ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #505

Γιώργος
AUTO

Παπαγεωργίου

«∆εν πιστεύω
στερεότυπα»
DSστα
3 CROSSBACK

Κόµπακτ πολυτέλεια
σελ.
37
αλά
γαλλικά

21/07/19

www.freesunday.gr

f

freesundaygr

Η καλή τηλεόραση
και πάλι
στο επίκεντρο

σελ. 16-17

σελ. 11-25

i freesundaygr t @freesundaygr
AΦΙΕΡΩΜΑ
Χαρείτε
το καλοκαίρι

µε υγεία!
σελ. 27-37

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΡΙΣΚΟ
� ΓΙΑΤΙ Η ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ ΕΘΕΣΕ ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
� ΝΕΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ
ΕΛΛΑ∆Α
� ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
σελ. 4-5

Σ. Ροµπόλης

Ελ. Βαρβιτσιώτη - Β. ∆ενδρινού

«Το ασφαλιστικό σύστηµα
βρίσκεται σε κατάσταση
εύθραυστης ισορροπίας»

«Το Grexit σίγουρα
δεν ήταν µπλόφα
από τη µεριά
των Ευρωπαίων»

σελ. 7

σελ. 8-9

02

AUTO
Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί
δωρεάν

Το Νο1 s
free preοs
για τ ο!
αυτοκίνητ

Πείτε µας
για τις Κυριακές σας!

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY

AUTO
ΟΣ 2016
- ΑΥΓΟΥΣΤ
IOYΛIOΣ

περιεχόµενα

E
PORASMCEHRA

Σ8
• ΤΕΥΧΟ

ΝΕΑ PAN

MER
SUMEAMS
DR

AUTO

t 208
Peugeo
0 ΕΜΒΡΙΟΣ 2016 • ΤΕΥΧΟΣ
10∆ΕΚ
12
BlueHDI νία
στη Λακω την αυτόνοµη
για
›› Τα πάντα η
οδήγησ λα του µήνα
δα
›› Τα σκάν αµόλυβδη.
›› Σούπερι;
Αξίζε

tra 1.0T
• Opel As des GLC Coupé
erce
• Νέα M Cross Country T3
V40
o
• Volv

I
SUBISH
ΝΕΟ MIT

TAR
SPAΑΝCΑΒEΑΘΜSΙΣΗ!

AUTO

η φωτό

Δεύτερ

SUVοµάνια...

issuu.com/a
utosunday

PEUG
3008EOT

ιά:
κάτω δεξ

11
2016 • ΤΕΥΧΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

sunday
issuu.com/auto

ΝΕΟ

CITROEN C3

SUZUKI
IGNIS

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodi
aq

!
La vie est belle
›› Toyota CH-R

›› Skoda Octavia

Opel Mokka-X

&

• Μείνατε από
µπα
• Θα απαγορευθ ταρία; Και τώρα τι;
ούν (πάλι) τα
diesel στην Αθή
• Η ηλεκτροκί
να;
νηση φέρνει
και ανεργία στη
• Όσο έγιναν
ν αυτοκινητοβι
φέτος και όσα
οµηχανία;
θα γίνουν του
χρόνου στη Φό
ρµουλα 1

AUTO

ε;
ά όταν οδηγείτ
• Βλέπετε καλ αυτοκίνητα είναι κλασικά
το WRC
• Τα πιο ακριβάθλήτρια VW αποχωρεί από
• H πολυπρωτα νας, πώς να φροντίσετε
ε;
µώ
γείτ
οδη
ν
ότα
ά
• Έρχεται χει
Βλέπετε καλ
το αυτοκίνητό σας

• ΤΕΥΧΟΣ 10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

sunday
issuu.com/auto

VOLVO S90

ΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΟ
ΛΟΓΙΑ
Ν
Χ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕ

AUTO

Χαρείτε το καλοκαίρι
µε υγεία!

σελ. 27-37

130
Kadjar 1.2 TCe

ault
ytronic ›› Ren
l Adam 1.4 Eas
1.0 TSI ›› Ope

αφιέρωµα

ΘΕΜΑΤΑ
04-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η Ευρωπαϊκή
Ένωση σε νέα, «πράσινη» εποχή
06 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ «ΜΑΖΙ»… για την
Αλλαγή!
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ «Το
ασφαλιστικό σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση
εύθραυστης ισορροπίας»
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ –
Β. ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΥ «Το Grexit σίγουρα δεν ήταν
µπλόφα από τη µεριά των Ευρωπαίων»
10 // ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μια ανοιχτή επιστολή στον κ.

Πιερρακάκη
26 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μονόδροµος η εξυγίανση των
τραπεζών

FREE TIME
38 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της
εβδοµάδας
39 // INTERVIEW Γ. ΓΕΝΝΑΤΑΣ «Είµαστε απ’
άκρη σ’ άκρη ένα απέραντο σκυλάδικο»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Σ 2016 • ΤΕΥΧ
ΟΣ 9

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 505η

Citroen C3

21//07//19

Opel Amperae
Honda Civic

Α
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΤΑΟΠΑΝΤ
ΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣSkoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
Ι

Auto
ss Country T3
›› Volvo V40 Cro
e 718 Boxster
ca ›› Porsch
Ate
t
Sea
››
›› Ford Ka+

FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΤΣΟΣ

Nissan Micra

Smart Electric

Skoda Kodiaq

:

ό κάτω δεξιά
Δεύτερη φωτ

Είναι το

Δεύτερη φωτ
ό κάτω δεξιά

:

Ford Fo

cus RS,
o βασιλιάς των
hot hatches;

Τα πιο γρήγορα
αυτ
του κόσµου οκίνητα

• Volvo V60
Cross Countr
• Mercedes E-Cy
lass
Estate
• Με Citroen
C1
στο Πήλιο
• VW Craﬅer:
Van
of the Year 201
7

&

in USA
• Πατέντες Made ri µε 5 σπέσιαλ µοντέλα
rra
• 70 χρόνια Fe

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
kyrtsos@freesunday.gr
210-6754430
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr,
210-7230545
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 10559
ΤΗΛ: 210-6754430,
FAX: 210-6729238
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS
ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή,
ολική, µερική ή περιληπτική, ή
κατά παράφραση, ή διασκευή
απόδοσης του περιεχοµένου της
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό,
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, Ν.
100/1975, Ν∆ 3565/1956 και
4254, 1962 και κανόνες του
∆ιεθνούς ∆ικαίου.

04

21.07.2019

ανάλυση

www.freesunday.gr

ΜΕ ΈΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr

George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος

@GiorgosKyrtsos

Για λόγους ουσίας αλλά και
τακτικής, η Φον ντερ Λάιεν
υιοθέτησε ριζοσπαστική «πράσινη»
ατζέντα.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ
ΣΕ ΝΈΑ, «ΠΡΆΣΙΝΗ» ΕΠΟΧΉ
Μεγάλες οικονομικές πιέσεις αλλά και ευκαιρίες
για την Ελλάδα.

Η

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

εκλογή της Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο μπορεί να αποδειχθεί
ιστορική.
Η Φον ντερ Λάιεν άλλαξε μέσα σε
λίγα εικοσιτετράωρα τον προσανατολισμό της Ε.Ε., παρουσιάζοντας μια ριζοσπαστική «πράσινη» ατζέντα.
Η Επιτροπή Γιούνκερ έδωσε μεγάλες μάχες για την ευρωπαϊκή
οικονομία με επιτυχία, αλλά δεν μπόρεσε να συμβάλει στην έγκαιρη αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού, με αποτέλεσμα η κρίση του 2015 να λειτουργήσει σαν καταλύτης στην
πολιτική διαδικασία που έφερε το Brexit, με το δημοψήφισμα
του Ιουνίου 2016.
Η Φον ντερ Λάιεν δεν ασχολήθηκε με τα θέματα που κυριάρχησαν την τελευταία πενταετία στην Ε.Ε., αλλά έκανε μια εντυπωσιακή στροφή υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, για λόγους
ουσίας και πολιτικής τακτικής.

Στενεύουν τα περιθώρια
Η υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας των εκπομπών αερίων

του θερμοκηπίου και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με αυτήν είναι πλέον από τα θέματα που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.
Αυτό φάνηκε και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του Μαΐου, εφόσον οι Πράσινοι ενίσχυσαν εντυπωσιακά τη θέση τους στις δύο
σημαντικότερες, από οικονομική άποψη, χώρες της Ε.Ε. Αναδείχθηκαν δεύτερη δύναμη στη Γερμανία και τρίτη δύναμη στη Γαλλία.
Επίσης, η νεολαία κινητοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαπιστώνοντας ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα ρίξει την ποιότητα
ζωής και θα απειλήσει το μέλλον της.
Απαιτείται μια προσπάθεια σε ευρωπαϊκό αλλά κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, γιατί διαφορετικά μπορεί να οδηγηθούμε σε εξαιρετικά δυσάρεστες καταστάσεις.
Η Συμφωνία του Παρισιού, που υπογράφηκε το 2016 και από την
οποία αποδεσμεύτηκαν ήδη οι ΗΠΑ με πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ, στηρίζεται στη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κατά 40%, σε σχέση με τις εκπομπές του 1990, μέχρι
το 2030.
Πρόκειται για έναν στόχο ο οποίος είναι δύσκολο να επιτευ-

