίας φόρτισης.

Fiat 500e
Αναγεννησιακός εξηλεκτρισμός!

Οι έξυπνες λύσεις συνεχίζονται και μέσω των διαθέσιμων επιλογών λειτουργίας που περιλαμβάνουν και την πρωτοποριακή λειτουργία «Sherpa», όπου το
αυτοκίνητο προσαρμόζει τη λειτουργία
του και προτείνει στον οδηγό τη βέλτιστη διαδρομή ώστε να φτάσει στον
προορισμό του με βάση τη διαθέσιμη
αυτονομία. Ακόμα μια πρωτιά στην κατηγορία είναι η δυνατότητα αυτόνομης
οδήγησης επιπέδου 2, χαρακτηριστικό
που έγινε εφικτό χάρη στην εφαρμογή
μιας σειράς προηγμένων συστημάτων
υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS).

Διαχρονικά το Fiat 500 άλλαζε τα δεδομένα στον χώρο του αυτοκινήτου.
Η προσθήκη του νέου αμιγώς ηλεκτρικού 500 στην επιτυχημένη σειρά της Fiat
έρχεται αυτή τη φορά για να αλλάξει σελίδα στην ηλεκτροκίνηση.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η Fiat εξέλιξε
έναν μοναδικά πρωτότυπο, με ρετρό
πινελιές ηλεκτρικό ήχο, που κάνει το
500e να ξεχωρίζει και δίκαια!

Του Θωμά Κ. Ευθυμίου

Τιμές

ταν πίνεις έναν espresso
έχεις το δικαίωμα να μεταφερθείς νοητά στην Τοσκάνη, στα πλακόστρωτα
της Φλωρεν τίας, σ τις κρήνες της
Ρώμης ή στον παραλιακό δρόμο στη
Cefalu της Σικελίας… Θα μπορούσε
επίσης να κάνεις μια βόλτα από τη
βόρεια ακτή της Σαρδηνίας και να
σταματήσεις για την επόμενη παραγγελία στο Caffe San Carlo στην
ομώνυμη Piazza του Τορίνο.

Ο

Και με τι «όχημα» θα ταξιδέψουμε νοητά
σε αυτά τα υπέροχα μέρη της Ιταλίας; Θα
ρωτήσετε και με το δίκιο σας… Όμως, αλήθεια τώρα: Χρειάζεται ερώτημα; Η επιλογή
είναι εύκολη και αναντίρρητα η πλέον αντιπροσωπευτική διαχρονικά. Με το θρυλικό
αυτοκίνητο που αποτελεί πηγή έμπνευσης
από το 1957, και που σήμερα με τα μοναδικά
χαρακτηριστικά του δρομολογεί τις αλλαγές της επόμενης δεκαετίας.
Αναφερόμαστε στο νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο Fiat 500, το οποίο με ξεχωριστό στιλ,
έξυπνες επιλογές και μοναδικές λύσεις εξατομίκευσης θα προσφέρει μια νέα οπτική
στο θέμα της ηλεκτροκίνησης, αποτελώντας μία από τις πλέον προσιτές επιλογές
αμιγούς ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Στα highlights του μοντέλου να πούμε ότι
είναι η πρώτη φορά στην κατηγορία που
ένα ηλεκτρικό μοντέλο θα είναι διαθέσιμο
σε τρεις εκδόσεις αμαξωμάτων, hatchback,
cabrio και 3+1 (με ανάστροφα ανοιγόμενη
πόρτα στη δεξιά πλευρά του μοντέλου), αλλά και για πρώτη φορά που ο αγοραστής θα
μπορεί να επιλέξει το επίπεδο αυτονομίας
του αυτοκινήτου του.
Η σχεδιαστική προσέγγιση του νέου αμιγώς
ηλεκτρικού 500 αποτελεί φυσική εξέλιξη
του σχεδίου με το οποίο ο Dante Giacosa
δημιούργησε το πρώτο 500, ένα μοντέλο
που σήμερα αποτελεί έκθεμα του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.
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Οικείο και παράλληλα εντελώς νέο, το
ηλεκτρικό 500 διατήρησε τα βασικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του θρυλικού
μοντέλου εξελίσσοντάς τα σε ένα νέο επίπεδο που χαρακτηρίζεται από τις νέες εξελίξεις στον τομέα της συνδεσιμότητας και
βέβαια της αρχιτεκτονικής ενός αμιγώς
ηλεκτρικού μοντέλου. Το ξεχωριστό στιλ
του νέου ηλεκτρικού 500 ήδη έχει κερδίσει
τους ειδικούς του χώρου, κατακτώντας το
βραβείο Red Dot Design Award 2020. Παράλληλα το νέο μοντέλο είναι υποψήφιο

και στο θεσμό Car Of The Year του 2021, κορυφαία διάκριση που έχει κατακτήσει και η
υπάρχουσα γενιά του μοντέλου.

Στ ον δρ όμο

Η οικογένεια του νέου ηλεκτρικού Fiat
500 θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική
αγορά από τον προσεχή Δεκέμβριο με
τιμές που θα ξεκινούν από τις 19.970 ευρώ. Οι τιμές περιλαμβάνουν το όφελος
που προκύπτει από τα κίνητρα που προσφέρει το κράτος για την αγορά αμιγώς
ηλεκτρικών οχημάτων.

Η νέα πλατφόρμα του ηλεκτρικού 500 σχεδιάστηκε ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο και συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης ανάλογα με την έκδοση
70 kw (95 ίπποι) ή 87 kW (118 ίπποι) που
εξασφαλίζει άμεση απόκριση και εξαιρετικά καλές επιδόσεις (0-100χλμ./ώρα σε 9’’ ή

Τα νέα ήπια υβριδικά
500 & Panda Launch
Edition
Τα εμβληματικά αυτοκίνητα πόλης αλλά και περιπέτειας γίνονται υβριδικά
και προσθέτουν μια πινελιά «πράσινου
στιλ» στην εμφάνισή τους. Το 500
εγκαινιάζει την υβριδική του πορεία
με το αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος «πράσινο Dew» και τη μείωση
κατανάλωσης καυσίμου έως και 20%,
ενώ το Panda από απλός φίλος σας γίνεται τώρα «και» ο οικολογικός φίλος
σας. Και αυτό χάρη στις αποκλειστικές
επενδύσεις καθισμάτων από νήμα
Seaqual, ένα 100% ανακυκλωμένο
υλικό που παράγεται εν μέρει με την
ανακύκλωση πλαστικών που περισυλλέγονται από τη θάλασσα, αλλά και
χάρη στο νέο ήπιο υβριδικό κινητήρα.
Συμμετέχετε έτσι στη βελτίωση του
περιβάλλοντος μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου και απολαμβάνετε όλα εκείνα τα
οφέλη που αποτελούν προνόμιο των
κατόχων υβριδικών οχημάτων.
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R IDE
ραίο είναι το ποδήλατο, ε;
Άσχηµο θα ’ταν να του βάλουµε και έναν κινητήρα στο
πλάι; Και τι θα έλεγες εάν το
κάναµε e-bike; Είναι επίσηµο: Τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι εδώ και ήρθαν
για να µείνουν. City, mountain, road,
trekking, crosstrail, touring, adventure,
cruiser, αγωνιστικά, συµβατικά ή αναδιπλούµενα, λογιών παραλλαγές κυκλοφορούν εκεί έξω, και αν µπορείς να
φανταστείς το µοντέλο των ονείρων
σου, τότε ασφαλώς υπάρχει.

µπαταρία και ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος υποβοηθά την κίνηση πολλαπλασιάζοντας τη δύναµη που ασκούµε στα
πετάλια. Χρειάζεσαι µηδενική υποβοήθηση προκειµένου να αθληθείς; Τσεκ.
Θέλεις αυτό το κάτι έξτρα που συχνά
εύχεσαι στις µεγάλες ανηφόρες ή τις
µακρινές αποστάσεις; Τσεκ. Είσαι στο
δρόµο για το γραφείο ή το ραντεβού
και θα προτιµούσες να αποφύγεις τους
ανεπιθύµητους λεκέδες του ιδρώτα;
Τότε το e-bike είναι το προτιµητέο σου
µέσο.

Η δίψα για τη δηµιουργία καινούργιων
πραγµάτων που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του σήµερα φέρνει στο προσκήνιο έναν όλο και πιο διαδεδοµένο
τρόπο µετακίνησης, ο οποίος προσφέρει πολλαπλά ευεργετήµατα. Ενώ το
πρόγραµµα «Κινούµαι ηλεκτρικά» του
Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος δεν θα µπορούσε να έχει εγκαινιαστεί σε καλύτερο χρονικό σηµείο, καθώς οι αιτήσεις επιδότησης ξεπερνούν
τις 6.500 από τα τέλη Αυγούστου έως
σήµερα, στοιχείο ενδεικτικό για τη µεγάλη ανταπόκρισή του στη χώρα µας.
Τι είναι ακριβώς ωστόσο το e-bike, σε
ποιους απευθύνεται και πού οφείλεται
η έκρηξή του;

Με το κυκλοφοριακό να παραµένει
στις γνωστές τερατώδεις του διαστάσεις και την πανδηµία να αποτρέπει
τον συνωστισµό των µέσων µαζικής
µεταφοράς, το e-bike προκύπτει ως η
ασφαλέστερη επιλογή µετακίνησης
και παράλληλα σαν σηµαντικότερη υπόσχεση ενός ποιοτικότερου τρόπου
ζωής: ∆εν αντιµετωπίζει προβλήµατα
συµφόρησης, απαιτεί µηδαµινό χώρο στάθµευσης, έχει τη δυνατότητα
να κινείται εκτός οδικού δικτύου, δεν
µολύνει µε κανένα τρόπο το περιβάλλον, εξασκεί, τονώνει ψυχολογικά και
τέρπει τον οδηγό του. Ζωή (ηλεκτρικό)
ποδήλατο, πράγµατι.

Ω

Οδηγός αγοράς
για ηλεκτρικά ποδήλατα
Τα e-bikes διαθέτουν ενσωµατωµένο ηλεκτρικό µοτέρ και µπαταρία, τα
οποία προσφέρουν υποβοήθηση και
διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, αυτά που έχουν την υποβοήθηση
στο σύστηµα του πεντάλ και αυτά που
έχουν την υποβοήθηση στον πίσω τρο-

Η νέα τάση στη µετακίνηση
είναι fit, οικολογική και
κατακτά τους δρόµους
Του ∆ηµήτρη Καραθάνου

Η µπαταρία το σηµαν τικότερο, σε
συνδυασµό µε το µοτέρ, τµήµα της
τεχνολογίας των e-bike. Η ισχύς που
αποδίδουν οι µπαταρίες των e-bike είναι από 200 έως 550W. Πρακτικά, όσο
περισσότερη είναι η ισχύς τόσο µεγαλύτερη αυτονοµία έχει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Η επαναφόρτιση των
µπαταριών γίνεται µέσω φορτιστή ο
οποίος διατίθεται µε το ποδήλατο. Ο
χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τη
χωρητικότητα της µπαταρίας και συνήθως κυµαίνεται µεταξύ τριών και πέντε
ωρών, ενώ έχουν χρόνο ζωής περίπου
χιλίων κύκλων πλήρους φόρτισης - εκφόρτισης.
Οι τιµές των e-bikes ξεκινούν από τα
διακόσια ευρώ και ξεπερνούν, ανάλογα
µε το µπάτζετ και τις απαιτήσεις σας, το
ποσό των έξι χιλιάδων. Όσο για την επιδότηση, η πλατφόρµα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι
ενεργή και δίνει ποσοστό 40% επί της
αξίας και µε µέγιστο ποσό τα 800 ευρώ
για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου,
µέσω της δράσης «Κινούµαι ηλεκτρικά». Ο κόσµος αλλάζει, συχνά προς το
καλύτερο. Το e-bike σου δίνει το σύνθηµα: Move forward!

PHOTO © TOWER ELECTRIC BIKES / UNSPLASH

Η µαγεία του ηλεκτρικού ποδηλάτου
έγκειται στο ότι προσφέρει όλα όσα
διαθέτει ένα τυπικό ποδήλατο, µε µια
κρίσιµη παράµετρο: Κάνει το πεντάλ
προσβάσιµο σε θεαµατικά ευρύτερο
κύκλο ανθρώπων και µάλιστα µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όµοια
µε τα κανονικά ποδήλατα, τα e-bikes
µπορούν να οδηγηθούν αυτόνοµα,
έχοντας παράλληλα ενσωµατωµένη

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ
Το μέλλον
είναι τώρα

χό. Η ισχύς των µοτέρ καθορίζεται από
τη νοµοθεσία κάθε χώρας και συνήθως
είναι µεταξύ 200 και 250W, ενώ η ταχύτητα περιορίζεται στα 25 χιλιόµετρα
ανά ώρα µε νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο λόγος που
οι οδηγοί των ηλεκτρικών ποδηλάτων
δεν χρειάζονται άδεια και δίπλωµα.
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι η µέση
ταχύτητα κίνησης ενός αυτοκινήτου
στην πόλη είναι τα 28 χιλιόµετρα.
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¡º ° » ° S KODA S U V
Ένα πέπλο δράσης και άνεσης
στη διάθεσή σας!

Η δυναµική
παρουσία της
Skoda στα SUV
είναι έντονη µε
τα µοντέλα της
Kodiaq, Karoq
και Kamiq να
καλύπτουν
ένα τεράστιο
εύρος απαιτήσεων στην
κατηγορία,
δίνοντάς σου
τη δυνατότητα
να ζήσεις
ελεύθερα την
κάθε στιγµή
Του Θωµά
Κ. Ευθυµίου

ùîåðÜ÷
óôè
òáçäáÝá
áàêèóè
των αναζητήσεων
του αγοραστικού
κοινού στα αυτοκίνητα της κατηγορίας SUV/Crossover,
η Skoda «γέµισε»
τη φαρέτρα της
µε τρία µοντέλα
που διατίθενται
µε πληθώρα κινητήρων, επιπέδων
εξοπλισµού και δυνατοτήτων. Και µην
ξεχνάτε τις Simply
Clever λύσεις που
προσφέρει το καθένα από αυτά. Ας
περιηγηθούµε στην
γκάµα αυτή.

Σ

ΚODIAQ

ΚAROQ

ΚΑΜΙQ

Πρόκειται για ένα όχηµα ελευθέρου χρόνου της
Skoda, µε premium xαρακτήρα, το οποίο είναι µεγαλύτερο σε διαστάσεις, σε σχέση µε τον ανταγωνισµό
της κατηγορίας, ενώ προαιρετικά προσφέρεται και
ως επταθέσιο, µε µια τρίτη σειρά αναδιπλούµενων
καθισµάτων, όντας το πρώτο 7-θέσιο Skoda στην ιστορία της µάρκας!
Στ ο Ko diaq σ υ να ν τ ο ύµ ε έ να π λ ήρ ες π α κ έ τ ο
infotainment, συστηµάτων ασφαλείας και συστηµάτων πληροφόρησης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας
ενώ διαθέσιµες είναι και υπηρεσίες συνδεσιµότητας,
µέσου του συστήµατος Skoda Connect, για την παροχή πληροφοριών, την πραγµατοποίηση κλήσεων
ανάγκης, την εξ αποστάσεως παρακολούθηση τις
κατάστασης του αυτοκινήτου κ.λπ. ενώ όλα «χειρίζονται» από µία οθόνη αφής µεγέθους από 6,5 έως και
8,0’’. Αξιοσηµείωτη η πρακτικότητα του µοντέλου,
µια και υπάρχουν «αµέτρητες έξυπνες λύσεις» στη
διάθεση των επιβαινόντων. Βασικό χαρακτηριστικό ο
τεράστιος χώρος αποσκευών, ο οποίος στην πενταθέσια διαρρύθµιση φτάνει τα 720 λίτρα. Στην 7-θέσια
έκδοση φτάνει τα 630 λίτρα όταν τα καθίσµατα είναι
αναδιπλωµένα, ενώ όταν αυτά είναι όρθια ο χώρος
αποσκευών περιορίζεται στα 270 λίτρα. Πάντως η πίσω σειρά καθισµάτων µετακινείται, κατά 18 εκατοστά,
κατά τον διαµήκη άξονα
To Kodiaq διατίθεται µε τον 1.5 TSI ACT βενζινοκινητήρα
των 150 ίππων µε απενεργοποίηση των κυλίνδρων, τόσο µε 6-άρι χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και µε
αυτόµατο DSG 7 σχέσεων, και µε τον diesel 2.0 TDI 150
και 200 ίππων, ενώ η έκδοση RS αποδίδει 240 ίππους. Στις
δίλιτρες TDI εκδόσεις διατίθεται και µε τετρακίνηση.
Σε επίπεδο τιµών, η έκδοση Αmbition 1.5 TSI ACT 150ps
µε τον δωρεάν εξοπλισµό Executive αξίας €2.000 που
περιλαµβάνει, στοιχίζει 24.900 ευρώ µε άτοκη χρηµατοδότηση µε το πρόγραµµα απόκτησης Skoda One.