χθεί ενώ δεν είναι βέβαιο ότι η επίτευξή του θα αποτρέψει
την υπερθέρμανση του πλανήτη, προτού υπάρξουν εξαιρετικά
δυσάρεστες συνέπειες.
Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για την παραγωγή μόνο του 16%
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η
Ε.Ε. μόνο για το 10%. Επικρατεί όμως η άποψη ότι αν η Ε.Ε.
δώσει το καλό παράδειγμα στο συγκεκριμένο θέμα, θα μπορέσει να ασκήσει επιρροή στους μεγαλύτερους ρυπαντές, που
είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα, για να προχωρήσουμε σε οργανωμένη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως
διοξειδίου του άνθρακα.
Το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη προβλέπεται αρκετά
δύσκολο. Οι ΗΠΑ δεν είναι συνεργάσιμες λόγω των αποφάσεων του Προέδρου Τραμπ. Η Κίνα δεν είναι αρνητική, αλλά
προτάσσει υπολογισμούς που έχουν σχέση με ρύπανση κατά
κεφαλήν, για να περάσει το μήνυμα πως και ο δικός της πληθυσμός έχει δικαίωμα στα καταναλωτικά πρότυπα και στον τρόπο
ζωής που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η πολιτική διάσταση
Η Φον ντερ Λάιεν είναι ηγετικό στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, υπήρξε υπουργός και
τα 14 χρόνια που βρίσκεται η Μέρκελ στην καγκελαρία, πρώτα
Οικογενειακών Υποθέσεων, στη συνέχεια Κοινωνικής Πρόνοιας και από το 2013 Άμυνας.
Μεγάλωσε στις Βρυξέλλες, με πατέρα στέλεχος της τότε ΕΟΚ,
σπούδασε και εργάστηκε ως γιατρός για ένα διάστημα στις
ΗΠΑ, είναι παντρεμένη και έχει επτά παιδιά. Απευθύνθηκε
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλώντας με
άνεση στα γερμανικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά.
Η στροφή της σε θέματα που έχουν σχέση με την προστασία
του περιβάλλοντος έχει και πολιτικά αίτια. Πρώτον, μετά τη
μεγάλη επιτυχία τους στις ευρωεκλογές, οι Πράσινοι συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στη Γερμανία και σε ορισμένες δημοσκοπήσεις αφήνουν στη δεύτερη θέση τους Χριστιανοδημοκράτες της κ. Μέρκελ.
Δεύτερον, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών άλλαξε τον συσχετισμό δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκουν οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες και η ΝΔ, έπεσε από τις 220 στις 180 έδρες επί
συνόλου 751. Μεγαλύτερες απώλειες υπέστησαν οι Σοσιαλιστές και οι σύμμαχοί τους, οι οποίοι έχουν περιοριστεί σε
κάτι παραπάνω από 140 έδρες.
Αυτό σημαίνει ότι η παραδοσιακή πλειοψηφία κεντροδεξιάς
- κεντροαριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει
πια. Για να εξασφαλίσει την εκλογή της η φον ντερ Λάιεν και
να διαδεχτεί τον Γιούνκερ στη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπρεπε να απευθυνθεί στην πολιτική
ομάδα των Φιλελευθέρων, που έχουν ενισχυθεί με το κόμμα
του Μακρόν, αλλά και στους Πράσινους, οι οποίοι αποτελούν
πλέον την τέταρτη σημαντικότερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η στροφή της Φον ντερ Λάιεν υπέρ μιας «πράσινης» ανάπτυξης εξυπηρετεί και λόγους πολιτικής τακτικής τόσο στο επίπεδο της Γερμανίας όσο και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
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Τελικά, η Φον ντερ Λάιεν εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με οριακή
πλειοψηφία 383 επί συνόλου 748 ευρωβουλευτών. Δεν υπολογίζονται τρεις ευρωβουλευτές από την Καταλονία οι οποίοι διώκονται από τις ισπανικές αρχές και δεν έχουν καταλάβει τις
έδρες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τα οικολογικά ανοίγματα της Φον ντερ Λάιεν στους Πράσινους δεν τους συγκίνησαν, εφόσον, σύμφωνα με τις ενδείξεις
–η ψήφος είναι μυστική–, την καταψήφισαν όλοι. Σημαντικό
ρόλο στην εκλογή της Φον ντερ Λάιεν έπαιξαν οι οκτώ ψήφοι
των ευρωβουλευτών της ΝΔ, όπως και η επιρροή που ασκήσαμε σε συναδέλφους άλλων πολιτικών ομάδων.

Οι στόχοι της πενταετίας
Όπως είπε η Φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στην Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την περασμένη Τρίτη, πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία: «Το πιο πιεστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τη στιγμή αυτή είναι
να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας υγιή. Αυτό είναι και το βαρύτερο καθήκον, αλλά και η μεγαλύτερη ευκαιρία της εποχής
μας. Επιθυμώ η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2050. Για να γίνει
όμως αυτό, πρέπει να κάνουμε από κοινού θαρραλέα βήματα.
Ο σημερινός στόχος μας να μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά
40% έως το 2030 δεν επαρκεί».
Στη συνέχεια έθεσε τους ακόλουθους στόχους, που είναι ταυτόχρονα και πολιτικές δεσμεύσεις της νέας Επιτροπής για την
επόμενη πενταετία:
• Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50%,
αν όχι κατά 55%, έως το 2030.
• Παρουσίαση τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της πρότασης για ένα «Green Deal» για την Ευρώπη. Θα προτείνει επίσης ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τη νομοθεσία που θα κάνει την Ε.Ε. κλιματικά ουδέτερη
μέχρι το 2050.
• Αλλαγές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας που θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση, με αναφορά
στις αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές και στον τρόπο
που ζούμε και ταξιδεύουμε.
• Αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων, εφόσον, όπως
χαρακτηριστικά είπε, «οι εκπομπές θα πρέπει να έχουν ένα
τίμημα που θα μας κάνει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας».
Δημιουργούνται έτσι νέες δεσμεύσεις, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη στη χάραξη της ενεργειακής, περιβαλλοντικής και οικονομικής πολιτικής μας.

Νέα μέσα και ευκαιρίες
Για να προωθήσει την «πράσινη» ανάπτυξη στην Ε.Ε., η Φον
ντερ Λάιεν θα προωθήσει, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ακόλουθα:
• Ένα επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη το οποίο
θα στηρίζεται στη μόχλευση κεφαλαίων –πιθανότατα κατά το
πρότυπο του επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ– για την πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 1 τρισ. ευρώ κατά την επόμενη πενταετία.
• Πρόταση για μετατροπή τμήματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων σε Τράπεζα για το Κλίμα.
• Θέσπιση φόρου άνθρακα στα σύνορα, για να εξασφαλιστούν
ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αποτραπούν διαρροές άνθρακα σε οικονομίες με χαλαρότερους κανόνες στο θέμα.
• Πρόταση για τη δημιουργία Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, για
να στηριχτούν οικονομικά αυτοί που έχουν να καλύψουν τη
μεγαλύτερη απόσταση και πλήττονται περισσότερο.

Ευάλωτη η οικονομία μας
Στην Ελλάδα έχουμε μείνει τραγικά πίσω σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και αποτροπής της κλιματικής αλλαγής.
Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, η ΔΕΗ μπορεί να επιβαρυνθεί και με 500 εκατ. ευρώ το 2019 στο πλαίσιο του Ευ-
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ανάλυση
Πολιτική ισορροπία

Δημιουργούνται νέες δεσμεύσεις
για την ελληνική οικονομία, αλλά
και νέες δυνατότητες προσέλκυσης
ευρωπαϊκών πόρων και μεγάλων
επενδύσεων.

ρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (Emissions Trading
Scheme). Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την εβδομάδα η αξία
των δικαιωμάτων ρύπων αυξήθηκε στα 29,27 ευρώ ανά τόνο,
κατά 20% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 και κατά 100%
σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018.
Το 2018 δόθηκαν 950 εκατ. ευρώ σε δικαιώματα ρύπων, τα
οποία μπορεί να περιοριστούν σε 550 εκατ. ευρώ το 2019.
Όσο πιο αυστηρή γίνεται η πολιτική της Ε.Ε. σε αυτά τα ζητήματα, τόσο θα ακριβαίνουν τα δικαιώματα ρύπων –ορισμένοι εκτιμούν ότι η τιμή τους θα φτάσει τα 40 ευρώ ανά τόνο αν
μέχρι τον χειμώνα– και τόσο περισσότερο θα επιβαρύνονται
οι ρυπαντές που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες
συνθήκες, όπως η ΔΕΗ.
Στις νέες συνθήκες αυξάνεται η ταχύτητα με την οποία αποδεσμεύουν οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. την ενεργειακή πολιτική τους από τον λιγνίτη, περιορίζουν την εξάρτηση από το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και στρέφονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Κλάδοι στρατηγικής σημασίας για την οικονομία μας θα κληθούν να συμβάλουν στην προσαρμογή στη νέα ευρωπαϊκή
στρατηγική.
Για παράδειγμα, οι θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να γίνονται με πολύ μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
ο τουρισμός θα βρεθεί αντιμέτωπος με μεγαλύτερες οικολογικές επιβαρύνσεις των αεροπορικών ταξιδίων, ενώ και η αγροτική παραγωγή θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις νέες τάσεις
και δεσμεύσεις.
Είναι φανερό ότι αν συνεχίσουμε να έχουμε το λάθος μείγμα
στην ενεργειακή μας πολιτική και δεν προσαρμοστούμε έγκαιρα σε άλλους τομείς μεγάλης οικονομικής σημασίας, θα
πάθουμε τεράστια ζημιά. Εάν όμως κινηθούμε γρήγορα και
αποτελεσματικά, στη βάση ενός προσαρμοσμένου στις νέες
συνθήκες σχεδιασμού, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε
την αναγκαία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που μαζί με τις κρατικές παρεμβάσεις που
επιβάλλονται θα εκσυγχρονίσουν την οικονομία μας και θα
δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που
ενδεχομένως θα χαθούν στη φάση της μετάβασης.

Όπως αποδεικνύει η αναταραχή
στη Γαλλία, η «πράσινη» μετάβαση
είναι μια λεπτή κοινωνική και
πολιτική άσκηση.

Η προσαρμογή στην «πράσινη» ανάπτυξη είναι μια σύνθετη,
από πολιτική και κοινωνική άποψη, διαδικασία.
Χαρακτηριστικά τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Ο πρόεδρος
Μακρόν και η κυβέρνηση Φιλίπ προχώρησαν στην αύξηση
της τιμής της βενζίνης μέσω της επιβολής «πράσινου» φόρου
που είχε στόχο να περιορίσει την κατανάλωσή της και τη σχετική ρύπανση.
Οι μη προνομιούχοι πολίτες αντέδρασαν, θεωρώντας ότι πληρώνουν έναν άδικο φόρο, ενώ η «ελίτ» της «Μακρονίας» ευημερεί. Αναπτύχθηκε έτσι το βίαιο κίνημα διαμαρτυρίας των «κίτρινων γιλέκων» που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στα αστικά κέντρα, μεγάλη ζημιά στον τουρισμό και στο εμπόριο και
υποχρέωσε την κυβέρνηση να πάρει πίσω τον «πράσινο» φόρο
στη βενζίνη και να δώσει παροχές στους μη προνομιούχους της
τάξης των 10 δισ. ευρώ τον χρόνο για να εκτονωθεί το κίνημα
διαμαρτυρίας.
Τη δυσκολία προσαρμογής της Γαλλίας στη νέα εποχή αναδεικνύουν και οι αλλεπάλληλες παραιτήσεις των υπουργών Περιβάλλοντος.
Πρώτα παραιτήθηκε ο κ. Ιλό, ανεξάρτητη προσωπικότητα των
ΜΜΕ και της οικολογίας, δηλώνοντας απογοητευμένος με την
αδυναμία του Προέδρου Μακρόν να προωθήσει «πράσινες»
λύσεις στην οικονομία και στην κοινωνία.
Αντικαταστάθηκε από τον Ντε Ρουζί, πολιτικό στέλεχος που αναδείχθηκε από τον χώρο των οικολογικών κομμάτων και συνεργάστηκε πρώτα με τον πρόεδρο Ολάντ και τη σοσιαλιστική
του κυβέρνηση. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην προσπάθεια του
Μακρόν, εκλέχθηκε βουλευτής και κατόπιν έγινε πρόεδρος της
Βουλής. Άφησε την προεδρία της Βουλής για το υπουργείο Περιβάλλοντος, από το οποίο υποχρεώθηκε, προ ημερών, σε ταπεινωτική παραίτηση, ύστερα από εντυπωσιακές αποκαλύψεις
για υπερπολυτελή γεύματα και δείπνα –την εποχή που ήταν
πρόεδρος της Βουλής– με δαπάνες του Γάλλου φορολογούμενου. Οι μεγάλοι αστακοί και τα γαλλικά κρασιά από την κάβα
της Βουλής, κόστους 500 ευρώ η φιάλη, στέλνουν μηνύματα
που δεν έχουν σχέση με την «πράσινη» προσαρμογή της οικονομίας και της κοινωνίας.
Αυτά τα ζητήματα θα αποκτήσουν μεγάλη σημασία και στην
Ελλάδα. Το ποιοι και πώς θα πληρώσουν το αναπόφευκτο κόστος της προσαρμογής και το εάν το στιλ διαβίωσης αυτών που
παίρνουν τις αποφάσεις είναι εναρμονισμένο με τους στόχους
που θέτουν είναι ερωτήματα που θα κυριαρχήσουν στον δημόσιο διάλογο. Οι εξελίξεις επιταχύνονται μετά την εκλογή της
Φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
συγκεκριμένη «πράσινη» ατζέντα.
Το βασικό συμπέρασμα από την πολιτική μάχη που δόθηκε στο
Στρασβούργο γύρω από την εκλογή της Φον ντερ Λάιεν είναι
ότι η Ε.Ε. μπαίνει σε περίοδο οικολογικής προσαρμογής, με
πολλές προκλήσεις για την οικονομία και την κοινωνία μας.
Πρέπει να οργανωθούμε, για να μη μείνουμε πίσω, εφόσον το
οικονομικό κόστος της μη προσαρμογής προβλέπεται τεράστιο.
Πρέπει να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, να στηρίξουμε με δημόσιο
χρήμα αναγκαίες πρωτοβουλίες για να μετατρέψουμε τις ελλείψεις μας σε οικονομικό πλεονέκτημα.
Πρέπει να βρούμε το κατάλληλο μείγμα οικονομικής πολιτικής
ώστε να μη μετατραπεί το αναπόφευκτο κόστος της προσαρμογής σε οικονομική τιμωρία των μη προνομιούχων, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν.
Τέλος, πρέπει το στιλ διακυβέρνησης, ακόμη και ο τρόπος
ζωής των ανώτατων κυβερνητικών στελεχών, να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της νέας εποχής και να μη στέλνουν τα
λάθος πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, όπως στην περίπτωση
του οικολόγου υπουργού Περιβάλλοντος της Γαλλίας Ντε
Ρουζί.
Μετά τα όσα συνέβησαν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο αυτή την εβδομάδα, όσοι θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί χαρακτηρίζονται από ακινησία μέχρι πλήξης πρέπει να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους.
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«ΜΑΖΙ»... ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ!

Σ

ΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ ΓΑΛΛΉ*

τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας μεγάλος χρηματοπιστωτικός οργανισμός αποφάσισε να μηχανοργανώσει τις νομικές του
υπηρεσίες. Προσέλαβε μια εταιρεία πληροφορικής και της ανέθεσε να φτιάξει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα καταγράφονται ως αυτοτελείς φάκελοι οι υποθέσεις κάθε δικηγόρου και μέσα σε κάθε φάκελο οι ενέργειες κάθε δικηγόρου ανά
υπόθεση. Δημιούργησε και τμήμα γραμματειακής υποστήριξης
για την καταχώριση των δεδομένων. Κάθε προϊστάμενος, άμεσος
ή απώτερος, είχε άμεση πρόσβαση στο πρόγραμμα και με απλούς
χειρισμούς μπορούσε ανά πάσα στιγμή να δει αν έγιναν όσα έπρεπε και αν τηρήθηκαν οι συμφωνημένοι χρόνοι ενέργειας. Αμέσως καταργήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό τα «ενημερωτικά», οι
συσκέψεις, η αλυσίδα ενημέρωσης και φυσικά… οι δυνατότητες
συγκάλυψης!
Εννοείται πως το πρόγραμμα «έβγαζε» και συγκεντρωτικούς πίνακες με μέσους όρους ανά χειριστή και υπόθεση και άπαντες οι
ενδιαφερόμενοι γνώριζαν πως τα συγκεντρωτικά ανά περιόδους
κοινοποιούνταν σε όλους, άρα και στους ίδιους. Το αποτέλεσμα,
προφανές: όποιος έβλεπε τον εαυτό του τελευταίο στη λίστα έπρεπε ή να έχει πολύ καλή δικαιολογία ή να «τσακιστεί» να ανέβει στην κατάταξη το επόμενο διάστημα. Τα «ενημερωτικά» και
οι συσκέψεις περιορίστηκαν στο μικρό ποσοστό των υποθέσεων
που εξαρχής ήταν γνωστό ότι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ή σε
αυτές που παρουσίαζαν αδικαιολόγητη απόκλιση από τον μέσο
όρο στα στατιστικά. Οι δε χειριστές, όταν έβλεπαν ότι μετά από
μία, δύο, τρεις το πολύ ενημερώσεις βάσει συγκεντρωτικών, η
θέση τους δεν βελτιώνονταν, είτε ζητούσαν μόνοι τους αλλαγή καθηκόντων είτε παραιτούνταν.
Έχετε τώρα μια ιδέα για το τι ακριβώς έκανε ο πρωθυπουργός
στους υπουργούς και λοιπούς μετακλητούς εγκαθιστώντας το
πρόγραμμα «ΜΑΖΙ».
Αργότερα, ο οργανισμός μετέτρεψε το πρόγραμμα σε διαδικτυακό. Καταργήθηκε η γραμματεία υποστήριξης και ο κάθε χειριστής, μέσω διαδικτύου, ενημέρωνε μόνος του τη μερίδα του με τις
ενέργειες που είχε κάνει. Δεν αρκούσε να τις έχει κάνει, έπρεπε
και να το δείξει (να διαφημίσει τη δουλειά του στον προϊστάμενο)
καταχωρίζοντάς τη στο πρόγραμμα. Η επιτάχυνση της ενημέρωσης είναι προφανής.
Εκ παραλλήλου, τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού «έστη-

Όπως είπε και ο κ. Τσίπρας,
ο κ. Μητσοτάκης σχημάτισε
«κυβέρνηση Α.Ε.». Μακάρι
να γίνει Α.Ε. και το ελληνικό
Δημόσιο! Ως γνωστόν, οι
ανώνυμες εταιρείες, όταν
επιτυγχάνουν, αναπτύσσονται
και μοιράζουν κέρδη.
Σε αντίθετη περίπτωση,
χρεοκοπούν και κλείνουν.
σαν» ανάλογα προγράμματα και για τις δικές τους δραστηριότητες και σύντομα, αφού όλοι διασυνδέθηκαν, οι πάντες «έβλεπαν»
τους πάντες και, φυσικά, σε όποιες δράσεις χρειαζόταν συνεργασία, η καθυστέρηση του ενός φαινόταν στον ανυπαίτιο άλλον, ο οποίος ασκούσε πίεση. Ο προϊστάμενος δεν χρειαζόταν να παρέμβει. Όποιος ήθελε να προστατέψει τη δουλειά του πίεζε τον συνάδελφο από το άλλο τμήμα που καθυστερούσε.
Σκεφτείτε τώρα έναν υπουργό που καθυστέρησε μια δράση και
«κρέμασε» τον άλλο υπουργό που ήταν έτοιμος, με αποτέλεσμα
το συνολικό έργο να μείνει πίσω.
Τελειώνοντας την ιστορία, το πρόγραμμα κατέληξε, μέσω διαδικτύου, να είναι διαδραστικό: οι εντολές δίνονται μέσω του προγράμματος, αλλά και τα έγγραφα διακινούνται ψηφιοποιημένα,
μέσω αυτού. Ανάλογα προγράμματα έχουν την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία όλες οι μεγάλες εταιρείες που έχουν πολλά και πο-

www.freesunday.gr

λυπρόσωπα τμήματα. Και τα χρησιμοποιούν για καταγραφή και αξιολόγηση ενεργειών, για συντονισμό, για χάραξη στρατηγικής και
για αξιολόγηση στελεχών. Όλοι οι εξωκοινοβουλευτικοί τεχνοκράτες υφυπουργοί και γραμματείς είναι βέβαιο ότι είναι, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, εξοικειωμένοι με τέτοια συστήματα,
διότι τα είχαν κι εκεί που δούλευαν. Αυτοί θα σπρώχνουν και τους
υπουργούς τους στη δράση, ξέροντας ότι το πρόγραμμα είναι ένα
γυάλινο κλουβί μέσα στο οποίο φαίνονται όλοι.
Ο Μητσοτάκης δεν έφερε καμιά μεγάλη επανάσταση εισάγοντας
το «ΜΑΖΙ». Εφάρμοσε δυνατότητα που λειτουργεί στη χώρα, στον
ιδιωτικό τομέα φυσικά, πολλά χρόνια τώρα. Και αν σας κάνει εντύπωση το ότι αυτή η μεθοδολογία μπαίνει και στην πολιτική, απλώς
σκεφτείτε ότι ο προϋπολογισμός που διαχειρίζεται ένα υπουργείο,
ίσως και το ανθρώπινο δυναμικό, είναι συχνά μικρότερο από τα αντίστοιχα μεγέθη μια ιδιωτικής εταιρείας.
Εκεί όπου μπορεί να αποτύχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ουσιαστικά
η μεθοδολογία που αυτό υποστηρίζει, είναι στη στοχοθεσία. Αν ο
επικεφαλής θέσει παράλογους στόχους, είναι βέβαιο ότι άπαντες
θα αποτύχουν στη συγκεντρωτική καταγραφή, γεγονός που όμως
αδιαμφισβήτητα θα σημαίνει ότι απέτυχε ο αρχηγός! Στην περίπτωση του κ. Μητσοτάκη, τη στοχοθεσία την εισηγήθηκε ο ίδιος
και την ενέκρινε ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Αν η στοχοθεσία
είναι εσφαλμένη, ο λαός θα αποφανθεί στις επόμενες εκλογές.
Αυτά τα συστήματα φέρνουν επιτάχυνση («εντατικοποίηση» κατά
μερικούς), ανταγωνισμό («κανιβαλισμό») και στοχεύουν στο αποτέλεσμα (είναι «απάνθρωπα» και «καταπιεστικά» κατά κάποιους).
Φέρνουν όμως και διαφάνεια και ικανό ποσοστό δημοκρατικότητας. Αν είσαι όμως από την πλευρά του καταναλωτή, πελάτη, πολίτη
που αναμένει το αποτέλεσμα, απλά το απολαμβάνεις όταν έρχεται.
Ας υποθέσουμε τώρα ότι ένα πρόγραμμα τύπου «ΜΑΖΙ» εγκαθίσταται σε μια εφορία. Κάθε ελεγκτής πρέπει να διεκπεραιώσει
δέκα δύσκολες υποθέσεις, δέκα μέτριες και δέκα απλές. Ξέρει ότι
ο κάθε προϊστάμενός του βλέπει την πρόοδο των εργασιών του και
ότι το ίδιο το μπορεί ακόμη και ο πρωθυπουργός, πατώντας ένα
κουμπί, την ώρα που μιλάει στο τηλέφωνο.
Εννοείται ότι ο προϊστάμενος θα τρέχει κάθε μέρα να πατήσει πρώτος το κουμπί, ώστε όταν το πατήσει ο πρωθυπουργός να είναι έτοιμος να δώσει εξηγήσεις ή, κυρίως, να έχει προλάβει να διορθώσει τις αστοχίες του υφισταμένου, πριν κληθεί να τις αιτιολογήσει
στον ανώτερό του.
Ο ελεγκτής ξέρει ότι αν ο ίδιος έχει διεκπεραιώσει τις μισές εντολές, την ώρα που όλοι οι άλλοι έχουν περάσει τα δύο τρίτα, δεν σώζεται στην αξιολόγηση με κανένα μέσο και κανέναν τρόπο.
Οποιοσδήποτε βλέπει στο σύστημα μια εντολή ελέγχου να έχει
καθυστερήσει αδικαιολόγητα, μπορεί να υποψιαστεί «θάψιμο». Αν,
αντίθετα, μια άλλη εντολή έτρεξε υπερβολικά γρήγορα ή και εκτός
σειράς, μπορεί να υποψιαστεί «δίωξη ανεπιθύμητου».
Η τεχνολογία δίνει απίθανες δυνατότητες. Πολλοί από εμάς δεν
απεχθάνονται την τεχνολογία καθαυτήν, αλλά αυτές τις συνέπειες
των δυνατοτήτων της, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και να
αποδώσουν σε όλο το φάσμα του Δημοσίου: στην έκδοση συντάξεων, στην απονομή βοηθημάτων, στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στους διαγωνισμούς και σε ό,τι άλλο φαντάζεστε.
Φυσικά, παρέχεται και δυνατότητα υψηλής ποιότητας και αντικειμενικής αξιολόγησης του στελεχιακού δυναμικού.
Είναι (επιβάλλεται), πιστεύω, θέμα χρόνου να τα βάλει σε εφαρμογή όλα αυτά η παρούσα κυβέρνηση σε ολόκληρο τον δημόσιο
τομέα. Έχει την ισχύ, φαίνεται να έχει και τη βούληση. Το κόστος
είναι αμελητέο πια. Θα υπάρξουν αντιδράσεις στην αρχή, όχι για
άλλον λόγο αλλά κυρίως διότι αμέσως, με την πρώτη εφαρμογή
τους, θα ξηλωθούν από μόνα τους παραμάγαζα, συντεχνίες, παρασιτικές συμπεριφορές και αναποτελεσματικές δομές. Θα βγουν
στην επιφάνεια και θα φαίνονται!
Όπως είπε και ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης σχημάτισε «κυβέρνηση Α.Ε.». Μακάρι να γίνει Α.Ε. και το ελληνικό Δημόσιο! Ως γνωστόν, οι ανώνυμες εταιρείες, όταν επιτυγχάνουν, αναπτύσσονται και
μοιράζουν κέρδη. Σε αντίθετη περίπτωση, χρεοκοπούν και κλείνουν.
*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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Τ