Το Skoda Karoq είναι ένα κόµπακτ SUV µε σύγχρονη φιλοσοφία σχεδίασης, µεγάλη γκάµα κινητήρων, σύγχρονες τεχνολογίες και σηµαντικούς
χώρους. ∆ηµιουργήθηκε για να καλύπτει όλες τις
ανάγκες της οικογένειας, της εργασίας, της καθηµερινότητας και του ελεύθερου χρόνου. Πέρα
από το πραγµατικά άνετο εσωτερικό η ποιότητα
κατασκευής του, η πρακτικότητα και η λειτουργικότητά του ενισχύονται τόσο από την πληθώρα
τεχνολογιών όσο και από τον προσεκτικά µελετηµένο εξοπλισµό του.
Το πορτµπαγκάζ έχει χωρητικότητα 521 λίτρων,
ενώ µε αναδιπλωµένα τα πίσω καθίσµατα η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.630 λίτρα. Μάλιστα σε
συνδυασµό µε τα VarioFlex τρία ανεξάρτητα πίσω
καθίσµατα που µπορεί να αφαιρεθούν πλήρως ή
το καθένα µεµονωµένα, το SUV µετατρέπεται σε
βαν µε µια µέγιστη χωρητικότητα 1.810 λίτρων.
Το Karoq προσφέρει πολλά συστήµατα υποβοήθησης οδηγού που προέρχονται από µεγαλύτερες κατηγορίες, οπότε υπάρχει διαθέσιµο ένα ευρύ σύνολο συστηµάτων ασφάλειας που προσφέρουν προστασία για τους πεζούς και διατηρούν
απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόµενα
οχήµατα.
Το Skoda Karoq διατίθεται µε πέντε κινητήρες:
δύο βενζίνης και τρεις πετρελαίου µε απόδοση
από 115 έως 190 PS.
Η τιµή του Skoda Karoq 1.0 TSI 110 ίππων αρχίζει
από τα 19.900 ευρώ, ενώ ο αγοραστής µπορεί
να ωφεληθεί δωρεάν τον εξοπλισµό Exclusive
που περιλαµβάνει rain assist, κάµερα οπισθοπορείας και αυτόµατο διζωνικό κλιµατισµό, µε
όφελος 1.500 ευρώ και άτοκη χρηµατοδότηση
Skoda One. H προσφορά ισχύει για την έκδοση
Αmbition 1.5 TSI ACT 150ps µε πακέτο Exclusive.

Το Kamiq είναι το τρίτο µοντέλο που πρόσθεσε
η Skoda στο χαρτοφυλάκιο των SUV της. Με τον
ιδιαίτερο σχεδιασµό, τα υπερσύγχρονα συστήµατα υποστήριξης και ενηµέρωσης, τον γενναιόδωρο χώρο και τα πολυάριθµα χαρακτηριστικά
Simply Clever, το νέο Kamiq ικανοποιεί εξίσου τις
ανάγκες τόσο των οικογενειακών όσο και των
προσανατολισµένων προς ένα νεανικό τρόπο
ζωής πελατών της.
Η αυξηµένη απόσταση από το έδαφος, οι δυναµικές λεπτοµέρειες και οι µεγάλοι τροχοί των 16
έως 18 ιντσών προσδίδουν στο Skoda Kamiq µια
δυναµική εµφάνιση, ενώ είναι το δεύτερο Skoda
που διαθέτει την καινούργια φιλοσοφία σχεδίασης του εσωτερικού, µε επικεφαλής σχεδιασµού
και σε αυτό το µοντέλο τον «δικό µας», ∆ηµήτρη
∆αρκούδη! Το πορτµπαγκάζ έχει χωρητικότητα
400 λίτρων, η οποία µπορεί να αυξηθεί στα 1.395
λίτρα µε την αναδίπλωση του πίσω καθίσµατος.
Το Kamiq διατίθεται µε δύο κινητήρες βενζίνης
TSI µε χωρητικότητα 1.0 ή 1.5 λίτρων, ο πρώτος
απόδοσης 95 ή 116 ίππων, και ο δεύτερος 150 ίππων. Ο πετρελαιοκινητήρας TDI 1.6 λίτρων αποδίδει 116 PS. Εναλλακτικά υπάρχει και ο 1.0 G-TEC
των 90 ίππων, ο πρώτος κινητήρας που λειτουργεί µε φιλικό προς το περιβάλλον φυσικό αέριο
(CNG) σε SUV της Skoda. Το Kamiq G-TEC καίει σε
µεικτή διαδροµή 3,4 kg/100 χλµ. (ισοδυναµούν
µε σχεδόν 3 ευρώ/100 χλµ. µε τιµή CNG 0,834 €/
kg), ενώ οι εκποµπές CO2 είναι 95 γρ./χλµ.
Προαιρετικά είναι διαθέσιµο και µε το Sport Chassis
Control, ενώ το ηλεκτρονικά ελεγχόµενο διαφορικό XDS+ προσφέρεται στάνταρ και βελτιώνει την
πρόσφυση των εµπρός κινητήριων τροχών.
Η τιµή του Skoda Kamiq αρχίζει από τις 16.500 ευρώ και άτοκη χρηµατοδότηση Skoda One. ●
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Η σειρά των
SUV της Skoda
έχει ένα κοινό
χαρακτηριστικό στοιχείο.
Στο τέλος της
ονοµασίας
των µοντέλων
συναντούµε το
γράµµα «Q».
Επίσης όλες
οι ονοµασίες,
Kodiaq, Karoq
και Kamiq προέρχονται από
τη γλώσσα των
Inuit, ανθρώπων που ζουν
στον βόρειο
Καναδά και τη
Γροιλανδία.

Η τεχνητή νοημοσύνη στη γαστρεντερολογία
Τεχνολογία αιχμής στο νέο Ενδοσκοπικό Τμήμα του ΙΑΣΩ
Ενδοσκοπικό Τμήμα ΙΑΣΩ:
Από αριστερά οι Δημήτριος Δανδάκης,
Ιωάννης Τυρμπάς, Διευθυντές Α΄ Γαστρεντερολογικής
Κλινικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης ΙΑΣΩ και
ο Νίκος Ανυφαντής, Διευθυντής
Β΄ Γαστρεντερολογικής Ηπατολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ

Σ

ε ένα σπουδαίο όπλο στη φαρέτρα της ιατρικής αναδεικνύεται
η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία
πλέον έχει σημαντικές εφαρμογές
στους περισσότερους τομείς. Στη γαστρεντερολογία ειδικά, η εκπληκτική
πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα
της Ενδοσκόπησης τα τελευταία χρόνια, συμπληρώνεται τώρα με τη χρήση
και της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία
είναι αποτέλεσμα εφαρμογών που χρησιμοποιούν σύνθετους αλγόριθμους
για να υποστηρίξουν την ανθρώπινη
εμπειρία και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των Ενδοσκόπων.

Πώς λειτουργεί αυτό; Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα στον Ενδοσκόπο να εντοπίζει πολύποδες στο παχύ
έντερο, ακόμα και μικροσκοπικούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται πρώιμα όσον αφο-

ρά στον ιστολογικό τους τύπο, αλλά και
στο βάθος της διήθησης στο τοίχωμα του
εντέρου. Με αυτό τον τρόπο ο Ενδοσκόπος υποβοηθείται στην πρώιμη διάγνωση, ώστε να λάβει αποφάσεις, σε πραγματικό χρόνο, για τον τρόπο αντιμετώπισης
του ασθενούς.
Το επόμενο διάστημα αναμένονται
πρωτόκολλα που θα βοηθήσουν τους
Ενδοσκόπους στον εντοπισμό, μελέτη
και χαρακτηρισμό:
 Tου οισοφάγου Barrett και του καρκίνου οισοφάγου
Tου γαστρικού καρκίνου
 Στην παρακολούθηση των ιδιοπαθών
φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου
 Στην ενδοσκοπική κάψουλα.
Σε κάθε περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τον

έμπειρο Ενδοσκόπο. Πέρα όμως από ένα
πρόσθετο και εντυπωσιακό όπλο στη φαρέτρα ενός σύγχρονου Ενδοσκόπου, η
συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο,
εκτός των άλλων, τόσο στην εκπαίδευση
των νέων Ενδοσκόπων, όσο και στη μεταφορά της πείρας που έχει συσσωρευτεί.

Η τεχνητή νοημοσύνη
στο νέο Ενδοσκοπικό Τμήμα
του ΙΑΣΩ
Στο νέο Ενδοσκοπικό Τμήμα του ΙΑΣΩ
χρησιμοποιείται τεχνολογία αιχμής, με τα
υπερσύγχρονα συστήματα ELUXEO της
εταιρείας FUJIFILM, που ενσωματώνουν
καινοτόμες και πρωτοποριακές τεχνολογίες. Η εικόνα υψηλής ευκρίνειας, η ηλεκτρονική μεγεθυντική χρωμοενδοσκόπηση με τα συστήματα LCI (Linked Color
Imaging) και BLI (Blue Light Imaging) και

το νέο πρωτοποριακό ενδοσκοπικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης CAD-ΕΥΕ,
αποτελούν παγκοσμίως το πλέον σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα ενδοσκοπικής απεικόνισης και είναι πλέον στη
διάθεση του Ενδοσκοπικού Τμήματος του
Ιασώ, συντελώντας στη βελτιστοποίηση
της ποιότητας της ενδοσκόπησης του πεπτικού συστήματος.
Η χρήση των τεχνικών αυτών και κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει
σημαντικά την αξιοπιστία και τη διαγνωστική ακρίβεια της κολονοσκόπησης,
συνεισφέροντας έτσι αποτελεσματικά
στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος
εντέρου. Η λειτουργία του νέου αυτού
Ενδοσκοπικού λογισμικού της τεχνητής
νοημοσύνης, κατατάσσει το Ενδοσκοπικό Τμήμα της Κλινικής Ιασώ ανάμεσα στα
πρωτοπόρα τμήματα στην Ελλάδα και την
Ευρώπη που διαθέτουν και χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία αιχμής.
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κατάλληλα για την περίπτωση. Ο συγκεκριµένος κινητήρας πλαισιώνεται από δύο ηλεκτροκινητήρες –ο ένας είναι τύπου HSG
(High-Voltage Starter Generator)– και ένα
σύγχρονο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς συµπλέκτη. Η συνεργασία των ηλεκτροκινητήρων
και του κιβωτίου ταχυτήτων εξασφαλίζει την
οµαλή λειτουργία των αλλαγών (τύπος σχεδίασης που είναι γνωστός για την καλύτερη
οικονοµία και προέρχεται κατευθείαν από
την τεράστια εµπειρία της αγωνιστικής οµάδας της Renault F1).
Το νέο Clio Hybrid των 140 ίππων διαθέτει µία
µπαταρία ισχύος 1,2 kWh (230V) που του εξασφαλίζει σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµου, µείωση εκποµπών του CO2, µε δυνατότητα 80% αµιγούς ηλεκτροκίνησης σε αστικό
περιβάλλον. Η ανάκτηση ενέργειας κατά το
φρενάρισµα –όπως και σε ένα ηλεκτρικό
αυτοκίνητο– σε συνδυασµό µε τη µεγάλη ικανότητα φόρτισης της µπαταρίας και τον
υψηλό βαθµό οικονοµίας του συστήµατος
E-TECH, συµβάλλουν στη επίτευξη της βέλτιστης εκµετάλλευσης της ενέργειας. Αµιγώς
ηλεκτρικά, το νέο Clio E-TECH µπορεί να κινηθεί µε ταχύτητες έως 70-75 χλµ.
Το Νέο Captur Plug-in Hybrid των 160 ίππων
διαθέτει µπαταρία ισχύος 9,8 kWh (400V)
που του εξασφαλίζει αυτονοµία έως και 65
χλµ. µε 100% ηλεκτροκίνηση σε αστικό περιβάλλον. Ο E-Tech Plug-in κινητήρας και η
αυξηµένη ισχύς της µπαταρίας (9,8 kWh
και 400V) σηµαίνει ότι το νέο Captur Plug-in
Hybrid µπορεί να διανύσει 100% ηλεκτρικά,
έως και 65 χιλιόµετρα σε συνθήκες αστικού
περιβάλλοντος (WLTP πόλη). ∆ηλαδή, έχει τη
δυνατότητα να κινείται χωρίς καθόλου καύΗ πρώτη γκάµα υβριδικών για όλους, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, είναι παρούσα
σιµο, για µία ολόκληρη εβδοµάδα σε καθηµερινές διαδροµές, ενώ στη συνέχεια µπορεί
και την προσφέρει η Renault! Το νέο Clio Hybrid και το νέο Captur Plug-in Hybrid
να ταξιδεύει εκτός πόλης
φέρουν τεχνολογία, µέσα από τα εργαστήρια της Formula
τα Σαββατοκύριακα, χωρίς
να προβληµατίσει καθόλου
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου
Οι αγώνες αυτοκινήτον οδηγό του για τη φόρτων και η εµπλοκή της
τιση της µπαταρίας του. Για
Renault στη Formula 1
να επιτύχει τη µεγιστοποίείναι και ο πυρήνας της
Renault ðáòïùóÝáóå ôé÷ îÛå÷
λήσει πάνω από 300.000 αµιγώς ηλεκτρικά
γεια σε ποσοστό 80% των
ηση της ηλεκτρικής αυτοεξέλιξης των υβριδικών
ùâòéäéëÛ÷ ëáé plug-in υβριµοντέλα, ενώ εξελίσσει αδιάκοπα την τεχνοαστικών µετακινήσεων,
νοµίας του, το αυτοκίνητο
κινητήρων E-Tech. Οι δεδικές εκδόσεις του νέου
γνωσία της, γεγονός που µεταφράζεται στη
γεγονός που εξασφαλίζει
πρέπει να φορτίζεται τακτισµοί µεταξύ των αγωνιClio Hybrid 140hp και του
δηµιουργία των δυναµικών και οικονοµικών
µια οικονοµία της τάξης
κά. Σε αντίθετη περίπτωση,
στικών κινητήρων και ενέου Captur Plug-in Hybrid 160hp,
υβριδικών κινητήρων, τεχνολογίας E-Tech.
του 40%, σε σχέση µε έναν
ο κινητήρας E-TECH Plug-in
κείνων των αυτοκινήτων
αντίστοιχα, δίνοντας έτσι στους πεΧάρη στη δουλειά που έχει γίνει πάνω στην
κινητήρα εσωτερικής καύλειτουργεί ως ενός συµβαπαραγωγής εστιάζουν σε
λάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν
ανάπτυξη, εκ βάθρων, νέων υβριδικών κινησης, σε αστικό περιβάλλον
τικού full hybrid µοντέλου,
δύο βασικούς άξονες: τη
το κατάλληλο µοντέλο για τις δικές
τήρων, και όχι µόνο στην απλή προσαρµογή
κίνησης. Αντίστοιχα, το
µε όλα τα πλεονεκτήµατα
διαχείριση και ανάκτηση
τους ανάγκες (µεγάλες αποστάσεις,
των παραδοσιακών κινητήρων εσωτερικής
νέο Captur Plug-in Hybrid
αυτού του τύπου κίνησης.
ενέργειας και την υιοθέαστική χρήση, πολλαπλού ρόλου
καύσεως µε ηλεκτρικές δυνατότητες, η τεµπορεί να κινηθεί µε 100%
Ο συνδυασµός των δύο
τηση ενός multi-mode
κ.λπ.), ανάλογα µε το είδος της τεχνολογία E-Tech εξασφαλίζει: αποκλειστικά
ηλεκτρική ενέργεια για
ηλεκ τροκινητήρων, το
κιβωτίου ταχυτήτων, για
χνολογίας που προτιµά ο καθένας,
ηλεκτρική εκκίνηση, ευκολία οδήγησης και
50 χιλιόµετρα, µε µέγιστη
multi-mode κιβώτιο ταπρώτη φορά σε µοντέλο
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τον
οικονοµία σε όλες τις συνθήκες, χάρη στο
ταχύτητα 135 χλµ./ώρα σε
χυτήτων και ο κινητήρας
µαζικής παραγωγής.
περιορισµό των εκποµπών του CO2
«έξυπνο» multi-mode κιβώτιο ταχυτήτων
µικτές συνθήκες κίνησης
εσωτερικής καύσης προκαι της κατανάλωσης, ακόµα και στα
και το αποτελεσµατικό σύστηµα ανάκτησης
(κύκλος WLTP) και µέχρι
σφέρουν µια πληθώρα
µεγάλα ταξίδια.
ενέργειας κατά το φρενάρισµα, αλλά και
65 ηλεκτρικά χιλιόµετρα
επιλογών οδήγησης. Η εκκίνηση είναι 100%
τη µεγάλη ικανότητα επαναφόρτισης της
στον αστικό κύκλο (WLTP πόλης).
ηλεκτρική, καθώς το κιβώτιο ταχυτήτων δεν
¸ ¦ Ä Ã ª ¶ ¡ ¡ ¹ ª ¸ ¡ ¹ ° Æ ¸ Á ¢ ¸ » ¹ ÃË Ä ¡ ¹ °
µπαταρίας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν
διαθέτει συµπλέκτη, άρα ο κινητήρας εσωÆ ¿ Á Ë µÄ ¹ ¢ ¹ º ¿Á º ¹ Á ¸Æ ¸Ä ¿Á E - T E C H
¡Á ¿Ä ¹ ·ÃÁ Æ°ª Æ ÃË ª º ¹Á¸Æ¸Ä¶ª E-TECH
το επιστέγασµα της άριστης αξιοποίησης
τερικής καύσης δεν χρειάζεται να χρησιµοΗ Renault, ως πρωτοπόρος και ηγέτης
της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί και από τη
Οι κινητήρες Renault E-Tech hybrid και plugποιηθεί κατά την εκκίνηση. Την ίδια στιγµή,
στην ηλεκτροκίνηση –τον ακρογωνιαίο λίFormula 1.
in hybrid έχουν εξελιχθεί και κατοχυρωθεί
η τεχνολογία E-Tech βελτιστοποιεί την ενερθο στη σηµερινή και µελλοντική δέσµευση
Το νέο Clio Hybrid αξιοποιεί αυτή την παρασαν πατέντα της Renault Engineering. Χρηγειακή εκµετάλλευση στη φάση της επιβράτου Groupe Renault σχετικά µε τη βιώσιµη
καταθήκη προσφέροντας τη δυνατότητα
σιµοποιούν τον νέας γενιάς βενζινοκινητήδυνσης και του φρεναρίσµατος. ●
αυτοκίνηση για τον καθένα– έχει ήδη πουγια κίνηση αποκλειστικά µε ηλεκτρική ενέρρα 1,6 λίτρου, ο οποίος έχει τροποποιηθεί

N¶° RENAULT CLIO HYBRID
& RENAULT CAPTUR PLUG-IN HYBRID
Υβριδικές προτάσεις a la cart!
1.