ις εκτιµήσεις του για τις προτάσεις της Ν∆ σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας καταθέτει ο
οµότιµος καθηγητής στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο Σάββας Ροµπόλης,
επισηµαίνοντας ότι ενέχουν τον
κίνδυνο «περιπέτειας» για τα ασφαλιστικά και δηµοσιονοµικά πράγµατα της χώρας.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται σήµερα το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Βρίσκεται σε µια κατάσταση ισορροπίας, θα έλεγα,
η οποία, όµως, είναι εύθραυστη, µε την έννοια ότι
δεν υπάρχουν υψηλές αµοιβές στους εργαζόµενους, δεν υπάρχει µεγάλος αριθµός εργαζοµένων
µε πλήρη απασχόληση –ένας σηµαντικός αριθµός
είναι µερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, ενώ ορισµένοι που εµφανίζονται θεωρητικά
ως πλήρους απασχόλησης είναι µε αδήλωτη και
ανασφάλιστη εργασία–, εποµένως αυτές οι µεταβλητές του µακροοικονοµικού πλαισίου δηµιουργούν αυτή την εύθραυστη κατάσταση.
Η νέα κυβέρνηση της Ν∆ έχει περιλάβει στο
προεκλογικό της πρόγραµµα και παρεµβάσεις
στο ασφαλιστικό. Πώς τις κρίνετε, τουλάχιστον
σε επίπεδο εξαγγελιών;
Εξ όσων έχω καταλάβει, το κρίσιµο σηµείο σε αυτή
τη διακήρυξη είναι η άρση της υποχρεωτικότητας
της επικουρικής ασφάλισης. ∆ηλαδή, αν πούµε ότι
θα ισχύσει αυτό από 1/1/2020 ή 2021, η σχετική διάταξη θα λέει ότι όσοι νέοι µπαίνουν στην αγορά
εργασίας από αυτή τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία
και µετά υποχρεωτικά θα ασφαλίζονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, πράγµα που σηµαίνει ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Εµείς έχουµε
κάνει µια σχετική µελέτη και έχουµε αποδείξει ότι
το λεγόµενο «κόστος µετάβασης» για την ελληνική
περίπτωση, και όπως εξελίσσεται το εργατικό δυναµικό, η δηµογραφία, η γήρανση κ.λπ., αυτοί που
είναι ήδη εντός επικουρικής ασφάλισης ως συνταξιούχοι, αλλά και όσοι είναι ήδη µέσα ως ασφαλισµένοι, είναι της τάξης των 55 δισ. ευρώ για τα επόµενα 20 χρόνια. Αυτό το κόστος µετάβασης, αν δεν
το καλύψει κάποιος εκτός της ασφαλιστικής διαδικασίας, π.χ. ο κρατικός προϋπολογισµός (που δεν
νοµίζω ότι, µε τις υποχρεώσεις που έχει και τα τοκοχρεολύσια που πρέπει να πληρώνει έως το 2060,
µπορεί να αναλάβει αυτό το βάρος), θα το φορτωθεί και η γενιά µετάβασης, δηλαδή οι νέοι που θα
ασφαλίζονται στον ιδιωτικό τοµέα θα πληρώνουν
και επασφάλιστρο για το κόστος µετάβασης, θα το
πληρώσουν και αυτοί που είναι ασφαλισµένοι στο
ΕΤΕΑΕΠ, που θα πληρώσουν κι αυτοί επασφάλιστρο για το κόστος µετάβασης, αλλά θα το πληρώσουν και οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΕΠ µε µείωση
των συντάξεών τους για να χρηµατοδοτηθεί αυτό το
υψηλό κόστος. Νοµίζω ότι θα είναι µια περιπέτεια
και για τα δηµοσιονοµικά αλλά και για τα κοινωνικοασφαλιστικά πράγµατα της χώρας. Θεωρώ, δηλαδή, ότι είναι η πιο ατυχής επιλογή και για την οικονοµία αλλά και για τον πολιτικό φορέα που θα αποφασίσει να την εφαρµόσει.
Το συγκεκριµένο σύστηµα έχει εφαρµοστεί σε
άλλες χώρες της Ε.Ε.;
Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι το σύστηµα των
τριών πυλώνων –της κύριας σύνταξης, της επι-
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«Το ασφαλιστικό σύστηµα βρίσκεται
σε κατάσταση εύθραυστης ισορροπίας»
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

κουρικής σύνταξης και των επαγγελµατικών ταµείων– εφαρµόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Τα επαγγελµατικά ταµεία υπάρχουν και στην Ελλάδα, είναι µια εθελοντική ασφάλιση που κάνουν
οµάδες ασφαλισµένων και αυτό που έκανε η περίοδος Γιούνκερ ήταν να αυστηροποιήσει περισσότερο τους όρους και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης των χρηµάτων που µαζεύουν τα επαγγελµατικά ταµεία, τους όρους σύστασής τους, τους
όρους ελέγχου τους από τις επιτροπές κεφαλαιαγοράς, τα αρµόδια υπουργεία Κοινωνικής Ασφάλισης και από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών,
ακριβώς για να θωρακίσουν την αξιοποίηση των
αποθεµατικών και να µη συµβούν παρατράγουδα
µε το θέµα αυτό, όπως έχει συµβεί σε διάφορες
χώρες, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Εποµένως, αυτό το σύστηµα των τριών πυλώνων υφίσταται µε αυτούς τους όρους. Ταυτόχρονα, όµως, ο καθένας από εµάς µπορεί, αν το

επιτρέπει το εισόδηµά του, να πάει εθελοντικά σε
µια ασφαλιστική εταιρεία και να κάνει µια ασφάλιση ζωής, υγείας, για εφάπαξ ή συµπληρωµατική
σύνταξη. Αυτό είναι που ισχύει σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Αυτό που η Ν∆ φαίνεται να επιδιώκει να
εφαρµόσει δεν ισχύει σε άλλες χώρες. Αυτό έγινε
κυρίως στις πρώην ανατολικές χώρες της Ευρώπης, µετά τη δεκαετία του 1990, όπου η Παγκόσµια
Τράπεζα και το ∆ΝΤ πίεσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Στην κατάσταση που βρίσκονταν τότε αυτές
οι χώρες, το εφάρµοσαν, ωστόσο, όταν ήρθε η χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008 και κατέρρευσαν
όλες αυτές οι δοµές, καθώς είχαν το πρόβληµα
των χρηµατιστηρίων και όλα τα αποθεµατικά που
είχαν επενδύσει σε διάφορα προϊόντα –µετοχές,
οµόλογα κ.λπ.–, ξαναγύρισαν στη «θαλπωρή» του
δηµόσιου επικουρικού ταµείου.
Υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί µείωση των ε-

Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι το σύστηµα των τριών πυλώνων –της
κύριας σύνταξης, της επικουρικής σύνταξης και των επαγγελµατικών
ταµείων– εφαρµόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

πικουρικών συντάξεων, αν εφαρµοστεί το νέο
σύστηµα;
Θα εξαρτηθεί από την απόφαση για το µείγµα των
πηγών χρηµατοδότησης. Για παράδειγµα, µπορεί
να αποφασιστεί να το φορτώσουν όλο στις νέες
γενιές, είτε αυτές που θα πάνε στις ασφαλιστικές
εταιρείες είτε αυτές που έχουν ήδη µπει στο ΕΤΕΑΕΠ και µείνουν εκεί, και να µη φορτωθεί στους
συνταξιούχους. Όµως το ποσό αυτό είναι µεγάλο
για τα δηµοσιονοµικά της χώρας. Επίσης, και είναι
κάτι το οποίο έχω γράψει, υπάρχει και το ζήτηµα
της έκδοσης των «οµολόγων αναγνώρισης», για να
µη γίνει η επιβάρυνση ούτε στις νέες γενιές ούτε
στους συνταξιούχους και το κόστος να καλυφθεί
είτε µε µία είτε µε διαδοχικές εκδόσεις «οµολόγων
αναγνώρισης». Όµως νοµίζω ότι αυτό δεν µπορεί
να γίνει σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις
της χώρας έναντι των δανειστών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το τι οµόλογα εκδίδονται και πότε είναι κάτι που εντάσσεται στο πλαίσιο
προγράµµατος που περιλαµβάνεται στη διαδικασία
της εποπτείας που έχουµε από τους δανειστές και
την Κοµισιόν. ∆ιότι «οµόλογο αναγνώρισης» σηµαίνει ότι ο εγγυητής θα είναι ο κρατικός προϋπολογισµός, κάτι που αυξάνει το χρέος. Το κράτος,
δηλαδή, αναγνωρίζει ότι αναλαµβάνει αυτή την επιβάρυνση σε περίπτωση που δεν µπορεί να την
πληρώσει το ταµείο ή η ασφαλιστική εταιρεία που
θα το εκδώσει. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν µπορούν να το αναλάβουν αυτό, γιατί αν το αναλάβουν
θα καταρρεύσουν χρηµατοοικονοµικά.
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και οι εξελίξεις τόσο πυκνές και σημαντικές, που θεωρήσαμε
πως ήταν μια συγκλονιστική ιστορία που έπρεπε να ειπωθεί
σωστά. Θέλαμε να εξηγήσουμε αλλά και να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, τι ειπώθηκε πίσω από κλειστές πόρτες και πώς
πάρθηκαν όλες αυτές οι αποφάσεις που ουσιαστικά καθόρισαν
το μέλλον της χώρας.
Ελένη Βαρβιτσιώτη: Παρόλο που τα γεγονότα του 2015 μπορεί να καλύφθηκαν εκτενώς, όσο λίγα στον ελληνικό αλλά και
στον παγκόσμιο Τύπο, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να ειπωθεί η
ιστορία αυτή από την αρχή με τη νηφαλιότητα που δίνει η απόσταση του χρόνου. Να μιλήσουμε με όλους τους πρωταγωνιστές και να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, παρουσιάζοντας
όλες τις πλευρές των γεγονότων.