Η
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ίδιο, αλλά και όλες οι ευαγείς λειτουργίες στο
κόκπιτ.
Προσοχή! Ακόµα και οι διατάξεις αλλάζουν
στον πίνακα οργάνων. Ο ηλεκτρισµός έδωσε
το έναυσµα για περίεργα και φουτουριστικά
ταµπλό, πολύχρωµα εσωτερικά, εργονοµικές
λύσεις, αλλά και επιπλέον χώρους, που θα
έκαναν το κίνηµα «in-car sex» να ξεχύνεται
στους δρόµους αλαλάζοντας από ευχαρίστηση.

Η ώρα της απενοχοποίησης
των σχεδιαστών ήρθε.
Η ηλεκτροκίνηση αποτέλεσε
την αφορµή να βγουν
από τα συρτάρια τους
επαναστατικές ιδέες.

Βέβαια, σηµερινές ριζοσπαστικές εικόνες
που βλέπουµε σε µοντέρνες εκδόσεις, δεν
είναι παρά αν τιγραφή
από αφιονισµένες ιδέες
δεκαετιών πριν…
Το περιβόητο Cybertruck,
το pickup της Tesla, δεν
είναι παρά αν τιγραφή
του αντίστοιχου που είχε
εµφανιστεί στα αυτοκινητιστικά περιοδικά της
δεκαετίας του ’70.

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

äÛå÷, ðïù íå ôïù÷ ëáîïîéëïà÷
σηµερινούς ρυθµούς θα ήταν
εξαιρετικά δύσκολο να αποκτήσουν «σάρκα και οστά», αν δεν
πέρναγαν κανά δυο δεκαετίες ακόµη…
Ξέρετε, η ενοχή είναι µεγάλη υπόθεση.
Αρχίζει από το πώς αισθάνεσαι ο ίδιος
και φτάνει µέχρι να σου επιβάλλουν να
αισθάνεσαι άσχηµα οι άλλοι.

Ι

Στη σχεδιαστική παράµετρο χρειάστηκαν
χρόνια για να γίνουν τολµηρά βήµατα. Κι αυτό γιατί βασιλεύει µία µίξη αυτοενοχής µέσω
ενός αόρατου, κληρονοµικού ή επίκτητου
(δεν έχει σηµασία) συντηρητισµού που ελλοχεύει στο περιβάλλον µας και συχνά, αυτιστικά σχεδόν, τον κάνουµε µέρος της ζωής µας,
γιατί µεταξύ άλλων, µας βολεύει.
Μας βολεύει γιατί δεν ξυπνάµε πάθη, γιατί
αποφεύγουµε τις κόντρες και τις διαµάχες
αλλά και γιατί χρειάζεται τεράστια αυταπάρνηση για να είσαι διαφορετικός. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη.
Αν µία αόρατη κάψουλα µπορούσε να µας
µεταφέρει στα γραφεία των σχεδιαστών αυ-
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τοκινήτων και ένα βράδυ τα ψάχναµε χωρίς
ενόχληση, θα µέναµε άφωνοι µε τα σχέδια
που θα βρίσκαµε σε αχρηστία.
Πιστέψτε το… οι σχεδιαστές από τη φύση
τους, καλλιτέχνες όντες, δεν µπορεί να είναι
συντηρητικοί.
Συντηρητικοί γίνονται από τις αποφάσεις
που επιβάλλουν φοβικά marketing και κάπως έτσι η σχεδιαστική άνοιξη καθυστερεί.
Χρειάστηκαν οραµατιστές για να τραβήξουν
τον κόσµο µπροστά. Ο έλληνας Αλέξανδρος
Ισιγώνης µε το Μini του, η αγγλίδα σχεδιάστρια και επιχειρηµατίας Mary Quad που
είναι συνδεδεµένη µε τη διάδοση της µίνι
φούστας, η αείµνηστη ιρακινοβρετανή Zaha
Hadid, η «Βασίλισσα της καµπύλης», που απελευθέρωσε την αρχιτεκτονική γεωµετρία
δίνοντάς της µια εντελώς νέα εκφραστική
ταυτότητα, ο ισπανός δοµικός µηχανικός αρχιτέκτονας, γλύπτης και ζωγράφος Santiago
Calatrava του οποίου τα κτίρια είναι γλυπτικές µορφές, συχνά µοιάζουν µε ζωντανούς
οργανισµούς, και ένα σωρό άλλοι σε όλα τα
µήκη και πλάτη της γης.

Το ίδιο και στους αυτοκινητιστικούς θύλακες, όπου τα επαναστατικά σχέδια συναγωνίζονται σε αριθµό τα βιβλία
της Anais Nin.

Είναι πλέον αποδεκτό
ότι ο ραγδαίος ερχοµός
της ηλεκτροκίνησης,
έλυσε –σε µεγάλο βαθµό– τα χέρια των σχεδιαστών και πλέον αρχίσαµε, τώρα, που ακόµα
είναι νωπά τα βήµατα,
να έχουµε space εσωτερικά, µε οθόνες αφής
και τιµόνια κοσµήµατα

Όπως δε όλοι µας, αναζητούµε ευκαιρίες να ξεδιπλώσουµε τη δηµιουργία µέσα
µας. Είναι πλέον αποδεκτό,
ότι ο ραγδαίος ερχοµός της
ηλεκτροκίνησης, έλυσε –σε
µεγάλο βαθµό– τα χέρια των
σχεδιαστών και πλέον αρχίσαµε, τώρα, που ακόµα είναι
νωπά τα βήµατα, να έχουµε space εσωτερικά, µε οθόνες αφής και τιµόνια κοσµήµατα.

Αναφέροµαι σε αυτά τα δύο, γιατί πλέον ό,τι
ξέρατε από διάφορα άλλα σκηνικά µέσα στην
καµπίνα των αυτοκινήτων, ξεχάστε τα…

Γιατί σήµερα και όχι τότε
η εφαρµογή του σ την
παραγωγή;
Γιατί τότε, κάποιοι –όπως
και στις ηµέρες µας– έκριναν ότι «ο κό σµ ο ς
δεν είναι έτοιµος» να αποδεχθεί ριζοσπαστικά
σχέδια…
Και ποιος καθοδηγεί τον
κόσµο να σκεφτεί και να
δράσει µοντέρνα;
Ο ίδιος, από µόνος του, ή

οι marketeers;
Και φθάνουµε στην ιστορία µε το αυγό και
τον κόκορα.
Αλλά πλέον όλα αυτά είναι παρελθόν. Η σχεδιαστική άνοιξη είναι εδώ!

Παντού touch buttons, απουσία µοχλών ταχυτήτων και χειρόφρενου, απουσία ποτενσιόµετρων κ.ά.

Ή λέτε σε µερικά χρόνια να αρχίσει και πάλι ο
δωρικού τύπου κυβισµός, γιατί «κάποιοι» θα
θεωρήσουν ότι ξεφύγαµε;

Κουµπιά παντού. Οι ταχύτητες θα µπαίνουν
µε κουµπιά, η επιλογή των φωτιστικών το

Μπρρρρρ… ∆εν θέλω να το σκέφτοµαι… A
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O Extreme-E
είναι ο
αγώνας που
στόχο έχει να
ευαισθητοποιήσει όσο
είναι
δυνατόν
περισσότερο
την κοινωνία
μας για τους
κινδύνους
της κλιματικής αλλαγής
και τις
καταλυτικές
επιπτώσεις
της στον
πλανήτη μας
Του Θωμά
Κ. Ευθυμίου
Φωτό:
Extreme E,
web

να μελλοντικό όραμα, μια διαφορετική περιπέτεια που
αναμένεται να αλλάξει σε
μεγάλο βαθμό την προσέγγιση του μηχανοκίνητου αθλητισμού
στο –εγγύς– μέλλον…

Έ

Μία πρωτότυπη ιδέα, ένα παράτολμο εγχείρημα, αλλά και εξαιρετική ιδέα. Ανάδοχός της, ο οραματιστής Alejandro Arag,
ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας, ο ιδρυτής και επικεφαλής της ηλεκτροκίνητης
Formula E.
Στο πλευρό του, ο αγωνιστικός διευθυντής, ο Γαλλοβραζιλιάνος Gil de Ferran,
πρώην οδηγός αγώνων ταχύτητας, δύο
φορές πρωταθλητής Champ Car USA και
νικητής του Indianapolis 500, ο οικολόγοςερευνητής David de Rothschild και ο κινηματογραφιστής Fisher Stevens, όπου
όλοι από τη σκοπιά τους στηρίζουν αυτό
τον αγώνα, που αναμένεται να δώσει άλλη
διάσταση σε επίπεδο θεσμού.
O Εχreme-E είναι ένας αγώνας, υπό τη σκέπη της FIA και της Unicef, που στόχο έχει
ως μεγαλύτερη συνεισφορά στην κοινωνία να ευαισθητοποιήσει όσο περισσότερο
την κοινωνία μας για τους κινδύνους της
κλιματικής αλλαγής και τις καταλυτικές επιπτώσεις της στον πλανήτη μας.
Ο Arag, επηρεασμένος –όπως δήλωσε ο
ίδιος– καθοριστικά από τον ερευνητή θαλασσών, Jacques-Yves Cousteau, συνέλαβε την ιδέα μιας σύγχρονης Οδύσσειας με
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στα μήκη και
πλάτη της γης. «Αυτός ο άνθρωπος έχει καθορίσει τη σκέψη μου σε ό,τι σχετίζεται με
το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για την προστασία του περιβάλλοντος.
Τι πρέπει να διδαχθούμε, τι οφείλουμε να κάνουμε και πώς πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε όλο και περισσότερο κόσμο στον πλανήτη
μας».
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The E event
Electrification,
Environment
& Equality

Η ηλεκτρική Οδύσσεια

Πρωτοπορία παντού

Μάχη διασημοτήτων!

Η ιδέα του αγώνα είναι εντυπωσιακή. Όπως
ανέφερε και ο βραβευμένος σερ Ντέιβιντ
Ατένμπορο, ο διασημότερος αφηγητής σε
ταινίες με θέμα την άγρια φύση, «δώδεκα
ηλεκτροκίνητα off-road οχήματα θα ανταγωνίζονται σε ομάδες πλάι-πλάι, χωρίς θόρυβο
και περιβαλλοντική επιβάρυνση, στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη, σε ένα
οικολογικό ταξίδι, με στόχο, μέσα από αυτή
τη μορφή αγώνα για να σώσουν τον πλανήτη
και τους κατοίκους του».
Ο αγώνας –που θα διεξαχθεί το 2021– θα
διαδραματιστεί σε πέντε διαφορετικές
περιοχές που κατά καιρούς έχουν εκπέμψει SOS σχετικά με τις οικολογικές καταστροφές που έχουν δεχθεί, αλλά και τους
κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα οικοσυστήματά τους. Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαδρομές
θα λαμβάνουν χώρα σε τοποθεσίες που
πριν υπήρχαν δέντρα που κάηκαν, ακτές
που μολύνθηκαν, πάγοι που έλιωσαν, κ.λπ.
Έτσι, τα ηλεκτροκίνητα SUV θα χωριστούν
σε ομίλους κατά τα ποδοσφαιρικά πρότυπα και οι πρώτοι θα περνάνε στον επόμενο
γύρο, μέχρι να έρθουν οι ημιτελικοί και ο
τελικός και να έχουμε τον μεγάλο νικητή!
Οι περιοχές που θα γίνουν αυτές οι δοκιμασίες είναι απλωμένες σε όλη την υφήλιο!
Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:
Desert X Prix 19-21 Μαρτίου - Sharaan,
Al-'Ula, Σαουδική Αραβία
Ocean X Prix 28-30 Μαΐου - Lac Rose,
Ντακάρ, Σενεγάλη
Arctic X Prix 27-29 Αυγούστου Kangerlussuaq, Γροιλανδία
Amazon X Prix 22-24 Οκτωβρίου Santarem, Para, Βραζιλία,
Glacier X Prix 10-12 Δεκεμβρίου Patagonia, Αργεντινή

Η παρουσίαση του εγ χειρήματος σ τα
media έγινε στο παλαιό επιβατηγό/οχηματαγωγό πλοίο RMS Saint Helena, που
εκτελούσε δρομολόγια από την Ευρώπη
προς το Capetown και το ηφαιστειογενές
νησί Αγία Ελένη (που πήρε το όνομά της
από την Αγία Ελένη της Κωνσταντινούπολης), εκεί όπου έμεινε εξόριστος –από το
1815 έως τον θάνατό του το 1821 που πέθανε– ο Μέγας Ναπολέων. Το ενδιαφέρον
είναι ότι το καράβι αυτό μετασκευάστηκε
και εξοπλίζεται σήμερα με ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Μάλιστα, θα χρησιμοποιηθεί ως πλωτό
Service Park, ή Floating Paddock όπως το
αποκαλούν, μια και στα αμπάρια του θα μεταφέρονται, αλλά και θα επισκευάζονται,
τα δώδεκα αγωνιστικά Odyssey 21 E-SUV!
Το RMS St Helena πήγαινε αγαθά και μετέφερε ανθρώπους στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος της Αγίας Ελένης. Μετά τη δημιουργία αεροδρομίου στο νησί, μόλις το
2016, το πλοίο διέκοψε τα δρομολόγιά του
και στις 10 Φεβρουαρίου 2018 αναχώρησε για το τελευταίο της ταξίδι από την Αγία
Ελένη στο Κέιπ Τάουν. Τον Οκτώβριο του
2018 επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο
και το 2019 άρχισε να μετασκευάζεται για
να λειτουργήσει ως κινητή βάση για τον
θεσμό Extreme E του αγώνα ηλεκτροκίνητων SUV.
Στο πλοίο θα τοποθετηθούν πανιά, και αερόστατο, που θα το μετακινούν στη θάλασσα με ταχύτητα 7 κόμβων, με σβηστές
τις μηχανές, σε μία ενδεικτική προσπάθεια
χρήσης των εναλλακτικών μορφών κίνησης και στα πλοία!

Ως ένα άλλο ξεκίνημα της περιπέτειας
Paris-Dakar που προσέλκυσε πολιτικούς,
επιστήμονες, καλλιτέχνες και διάσημους
να αγωνιστούν σε ακραίες συνθήκες, έτσι
και το Extreme-E έχει καταστεί ήδη talk-ofthe-universe.
Σταδιακά προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού και άλλες διασημότητες
προστίθενται στη λίστα των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον αγώνα. Στον
οποίο να σημειώσουμε ότι τα πληρώματα
θα είναι υποχρεωτικά μεικτά, θέλοντας έτσι να περάσει το μήνυμα της ισότητας και
των ίσων ευκαιριών!
Ανάμεσά τους ο 60-χρονος αναγνωρισμένος σχεδιαστής της Formula 1, Adrian
Newey, θα ηγηθεί της ομάδας Veloce στο
Extreme E, αλλά και οι Lewis Hamilton και
Nico Rosberg με δικές τους ομάδες.
Στο Extreme E θα συμμετάσχουν 12 ομάδες
που θα συναγωνίζονται με ίδιων προδιαγραφών αυτοκίνητα, τα πλήρως ηλεκτρικά 4x4 SUV.
Επίσης πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι περιβαλλοντικοί εμπειρογνώμονες από το
Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ θα ενταχθούν
στην Extreme E για τη διεξαγωγή έρευνας
και την αποκατάσταση περιοχών που έχουν ήδη καταστραφεί από την κλιματική
αλλαγή.
Τέλος να σημειώσουμε ότι αγωνιστικός
σύμβουλος της Extreme Ε είναι ο έξι φορές
Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλι, Sebastien
Ogier, ο οποίος θα τη συμβουλεύσει για αθλητικά θέματα στο νέο πρωτάθλημα, που
θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της
The Electric Odyssey, ο οποίος θα είναι παράλληλα και πρεσβευτής του θεσμού.
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Το Extreme E είναι
ένας συνδυασμός
Raid και Rally Cross,
σε πολύ διαφορετικά
περιβάλλοντα με πληροφορίες τοποθεσίας
μέσω GPS, και προσφέρει πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων: συλλογή
δεδομένων για ανατροφοδότηση σε αυτοκίνητα, σε τομείς
όπως το λογισμικό κι η
ανάκτηση ενέργειας

Το αυτοκίνητο

Τα ελαστικά
Δύο νέοι τύποι ελαστικών, ειδικά σχεδιασμένοι από την Continental, θα διατίθενται για τη σειρά των off-road αγώνων
Extreme E. Σχεδιασμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες οδήγησης, τα νέα ελαστικά
της Continental συνδυάζουν θερινή και
χειμερινή τεχνολογία και θα «εξοπλίζουν»
το αμιγώς ηλεκτροκίνητο αγωνιστικό offroad αυτοκίνητο, το οποίο θα κληθεί να
αντιμετωπίσει ακραίες συνθήκες οδήγησης, σε μερικά από τα πιο απομονωμένα
μέρη του κόσμου.
Οι αγώνες Extreme E-SUV Odyssey 21 δεν
θα μοιάζουν με τίποτα άλλο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η πρωτοποριακή τεχνολογία και ο σχεδιασμός των ελαστικών που
έχει αναπτύξει η Continental έχουν οδηγήσει σε ένα αυτοκίνητο, ικανό για κορυφαίες
επιδόσεις, στα πιο σκληρά περιβάλλοντα
του πλανήτη.
Με τα υψηλής απόδοσης ελαστικά της
σειράς Extreme E, η Continental θα προσφέρει στους αγωνιζόμενους πολύ μεγάλη πρόσφυση και επιτάχυνση, κορυφαίο
φρενάρισμα και χειρισμό ακριβείας, σε κάθε είδους απαιτητικούς δρόμους, σκληρά
εδάφη και μονοπάτια.
Κάθε ομάδα Extreme E θα λάβει δύο sets
θερινών και χειμερινών ελαστικών, βελτιστοποιημένα για κάθε είδους πρόκληση,
σε επίπεδο απόδοσης και ασφάλειας που
απαιτείται από τα ηλεκτρικά SUVs.

Τα σχέδια για το πρώτο αυτοκίνητο είδαν
τη δημοσιότητα από το 2018. Την επόμενη
χρονιά ετοιμάστηκε το πρώτο πρωτότυπο
και συνεργάστηκαν για αυτό εταιρείες που
δίνουν τεχνολογία στην ηλεκτροκίνητη
Formula E.
Το Odyssey 21, όπως ονομάζεται το αυτοκίνητο, ένα αμιγώς E-SUV, ζυγίζει 1.650 κιλά, διαθέτει δίδυμη ηλεκτροκίνητη μονάδα κατασκευασμένη από τη γαλλική εξειδικευμένη εταιρεία Spark Racing Technology
που μεταφέρει την κίνηση στους τέσσερις
τροχούς και αποδίδει 400kW, ήτοι 550 ίππους και επιταχύνει 0-100 χλμ/ώρα σε 4,5’’!
Οι δε μπαταρίες θα είναι ειδικού τύπου για
να αντέχουν στις κακουχίες των διαδρομών, αλλά και στις ακραίες θερμοκρασίες.
Ήδη, εννέα κατασκευαστές έχουν δείξει
ενδιαφέρον να κατασκευάσουν τέτοια
οχήματα, τα οποία θα είναι κοινών τεχνικών προδιαγραφών για όλους, μεταξύ
τους δε είναι οι Venturi, ABT/Cupra, Chip
Ganassi Racing, HWA Racelab, Andretti
United Extreme E, QEV Technologies,
Team Techeetah, Hamilton X44, Rosberg
Xtreme Racing, Veloce EV motorsport,
ενώ Mercedes και Porsche έχουν δείξει
έντονο ενδιαφέρον για το μέλλον.
Στις αρχές του προηγούμενου μήνα έγιναν στη Νότια Γαλλία, στην περιοχή του
Château de Lastours , εξαντλητικές δοκιμές
των αυτοκινήτων, που οδήγησαν οι Patrik
Sandell, Catie Munnings, Timmy Hansen,
Andreas Bakkerud, Oliver Bennett, JeanÉric Vergne, Jérôme d'Ambrosio, Sophia
Floersch, Billy Monger και Valtteri Bottas.
Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ένας αριθμός επιφανών οδηγών σε όλο το φάσμα
του μηχανοκίνητου αθλητισμού πέρασε
από το Château de Lastours και οδήγησε το
αυτοκίνητο αλλά προτίμησε να μη δοθούν
τα ονόματά τους στη δημοσιότητα.
Ανακεφα λαιώνον τας, όλες οι ομάδες
«Extreme E» θα πρέπει να χρησιμοποιούν
το ίδιο σύνολο τυποποιημένου εξοπλισμού, το οποίο δημιουργήθηκε και συναρμολογήθηκε από τον κατασκευαστή κινητήρων, Spark Racing Technology. Ο εξοπλισμός αυτός θα διαθέτει μια μπαταρία, κατασκευασμένη από τη Williams Advanced
Engineering και την Continental, ενώ οι δοκιμές του πρωτότυπου ηλεκτρικού SUV έχουν ήδη ξεκινήσει. A
12 - 18 ΝΟΕΜΒΡΙου 2020 A.V. 53

The Road to Nowhere

54 A.V. 12 - 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Gas, Food, Lodging at Roy's

AV

Ένα φωτογραφικό road trip
στη θρυλική Route 66
Μοναδικά καρέ από µια άλλη Αµερική, µέσα από τον φακό
του γερµανού φωτογράφου Ralph Gräf

R O A D T R IP

Ralph Graf
Του Μάνου Νοµικού

The Gas Guards

Advertising with Edsel

ïììÀ Ûøïùî çòáæôåÝ
για τον ιστορικό
αυτοκινητόδροµο Route 66, µια
διαδροµή 3.940 χιλιοµέτρων από το Σικάγο µέχρι το
Λος Άντζελες, που διασχίζει
τις πολιτείες Μισούρι, Κάνσας,
Οκλαχόµα, Τέξας, Νέο Μεξικό, Αριζόνα. Ένα road trip µε αυτοκίνητο που
πολλοί έχουµε ονειρευτεί, εµβληµατικό
τοπόσηµο της αµερικανικής λογοτεχνίας
και της ποπ κουλτούρας, συνώνυµο της
«απόδρασης», του λυρισµού, της περιπέτειας. ∆ιασχίζοντας την «καρδιά» της
Αµερικής, η Route 66 κατασκευάστηκε
το 1926 αλλά ο χρόνος, οι νέοι σύγχρονοι
αυτοκινητόδροµοι και η σκόνη την οδηγούν σταδιακά στην εξαφάνιση.
Ο γερµανός καθηγητής µοριακής βιολογίας Ralph Gräf αγάπησε από µικρός
τη φωτογραφία και µέσα από µοναδικά
projects, βιβλία και σειρές φωτογραφιών,
έχει αποτυπώσει µοναδικά καρέ από τη
Route 66 στα ταξίδια του στην Αµερική.
Μιλήσαµε µαζί του για τη εµπειρία του
από τον ιστορική διαδροµή και τα άλλα
-ευρωπαϊκά- φωτογραφικά του έργα.

Π

Πώς γεννήθηκε η αγάπη σας για τη φωτογραφία και πώς εξελίχθηκε; Η φωτογραφία άρεσε
στον πατέρα µου, δούλευε σε ένα εργοστάσιο
µε φακούς σαν οπτικός. Μου έδωσε την πρώτη κάµερα όταν ήµουν 8 χρονών. Σαν σήµερα,
σχεδόν 40 χρόνια πίσω, στα 16, αγόρασα µια SLR
µε τα πρώτα λεφτά που κέρδισα δουλεύοντας.
Στην αρχή έβγαζα φωτογραφίες για να κρατάω
αναµνήσεις από ταξίδια και διακοπές αλλά αργότερα µε γοήτευσε όλο και πιο πολύ η δυνατότητα
ότι µπορώ να δηµιουργήσω κάτι όµορφο µε τη
φωτογραφία. Στο διάστηµα των σπουδών στη
Βιολογία έβρισκα πολύ λίγο χρόνο για τη φωτογραφία, πέρα από τα ταξίδια. Ωστόσο, το 2006,
όταν µετακόµισα από το Μόναχο εκεί που έζησα
για περισσότερα από 20 χρόνια, στο Πότσδαµ,
κοντά στο Βερολίνο, ως καθηγητής µοριακής
βιολογίας στο Πανεπιστήµιο, όλο και περισσότερο ένιωθα την ανάγκη για κάτι πιο δηµιουργικό,
«αντίβαρο» στην επαγγελµατική µου δουλειά.
Ενθουσιασµένος ξεκίνησα να εξερευνώ το καινούριο µου περιβάλλον µε µια κάµερα και σύντοµα βρήκα νέους φίλους στο τοπικό κλαµπ
φωτογραφίας. Με κάποιους από αυτούς ιδρύσαµε έναν σύλλογο, τον Photo Gallery Potsdam
e.V. (www.fotogalerie-potsdam.de), για να προωθήσουµε την τέχνη της φωτογραφίας και να οργανώσουµε εκθέσεις. Από το 2008 έχω παρουσιάσει τα φωτογραφικά µου projects σε περισσότερες από 28 εκθέσεις. Πολλές φωτογραφίες
κέρδισαν βραβεία ή ήταν στη λίστα των επικρατέστερων σε τοπικούς και διεθνείς διαγωνισµούς
φωτογραφίας. Κάποιοι από αυτούς ήταν το Sony
World Photography Award, όπου πήρα βραβείο
στην κατηγορία travel µε µία φωτογραφία από τη
Route 66, το εθνικό γερµανικό βραβείο το 2017 ή
το Siena «Creative Photo Award».
Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε τον ιστορικό αυτοκινητόδροµο Route 66; Έχω πάει
στην Αµερική πολλές φορές, συνήθως σε επιστηµονικά συνέδρια. ∆ύο φορές είχα την ευκαιρία για πιο µακρά παραµονή σε road trip και καταγοητεύτηκα από τα πολλά αξιοθέατα δίπλα στον

δρόµο. Στο πρώτο ταξίδι το 2009 ταξίδεψα µέσα από το Κολοράντο, επηρεασµένος από τους ήρωες της
«New Color Photography» της δεκαετίας του ’70 (Eggleston, Shore,
Sternfeld). Τράβηξα φωτογραφίες
από εγκαταλελειµµένα βενζινάδικα,
drive-in σινεµά, µοτέλ. Στο δεύτερο ταξίδι το 2016, ξεκίνησα από την Τουσόν της
Αριζόνα. Κατά τα διάρκεια του ταξιδιού σε γραφικούς παράδροµους, ξαφνικά βρέθηκα στην ιστορική διαδροµή Route 66 και αµέσως αποφάσισα
να την ακολουθήσω. Είναι ίσως ο πιο διάσηµος
αυθεντικός αυτοκινητόδροµος στις ΗΠΑ από το
1926, διέσχιζε τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια
και έφτανε ως πέρα το Σικάγο. Εντωµεταξύ έχει
παρακαµφθεί από έναν πιο σύγχρονο αυτοκινητόδροµο και δίκτυο. Πολλές αναµνήσεις και
αποµεινάρια από τον δρόµο έχουν παραµείνει
για να υπενθυµίζουν στον ταξιδιώτη το συναρπαστικό παρελθόν, όταν η χώρα αναπτυσσόταν
για µακρινά ταξίδια µε το αυτοκίνητο. Αν και µερικά παλιά ιστορικά µοτέλ και βενζινάδικα είναι
ακόµα σε χρήση, τα περισσότερα είναι εγκαταλελειµµένα και σαπίζουν. Έκανε πάρα πολλή ζέστη, αλλά αυτό είχε και τα θετικά του, µια που
κανείς άλλος δεν υπήρχε εκεί. Απόλαυσα τον απεριόριστο χρόνο και την ελευθερία που είχα για
φωτογράφιση.
Είναι το «πνεύµα» της Americana ακόµα ζωντανό εκεί ή χάνεται µε το πέρασµα των χρόνων; Από τη στιγµή που πολλές πόλεις και χωριά
κατά µήκος της ιστορικής Route 66 έχουν αποκοπεί από το «οξυγόνο ζωής» από τους τωρινούς
διαπολιτειακούς αυτοκινητόδροµους και ο τουρισµός απλά συντηρεί κάποιους λίγους ανθρώπους, πολλά µέρη έχουν εγκαταλειφθεί. Και η
εγκατάλειψη είναι το πρώτο στάδιο για την απόλυτη σήψη και παρακµή. Τα κεντρικά θέµατα που
έχω φωτογραφίσει παραπλεύρως της διαδροµής αρχίζουν και χάνονται γιατί τα περισσότερα
κτίρια είναι φτιαγµένα από ξύλο.
Έχετε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο και µια σειρά από φωτογραφίες µε τίτλο «Brandenburg
Unplugged». Βλέπετε κάποιες οµοιότητες
των φωτογραφιών µε αυτές από τη Route 66;
Εγκατάλειψη, µικρές αγροτικές πόλεις, η επαρχία… Καλή παρατήρηση. Η κατάσταση κατά
µήκος της ιστορικής Route 66 µου θύµισε κάπως
τα νέα οµόσπονδα κρατίδια που δηµιουργήθηκαν µετά την επανένωση της Γερµανίας. Εδώ,
πολλά κτίρια, στρατώνες και εργοστάσια εγκαταλείφθηκαν αµέσως στις αρχές του ’90 εξαιτίας
της αποχώρησης των σοβιετικών στρατιωτικών
δυνάµεων στη Γερµανία, της κατάργησης του
στρατού NVA της Λαοκρατικής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας και της κατακόρυφης πτώσης της βιοµηχανίας. Τώρα, 30 χρόνια αργότερα, πέρα από
την αισθητική τους αξία, αυτές οι φωτογραφίες
είναι ντοκουµέντα µιας µετάβασης, δεδοµένου
ότι οι τοποθεσίες εκεί αλλάζουν γρήγορα, κτίρια
ανακαινίζονται και χτίζονται νέα, άλλα κατεδαφίζονται ολοκληρωτικά.
Σε τι projects δουλεύετε αυτό το διάστηµα;
Συνεχίζω να δουλεύω πάνω στο «Brandenburg
Unplugged». Σκέφτοµαι για µία δεύτερη, µεγαλύτερη έκδοση του βιβλίου µου, µε την πρώτη
έκδοση σε περιορισµένα κοµµάτια να είναι σχεδόν sold out. Επίσης, δουλεύω σε ένα παρόµοιο
project µε το όνοµα «Anhalt Blues» για το γειτονικό οµόσπονδο κρατίδιο του Sachsen-Anhalt. ●
graef-photography.de
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Η Beyoncé φοράει adidas και τα σπάει

Είναι από εκείνες τις γυναίκες που ό,τι και να φορέσουν θα
δείχνουν το ίδιο glamorous, είτε είναι διαµάντια είτε είναι αθλητικά. Η ίδια το απόδειξε άλλωστε πρόσφατα όταν φωτογραφήθηκε για την βρετανική Vogue φορώντας διάφορα outfit, ανά-

µεσά τους και µια ολόσωµη κίτρινη φλούο φόρµα από την πρόσφατη συνεργασία της µε την adidas στη συλλογή adidas x IVY
PARK. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που συνδυάζουν λειτουργικότητα και στιλ, σε µεγέθη για όλους.

GLAMAZON

MAYBELLINE
Lip gloss
µε υαλουρονικό οξύ

Tι φορούσε η Κάµαλα;

Η µόδα δεν είναι «φούστα-µπλούζα».
Ας µη γελιόµαστε, παίζουν µεγάλο
ρόλο τα ρούχα στην πολιτική.
Της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

º

αρολίνα Χερέρα ήταν το κοστούµι της Κάµαλα
Χάρις, της φρέσκιας αντιπρόεδρου των ΗΠΑ. Το
σταυρωτό σακάκι που φορούσε, όταν στάθηκε
στο πλευρό του εκλεγµένου πρόεδρου Τζο Μπάιντεν, στην πρώτη του οµιλία στο Τσέις Σέντερ στο
Γουίλµιγκτον του Ντελαγουέαρ, κοστίζει 2.290 δολάρια
και το παντελόνι 990 δολάρια. Το µπλέιζερ απαιτεί λυγερή µέση, διότι είναι εφαρµοστό, το ίδιο και το ψηλόµεσο
παντελόνι σε ίσια γραµµή. Η σύνθεση του εξαιρετικής
ποιότητας κοστουµιού είναι αγνό παρθένο µαλλί 93%, 4%
ελαστάν και 3% νάιλον. ∆εν πρόλαβε να εκλεγεί η Κάµαλα
και τα µίντια δεν σταµατούν να ασχολούνται µε το κοµψό
ντύσιµο της. Και το στιλ της. Υπάρχει και ιστοσελίδα που
παρακολουθεί τα ρούχα που φόρεσε η Κάµαλα σε κάθε
περίσταση. Tην είδαµε και µε αθλητική περιβολή Nike,
όταν της τηλεφώνησε ο Μπάιντεν και εκείνη ενθουσιασµένη του είπε «Τζο, τα καταφέραµε».
Το τριζάτο λευκό κοστούµι είναι από τη φετινή Resort
συλλογή της Χερέρα. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του
οίκου µόδας, Γουές Γκόρντον, δηλώνει τρελαµένος και
λέει πως του θυµίζει την τελευταία σκηνή της ταινίας
«The First Wives Club», όπου οι Ντάιαν Κίτον, Μπέτι Μίντλερ φορούν λευκά ταγιέρ και η Γκόλντι Χόουν λευκό
κοστούµι. Είναι η σκηνή που οι τρεις λατρεµένες ηθοποιοί τραγουδούν και χορεύουν το «You don’t own me».
Νιώθουν ελεύθερες, επιτέλους.
Η Κάµαλα σέταρε το δικό της κοστούµι µε ένα µεταξωτό πουκάµισο, στο χρώµα της σαµπάνιας, µε φαρδύ
φιόγκο στον λαιµό (pussy bow), ένα ρολόι Καρτιέ (το
αναγνώρισαν αυτοί που ξέρουν), σκουλαρίκια από καλλιεργηµένα µαργαριτάρια και τα αγαπηµένα της βραχιόλια.
Μόνο οι nude γόβες της δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµα.
Αλλά σε τόσο σοβαρά ζητήµατα είναι θέµα χρόνου.
Ας µη γελιόµαστε, τα ρούχα που φορούσε δεν έχουν
να κάνουν µόνο µε τη µόδα. Και δεν είναι απλά πολιτικό
µάρκετινγκ, είναι πολιτική. Είναι µια φωτογραφία που θα
βλέπουµε ξανά και ξανά, θα µείνει, οπότε εµπεριέχει, σαφώς, ένα µήνυµα. Το λευκό µαζί µε το µωβ και το χρυσό,
ήταν τα χρώµατα-σύµβολα του κινήµατος των σουφραζετών. Συγκεκριµένα το λευκό «συµβόλιζε την ποιότητα
του σκοπού τους». Και όπως είπε και η Χάρις εµφατικά,
«θα είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, αλλά όχι η
τελευταία».
Παρόµοια επιλογή είχε κάνει και η Χίλαρι Κλίντον
όταν έλαβε το χρίσµα των ∆ηµοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ το 2016. Φόρεσε λευκό κοστούµι. Τα ρούχα, το στιλ, η µόδα είναι ένα µικρό κοµµάτι αλλά σηµαντικό, ιδίως στο «ξεκίνηµα» µιας πολιτικής καριέρας. Το ίδιο
ισχύει και για τους άνδρες (βλ. Μπαράκ Οµπάµα χωρίς
γραβάτα και σηκωµένα µανίκια ή Τζορτζ Μπους τζούνιορ
µε καουµπόικο καπέλο). Επικοινωνείς κάποια πράγµατα
καλύτερα, και στην περίπτωση των γυναικών πολιτικών
σε βλέπουν και εκατοµµύρια γυναίκες οι οποίες µπορούν
στο πρόσωπό σου να βρουν το πρότυπό τους.
Κι ενώ η Μελάνια, η οποία ήταν επαγγελµατίας µοντέλο, επένδυε στην εξωτερική της εικόνα µε ωραιότατες
εµφανίσεις, η Χίλαρι µόνο όταν έγινε Πρώτη Κυρία, άρχισε σιγά-σιγά να δίνει σηµασία στα ρούχα που φορούσε.
Κατάλαβε ότι η µόδα είναι ένα χρήσιµο εργαλείο. Κάτι
που επικοινωνούσε η Θάτσερ µε το εµβληµατικό µάλλινο
ταγιέρ της, το καλοκρεπαρισµένο µαλλί, τις πέρλες της
και την κλασική handbag.
Σταθερό ντύσιµο έχει και η Άνγκελα Μέρκελ. Κοστούµι σε έντονα πολλές φορές χρώµατα. Σε µουσταρδί, σε
φούξια. Αλλά πάντα κοστούµι σε παρόµοιο κόψιµο. Για
να µην ξεχάσω και την Μπριζίτ Μακρόν η οποία παραδίδει
µαθήµατα γαλλικής µόδας (την «κοπιάρουν» και στο σίριαλ «Emily in Paris»). Η µόδα λοιπόν είναι χρήσιµο πολιτικό
εργαλείο, αλλά χωρίς µυαλό, προσόντα, ικανότητες, χαρίσµατα, ευφυΐα και αυτό που λέµε nak, δεν λέει τίποτα.