Ελένη Βαρβιτσιώτη - Βικτώρια Δενδρινού,
δημοσιογράφοι

«Το Grexit σίγουρα
δεν ήταν μπλόφα από τη μεριά
των Ευρωπαίων»
ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Τ

ο «θρίλερ» του 2015 περιλαμβάνεται στις 400 σελίδες του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα» (εκδόσεις Παπαδόπουλος) της Ελένης Βαρβιτσιώτη,
ανταποκρίτριας της «Καθημερινής» και του ΣΚΑΪ
στις Βρυξέλλες, και της Βικτώριας Δενδρινού,
που εργάζεται για το πρακτορείο Bloomberg στις
Βρυξέλλες. Το βιβλίο, που σε λιγότερο από έναν
μήνα κυκλοφορίας του ξεπέρασε τα 20.000 αντίτυπα, αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τι πραγματικά έγινε το 2015 σε Αθήνα και
Βρυξέλλες, τι ακριβώς προέβλεπε το περιβόητο plan B για την
περίπτωση αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και
πόσο κοντά έφτασε η χώρα μας στην άτακτη έξοδό της από το
ευρώ. Η συγγραφή του βασίζεται σε πάνω από 230 ώρες «off
the record» συνεντεύξεων με 95 πρωταγωνιστές των γεγονότων που σημάδεψαν τη χώρα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον
Ιούλιο του 2015. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δενδρινού μίλησαν στην FS για τους λόγους που αποφάσισαν να γράψουν το βιβλίο, για το πώς κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους
απόρρητα έγγραφα, αλλά και για το πώς βίωσαν οι ίδιες όσα
συνέβαιναν εκείνες τις ημέρες.

«Θέλαμε να εξηγήσουμε αλλά και να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, τι ειπώθηκε πίσω
από κλειστές πόρτες και πώς πάρθηκαν όλες
αυτές οι αποφάσεις που ουσιαστικά καθόρισαν
το μέλλον της χώρας». Βικτώρια Δενδρινού
Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσατε να γράψετε το βιβλίο;
Βικτώρια Δενδρινού: Σαν Ελληνίδες δημοσιογράφοι στις Βρυξέλλες ζήσαμε τα γεγονότα του 2015 αλλά και όλο το τρίτο μνημόνιο από πολύ κοντά. Εκείνοι οι πρώτοι επτά μήνες του 2015
ήταν πολύ έντονοι σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

Η «Τελευταία Μπλόφα» κυκλοφόρησε πριν από έναν μήνα.
Ποιο είναι το feedback που έχετε λάβει μέχρι σήμερα;
Β.Δ.: Μέχρι στιγμής είμαστε πολύ χαρούμενες με το «feedback»
που έχουμε λάβει. Πέραν του ότι το βιβλίο έχει πάει πολύ καλά
σε πωλήσεις, κάτι που ειλικρινά δεν το περιμέναμε καθόλου,
είναι πολύ θετική και η αντίδραση του κόσμου. Νομίζω, αυτό
που μας λένε πιο συχνά –και που μας χαροποιεί ιδιαίτερα,
γιατί ήταν και από τους βασικούς σκοπούς μας– είναι ότι διαβάζοντάς το κάποιος αποκτά μια πολύ καλύτερη ιδέα για το
πώς πραγματικά λειτουργεί η Ε.Ε. και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Επίσης, μας λένε συχνά πόσο σημαντικό είναι που
οι χαρακτήρες του βιβλίου, Έλληνες και ξένοι, εμφανίζονται
ως τρισδιάστατοι, κάνοντας τους αναγνώστες να καταλάβουν
καλύτερα πώς και γιατί έπραξαν όπως έπραξαν σε διάφορες
κομβικές στιγμές.
Ε.Β.: Όταν αποφασίσαμε να γράψουμε την «Τελευταία Μπλόφα»,
δεν είχαμε καθόλου στο μυαλό μας αν ο κόσμος θα τη διάβαζε.
Εμείς σκοπό είχαμε να πούμε αυτή την ιστορία που μας χάραξε,
αλλά χάραξε και την πορεία της χώρας μας, όπως και της Ε.Ε.,
με έναν τρόπο ανεξίτηλο. Ο κόσμος το αγκάλιασε με τρόπο που
δεν το περιμέναμε, είμαστε πολύ ευγνώμονες που σε λιγότερο
από έναν μήνα βρισκόμαστε στα 20.000 αντίτυπα και τα σχόλια
είναι πολύ θετικά. Προσπαθήσαμε πολύ να πούμε την ιστορία
με έναν τρόπο που να είναι εύκολος στο διάβασμα, να διαβάζεται σαν πολιτικό θρίλερ, καθώς και η πλοκή και οι χαρακτήρες ενδείκνυνται για κάτι τέτοιο.
Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο σας στέκονται στο κεφάλαιο
με τις αποκαλύψεις για το τι είχε σχεδιαστεί σε περίπτωση
Grexit. Μπορείτε να μας πείτε πώς κατάφερε να φτάσει στα
χέρια σας το σχέδιο, παρ’ ότι απόρρητο;
Β.Δ.: Το plan B ήταν κάτι που κυνηγούσαμε για χρόνια (όπως
και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που κάλυπταν την κρίση).
Ήταν αρκετά δύσκολο να βρούμε κάποια άκρη, γιατί ήταν μυστικό ακόμα και το ποιοι δούλευαν πάνω στο σχέδιο αυτό. Τελικά, νομίζω, ο συνδυασμός επιμονής, υπομονής αλλά και τύχης
μάς βοήθησε και καταφέραμε επιτέλους να το βρούμε. Σίγουρα
βοήθησε και το ότι είχε περάσει κάποιος χρόνος από τα γεγονότα και οι άνθρωποι που γνώριζαν γι’ αυτό αισθάνθηκαν ότι
μπορούσαν πλέον να μας μιλήσουν με μεγαλύτερη ελευθερία
για τα περιεχόμενά του.
Ε.Β.: Από τη στιγμή που είχε δημοσιευτεί στους «Financial
Times» το 2014 η ύπαρξη ενός τέτοιου σχεδίου, που οι εταίροι
είχαν πρωτοσχεδιάσει το 2012, όταν ξανά η Ελλάδα βρισκόταν
στο χείλος του Grexit, προσπαθήσαμε να το βρούμε. Δεν ήταν
εύκολο, γιατί ούτε οι επικεφαλής της Ευρωζώνης δεν το είχαν
στα χέρια τους. Με τεράστια επιμονή και υπομονή και δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης, και όταν πλέον ο κίνδυνος της
εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ δεν υπήρχε στο τραπέζι, το
σχέδιο μας δόθηκε.
Υπάρχει υλικό που δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο βιβλίο;
Β.Δ.: Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν συμπεριλάβαμε
τελικά. Αφήσαμε έξω κάποια περιστατικά ή σημεία ανάλυσης
για λόγους οικονομίας λέξεων, μια και το κείμενο ήταν ήδη
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µεγάλο. Αλλά και άλλα σηµεία που δεν µπορούσαµε να τα διασταυρώσουµε σε έναν βαθµό που να ήταν ικανοποιητικός για
εµάς κι έτσι αποφασίσαµε πως ήταν καλύτερο να µην τα συµπεριλάβουµε.
Ε.Β.: Φαντάζοµαι, σε όλα τα βιβλία υπάρχουν σηµεία που δεν
µπαίνουν. Στο πανεπιστήµιο πολλές φορές µας έλεγαν ότι σε ένα
κείµενο «you have to kill your darlings», να πετάξεις δηλαδή
µερικά από τα αγαπηµένα σου κοµµάτια, για να βγει το τελικό
αποτέλεσµα σφιχτό και όχι ανιαρό. Έτσι κάναµε κι εµείς σε πολλές περιγραφές και περιστατικά, ενώ σηµεία που δεν µπορούσαµε να τα διασταυρώσουµε ικανοποιητικά τα αφήσαµε έξω.
Πριν από λίγους µήνες ο τέως Πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ είχε δηλώσει στην «Καθηµερινή» ότι «το Grexit
δεν ήταν µπλόφα». Στον τίτλο του βιβλίου, όµως, περιλαµβάνεται αυτή η λέξη. Γιατί;
Β.∆.: Το Grexit σίγουρα δεν ήταν µπλόφα από τη µεριά των Ευρωπαίων, αυτό άλλωστε έγινε αρκετά ξεκάθαρο στην έρευνά
µας και προκύπτει και στο βιβλίο, πιστεύω. Η µπλόφα στην
οποία αναφερόµαστε εµείς αφορά κυρίως την ελληνική στρατηγική ότι µπροστά στην απειλή της εξόδου της χώρας από το
ευρώ οι εταίροι θα υπέκυπταν στα αιτήµατα της Ελλάδας. Ήταν,
νοµίζουµε, και η τελευταία φορά που κάποια ελληνική κυβέρνηση πίστεψε σε µια τέτοια στρατηγική.
Ε.Β.: Επίσης αναφερόµαστε και στο τέλος των αυταπατών.
Οι Έλληνες πολίτες τον Ιανουάριο του 2015 πίστεψαν για τελευταία φορά ότι υπάρχει άλλος δρόµος εκτός των δύσκολων µεταρρυθµίσεων για να παραµείνει η χώρα στην Ευρωζώνη. Αυτή η αυταπάτη νοµίζω έληξε µια και καλή µε τις
εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015, που οι Έλληνες ψήφι-
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συνέντευξη

«Επίσης αναφερόµαστε και στο τέλος των αυταπατών. Οι Έλληνες πολίτες τον Ιανουάριο του
2015 πίστεψαν για τελευταία φορά ότι υπάρχει
άλλος δρόµος εκτός των δύσκολων µεταρρυθµίσεων για να παραµείνει η χώρα στην Ευρωζώνη». Ελένη Βαρβιτσιώτη

σαν ένα κόµµα που είχε συµφωνήσει σε ένα από τα σκληρότερα µνηµόνια.
Είστε και οι δύο έµπειρες ανταποκρίτριες. Πώς βλέπετε να
εξελίσσονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ε.Ε.;
Β.∆.: Σίγουρα έχει υπάρξει µια µεγάλη οµαλοποίηση των σχέσεων Ελλάδας-Ε.Ε. τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή µετά τα
γεγονότα που καλύπτει το βιβλίο. Βοήθησε το ότι η κυβέρνηση
εφάρµοσε το µνηµόνιο χωρίς µεγάλες εντάσεις, το ότι συνέβαλε στη διαχείριση του µεταναστευτικού και στη λύση του θέµατος του ονόµατος µε τη Βόρεια Μακεδονία, κάτι που ήταν
πολύ σηµαντικό για τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο. Οπότε οι