DR.MARTENS
Unisex µποτάκι 1460 Pascal Atlas €189
(www.drmartens.com)

ΒΕΝΕΤΤΟΝ
Πουκάµισο Tom&Jerry µε φιόγκο €79,95

VICHY
Make up
σε µορφή
πούδρας,
Dermablend
Covermatte

MOLESKINE
Σηµειωµατάριο €20,90

SOPHIA ENJOY
THINKING
Βάζο Venus, από τη σειρά Sophia
Thinking Bauhaus από €79,90

«Ποτέ
µην αγοράζετε
καλλυντικά
από ένα
κατάστηµα
εργαλείων»
-Miss Piggy

THE BODY SHOP
Bath bomb, από τη σειρά
Festive Berry €5

CARPISA

CATRICE

Σακίδιο πλάτης
€35,95

Βερνίκι
νυχιών,
αποκλειστικά
στα Advent
Calendar 2020

ZOUMBOULAKIS
GALLERIES
Ενηµερωµένη έκδοση
του δηµοφιλούς βάζου
D’après Piet Mondrian €120

Ακολουθήστε
το LOOKmag
στο Facebook
για να κερδίσετε
Advent Calendar
µε 24 προϊόντα

SWATCH
Ρολόι Checkpoint red, από τη σειρά
Big Bold Chrono, €135

INTIMISSIMI
Εσώρουχα από τη σειρά Pied de Poule,
σουτιέν €32,90/σλιπ €14,90

KORRES
Τονωτική λοσιόν µε ρόδι
12 - 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 A.V. 57

ÇBerlin: Πρώτος θάνατοςÈ
Το ελληνικό neo-noir graphic novel

Μαύρος καπνός, μυστήριο, σκοτάδι. Καλωσορίσατε στην Μπερλίν. Οι δημιουργοί Κυριάκος Αθανασιάδης
και Νικόλας Κούρτης μιλάνε για το neo-noir graphic novel.

Του Μάνου Νομικού

ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια:
Αγγελική Μπιρμπίλη

«Berlin:
Πρώτος θάνατος» (
Εκδόσεις Jemma Press)
Σενάριο: Κυριάκος
Αθανασιάδης
Σχέδιο: Νικόλας
Κούρτης

π α ρ ου σ ιά σε ι ς /
ε κδό σ ε ι ς /
σ υ ν ε ν τ ε ύ ξε ι ς /
ε κδ η λώ σε ι ς
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αλωσορίσατε στην Μπερλίν
…την πόλη όπου δεν ξημερώνει ποτέ. Μια πόλη όπου
οι απέθαντοι συμβιώνουν
με τους ζωντανούς. Μια πόλη που
την έκταση της σήψης και της διαφθοράς της ξεπερνά μονάχα το
αιώνιο σκοτάδι της. Μια πόλη που
θα μπορούσε να είναι η Κόλαση,
αν κάποιος είχε αντικαταστήσει
τις φωτιές και τους λάκκους με το
θειάφι με ατσάλινους ουρανοξύστες και επιβλητικά κτίρια που ξεφυτρώνουν μέσα από το χάος της
δαιδαλώδους ρυμοτομίας της.
Μια πόλη των νεκρών ονείρων και
των χαμένων ψυχών.
Μια τέτοια ψυχή είναι και ο Ράντολφ Κάρτερ, ιδιωτικός ντετέκτιβ για μικροϋποθέσεις που
μετά βίας τού εξασφαλίζουν
τα απαραίτητα χρήματα για τα
ποτά του στο Los Antiguos, το
μπαρ όπου περνά τον περισσότερο καιρό του. Όταν όμως ένας
μυστηριώδης πελάτης θα τον
προσλάβει για μια υπόθεση που
αρχικά μοιάζει να είναι μια απλή
περίπτωση κλοπής και εξαφάνισης, ο Κάρτερ θα μπλεχτεί σε
έναν ατέρμονο λαβύρινθο τρόμου και αίματος που οδηγεί μέσα
από τα στενά δρομάκια και τις αγορές της Μπερλίν στο κατώφλι
του άλλου κόσμου.
Το neo-noir graphic novel «Berlin:
Πρώτος θάνατος» κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Jemma Press,
μία «σκοτεινή κατάδυση» στον
κόσμο, στους χαρακτήρες, ήρωες
και αντιήρωες της φανταστικής
πόλης Μπερλίν. Πάνω από όλα
όμως, είναι ένα graphic novelέκπληξη που «παντρεύει» το παραφυσικό με το neo-noir είδος και
μπορεί άνετα να σταθεί και στη
διεθνή αγορά.
Οι δημιουργοί του «Berlin», ο
συγγραφέας Κυριάκος Αθανασιάδης και ο σχεδιαστής κόμικς
Νικόλας Κούρτης, μιλάνε στην
Athens Voice για τη νέα τους συνεργασία και την πόλη όπου δεν
ξημερώνει ποτέ.

Κυριάκος Αθανασιάδης: Πριν
ακόμα από τα κόμικς στη Βαβέλ,
ο Νικόλας είχε σχεδιάσει τα εξώφυλλα κάποιων βιβλίων μου,
ενώ εικονογράφησε και μία νουβέλα που είχα εκδώσει το 2002.
Ένα από εκείνα τα ασπρόμαυρα
σχέδιά του, το χτύπησα τατουάζ
την ίδια χρονιά, ψηλά στο μπράτσο. Οπότε, ναι, έτσι πάει: μετά
τα δισέλιδα στο TBJ και κάποιες
άλλες δουλειές σε μικρή φόρμα
που κάναμε μαζί, η «Berlin» ήταν
απλώς κάτι που έπρεπε να γίνει.
Και βρήκε το καλύτερο σπίτι για
να γεννηθεί.
Θα μπορούσε η πλοκή να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη ή Αθήνα
και όχι στο Βερολίνο;
Νικόλας: Καταρχάς η Berlin δεν
είναι το Βερολίνο. Είναι μια πόλη
φανταστική, μια δυστοπική φουτουριστική «μεγάπολη», για την οποία, ο αναγνώστης τουλάχιστον,
δεν γνωρίζει πολλά. Όχι, δεν θα
μπορούσε να εξελίσσεται στη
Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα γιατί
θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν
νέο κόσμο εξαρχής. Μια tabula
rasa πάνω στην οποία θα μπορούσαμε να γράψουμε ελεύθερα και
χωρίς περιορισμούς.
Κυριάκος: Έτσι είναι. Μιλάμε για
το μέλλον εδώ – για «κάποιο» μέλλον, κάποια fantasy εκδοχή του
μέλλοντος, όμως με πολλά στοιχεία (το ντύσιμο, τα χτενίσματα,
κάποια όπλα) δανεισμένα κυρίως
από τον Μεσοπόλεμο, αλλά και
από αλλού. Η Berlin είναι η Μητρόπολη των Τέα φον Χάρμπου
και Φριτς Λανγκ, όπως έχει εξελιχθεί μέσα στον χρόνο και μέσα
στις σελίδες όπου πρωταγωνιστούν παρόμοιες μητροπόλεις: η
Gotham City, η Mega-City One, η
Sin City. Αλλά και πάλι: δεν είναι
αυτές – είναι εντελώς διακριτή.
Όπως άλλωστε φαίνεται και στον
«Πρώτο θάνατο». Και όπως θα
φανεί και στη συνέχεια που φτιάχνουμε τώρα.

Ποιος είναι ο ντετέκτιβ Ράντολφ
Πώς συναν τήθηκαν οι δρό- Κάρτερ και τι συμβολίζει ο χαραμοι σας για το graphic novel κτήρας του;
«Berlin»;
Νικόλας: Κυριάκο, πες εσύ.
Νικόλας Κούρτης: Η γνωριμία μας Κυριάκος: Ναι, οκέι. Λοιπόν, ο
μετράει δεκαετίες. Μοιραζόμαστε Κάρτερ είμαστε ο Νικόλας κι εγώ.
την ίδια αγάπη για τη λογοτεχνία, Στην Berlin πιθανότατα δεν εκδίτα κόμικς, τον κινηματογράφο. δονται κόμικς –αλλά αν εκδίδοΚάποιες μικρές ιστορίες μας είχαν νταν θα ήθελα πολύ να τα διαβάεκδοθεί παλιά στη Βαβέλ. Πρό- σω–, οπότε αν ζούσαμε εκεί θα ήσφατα δημιουργήσαμε τη σειρά μασταν ντετέκτιβ. Το ελπίζω δη«Urban Stories», 11 δισέλιδα αυ- λαδή. Όχι ότι είναι ό,τι πιο εύκολο
τοτελή κόμικς, που εκδόθηκαν να κάνει κανείς, αλλά και ποιος
στο περιοδικό The Book’s Journal. δεν θέλει να παίξει τον ντετέκτιβ,
Ήταν φυσική συνέχεια να εκφρα- και ειδικά έναν ντετέκτιβ που αστούμε σε μεγαλύτερο φορμά. ναλαμβάνει υποθέσεις όπου υπεΚαι μεγάλη τύχη που ενώθηκαν ρισχύει το υπερφυσικό, το μαγικό
οι δρόμοι μας και με τον
στοιχείο, και όταν η
Λευτέρη Σταυριανό και
κεντρική του ηρωίwww.
την Jemma Press. Δεν athens voice.gr δα, η femme fatale
θα μπορούσαμε να σκετης Berlin, είναι μία
Διαβάστε όλη τη
φτούμε κάτι καλύτερο
υπερσέξι βρικόλασυνέντευξη
από αυτό.
κας; A

Αναγνώστης
με αιτία

Σκοτεινή μου Βανέσα
και Λολίτα: Εκλεκτικές
συγγένειες Tου Άρη Σφακιανάκη
Πριν λίγες μέρες διάβασα –με ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον–
το μυθιστόρημα «Σκοτεινή μου Βανέσα». Η συγγραφέας του, μια
τριαντάρα Αμερικάνα, η Κέιτ Ελίζαμπεθ Ράσελ, έχει για ηρωίδα
της μια 15χρονη μαθήτρια Λυκείου που ερωτεύεται τον καθηγητή της στη λογοτεχνία. Συνάπτει ανόσιες σχέσεις μαζί του
με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το σχολείο η πεπλανημένη
νεαρά, όταν ο δεσμός της με τον καθηγητή γίνεται βούκινο σε
μια βαθιά πουριτανική κοινωνία.
Όταν όλοι την ίδια στιγμή κατηγορούν τον εκμαυλιστή καθηγητή ως ανήθικο και εξοβελιστέο από τη σχολική κοινότητα, η
Βανέσα τον υπερασπίζεται με σθένος. Για την ακρίβεια, υπερασπίζεται τον έρωτά της – ή όπως θα έλεγε ο ιερός Αυγουστίνος:
Δεν αγαπούσα ακόμα, μα αγαπούσα ν’ αγαπώ.
Είναι εύκολο να σαγηνευτεί μια μαθήτρια από τον καθηγητή της;
Πανεύκολο, αν εκείνος ξέρει να χρησιμοποιήσει τα σωστά εργαλεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο καθηγητής –που σίγουρα
κοιμάται με το «Ημερολόγιο ενός διαφθορέα» του Κίρκεγκορ
κάτω από το μαξιλάρι του– διαλέγει τη Λολίτα του Ναμπόκοφ
για το θεάρεστο έργο του.
Ποιος από εσάς που συνεχίζετε την ανάγνωση αυτού του κειμένου δεν έχει διαβάσει τη Λολίτα;
Η Λολίτα είναι ένα νυμφίδιο 13 χρόνων που μόλις αντιλαμβάνεται τον έρωτα του μεσήλικα καθηγητή Χάμπερτ Χάμπερτ για το
άτομό της, αποφασίζει να τον ψήσει στις σχάρες των άνηβων
φαντασιώσεών της. Ο δύστηνος καθηγητής ομολογεί ανερυθρίαστα τον πλατωνικό του έρωτα για το μικρό κορίτσι, έναν
έρωτα που τον οδηγεί να παντρευτεί τη χήρα μάνα της Λολίτας
έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί καλύτερα τη θέση του ως πατριός.
Και είναι τόσο τυχερός που η γυναίκα του, ζεστή ακόμα από τη
νυφική παστάδα, σκοτώνεται σε αυτοκινητικό δυστύχημα όταν ανακαλύπτει
το πάθος του άθλιου ενήλικα για την άδολή της κόρη.
Άδολη! Χι, χι, χι (όπως θα ακουγόταν το
γέλιο του Σκαρίμπα). Η Λολίτα αποπλανεί χωρίς αιδώ τον πατριό της. Ο Χάμπερτ Χάμπερτ δεν σχεδίαζε αρχικά να
ενωθεί σαρκικά με το νυμφίδιο, όμως
ποιος μπορεί να πει όχι σ’ ένα νυμφίδιο;
Η σκοτεινή Βανέσα δεν είναι νυμφίδιο.
Είναι μια συνειδητοποιημένη σύγχρονη
δεκαπεντάρα που αγνοεί τις κοινωνικές
συμβάσεις, επισκέπτεται τον καθηγητή
της στο σπίτι του, βρίσκει μια πρόφαση
να πλαγιάσει μαζί του και όταν αντιλαμβάνεται έκπληκτη (!!!) ότι σε λίγο θα χάσει την παρθενιά της, δηλώνει ότι πονάει… (μα, πώς αλλιώς, τέκνον μου;)

Κέιτ Ελίζαμπεθ
Ράσελ, Σκοτεινή μου
Βανέσα (εκδ. Ψυχογιός)
Βλαντιμίρ
Ναμπόκοφ, Λολίτα
(εκδ. Πατάκη)

Η Λολίτα του Ναμπόκοφ δεν χρειάζεται
συστάσεις – έχει μάλιστα γυριστεί δυο
φορές ταινία. Η Σκοτεινή μου Βανέσα
είναι ένα μυθιστόρημα που διάβασε
απνευστί η κόρη μου (δεινή αναγνώστρια) και προκάλεσε ατέλειωτες συζητήσεις ανάμεσα σε μένα και μια συγγραφέα που αγαπώ. Χάρη στη Βανέσα
έπιασα και διάβασα για μία ακόμη φορά
τη Λολίτα.
Αν ζούσε ο Ναμπόκοφ, σίγουρα η Κέιτ
Ράσελ θα τον ήθελε για καθηγητή της.
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Ηρακλής Λογοθέτης
«Δάνειον έθνος»
Ένα ιλαροτραγικό επεισόδιο της Ελληνικής Επανάστασης
Του Δημήτρη Φύσσα

Ο

Ηρακλής Λογοθέτης είναι μια πολυδιάστατη
προσωπικότητα της λογοτεχνίας και του θεάτρου. Συγγραφέας, μεταφραστής, κριτικός,
σπούδασε οικονομικά αλλά προσανατολίστηκε
νωρίς στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, το θέατρο και
τον κινηματογράφο. Συγγραφέας πολλών λογοτεχνικών και δοκιμιακών έργων έρχεται με το τελευταίο
του βιβλίο «Δάνειον έθνος»: Ένα ιλαροτραγικό
επεισόδιο της Ελληνικής Επανάστασης» να μάς θυμίσει μια ξεχασμένη ιστορία από τα χρόνια της
Ελληνικής Επανάστασης.
Στην αφετηρία του
βιβλίου σας «Δάνειον έθνος» («Σμίλη»,
Αθήνα 2020) βρίσκεται ένα σχετικά άγνωστο περιστατικό από τα
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ποιο είναι,
συνοπτικά;
Το επεισόδιο εκτυλίσσεται το 1823 και
αφορά την απόπειρα
συνάψεως συμμαχικής
συνθήκης μεταξύ της προσωρινής κυβερνήσεως των
επαναστατημένων Ελλήνων και
του Τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννου του Ιεροσολυμίτου.

Ηρακλής Λογοθέτης
«Δάνειον έθνος»
Εκδ. Σμίλη

Και πού το ανακαλύψατε;
Καμιά φορά το συρτάρι ενός σκεβρωμένου γραφείου
μαγκώνει και δεν ανοίγει όσο κι αν προσπαθείς, μέχρι
που κάποιος σεισμός το πετάει έξω. Το ίδιο συμβαίνει και
με τα κλειστά βιβλία. Ανοίγουν μόνα τους μετά από τεκτονικές μετατοπίσεις συνειδησιακού χαρακτήρα. Τον
Κωνσταντίνο Σάθα τον γνώριζα κυρίως από το Χρονικό
του Γαλαξειδίου, που αυτός ανακάλυψε και εξέδωσε·
και οι Ιστορικές Διατριβές του, απ’ όπου αλίευσα το συγκεκριμένο επεισόδιο, ήρθαν στην επιφάνεια κυρίως
από ενδιαφέρον για το πρόσωπο αυτού του παραγνωρισμένου ιστορικού. Αρχικά με συγκίνησε ο άνθρωπος
που εγκατέλειψε την Ιατρική για τη μούσα της Ιστορίας, σπατάλησε την περιουσία του στην έρευνα και πέθανε εξοργιστικά ανυποστήρικτος από την Ελληνική
Πολιτεία, τυφλός και εξαθλιωμένος, μέσα στην άδεια
του κάμαρα, στο πολύβουο Παρίσι, κατά τον στίχο του
Κώστα Ουράνη. Μετά άρχισε η τριβή με το ίδιο το κείμενο, και από τις πρώτες σελίδες αντιλήφθηκα ότι έπιασα
λαυράκι, γιατί από την ιλαροτραγική εξέλιξη αυτού του
διπλωματικού θρίλερ με τους Ιππότες προκύπτει ότι ο
χαρακτήρας του Νεοέλληνα δεν έχει αλλάξει και πολύ.
Με λυγισμένο προς τα πίσω το ένα πόδι είναι έτοιμος για
κλωτσιά, όπως ο Μπαρμπαγιώργος, ή για δουλοπρεπή
υπόκλιση, όπως ο Χατζηαβάτης. Άλλοτε παραμένει αισιόδοξα εφησυχασμένος κι άλλοτε τρέχει με το θάνατο
στο στόμα σαν τρελός λαγός του Μίλτου Σαχτούρη.
Τι ήταν οι Ιππότες και ποιο πολιτικό βάρος είχαν στα
χρόνια 1821- 23; Ένα θρησκευτικό τάγμα ήταν, με αριστοκρατική δομή και στρατιωτικό χαρακτήρα. Γεννήθηκε στο δρόμο των σταυροφοριών, στο δρόμο για την Ιερουσαλήμ, και φέροντας τα σημάδια της γέννησής του,
παρέμεινε πλανόδιο. Μετά την αποχώρησή τους από
τους Αγίους τόπους, οι Ιππότες εγκαταστάθηκαν στη
Ρόδο για διακόσια περίπου χρόνια, ώς το 1522 που τους
εξεδίωξε ο Σουλεϊμάν. Επόμενος σταθμός ήταν η Μάλτα
ώς το 1798, οπότε ο Ναπολέων την κατέλαβε αιφνιδιαστικά και έκτοτε παρέμειναν χωρίς κυρίαρχη έδρα, γιατί
οι Εγγλέζοι πήραν πίσω το νησί από τους Γάλλους, αλλά,
θεωρώντας το λάφυρο πολέμου, δεν το απέδωσαν ποτέ
στους Ιππότες. Την εποχή που διαδραματίζεται το επίμαχο επεισόδιο το Τάγμα είναι απομεινάρι του λαμπρού του
παρελθόντος. Βρίσκεται σε κατάσταση πτωχεύσεως και
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έχει εξαντλήσει ανεπιτυχώς όλες τις προσπάθειες να
ανακτήσει την κρατική του υπόσταση, οπότε οι Ιππότες
αρπάζονται από την ευκαιρία της συμμαχίας με την Ελλάδα και ευελπιστούν τάζοντας λαγούς με πετραχήλια
ότι οι Έλληνες θα τους παραχωρήσουν κάποιο νησί σε
τιμή ευκαιρίας ενώ παράλληλα επιδιώκουν, από κοινού
αρχικά, ένα δάνειο από την τράπεζα της Αγγλίας.
Ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται αυτή η προσπάθεια για το υποτιθέμενο δάνειο;
Προς τα τέλη του 1822 το κλίμα είναι εξαιρετικά δυσοίωνο. Η ελληνική επανάσταση βρίσκεται σε πολιτική καραντίνα, αφού η Ιερά Συμμαχία την έχει αποκηρύξει, και σε
στρατιωτική αναδίπλωση στη νότια Ελλάδα, μια που το
κίνημα στη Μολδοβλαχία και στη Μακεδονία έχει κατασταλεί. Οι επιτυχίες των Ελλήνων στη θάλασσα και η άλωση της Τριπολιτσάς επισκιάζονται από την καταστροφή της Χίου και τη συντριβή στη μάχη του Πέτα, ενώ τα
οθωμανικά ασκέρια -μετά την εξουδετέρωση του Αλή
Πασά- προελαύνουν ανεμπόδιστα. Την ίδια στιγμή, τα
οικονομικά του Αγώνα είναι άθλια. Τα σεντούκια των
καπεταναίων έχουν στερέψει από μονέδα, οι μισθοί των
πληρωμάτων καθυστερούν και τα πολεμοφόδια εξαντλούνται. Η μόνη χαραμάδα φωτός προέρχεται από τη
μόλις διαφαινόμενη τότε αλλαγή της αγγλικής στάσης
και από την ελπίδα του δανείου.
Και τι απόγινε με το περιβόητο δάνειο; Εδώ αρχίζει
το πανηγύρι, γιατί οι δύο πλευρές, οι Έλληνες και οι Ιππότες, παρότι επείγονται, ακολουθούν παρελκυστική
πολιτική προσπαθώντας να αποκομίσουν περισσότερα
ωφελήματα ο καθένας για τον εαυτό του. Οι Έλληνες
αποφεύγουν να δεσμευτούν για το νησί που υποτίθεται ότι θα παραχωρήσουν και οι Ιππότες πιέζουν για να
κρατήσουν το μεγαλύτερο μέρος από το ελπιζόμενο
δάνειο, το οποίο μάλιστα αξιώνουν να συνομολογηθεί
με εγγύηση ελληνικά εδάφη. Με δυο λόγια ο τσακωμός
για τη μοιρασιά της κότας, με άφθονες ιλαροτραγικές
σπίθες από τα μαχαιροπήρουνα, αρχίζει προτού τη σφάξουν. Επομένως οι παρ’ ολίγον συνέταιροι χωρίζουν και
η μεταξύ τους συνθήκη ναυαγεί, αφού οι Έλληνες, μόνοι
και χωρίς τη συνδρομή των Ιπποτών, καταφέρνουν τελικά να εξασφαλίσουν ένα δάνειο, που κάθε άλλο παρά σωτήριο υπήρξε, αφού ελάχιστα συνέβαλε στην
πολεμική προσπάθεια. Η πραγματική του αξία υπήρξε
σκανδαλωδώς μικρή έναντι της ονομαστικής και το ποσό που μετά βίας έφτασε στην Ελλάδα διασπαθίστηκε
από τους προσκείμενους στην εξουσία, ενθάρρυνε τις
φατριαστικές διαμάχες μεταξύ των οπλαρχηγών και
αναρρίπισε τη φωτιά του εμφυλίου πολέμου. Έτσι πληρώσαμε για πλούσιο τραπέζι και χορτάσαμε με τα ίδια
αποφάγια που λιγουρευόμαστε και σήμερα.
Σκεφτήκατε να βάλετε προσδιορισμό (π.χ. «δοκίμιο»), ή υπότιτλο (π.χ. «ιλαροτραγωδία»); Σκέφτηκα
πράγματι, μου το πρότεινε άλλωστε ο εκδότης μου, ο
Χρήστος Κουτσιαύτης, να βάλω ως υπότιτλο «Πλάγια
ανάγνωση μιας μελέτης του Κωνσταντίνου Σάθα» ή «Αφηγηματικό δοκίμιο», μα η πρώτη εκδοχή μού φάνηκε
λειψή αφού θα έπρεπε να εξηγήσω την έννοια της πλάγιας ανάγνωσης και η δεύτερη παρεξηγήσιμη. Έτσι καθώς κινούμαι στα ρευστά όρια λογοτεχνίας και δοκιμίου
και θεραπεύω, εδώ όπως και αλλού, ένα είδος που θα
χαρακτήριζα σολωμικά μεικτό αλλά νόμιμο, προτίμησα
ν’ αφήσω τη φροντίδα μιας έτσι κι αλλιώς αμφίβολης
κατατάξεως στην προσωπική οπτική του αναγνώστη.
Συνέβη μάλιστα κάτι διασκεδαστικό: σε κεντρικό βιβλιοπωλείο τοποθέτησαν το Δάνειον Έθνος παρέα με τα
δοκίμια και τα ιστορικά βιβλία, αλλά κατόπιν πήρε φύλλο πορείας για τα λογοτεχνικά ράφια –σε κάποιο άλλο
συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε δηλαδή ότι και
το Τμήμα Μεταγωγών ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη
δεν λειτουργεί με ενιαία κριτήρια– και ευτυχώς, γιατί
πιστεύω στη γονιμότητα της αμφισημίας.
Πώς δικαιολογείται ο τίτλος Δάνειον Έθνος; Από την
πραγματικότητα ασφαλώς. Διότι πέρα από τα προφανή, ότι δηλαδή δεν δανειστήκαμε μόνο χρήματα αλ-

λά την ίδια μας την ανεξαρτησία με τη ναυμαχία του
Ναυαρίνου, υπάρχουν δάνεια που καλύπτουν όλα τα
πεδία. Η αντίληψή μας για μία εξιδανικευμένη αρχαιότητα προήλθε από τον γερμανικό κυρίως ρομαντισμό:
τον Βίνκελμαν και τον Χαίλντερλιν, ενώ η ανάγνωση
των λαϊκότροπων στοιχείων της παράδοσής μας και
η αποτίμηση της γραφικότητας από τους εθνολόγους
και τους λαογράφους μας βασίστηκε στην οπτική του
Φίχτε. Η πρώτη συλλογή δημοτικών μας τραγουδιών
(και η διεθνής αναγνώριση της αξίας τους) οφείλεται
στον Φωριέλ και τυπώθηκε στο Παρίσι. Η ανασκαφική
μας πρόταση για τα μνημεία της προκλασικής και κλασικής αρχαιότητας αρθρώθηκε με βάση το έργο και την
εμπειρία των ξένων αρχαιολογικών σχολών. Οι πρώτοι
γλύπτες και οι πρώτοι ζωγράφοι μας ανδρώνονται καλλιτεχνικά στην Ιταλία και στη Γερμανία: ο Προσαλέντης
έρχεται από τη Ρώμη και ο Χαλεπάς από το Μόναχο. Η
ελληνική τυπογραφία αναπτύχθηκε στην ευρωπαϊκή
περίμετρο και οι πρώτες κριτικές εκδόσεις των κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας έγιναν στις
ακροπόλεις της, στο Παρίσι και στο Λονδίνο, στη Λειψία
και στην Οξφόρδη. Μερικές απ’ αυτές τις επιδράσεις τις
αφομοιώσαμε δημιουργικά και σύμφωνα με το οικείο
πνευματικό μας ήθος, ενώ άλλες (όσες αφορούν κυρίως τη δημόσια διοίκηση και την πολιτική μας σκέψη)
παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αναφομοίωτες.
Στο βιβλίο σας, μετά από κάθε ψήγμα εξιστόρησης,
ακολουθεί ένα σχολιαστικό μέρος σε αγκύλες, εκτενέστερο, σα να πρόκειται για δυο βιβλία που
αλληλοσυμπλέκονται (μάλιστα σχόλια υπάρχουν
και στα μέρη της εξιστόρησης). Ποια πεδία κυρίως
και γιατί σχολιάζετε; Πρόκειται όντως για διπλό βιβλίο γιατί –καθώς δεν είμαι ιστορικός– χρησιμοποίησα
το επεισόδιο, στο οποίο πυρηνικά αναφέρομαι, ως
εφαλτήριο για το σήμερα. Το σχολιαστικό μέρος προέκυψε επομένως από την ανάγκη να συγκρίνω (πότε
ευθέως και πότε πλαγίως) εκείνη την εποχή με τα όσα
ακολούθησαν και να παρωθήσω τον αναγνώστη να
βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Στα δικά μου σχόλια κυριαρχεί ή έκθεση των αναφομοίωτων επιδράσεων για τις οποίες μίλησα παραπάνω και η έλλειψη μιας
ικανοποιητικής αντιπροτάσεως που θα αποτελούσε
την προσφορά μας στον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολισμό. Με απασχολούν τα σαθρά κομματικά μας ήθη, ο
δεσποτικός χαρακτήρας της εκτελεστικής εξουσίας,
η διάσχιση πολίτη και Πολιτείας, η ετερόφωτη παιδεία και η γλωσσοκτόνος σύγκρουση της λόγιας με
τη δημοτική μας παράδοση. Προβλήματα που δεν λύνονται μόνο με τεχνικά μέσα, ούτε μπαζώνονται από
την κυρίαρχη σε όλο το πολιτικό φάσμα οικονομίστικη
αντίληψη, που υπόσχεται υλική ευημερία και προωθεί
συνειδησιακή αφασία. Προβλήματα με δυο λόγια που,
όσο χρονίζουν, τόσο η νεοελληνική μας ταυτότητα θα
παραμείνει ανερμάτιστη και θα τραμπαλίζεται ανάμεσα σε τουριστικές αφίξεις, χρηματιστηριακές διακυμάνσεις και φούρνους μικροκυμάτων.
Ποιες σταθερές προκύπτουν από το βιβλίο σας ως ισχύουσες στα 200 σχεδόν χρόνια του ελληνικού
κράτους; Είναι ευτύχημα που η κυκλοφορία αυτού του
βιβλίου από τις διακεκριμένες για την υψηλή τους ποιότητα εκδόσεις Σμίλη συμπίπτει με την κορύφωση της
προετοιμασίας για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων
μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αφορμή για να
δούμε αν ο καιρός που μας δόθηκε μετατράπηκε σε δημιουργική ευκαιρία διαρκείας ή πρόσκαιρη αρπαχτή και,
κυρίως, για να αποφασίσουμε την αυριανή μας στάση.
Αυτή η στάση θα κριθεί όχι μόνο από τις σταθερές που
διακρίνουν τον νεοελληνικό μας βίο, αλλά και από τη δυνατότητα επανακαθορισμού των όψεών τους. Το ζήτημα
είναι να συνθέσουμε την εορταστική μας προδιάθεση με
την παραγωγική (όχι μόνο οικονομική αλλά και πνευματική) επάρκεια. Να μετατρέψουμε τα αβαθή σκιρτήματα
οργής σε αντίσταση βάθους και διαρκείας απέναντι σε
όσα μας πληγώνουν. Να επεκτείνουμε την κλειστοφοβική φροντίδα που δείχνουμε για το μικρό μας σπίτι
στον μεγάλο και ανοιχτό δημόσιο χώρο. Να εκτρέψουμε τον ατομιστικό ανταγωνισμό σε κοινοτικό συναγωνισμό. Να διαλύσουμε την ιστορική μνησικακία σε ρεύμα
σύγχρονων επιτυχιών και να γυρίσουμε τον φθόνο σε
δραστική επιδίωξη. Να αποτοξινωθούμε από τη μισαλλοδοξία και το εθνικιστικό δηλητήριο με το ελιξήριο
μιας εξωστρεφούς εθνικής συνείδησης που δεν αποδέχεται απλώς, αλλά υποδέχεται άλλους λαούς και δεξιώνεται
www.
άλλους πολιτισμούς ως ισότι- athens voice.gr
μους. Να υψώσουμε ένα μνηΔιαβάστε όλη τη
μείο για εμάς παρά να σκάψουμε
συνέντευξη
ένα τάφο για τους άλλους. A

Τζενάκι µου γλυκό,
µόλις χώρισα µετά από 13 χρόνια
σ χέσ ης, παν τρεµένοι µε σύµφωνο
σ υ µ β ί ω σ η ς . Εί ν α ι
δύσ κολο, γ ιατ ί αγαπιόµασταν πολύ κι εγώ ακόµα αγαπάω πολύ. Μεγάλος έρωτας, µεγάλη
αγάπη, όλα πολύ έντονα, πολύ δυνατά. Αν µάθεις όλη την ιστορία µου, βιβλίο γράφεις. Πονάει πολύ. Με έχει
διαλύσει. Η ηλικία µου είναι 41. Όταν
αγαπάς πολύ κι αυτό γκρεµίζεται, χάνεις τον κόσµο. ∆εν ξέρω πώς να το
αντιµετωπίσω. Υπήρχαν προβλήµατα
πολλά, αλλά ήταν µια σχέση που µια
φορά στη ζωή σου έρχεται. Μοναδική... Έχω τόσα πολλά ακόµα να πω,
αλλά δεν έχω κουράγιο. ∆εν ξέρω αν
θα το διαβάσεις αυτό το µήνυµα, πάντως σ’ ευχαριστώ.