σχέσεις είναι ήδη οµαλές και η εκλογή µιας νέας κυβέρνησης
µε έντονη ευρωπαϊκή ταυτότητα και µε θέσεις που συνάδουν
µε αυτές της Ε.Ε. θα συµβάλει σε µια θετική εξέλιξη των σχέσεων των δύο πλευρών.
Ε.Β.: Η Ευρώπη έχει ξοδέψει πολύ µεγάλο πολιτικό κεφάλαιο
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. ∆εν υπάρχει καµία διάθεση
για άλλη µια ελληνική κρίση και η ίδια η νέα κυβέρνηση δεν
δείχνει κανένα τέτοιο δείγµα. Ίσα ίσα, νοµίζω, είναι ξεκάθαρο
και στον κ. Μητσοτάκη αλλά και στο νέο οικονοµικό επιτελείο
ότι για να υπάρξει κάποια οποιαδήποτε χαλάρωση στους δηµοσιονοµικούς στόχους ή στην επιτήρηση στην οποία βρίσκεται η χώρα, αυτή θα γίνει µόλις αποδείξουν στις Βρυξέλλες ότι
είναι αξιόπιστοι συνοµιλητές που τηρούν συµφωνίες και συνεχίζουν τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Μετά από χρόνια, τι πιστεύετε ότι δεν θα έχετε ξεχάσει από
εκείνες τις ηµέρες του 2015;
Β.∆.: ∆εν νοµίζω ότι θα µπορέσουµε να ξεχάσουµε τίποτα. Τα
γεγονότα ήταν τόσο έντονα για εµάς και η έρευνά µας στη συνέχεια τόσο µεγάλη και εις βάθος, που, τουλάχιστον αυτή τη
στιγµή, θυµάµαι τι συνέβη κάθε εβδοµάδα, κάθε µέρα, κάθε
ώρα σχεδόν της περιόδου εκείνης και δεν µπορώ να φανταστώ τον εαυτό µου να τα ξεχνάει. Άλλωστε πλέον έχουµε µάθει
και το βιβλίο σχεδόν απέξω!
Ε.Β.: Συµφωνώ µε τη Βικτώρια, αλλά νοµίζω ότι το βράδυ της
ανακοίνωσης του δηµοψηφίσµατος και το Eurogroup που ακολούθησε την εποµένη, όπου συζητήθηκε για πρώτη φορά
πώς θα προστατευτεί η Ευρωζώνη σε περίπτωση εξόδου της
Ελλάδας από το ευρώ, θα είναι στιγµές που δεν θα σβηστούν
από τη µνήµη µου ποτέ.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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κοινωνία

ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ
ΣΤΟΝ κ. ΠΙΕΡΡΑΚΆΚΗ

Η

«Free Sunday» φιλοξενεί σήμερα την επιστολή
ενός Έλληνα πολίτη
προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Κυριάκο Πιερρακάκη. Η
επιστολή γράφτηκε μετά
την υπόθεση με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112,
ο οποίος διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αλλά και μετά την επίσκεψη που έκανε
στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ήταν το δεύτερο υπουργείο που επισκεπτόταν ο
κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την παρουσία του
εκεί είχε χαρακτηρίσει κρίσιμο τον τομέα ευθύνης του συγκεκριμένου υπουργείου, είχε επισημάνει ότι η ηγεσία του αποτελεί μια σύνθεση μεταξύ άξιων κοινοβουλευτικών και στελεχών από

21.07.2019

την αγορά και είχε επαναλάβει την πεποίθησή
του ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
είναι μονόδρομος ώστε αυτό να τεθεί στην υπηρεσία του πολίτη και να μπορεί να επικοινωνεί με το
κράτος με ευκολία από το σπίτι κάθε πολίτης ή/
και επιχείρηση.
Ο κ. Πιερρακάκης είχε πει ότι το εύρος των δραστηριοτήτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο θα μεταφερθούν αρμοδιότητες
του Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι μεγάλο και
είχε τονίσει ότι η έμφαση θα δοθεί στην απλοποίηση διαδικασιών και στο να γίνει η ζωή των πολιτών ευκολότερη.
Η επιστολή αναδεικνύει ορισμένες επιπλέον παραμέτρους αυτής της απλοποίησης, η οποία, αν επιτευχθεί, θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην
καθημερινότητα – όχι μόνο του πολίτη. Ακολουθεί
η επιστολή…

www.freesunday.gr

Αξιότιμε κύριε υπουργέ
Ομολογώ ότι αισθάνθηκα ανακουφισμένος όταν ο απελθών αρμόδιος για το κτηματολόγιο ομόλογός σας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε παράταση στην υποχρέωση της δήλωσης ακινήτων στη Χαλκιδική μέχρι τον Σεπτέμβριο. Διότι
διαπίστωσα ότι μου έλειπε ο αριθμός μετεγγραφής του ακινήτου μου. Αυτός
έμαθα ότι παρέχεται από το υποθηκοφυλακείο. Όμως το υποθηκοφυλακείο της
Συκιάς δεν κάνει τηλεφωνικές χάρες – το πρωτόκολλο είναι αυστηρό. Για την ακρίβεια, δεν απαντάει καν στο τηλέφωνο. Πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσέλθει αυτοπροσώπως.
Η Συκιά απέχει 150 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικώ. Δηλαδή
χρειάζονται 300 χιλιόμετρα (4 ώρες και 10 λεπτά, σύμφωνα με το Google Maps),
άρα χρειάζομαι άδεια από τη δουλειά μου. Βεβαίως χρειάζομαι και λίγη τύχη,
διότι οι ώρες εργασίας του υποθηκοφυλακείου είναι 9:00 με 13:00. Αυστηρά.
Πάντως, το υποθηκοφυλακείο στεγάζεται στην κεντρική επαρχιακή οδό της Σιθωνίας, άρα δεν χρειαζόταν να μπω μέσα στο χωριό. Κάτι ήταν κι αυτό.
Όταν μπήκα στο υποθηκοφυλακείο, αισθάνθηκα ανακούφιση. Δεν υπήρχε
πολύς κόσμος. Άρα θα περίμενα λίγο. Αλλά δεν είχα καμία ερμηνεία γιατί δεν
απαντούσαν στο τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ ερμηνείες, γιατί ήρθε η
σειρά μου. Ευγενέστατη, η υπάλληλος μου ζήτησε να συμπληρώσω μια αίτηση
στην οποία να αναγράφω τα στοιχεία που ζητούσα. Της είπα ότι γι’ αυτόν τον
λόγο είχα πάει εκεί κι έδειξε κατανόηση. Αισθάνθηκα ανακούφιση για δεύτερη
φορά.
Η κυρία, αφού πήρε την αίτηση, μου ζήτησε να της καταβάλω 5,60 ευρώ. Τα κατέβαλα. Σε ρευστό, διότι τα υποθηκοφυλακεία δεν έχουν POS. (Δεν έχουν υποχρέωση και δεν είναι απλώς «χαλασμένα», όπως μυστηριωδώς συμβαίνει σε
πολλές ταβέρνες της Χαλκιδικής.)
«Χαρτόσημο έχετε;» με ρώτησε. Όχι, δεν είχα, αλλά αυτό δεν με τρόμαξε.
«Χρειάζεστε ένα χαρτόσημο κι ένα μεγαρόσημο» (για την κατασκευή δικαστικών κτιρίων, ο οργανισμός των οποίων έχει καταργηθεί εδώ και τουλάχιστον
πέντε χρόνια), συνολικής αξίας 5 ευρώ.
Έβγαλα το πεντάευρο. «Όχι» μου είπε ευγενικά η κυρία. «Πρέπει να τα πάρετε
από το ΚΕΠ».
Το ΚΕΠ, όμως, ήταν μέσα στο χωριό, δηλαδή 3 χιλιόμετρα μακριά. Στο γιατί το
υποθηκοφυλακείο δεν είχε χαρτόσημα να αγοράσω, δεν έχω απάντηση, αλλά
κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε.
Πήγα στο χωριό, βρήκα το ΚΕΠ, αλλά ήταν στο κέντρο και έπρεπε να βρεθεί
χώρος για να αφήσω το αυτοκίνητο. Τα κατάφερα. Πήγα στο ΚΕΠ, πήρα μεγαρόσημο, ευχήθηκα «σε καλή μεριά» στον Οργανισμό Κτιριακών Υποδομών.
Επέστρεψα στο υποθηκοφυλακείο, το οποίο ευτυχώς δεν είχε κλείσει ακόμη,
και μπήκα να δώσω τα μεγαρόσημα και να πάρω τη βεβαίωσή μου.
«Θέλετε Γενική ή ACS;» με ρώτησε η κυρία. Τότε πληροφορήθηκα ότι το υποθηκοφυλακείο στέλνει τα έγγραφα με courier «εντός δεκαημέρου». «Ποια εταιρεία θέλετε εσείς; Ρωτάω για το ενδεχόμενο να έχετε κάποια συνεργασία, άλλωστε εσείς θα πληρώσετε στην παραλαβή» μου διευκρίνισε. Όχι, δεν είχα προτίμηση.
Πρακτικά, λοιπόν, κύριε υπουργέ:
Πήρα μία μέρα άδεια και πλήρωσα 25 λίτρα καύσιμα –περίπου 40 ευρώ–,
5,60 ευρώ στο υποθηκοφυλακείο, 5 ευρώ μεγαρόσημα και άλλα 5 ευρώ για το
courier. Σύνολο 55 ευρώ για ένα έγγραφο, το οποίο θα μπορούσα να παραγγείλω
ηλεκτρονικά και να παραλάβω με τον ίδιο τρόπο. Ή έστω να ζητήσω με courier
και να παραλάβω με courier.
Εσείς αναλάβατε να καταπολεμήσετε τη γραφειοκρατία και να με γλιτώσετε από
τα 50 ευρώ επιπλέον που πλήρωσα. Όμως στο μεταξύ εγώ χρηματοδότησα τη
βιομηχανία καυσίμων, την κατασκευή δικαστικών και άλλων υποδομών και την
υπηρεσία ταχυδρομικών αποστολών, από τις οποίες το δημόσιο ταμείο εισπράττει ΦΠΑ και φόρους. Και τη βιομηχανία της εστίασης, διότι έπρεπε να φάω έξω,
αλλά αυτό ήταν επιλογή μου. Θα μπορούσα να μη φάω ή να πάρω τυρόπιτα.
Με όλα αυτά θέλω να σας πω ότι αν εσείς καταπολεμήσετε τη γραφειοκρατία,
κινδυνεύει άμεσα το εποικοδόμημα της ελληνικής οικονομίας, μεγάλο μέρος
του οποίου στηρίζεται στον εξαναγκασμό σε άχρηστη κατανάλωση.
Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, αλλά έχετε σκεφτεί πόσους ανθρώπους
θα αφήσει άνεργους η επιτυχία σας;
Με τιμή
Χρήστος Μάτης
Πολίτης του Ελληνικού Κράτους
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DS 3 CROSSBACK
ΚΟΜΠΑΚΤ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
ΑΛΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ HYUNDAI TUCSON

ELECTRO POWER

SEAT TARRACO

BIG IS
BEAUTIFUL

CITROEN BERLINGO

ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΣΤΗ ΧΙΟ

+ ΝΕΑ RENAULT CAPTUR

– CONTINENTAL TECHSHOW 2019
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Η Lotus Evija εντυπωσιάζει
µε τους 2.000 ίππους της και όχι µόνο
H πρώτη ηλεκτρική Lotus είναι ταυτόχρονα
και το πρώτο βρετανικό ηλεκτρικό
hypercar, αλλά και το ισχυρότερο µοντέλο
παραγωγής στον κόσµο. Κι αυτό γιατί και οι
τέσσερις ηλεκτροκινητήρες της µαζί αποδίδουν 2.000 ίππους και 1.700 Nm, που φυσικά εξασφαλίζουν και εντυπωσιακές επιδό-

σεις (0-100 χλµ./ώρα σε λιγότερα από 3
δεύτερα, τελική πάνω από 320 χλµ./ώρα).
Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε την εντυπωσιακή εµφάνιση, την ψαγµένη αεροδυναµική
και το φουτουριστικό όσο και σπορ εσωτερικό, κάνουν τη Lotus Evija των 1,7 εκατοµµυρίων λιρών ξεχωριστή.

H AUTO SUNDAY ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ FREE SUNDAY

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
4. TΟ CAPTUR, ΤΟ ΜΙΚΡΟ SUV ΤΗΣ
RENAULT, ΜΕΓΑΛΩΣΕ, ΕΓΙΝΕ
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ
ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ PLUG-IN
ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
6. ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ
ΦΕΤΟΣ Η CONTINENTAL, ΕΝΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ TECHSHOW ΤΗΣ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
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ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΨΥΧΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

8. TO DS 3 CROSSBACK ΕΧΕΙ ΣΤΙΛ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ
ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΑ SUV ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ

12. TO HYUNDAI TUCSON 48V
HYBRID ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

10. TO SEAT TARRACO ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ, ΕΝΩ ΣΕ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ 1.5 TSI

14. ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ CITROEN
BERLINGO ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Γιάννης Σκουφής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Χρήστος Κύρτσος
kyrtsos@freesunday.gr
210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr, 210-3506300
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.freesunday.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

issuu.com/autosunday
*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση,
ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου

peugeot.gr
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΝΕΟ
RENAULT
CAPTUR

Πιο µεγάλο,
πιο ώριµο
και υβριδικό

Μερικούς µήνες µετά το νέο Clio,
θα είναι διαθέσιµο στη χώρα µας
και το ολοκαίνουριο Captur, το
µικρό SUV της γαλλικής εταιρείας.

Τ

ο 2019 εξελίσσεται σε µια πολύ σηµαντική χρονιά για
τη Renault. Κι αυτό γιατί η γαλλική εταιρεία, το 15%
της οποίας ανήκει στο ∆ηµόσιο, αλλάζει εκ βάθρων
τα µικρά και πιο δηµοφιλή µοντέλα της γκάµας της.
Η αρχή έγινε µε το Clio, που παρουσιάστηκε επίσηµα πριν από λίγες εβδοµάδες και θα είναι διαθέσιµο στη χώρα
µας από τον Σεπτέµβριο, ενώ η συνέχεια θα δοθεί προς τα τέλη
του έτους µε το µικρότερο SUV της µάρκας, το Captur.
Αυτό βασίζεται στο πλαίσιο CMF-B και είναι αρκετά πιο µεγάλο
από το απερχόµενο, κατά 11 εκατοστά, φτάνοντας συνολικά τα
4,23 µέτρα. Μεγαλύτερο, κατά 2 εκατοστά, είναι και το µεταξόνιο, πλέον στα 2,63 µέτρα, τιµή από τις µεγαλύτερες στην κατηγορία.
Φυσικά οι µεγαλύτερες εξωτερικές διαστάσεις σε συνδυασµό
µε το πιο µεγάλο µεταξόνιο έχουν θετικό αντίκτυπο στους χώρους στο εσωτερικό. Χαρακτηριστικό είναι πως υπάρχουν 17
χιλιοστά περισσότερα για τα γόνατα των πίσω επιβατών, ενώ η
χωρητικότητα του πορτµπαγκάζ ξεκινά από τα 536 λίτρα, 81 λίτρα πιο πολλά σε σχέση µε το υπάρχον µοντέλο. Πρακτικό
στοιχείο η πίσω σειρά καθισµάτων που είναι συρόµενη κατά
16 εκατοστά και µεταβάλλει, ανάλογα µε τις ανάγκες, τους χώρους για τις αποσκευές και αυτούς για τους επιβάτες.
Από κει και πέρα, το ταµπλό είναι ίδιο µε του Clio και στην top
έκδοση έχει την αλά tablet οθόνη αφής 9,3 ιντσών που µέχρι

στιγµής είναι η µεγαλύτερη που υπάρχει σε µοντέλο της
Renault. Ψηφιακός είναι και ο πίνακας οργάνων, η διαγώνιος
του οποίου κυµαίνεται από 7 έως 10,2 ίντσες.
Oι κινητήρες του νέου Captur περιλαµβάνουν στη βάση τον
TCe των 1.000 κυβικών µε τους 100 ίππους, ο οποίος θα υπάρχει και σε έκδοση υγραερίου (LPG) για ακόµα µικρότερα λειτουργικά έξοδα. Ακολουθεί ο 1.300άρης TCe µε τους 130 ίππους στην απλή του έκδοση και τους 155 ίππους στην κορυφαία, η οποία συνδυάζεται αποκλειστικά µε το αυτόµατο κιβώτιο EDC. Η γκάµα των ντίζελ περιλαµβάνει τον 1.5 Blue dCi µε
95 και 115 ίππους, µε τον τελευταίο να είναι διαθέσιµος και µε
το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη EDC-7.
Το νέο Captur θα είναι και το πρώτο plug-in υβριδικό της
Renault, µια και το αντίστοιχο Megane θα ακολουθήσει του
χρόνου. H έκδοση E-Tech, όπως ονοµάζεται, συνδυάζει έναν
ατµοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1.600 κυβικών µε δύο ηλεκτροκινητήρες και µπαταρία 9,8 kWh. Αυτή εξασφαλίζει καθαρά ηλεκτρική κίνηση για έως και 45 χιλιόµετρα και µε ταχύτητες έως και 135 χλµ./ώρα.
Φυσικά ο εξοπλισµός άνεσης και ασφάλειας του νέου Captur
διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήµατα υποβοήθησης (Advanced
Driver Assistance Systems, Active Emergency Braking, Lane
Departure Warning, Lane Keeping Assist, Active Rear Vehicle
Detection, Highway & Traffic Jam Companion κ.ά.).
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CONTINENTAL TECHSHOW 2019

Ματιές στο μέλλον της αυτοκίνησης!
Η Continental μπορεί να είναι ευρέως γνωστή για τα κορυφαία ελαστικά της, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και
έναν από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μ

εγαλύτερη ασφάλεια χάρη στην αυτόνομη κίνηση, πιο «καθαρές» μετακινήσεις με ηλεκτροκίνηση, έξυπνη
συνδεσιμότητα για όλους. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες πάνω
στους οποίους χτίζεται το μέλλον της
αυτοκίνησης, στο οποίο η Continental συμμετέχει σε
μεγάλο βαθμό εξελίσσοντας νέα συστήματα και τεχνολογίες που προσφέρονται ήδη ή που θα δούμε τα επόμενα χρόνια.
O εξηλεκτρισμός και η υβριδοποίηση περιλαμβάνονται
στα άμεσα πλάνα των κατασκευαστών, γι’ αυτό και θα
βλέπουμε όλο και περισσότερα μοντέλα με νέας γενιάς
48βολτα υβριδικά συστήματα. Η Continental έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και έχει κατασκευάσει
ένα νέας γενιάς 48βολτο υβριδικό σύστημα ισχύος 30
kW για μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου και εφαρμογή σε μικρότερα αυτοκίνητα. Το νέο σύστημα ξεπερνά τη λειτουργία ενός απλού mild hybrid, αφού θα επιτρέπει περιστασιακά μηδενικών ρύπων ηλεκτροκίνηση σε ταχύτητες έως περίπου 90 χλμ./ώρα. Μια πρώτη
εφαρμογή είδαμε από κοντά σε ένα Ford Focus με
τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα. Το όλο σύστημα παραπέμπει στο E-Tech που παρουσίασε η Renault με το
νέο Clio.
Παράλληλα, η Continental έχει εξελίξει έναν υγρόψυκτο
ηλεκτρικό άξονα, αφού πάνω σε αυτόν ενσωματώνονται ο ηλεκτροκινητήρας, η μετάδοση, τα ηλεκτρονικά ισχύος και η μονάδα ελέγχου. Μία από τις πρώτες πει-

ραματικές εφαρμογές ήταν το αυτοκινητάκι της γερμανικής start-up Sono, με το Sion να έχει και ηλιακά πάνελ
στο αμάξωμα για τη βελτίωση της αυτονομίας του έως
35 χλμ. την ημέρα (με πλήρη ηλιοφάνεια).
Πολύ σημαντικές για την εξέλιξη των συστημάτων υποβοήθησης, καθώς και της αυτόνομης οδήγησης, θα
είναι οι νέες εφαρμογές σε δίκτυο 5G για ταχύτερη μεταφορά δεδομένων. Στο πλαίσιο της τεχνολογίας V2V ή
V2X (όχημα προς όχημα ή όχημα προς cloud), δοκιμάσαμε το προνοητικό σύστημα ευστάθειας ESC σε μια
Alfa Romeo Giulia.
Ακόμα μακρύτερα μας πάει το αυτόνομο (επιπέδου 5)
λεωφορειάκι EZ10 (που βασίζεται στο πρωτότυπο
Cube) που κατασκεύασε η γαλλική Easy Mile σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Continental.
Συνολικά υπάρχουν επτά ραντάρ με εμβέλεια έως 200
μέτρα που ελέγχουν συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο
για απρόσκοπτη κίνηση σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Η Continental εξελίσσει και διάφορες τεχνολογίες για
το εσωτερικό των αυτοκινήτων, όπως νέας γενιάς φωνητικό έλεγχο με τεχνητή νοημοσύνη, νέες τρισδιάστατες οθόνες, κρύσταλλα στα παράθυρα που σκουραίνουν αυτόματα για περιορισμό της ακτινοβολίας στο εσωτερικό και εξοικονόμηση ενέργειας με τη μικρότερη
συμμετοχή του κλιματισμού (Intelligent Glass Control
solution). Η γερμανική εταιρεία εξελίσσει επίσης βιομετρικούς αλγορίθμους που θα συνδυάζονται με κάμερες και αισθητήρες αναγνώρισης προσώπου και εύκολης πρόσβασης.

08

∆ΟΚΙΜΗ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

IOYΛΙΟΣ 2019

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

DS 3
Κάνει τη διαφορά
Crossback
1.2 PureTech &
1.5 BlueHDi

και το δείχνει!
∆εν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε πως το νέο DS 3 Crossback είναι
το πιο ενδιαφέρον στιλιστικά και το πιο απολαυστικό οδηγικά
µοντέλο που έχει δείξει η εταιρεία έως τώρα.