George Harrison: Ο καλύτερος Beatle!

➽ Με τον James Baldwin δεν γνωρίστηκα µέσα από ένα βιβλίο αλλά µέσα από
ένα film, το «∆εν είµαι ο νέγρος σου» του Raoul Peck, πράγµα όχι και τόσο συνηθισµένο, καθώς οι απογευµατινές µου δραστηριότητες, σεµινάρια κ.λπ. δεν µου
επέτρεπαν να πηγαίνω τόσο συχνά στον κινηµατογράφο όσο θα ήθελα, ενώ
τα βιβλία τα έψαχνα µανιωδώς. Από τα βιβλία του που έπιασα πρώτα ήταν το
«Φώναξέ το τα βουνά», στη συνέχεια εντυπωσιάστηκα από το «Κουαρτέτο του
Χάρλεµ» και τώρα διαβάζω το «Αν η Beale Street µπορούσε να µιλήσει», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πόλις σε µετάφραση Άλκηστης Τριµπέρη. Ο Baldwin
έχει έναν έντονο κοινωνικό
προβληµατισµό, έχει απίστευτο πάθος για την αξιοπρέπεια της µαύρης φυλής,
και ταυτόχρονα είναι ένας
σπουδαίος λογοτέχνης,
που δεν διστάζει να εξερευνήσει την ψυχή: «Είναι
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ
συγκλονιστική η πρώτη φορά που συνειδητοποιείς ότι
ένας ξένος έχει κορµί – η αναγνώριση ότι έχει κορµί τον
καθιστά ξένο. Σηµαίνει πως
κι εσύ έχεις κορµί. Θα ζήσεις
µέσα του για πάντα και αυτό
θα αφηγηθεί µε κάθε λεπτοµέρεια όλη σου τη ζωή».

Σημειώσεις Ενός
Μονομανούς LXVII

➽ Κάτι µου έλεγε το όνοµα
της Sylvie Simmons αλλά
δεν µπορούσα να θυµηθώ
τι. Έψαχνα να βρω πιθανές
συµµετοχές της σε συλλογές ή συνεργασίες της µε
άλλους µουσικούς αλλά
κάθε προσπάθεια απέβαινε άκαρπη. Κατέφυγα στο
internet και είδα ότι η βασική της ενασχόληση είναι να γράφει για µουσική σε
περιοδικά όπως το Q και το Mojo και εφηµερίδες, όπως οι Times και ο Guardian.
Επιπλέον, έχει γράψει και αρκετά βιβλία, ανάµεσα στα οποία είναι και µια σπουδαία βιογραφία του Leonard Cohen. Ο θείος Frank (Zappa) έλεγε ότι η καριέρα
του µουσικοκριτικού ανήκει κατά κύριο λόγο σε ατάλαντους wannabe µουσικούς, κατηγορία που θα µπορούσα να αποδεχτώ για τον εαυτό µου. Όµως η
Sylvie, που κυκλοφόρησε πριν από µερικούς µήνες, στα πενήντα κάτι της, το
Blue On Blue, καταφέρνει σ’ αυτό το album να γίνει συγκινητική µε το µέτρια
παιγµένο γιουκαλίλι της, µε τη σπασµένη ερµηνεία της, µε το ιδιαίτερο ύφος
της, που είναι ατελές γι’ αυτό βαθύτατα ζεστό και υπέροχα blue.
➽ Αν η Sylvie Simmons µου θύµισε, πέρα από τη Marianne Faithfull, µία από τις
γυναικείες παρουσίες που αγάπησα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυτή είναι η
νορβηγίδα Ane Brun. Η Ane δεν παίζει γιουκαλίλι, κουρδίζει όµως τόσο παράξενα την κιθάρα της, που η φωνή της πατάει πάνω τους δακτυλισµούς µε τον
ίδιο σχεδόν τρόπο που θα πατούσε πάνω στα ακόρντα που θα προέκυπταν από
ένα γιουκαλίλι. Γράφει πολύ ιδιαίτερα τραγούδια και της αρέσει να κάνει µερικές
απροσδόκητες διασκευές. Το Changing Of The Seasons είναι ο αγαπηµένος µου
δίσκος της αλλά και το ολοκαίνουργιο After The Great Storm, που αποτελεί µια
στροφή επί το ρυθµικότερον στην καριέρα της, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

P.S. Σήµερα, 12 Νοεµβρίου, κλείνει τα 75 του χρόνια ο µουσικός που µε έκανε να
αγαπήσω το rock: ο Neil Young. Έχω όλους του τους δίσκους, ακόµη κι εκείνους
που θα ήταν καλύτερα να µην είχε βγάλει. Θα θυµάµαι κάθε λεπτοµέρεια, µα πιο
πολύ τον τρόπο που µπήκε στο σπίτι µου το Comes A Time, µόλις είχε κυκλοφορήσει, το 1978 και τη συναυλία του τον παγωµένο Ιούνιο του 2008 στο ∆ουβλίνο. Χρόνια πολλά, Neil!

»¹¤° »ÃË
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–Reloaded –

RADIO

➽ Πρωτογνώρισα τον Kevin Cummins µέσα από το βιβλίο του, Manchester,
Looking For The Light Through The Pouring Rain µε φωτογραφίες των Joy Division,
Fall, Happy Mondays, Stone Roses, µουσικών της πόλης αλλά και µουσικών που
είχαν περάσει από το Manchester για µία ή περισσότερες συναυλίες. Τώρα,
κυκλοφορεί το While We Were Getting High: Britpop and the 90s µε φωτογραφίες
των Oasis, Blur, Suede, Pulp, The Charlatans και πολλών άλλων. Είµαι βέβαιος ότι
θα είναι το ίδιο επιτυχηµένες. Από τους καλύτερους φωτογράφους στον χώρο
της µουσικής…

∆εν είναι πολύ σπαστικό, που ορισµένες φορές ξέρουµε ότι κάτι που σκεφτόµαστε είναι
εντελώς παράλογο, αλλά δεν µπορούµε να
ηρεµήσουµε µε τίποτα; Στην πραγµατικότητα, αυτό που δεν µπορούµε να κάνουµε
είναι να καθησυχάσουµε τον εαυτό µας. Να
κάτσουµε µε ηρεµία, να µας εξηγήσουµε µε
απλά λόγια την αλήθεια και να µας «αυτοπάρουµε» (δική µου λέξη) µια µεγάλη αγκαλιά.
Είναι µαζί σου, γιατί θέλει να είναι µαζί σου.
∆εν τον πιέζει κανένας, δεν υπογράψατε κανένα συµβόλαιο. Αν δεν σε ήθελε, θα ήταν
µε άλλη. So simple. Το θέµα µας, όµως, εδώ
δεν είναι εκείνος, ούτε η συµπεριφορά του.
Το θέµα µας είσαι εσύ. Εσύ που δεν πιστεύεις ότι είσαι υπεραρκετή και ψάχνεις
Εγώ σε ευχαριστώ, που µε εµπιστεύτητρόπους να σε µειώνεις, συγκρίνοκες τόσο, ώστε να µου γράψεις.
ντάς σε µε άλλες. Πώς να βγεις
∆εν είσαι µόνη. Και δεν είσαι η
κερδισµένη από µια σύγκριµόνη. Όλοι έχουµε πονέσει
ση, όταν ξεκινάς βάζοντας
από σχέσεις, που δεν θέλαµείον στον εαυτό σου; Η µία
µε να τελειώσουν. Και πόθα είναι πιο ψηλή, η άλλη
σο µάλλον εσύ, µετά από
πιο αδύνατη, η τρίτη θα έ13 ολόκληρα χρόνια µαζί.
χει
πιο πολλά πτυχία και η
∆υστυχώς, δεν µου γράφεις
Της ΤΖΕΝΗΣ
τέταρτη
καλύτερη δουλειά.
το λόγο, που χωρίσατε. Ίσως
ΜΕΛΙΤΑ
Ποια απ’ όλες να ξεπεράσεις; Όκαι να µην έχει καµία σηµασία
λες; Να γίνεις η superwoman; ∆εν
πλέον. Αναλύσεις επί αναλύγίνεται. Εγώ σου λέω ότι είσαι υπεραρκετή
σεων. Είµαι σίγουρη ότι θα τα
έτσι ακριβώς όπως είσαι. Μπορείς να το πιέχεις πει 1.000 φορές µε τις κολλητές σου.
στέψεις;
Αυτό που έχει τώρα σηµασία είναι ότι πονάς.
Και σου υπόσχοµαι ότι θα πονάς. Και ότι αυ2 απλές ερωτήσεις, βρε Τζένη µου! 1)
τό θα πάρει χρόνο. Όσο χρόνο χρειαστείς,
Γιατί κάποιος γυρνάει σ την πρώην
µέχρι να περάσεις όλα τα απαραίτητα στάτου; και 2) το «µαζί της µπορώ να κάδια του χωρισµού. (Μπράβο, Τζενάρα, µας
νω µια ήρεµη συζήτηση» είναι ένας
έφτιαξες το κέφι.) Μέχρι τελικά να φτάσεις
αρκετά καλός λόγος για να επιστρέστην αποδοχή του. Και θα φτάσεις. Εγγυψει κανείς;
ηµένα. Όσο για το «µια φορά στη ζωή σου
έρχεται», αυτό ξέρω ότι ξέρεις πως δεν είναι
Μα τώρα είναι απλές αυτές οι δύο ερωτήαλήθεια. Πώς να προεξοφλήσεις το µέλλον.
σεις; Θα µε τρελάνεις! Αυτές οι δύο ερωτήΜέσα στο βαρύ χειµώνα, τόλµησε να αφήσεις έχουν απασχολήσει γενιές και γενιές
σεις ένα παραθυράκι ανοιχτό.
κολλητών φιλενάδων.
Απάντηση Νο1: Γυρνάω στην/ ον πρώην
Μανεκέν Τζένη!!! Αναφορικά µε τη
µου γιατί είµαι ανασφαλής, δεν έχω να αστήλη σου «Μίλα µου βρώµικα»… Ζησχοληθώ µε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κάλεύω. Και ζηλεύω πολύ! Είµαι 21 χρόναµε καλό σεξ και πού να τρέχεις να βρίσκεις
νων και είµαι εδώ και ένα χρόνο µε το
γκόµενο εν µέσω πανδηµίας, ξεχνάω τα αραγόρι µου. ∆εν µου έχει δώσει κανένα
νητικά της σχέσης µας και κρατάω µόνο τα
δικαίωµα για να είµαι ειλικρινής, αλhighlights µέχρι να τα ξαναζήσω όλα από
λά έχω µανία µε το παρελθόν του. Μου
την αρχή και να τον ξαναχωρίσω, κάνουµε
έχει µιλήσει για τις σχέσεις που είχε,
και οι δύο µια ειλικρινή προσπάθεια να δουαλλά φροντίζει να µου δείχνει ότι είλέψει η σχέση µας µε αµοιναι η πρώτη φορά που αισθάνεται έτσι
βαίες ενήλικες υποχωµε µια γυναίκα. Φοβόταν να ανοιχτεί
ρήσεις. ∆ιαλέγεις και
και να επενδύσει συναισθηµατικά.
παίρνεις κατά περίΚάνω το λάθος και ψάχνω µονίµως τις
µικα.
πτωση. Μήπως ξέου β ρ ό
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«Μίλα µου βρώµικα» κάνει τα ερωΕίναι ένας φανταs tagram:
in
τικά σας θέµατα να ακούγονται σαν
στικός λόγος. Ειδικά
παθιάρικο τραγούδι στο Athens
Voice Radio 102.5
αυτή την περίοδο.

ATHEN

➽ Την προηγούµενη εβδοµάδα γράφαµε εδώ για το Best Of... του John Lennon
και για τον νέο δίσκο του Paul McCartney που πρόκειται να κυκλοφορήσει
πριν από τα Χριστούγεννα. Όµως ο πιο αγαπηµένος από τους Beatles ήταν για
µένα ο George Harrison. Τόσο τραγούδια όπως τα Something, Here Comes The
Sun, While My Guitar Gently Weeps, που πίστευα ότι ήταν από τα καλύτερα της
µπάντας, όσο και η σχέση του µε την ινδική κουλτούρα, του έδιναν µια πολύ ιδιαίτερη λάµψη για µένα. Μετά τη διάλυση των Beatles, αναφέρθηκε στα πολλά
παράπονα που είχε – από τον McCartney, ιδίως, και στην κατάσταση που βίωνε:
ένιωθε σαν ο Paul να τον κρατούσε “in the bag”, να µην τον άφηνε να εκφραστεί
στα albums των Beatles. Στη συνέχεια, στη solo καριέρα του, ήρθαν µεγάλα τραγούδια, όπως τα My Mind Set On You, Dark Sweet Lady και πάνω απ’ όλα, το Oh My
Sweet Lord. To single αυτό ήταν το πιο επιτυχηµένο single του 1971, έφτασε στο
Νο. 1 των charts σε όλο τον κόσµο και… επανακυκλοφορεί στις 27 Νοεµβρίου,
την Black Friday δηλαδή, µε το ιδιαίτερο artwork που είχε όταν κυκλοφόρησε
στην Ανγκόλα και µε flipside το Isn’t It A Pity σε 1.600 αριθµηµένα αντίτυπα. ∆εν
το χάνεις µε τίποτα…

προηγούµενες κοπέλες, που είχε κάποτε κάτι µαζί τους, και µε πιάνω να
συγκρίνω τον εαυτό µου µαζί τους. Είναι άρρωστο, το ξέρω. Μπορεί να µου
χαλάσει όλη την ηµέρα από το πουθενά, αλλά δεν ξέρω πώς να το εξαλείψω. ∆ώσε µου τα φώτα σου!

¡éá îá ëáôáøöòÝóåôå íéá áççåìÝá åðéëïéîöîÜóôå íå ôï 210 3617.369 (11.00-18.00)
Ìòåñóåé÷: œ 34 ïé 20 ðòñôå÷ ìÛêåé÷ ëáé œ 0,35 ëÀõå åðéðìÛïî. °ççåìÝá óå ðìáÝóéï: œ 45.

Μικρές
αγγελίες

Αβαντάζ. 28χρονη εντυπωσιακά όµορφη Αρχιτέκτων-µηχανικός, από άριστη οικογένεια επιστηµόνων, γλωσσοµαθής, µε καλλίγραµµο σώµα, οικονοµικά ανεξάρτητη µε
µεγάλη ακίνητη περιουσία, επιθυµεί να γνωρίσει νέο έως 35 ετών.
«Πάππας», Οµήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr
Σε γνωρίζω...
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
Οργανώνεσαι καλύτερα, αλλά μάλλον όχι με
ήπιο τρόπο και χωρίς απώλειες
Με τον Ερμή να επιστρέφει στον Σκορπιό (10 υπάρχει η ευκαιρία να τακτοποιηθούν καλύτερα όλες οι
συνεννοήσεις που αφορούν τη δουλειά και την
καθημερινότητά σου, ωστόσο ο εύκολος τρόπος
είναι μάλλον να το πας διά της σύγκρουσης επειδή είναι εύκολο να αισθανθείς ότι αδικείσαι. Παρόμοια ενδεχομένως να είναι η αίσθηση και στην
προσωπική σου ζωή. Ίσως βοηθήσει να θυμάσαι
πως όσο έχεις εσύ δίκιο από την πλευρά σου, τόσο
έχει κι ο άλλος από την πλευρά του, όμως εφόσον
θέλετε να συνεννοηθείτε, κάτι πρέπει να γίνει. Η
σύνοδος Δία - Πλούτωνα στον Αιγόκερο (12) κορυφώνει την αίσθηση πως ορισμένοι προηγούμενοι
προσωπικοί κι επαγγελματικοί στόχοι αποσυνδέονται δραστικά από την πραγματικότητά σου.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η επιστροφή του
κυβερνήτη σου, Άρη, σε ευθεία πορεία στο ζώδιό σου (14) καθώς δημιουργεί ένα κανάλι για να
εκτονώσεις αυτές τις πιέσεις, δυσαρέσκειες και
παράπονα, ανεξέλεγκτα, χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση ή αποδέκτη και χωρίς πιθανό όφελος.

κές γραμμές όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και το πρακτικό κομμάτι κάποιας συνεργασίες
ή συμφωνίας. Επίσης αντίστοιχες τοποθετήσεις
γίνονται και στην καθημερινότητα της ερωτικής
σου ζωής, με άμεσο συναισθηματικό αντίκτυπο.
Καθώς ο Άρης επιστρέφει σε ευθεία πορεία στον
Κριό (14) ανοίγει μια φάση έντονου σχεδιασμού,
ενώ εντείνεται η διάθεσή σου να ασχοληθείς με
εξωεπαγγελματικές αναζητήσεις και να ψάξεις
δραστηριότητες και συναναστροφές που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής σου. Δεδομένων των
γενικότερων συνθηκών, η τάση είναι να το κάνεις
χωρίς εστίαση και απλώς να ξοδέψεις χρόνο σε
ευχάριστες ναι μεν, ασχολίες, οι οποίες όμως λειτουργούν σαν δικαιολογία για να παραμελήσεις
πιο σοβαρές ή γόνιμες αναζητήσεις.

Καρκίνος (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Καλύτερη συνεννόηση με παιδιά και σύντροφο, αν και πάνω σε καινούριες γραμμές
Με την επιστροφή του Ερμή στον Σκορπιό (10) έρχεσαι πιο κοντά με τα παιδιά και τον σύντροφό σου
και συνεννοείστε καλύτερα, έστω κι αν η διαδικασία μέχρι να πετύχει δεν είναι και η πιο εύκολη του
κόσμου. Ενδεχομένως, εξαιτίας του δυσμενούς
(20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
γενικότερου κλίματος, είναι ευκολότερο να βρουν
κάποια πιο απλά θέματα, μια αρμονικότερη προΠολλή κουβέντα και πειράματα για καλύτερη
σέγγιση. Η σύνοδος Δία - Πλούτωνα στον Αιγόσυνεννόηση στις σχέσεις σου
κερο (12) συμβολίζει την αποκορύφωση μιας μαΟ Ερμής στον Σκορπιό (10) και τον ζωδιακό σου άκριάς μεταβατικής περιόδου στις επαγγελματικές
ξονα ανεβάζει την ένταση στο επικοινωνιακό κομκαι προσωπικές σου σχέσεις, με μεγάλη πίεση και
μάτι της σχέσης σου με σκοπό να επεξεργαστείς
ενδεχομένως κλεισίματα κύκλων για σένα. Πρόκάποια θέματα που χρήζουν
κειται για πρακτικό αναπροσδιβελτίωσης. Γίνεται με αφορμή
ορισμό όσων θεωρούσες πως
το «ξεβόλεμα» από συγκεκριμέσου δίνουν χαρά, σε κάνουν
νες συνήθειες, ίσως ζητήματα
δημιουργικό, του τρόπου που
των παιδιών ή απλά κάποια σοερωτεύεσαι και διασκεδάζεις
βαρή μεταβολή στα ευχάριστα
με τις αντίστοιχες θετικές κι αρκομμάτια της σχέσης. Η σύνονητικές συνέπειες στις σχέσεις
δος Δία - Πλούτωνα στον Αιγόσου. Ο Άρης ορθόδρομος στον
Από την
κερο (12) βοηθά εξαιρετικά να
Κριό (14) δημιουργεί ένα κανάλι
Ευαγγελία Τσαβδάρη
έχεις μια σαφέστερη εικόνα για
εκτόνωσης, σίγουρα θυμού και
(panastron)
το εάν και πώς μπορεί να υπάραπογοήτευσης, αν μπορέσεις
ξει μέλλον στη σχέση σου, αλλά
ίσως και καινούριας αποφασικαι στις υπάρχουσες επαγγελστικότητας και σχεδίων για την
ματικές σου συνεργασίες. Ο Άρης ορθόδρομος
καριέρα σου. Στο γενικό κλίμα είναι πιθανό να αιστον Κριό (14) μετά από μήνες δημιουργεί τις συνσθανθείς πως οι ρήξεις είναι ο καλύτερος τρόπος
θήκες για να έρθουν στην επιφάνεια ψυχολογικές
να προχωρήσεις επειδή είναι σίγουρα ο ευκολότεκαι σωματικές εντάσεις που συμπίεζες καιρό. Ως
ρος. Δεν είναι το ίδιο.
εκ τούτου χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στη
φροντίδα της υγείας σου στο εξής, ιδιαίτερα με
(22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
έμφαση στην επίλυση παρά στην πρόχειρη ανακούφιση ή την αποφυγή των ζητημάτων που σε
Δύσκολο οικογενειακό κλίμα και τάσεις φυγής
ενοχλούν. Επειδή συνοδεύεται με έξαρση του φόπου μπορούν να γίνουν κάτι χρήσιμο
βου και της ανησυχίας, καλό είναι να μην επιλέξεις
Καθώς ο Ερμής επιστρέφει στον Σκορπιό (10) βρίνα είσαι παθητικός θεατής.
σκεσαι σε γνωστές κουβέντες και συνεννοήσεις
στο σπίτι και το οικογενειακό σου περιβάλλον, ό(20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)
πως και στο εργασιακό σου περιβάλλον, οι οποίες
είναι αρκετά τεταμένες, επειδή τα προϋπάρχοντα
Συναισθηματικές και οικονομικές κόκκινες
σχέδια και ασχολίες δεν ακολουθούν τις προσδογραμμές και εστίαση στο μέλλον
κίες σου. Η σύνοδος Δία - Πλούτωνα στον ΑιγόκεΟ κυβερνήτης σου, Ερμής, στον Σκορπιό (10), σου
ρο (12) σημειώνει ένα σημείο μέγιστης έντασης σε
ανοίγει πολλές συνεννοήσεις που χρειάζεται να
θέματα που αφορούν την προσωπική σου καθηγίνουν για να ρυθμιστεί το πρακτικό κομμάτι της
μερινότητα και το θέμα της υγείας, των δικών σου
δουλειάς και της καθημερινότητας σου. Παράλληκαι της ατομικής σου κατάστασης. Καλό είναι να
λη έμφαση τοποθετείται και στο κομμάτι της υγείείσαι έτοιμος να βγεις έξω από τις συνήθειές σου
ας και της υγιεινής, δικής σου και στο οικογενειακό
και να μη θεωρείς όσα γνωρίζεις και έκανες μέχρι
σου περιβάλλον. Με τη σύνοδο Δία - Πλούτωνα
τώρα, δεδομένα. Ο Άρης επιστρέφει σε ευθεία
στον Αιγόκερο (12) τραβιούνται κάποιες οριστιπορεία στον Κριό (14) μετά από μήνες, πράγμα που
στην πραγματικότητα είναι μια έντονη επιθυμία
για βελτίωση, αλλαγή και ανανέωση. Ιδανικά θα
μπορούσε να εκφραστεί με το να μάθεις κάτι καινούριο ή ενδεχομένως να δοκιμάσεις μια διαφορετική στάση ή τρόπο σκέψης. Αυτά, ώστε να μην
εκφραστεί ως τάση φυγής και απογοήτευση για
τους περιορισμούς της ρουτίνας σου.

Ταύρος
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Δίδυμοι

Κατέβασε τώρα δωρεάν την εφαρμογή
Cosmic Telegram App
για iOS και android
μάθε όλες τις
προβλέψεις

Παρθένος (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
Αλλαγές στη συναισθηματική κι ερωτική σου
κατάσταση και συνειδητοποιήσεις
Ο κυβερνήτης σου, Ερμής, στον Σκορπιό (10) δίνει έναν ιδιαίτερα έντονο και φορτισμένο τόνο
στην καθημερινή σου επικοινωνία, με την τάση
να γίνεις μεγαλύτερο πνεύμα αντιλογίας από ό,τι
είσαι συνήθως. Εάν έχεις χώρο να αξιοποιήσεις
αυτή την τριβή, όπως σε κάποιο δημιουργικό επαγγελματικό πρότζεκτ, μπορεί να βοηθήσει να

τακτοποιηθούν καλύτερα τα πάντα. Ειδάλλως
είναι μάλλον μια περίοδος με πολλές σκληρές
αλήθειες, με έμφαση στην ικανοποίηση του εγωισμού και τη σκληρότητα και αμφίβολη χρησιμότητα. Η σύνοδος Δία - Πλούτωνα (12) μαρκάρει
μια κορύφωση στην ερωτική και δημιουργική
σου ζωή, όπως και τη σχέση με τα παιδιά σου,
καθώς γίνεται αντιληπτό πως οι γνωστές επικοινωνιακές ισορροπίες και επαφές μέσα στον
οικογενειακό σου χώρο έχουν ήδη μεταβληθεί
δραστικά. Αυτό είναι απελευθερωτικό, επειδή
ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο να βρεις χαρά σε
αυτά που άλλοτε σε ικανοποιούσαν. Ο Άρης στον
Κριό (14) εντείνει την ερωτική και συναισθηματική επιθυμία, την επιθυμία γενικότερα, όμως είναι
άγνωστο το αν τελικά θα εκφραστεί, δεδομένης
της προαναφερθείσας μεταβολής.

Ζυγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
Χωρίς εκπλήξεις, αλλά το «συνηθισμένο» σου
μάλλον δεν σου πολυαρέσει
Με την επιστροφή του Ερμή στον Σκορπιό (10)
είναι μάλλον ανάμεικτες οι εντυπώσεις στα πάρε δώσε της μέρας σου και στις κουβέντες που
κάνεις, αφού από τη μία τα πράγματα κινούνται
σε γνωστά πλαίσια, ειδικά όπου εμπλέκεται το
συγγενικό σου περιβάλλον, από την άλλη αυτά
τα γνωστά πλαίσια δεν είναι απαραίτητα και της
αρεσκείας σου. Η σύνοδος Δία - Πλούτωνα στον
Αιγόκερο (12) συμβολίζει την αποκορύφωση μιας
μακριάς κι άβολης περιόδου, κατά την οποία σταδιακά συνειδητοποιείς ότι τα περισσότερα από
όσα θεωρούσες δεδομένα για το σπίτι και την οικογένειά σου, όπως και για τις «σταθερές» σου
δεν είναι ακριβώς έτσι όπως νόμιζες ή δεν είναι
και τόσο βοηθητικά όσο νόμιζες. Με την επιστροφή του Άρη σε ευθεία πορεία (14) στον Κριό και
τον ζωδιακό σου άξονα, είναι ιδιαίτερα εύκολο να
πάρεις την παραπάνω μάλλον βαριά αίσθηση και
να τη μετατρέψεις σε νεύρα, κόντρες κι ανταγωνισμούς με τον σύντροφό σου και, αν εργάζεσαι, με
τους συνεργάτες σου.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Στρώνει η σκέψη σου και αρχίζεις να συνειδητοποιείς τις αλλαγές του έτους
Ο Ερμής επιστρέφει στο ζώδιό σου (10), πράγμα
που βοηθά το κεφάλι σου να ξεθολώσει από σενάρια, μπερδέματα και άγχη που προσπαθούσες
να φέρεις βόλτα. Από την άλλη, το ότι μπορείς
να εκφράζεσαι ευκολότερα, δεν σημαίνει ότι θα
εκφράζεσαι ποιοτικά, επειδή η τάση σου είναι
μάλλον να δημιουργείς εντάσεις από το πουθενά, εκλαμβάνοντας σχεδόν τα πάντα πάρα πολύ
προσωπικά. Το καλό είναι πως συνδέεται και με
ευχάριστα μηνύματα για τα οικονομικά και προσωπικά σου σχέδια κι αυτό ίσως σε καταπραΰνει.
Η σύνοδος μεταξύ Δία και του κυβερνήτη σου,
Πλούτωνα, στον Αιγόκερο (12) σε βοηθά να συνειδητοποιήσεις τη δραστική μετάλλαξη στον
τρόπο επικοινωνίας και επαφής στην καθημερινή
σου ζωή, στον κύκλο σου και τον τρόπο σκέψης
σου, η οποία συνέβη τον τελευταίο χρόνο. Με τον
Άρη ορθόδρομο (14) χρειάζεται έξτρα προσοχή
στην υγεία σου επειδή ίσως δεις ζητήματα να λειτουργούν σωρευτικά. Επίσης καλό είναι να μένεις
σωματικά δραστήριος και να έχεις κάποιου είδους
πρόγραμμα στη ρουτίνα σου.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
Φρόντισε για το σώμα και την ψυχολογία σου,
πέρα από το απλό «ξόδεμα» χρόνου
Η επιστροφή του Ερμή στον Σκορπιό (10) σε βάζει σε μία σχετικά σπάνια για σένα περίοδο απαισιοδοξίας, σκοτούρας και ενδεχομένως φόβου,
κυρίως εξαιτίας όσων αντιλαμβάνεσαι στις σχέσεις σου. Καλό είναι να θυμάσαι πως είναι επίσης
η περίοδος της μέγιστης κούρασης μέσα στη
χρονιά, πριν τον μήνα του ζωδίου σου, συνεπώς
ψυχολογικά και σωματικά είσαι στη ρεζέρβα, αν
όχι κομμάτια. Περισσότερη ξεκούραση και λιγότερη επίκριση θα σε βοηθήσουν. Η σύνοδος του
κυβερνήτη σου Δία και του Πλούτωνα στον Αιγόκερο (12) συμβολίζει την κορύφωση μιας χρονιάς στην οποία είδες τα άκρα του συνηθισμένου
σου τρόπου δράσης, ειδικά συναισθηματικά και

οικονομικά. Δηλαδή και τα πάρα πολλά που προσφέρουν και τα πάρα πολλά προβλήματα που σου
δημιουργούν. Όλο αυτό συνοδεύεται από αποφάσεις σχετικά με τα τελευταία. Ο Άρης ορθόδρομος στον Κριό (14) σου δίνει ενέργεια για να
ασχοληθείς με τα παιδιά και τον σύντροφό σου ή
με δημιουργικά πρότζεκτ. Καλό είναι να μην την
αναλώσεις σε τζόγο, δραστηριότητες και επαφές
στιγμιαία ευχάριστες και τελείως άσκοπες.

Αιγόκερος (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Δουλειές και προσωπική αλλαγή που συνειδητοποιείς, με αντίδραση από την οικογένεια
Καθώς ο Ερμής επιστρέφει στον Σκορπιό (10) η
προσοχή σου στρέφεται δραστικά και πρακτικά, στο βαθμό που είναι εφικτό, σε δουλειές
που αφορούν το συγγενικό σου περιβάλλον, σε
γραφειοκρατικές υποθέσεις που χρειάζεται να
φροντίσεις και παραδόξως, σε ουσιαστικότερη
επικοινωνία με το φιλικό σου περιβάλλον, αν και
με μεγαλύτερες εντάσεις. Η σύνοδος Δία - Πλούτωνα στο ζώδιό σου (12) μαρκάρει άλλη μία κορύφωση από τις πολλές που συνέβησαν στο ζώδιό
σου την τελευταία χρονιά, με αυτή να φέρνει στο
προσκήνιο πράγματα που αγνοούσες ή ήθελες να
αγνοείς και τα οποία αλλάζουν τελείως τα σχέδιά
σου και μάλλον σε αναγκάζουν να παραδεχτείς
ότι δεν είσαι ο άνθρωπος που ήσουν. Ή τέλος πάντων αυτό θα ήταν καλό να κάνεις, για να μη χρειαστεί να σωματοποιηθεί η αλλαγή ώστε να την
αποδεχτείς. Με τον Άρη ορθόδρομο στον Κριό
(14) λήγει το διάστημα της ανακωχής στο σπίτι
και το οικογενειακό σου περιβάλλον, με αφορμή
πιθανότατα δικές σου αλλαγές ή προσπάθειες να
κάνεις τα πράγματα διαφορετικά.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)
Σοβαροί προβληματισμοί, κούραση και ανάγκη
για περισσότερη κίνηση
Η επιστροφή του Ερμή στον Σκορπιό (10) σοβαρεύει αρκετά τον τόνο του διαλόγου και της συλλογιστικής σου για την καριέρα, τον γάμο, τους
στόχους σου γενικά, καθώς προσπαθείς να συμφιλιώσεις συγκρουόμενες παραμέτρους όπως η
χαρά και η ικανοποίηση και τα κέρδη ή το πιο λάιτ
ερωτικό κλίμα και η διασκέδαση με τις συναισθηματικές ανάγκες και ανασφάλειες. Η σύνοδος Δία
- Πλούτωνα στον Αιγόκερο (12) αποκορυφώνει μια
αίσθηση τέλους και κλεισίματος ενός μεγάλου κύκλου, κυρίως με έμφαση στην καριέρα ή τον γάμο
σου και με καταλύτη τα σχέδιά σου ή μια διαφορετική οπτική για το μέλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα
απαιτητικό σωματικά και ψυχολογικά και χρειάζεται, εκτός από ξεκούραση, ιδιαίτερα τρυφερή
αντιμετώπιση του εαυτού σου, έστω κι αν θεωρείς
ότι σε κάποιο επίπεδο αποτυγχάνεις. Ο ορθόδρομος Άρης στον Κριό (14) συνιστά περισσότερη σωματική κίνηση, όσο αυτό είναι εφικτό, για να μην
τρέπεται η ενέργειά του σε επιθετικότητα, όπως
και μεγαλύτερη προσοχή στην οδήγηση και στον
τρόπο που μετακινείσαι και κινείσαι γενικότερα.

Ιχθύες (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)
Νέες στάσεις με αντίδραση από το περιβάλλον
και πολλή όρεξη για κατανάλωση
Η επιστροφή του Ερμή στον Σκορπιό (10) «κουμπώνει» μέσα σου κάποιες καινούριες πεποιθήσεις και
στάσεις αναφορικά με την οικογένεια, το σπίτι και
τη σχέση σου, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο
στον τρόπο που επικοινωνείς με το συγγενικό σου
περιβάλλον γενικά και τον τρόπο που βλέπεις το
μέλλον σου ειδικά. Είναι θετική εξέλιξη, αν και δεν
λείπουν οι κόντρες και ενδεχομένως η υπερβολική μαχητικότητα από πλευράς σου. Η σύνοδος Δία
- Πλούτωνα στον Αιγόκερο (12) είναι το αποκορύφωμα της μακριάς διαδικασίας που έκανε εφικτή
αυτή τη μετακίνηση. Οι αλλαγές έχουν αντίκτυπο
στις φιλίες και τα σχέδιά σου, καθώς αυξάνεται ο
ρεαλισμός με τον οποίο τα αντιμετωπίζεις και ίσως
μεταβάλλονται οι ισορροπίες στη σχέση εργασία εξωεπαγγελματικές ασχολίες. Ο Άρης ορθόδρομος στον Κριό (14) σου ανοίγει την όρεξη για πάρα
πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων για φαγητό, για
σεξ, για κατανάλωση και γενικότερα για ό,τι έχεις
συνηθίσει να σχετίζεις με απόλαυση ή θεωρείς ότι
σε κάνει να περνάς καλά. Έχε το νου σου. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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