Τ

ελευταία παρατηρείται αρκετές εταιρείες να… στρίβουν προς την
premium κατεύθυνση. Κάποιες
το κάνουν απευθείας (π.χ. Mazda,
Peugeot κ.ά.), ενώ άλλες προτιµούν να χτίσουν ένα νέο σήµα
(π.χ. Lexus, Genesis κ.ά.), όπως
έκανε και η Citroën µε την DS
Automobiles. Στόχος δεν είναι απευθείας η κορυφή, αλλά σταδιακά και από µοντέλο σε µοντέλο η
ζύµωση µιας µάρκας µε πολυτελή χαρακτήρα, ξεχωριστό στιλ και άνετα χαρακτηριστικά.
Αυτά τα στοιχεία µπορεί να τα βρει κανείς στο DS 7
Crossback και πολύ περισσότερο στο DS 3
Crossback, που απευθύνεται σε όποιον θέλει µια
κοµψή πρόταση που να διαφέρει από τον ανταγωνισµό και να κοστίζει λιγότερο. Αν και δεν το συνηθίζω, θα µπω κατευθείαν στις τιµές, µια και οι εκδόσεις της δοκιµής µας κοστίζουν από €21.800 (η βενζίνης) και από €25.900 (η ντίζελ). Τιµές που ναι µεν
ακούγονται κάπως υψηλές, ωστόσο βάσει του εξοπλισµού και των όσων προσφέρουν έχουν ένα µεγάλο πλεονέκτηµα απέναντι στον ανταγωνισµό, διεκδικώντας µερίδιο από «παίχτες» από τις χαµηλότερες (VW T-Roc, Toyota C-HR κ.ά.) έως τις ακριβότερες (Audi Q2, Mercedes GLA, Mini Countryman
κ.ά.) βαθµίδες.
Ας αφήσουµε όµως τα οικονοµοτεχνικά, µια και καλύτερα τα γνωρίζει το… πορτοφόλι του καθενός
µας, για να περάσουµε στο µπάνικο αµάξωµα. Αυτή
η λέξη µού έρχεται µεµιάς αντικρίζοντας το DS 3
Crossback, που ξέρει πώς να τραβά τα βλέµµατα µε
τη µεγάλη «πλεχτή» µάσκα και τους προβολείς µε τα
LED να την αγκαλιάζουν. Στο πίσω µέρος τα λεπτά
φωτιστικά σώµατα, η ενιαία ρίγα και οι ψευδο-εισαγωγές στα άκρα δηµιουργούν την αίσθηση ενός
φαρδύτερου συνόλου.
Για την ακρίβεια, το πλάτος είναι στα 1,79 µέτρα, ενώ το µήκος στα 4,11 µέτρα και το ύψος στα 1,53
µέτρα. Από το πλάι το ενδιαφέρον τραβούν δύο
πράγµατα: οι τύπου pop-up λαβές που ξεπροβάλ-
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λουν από τις πόρτες και το "σπάσιµο" στις πίσω, που ναι µεν
αποτελεί στοιχείο αναγνωρισιµότητας αλλά προσωπικά και
πρακτικά το θεωρώ αχρείαστο . Σηµειώστε πως η απόσταση
από το έδαφος είναι στα 17 εκατοστά και ικανοποιητική για
βόλτες σε βατούς χωµατόδροµους.
Όσο ξεχωριστό είναι το εξωτερικό, τόσο ιδιαίτερο είναι και το
ταµπλό, µε το ροµβικό µοτίβο (αλά διαµάντι) να δίνει µια διαφορετική νότα. Αρχικά ίσως να φαίνεται κάπως φλύαρο και
βαρύ, ωστόσο µε τον καιρό το συνηθίζεις και µαζί την εικόνα
που δηµιουργούν οι κεντρικοί αεραγωγοί (πολύ έξυπνα τοποθετηµένοι είναι οι ακριανοί στις µπροστινές πόρτες) και οι
πρωτότυποι διακόπτες στην κεντρική κονσόλα. Η ποιότητα
των υλικών είναι εξαιρετική έχοντας µια hand-made αίσθηση, ενώ στις top εκδόσεις το ταµπλό είναι ντυµένο µε καπιτονέ δέρµα έως και πάνω (θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα παρατηρητικός για να προσέξεις κοινά πλαστικά µε το Citroën).
Στο µέσο του ταµπλό δεσπόζει µια στενόµακρη οθόνη 7"
(στάνταρ από την έκδοση Be Chic, στις 10,3" στις top εκδόσεις) και λίγο χαµηλότερα υπάρχουν διακόπτες αφής που
κοµψά πλαισιώνουν τους αεραγωγούς. Ο στάνταρ πίνακας
οργάνων 7 ιντσών έχει επίσης τον δικό του χαρακτήρα και
γραφικά, ενώ το στροφόµετρο έρχεται ως µια ρετρό νότα και
µας θυµίζει τα οριζόντια κυλιόµενα του παρελθόντος. Πάντως, θα προτιµούσα το head-up display να απεικονίζει τις
ενδείξεις στο παρµπρίζ και όχι σε ξεχωριστό κρυσταλλάκι
(όπως συνηθίζει ο όµιλος PSA). Οι θήκες για µικροαντικείµενα είναι ικανοποιητικές, ενώ η εποχή που οι Γάλλοι ξεχνούσαν τις ποτηροθήκες έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Το DS 3 Crossback ανήκει στην κατηγορία των SUV µε αστικό χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως υπολείπεται σε
χώρους. Τουναντίον, οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι
πολύ καλοί και άνετοι. Τρίτος επιβάτης χωρά µε παραχωρήσεις, ενώ την ορατότητα προς τα έξω περιορίζει η τραβέρσα
που ανέφερα πριν. Φυσικά δεν µπορούµε να τα έχουµε όλα
και ο χώρος που έχει προσφερθεί για τα γόνατα των επιβατών έχει αφήσει 350 λίτρα για τις αποσκευές. Όχι πως το
πορτµπαγκάζ είναι µικρό (ψηλό µπορείς να το πεις λόγω του
κατωφλιού φόρτωσης), κάθε άλλο, κυµαίνεται στον µέσο όρο
της κατηγορίας.

αυτό µια πολυτελής αύρα: µεταµοντέρνο ντιζάιν, προσεγµένα
ποιοτικά υλικά, προηγµένος τεχνολογικός εξοπλισµός µε
πληθώρα συστηµάτων υποβοήθησης. Σίγουρα οι βασικές
εκδόσεις κινητήρων των δοκιµών µας δεν προσφέρουν τις
επιδόσεις των ισχυρότερων, αλλά οι εποχές που τα γκάζια
πήγαιναν πακέτο µε το ακριβό έχουν παρέλθει και λίγο ενδιαφέρουν όσους αναζητούν άνετες και λουσάτες µετακινήσεις. Ειδικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Και δεν το αναφέρω τυχαία, αφού στην γκάµα του DS 3 Crossback υπάρχει
και το ηλεκτρικό E-Tense (µε ισχύ 136 ίππους και αυτονοµία
300 χλµ.) που θα δούµε προς τα τέλη του έτους στα µέρη µας.
Τέλος, να πούµε πως οι εκδόσεις µε την παραµετροποίηση
Grip Control θα είναι διαθέσιµες από το φθινόπωρο.

Στον δρόµο

Tο DS 3 Crossback είναι απολαυστικό, αναδεικνύοντας τα
δυναµικά χαρακτηριστικά µε εχέγγυο την πλατφόρµα CMP. Η
ανάρτηση είναι ιδανικά ρυθµισµένη ανάµεσα στην άνεση και
στο κράτηµα, µε πολύ καλή απόσβεση και µικρές κλίσεις στις
στροφές. Η πολύ καλή ηχοµόνωση διασφαλίζει ησυχία στο
ταξίδι, µαζί µε την εξαιρετική ποιότητα κύλισης. Στην κολακευτική εικόνα που αποκοµίζεις συµβάλλει τόσο η ακρίβεια
και η αµεσότητα του τιµονιού όσο και ο σαφέστατος επιλογέας µε τα καλύτερα «κουµπώµατα» που έχουµε δει σε DS
(αλλά και σε Citroën). Ευκολοδήγητο είναι και στην πόλη µε
κόµπακτ διαστάσεις και µικρό κύκλο στροφής για µεγαλύτερη ευελιξία.
Ο 1.2 PureTech προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος (µε
101, 131 και 156 ίππους) και η βασική της δοκιµής µας δεν
πρέπει να προβληµατίζει, διότι προσφέρει τουλάχιστον ικανοποιητικές επιδόσεις. Περισσότερο αντιληπτή γίνεται η τρικύλινδρη σπιρτάδα του παρά η τραχύτητά του χάρη στην πολύ
καλή ηχοµόνωση µε λογική κατανάλωση (περίπου στα 7,5
λίτρα / 100 χλµ.). Φυσικά, για ακόµη χαµηλότερη κατανάλωση και κόστος χρήσης υπάρχει ο γνωστός νέος 1.500άρης
ντίζελ µε τα 102 άλογα (υπάρχει και µεγαλύτερη έκδοση 131
ίππων) που σε κερδίζει µε τη στρωτή και ραφιναρισµένη λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση τα κιβώτια είναι µηχανικά
εξάρια και η κίνηση στους µπροστινούς τροχούς (δεν υπάρχει τετρακίνητο DS 3 Crossback).

Εν κατακλείδι

Στην ερώτηση αν το DS 3 Crossback είναι ένα premium αυτοκίνητο η απάντηση έρχεται από το ίδιο το αυτοκίνητο, το οποίο διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να δηµιουργηθεί γύρω από

DS 3 CROSSBACK
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.2 PureTech

1.5 BlueHDi

1.199 κ.εκ.

1.499 κ.εκ.

100 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

100 ίπποι / 3.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

205 Nm / 1.750 σ.α.λ.

250 Nm / 1.750 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

10,9 δλ.

11,4 δλ.

ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

181 χλµ./ώρα

180 χλµ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

7,6 λίτρα / 100 χλµ.

6,2 λίτρα / 100 χλµ.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

4,118 x 1,791 x 1,534 µέτρα

4,118 x 1,791 x 1,534 µέτρα

350 λίτρα

350 λίτρα

1.245 κιλά

1.280 κιλά

105-113 γρ./χλµ.

97-102 γρ./χλµ.

από

από

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

€21.800

€25.900
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SEAT TARRACO 1.5 TSi
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Ιδανικό οικογενειακό µε στιλ
Το Tarraco έχει χώρους για µέχρι και εφτά, πολύ καλό εξοπλισµό και έναν δυνατό και οικονοµικό
κινητήρα βενζίνης 1.500 κυβικών.
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Τ

ο Tarraco δεν είναι µόνο το µεγαλύτερο SUV και η
ναυαρχίδα της Seat. Είναι ταυτόχρονα και το µοντέλο που εισάγει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της ισπανικής µάρκας, που πηγαίνει από το ένα ρεκόρ
πωλήσεων στο άλλο.
Αυτή η σχεδιαστική φιλοσοφία προσδιορίζεται από µια
πιο εµφατική µάσκα που προσθέτει πόντους στην αναγνωρισιµότητα και στον χαρακτήρα του Tarraco, διατηρώντας ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν
τα σύγχρονα µοντέλα της Seat, όπως, για παράδειγµα, τη
χαρακτηριστική διαµόρφωση της πίσω κολόνας. Στην
όλη εικόνα συµβάλλουν και τα στάνταρ LED φώτα,
µπροστά και πίσω, µε τα τελευταία να είναι δυναµικά
και αυτά της ηµέρας να αποτελούν τη φωτεινή «ταυτότητα» του µεγάλου SUV.
Το Tarraco είναι πράγµατι µεγάλο, µιάς και το µήκος του
φτάνει σχεδόν τα 4,74 µέτρα, ενώ εξίσου µεγάλο είναι και το
µεταξόνιό του των 2.790 χιλιοστών, γεγονός που έχει φυσικά
άµεσο και θετικό αντίκτυπο στους χώρους στο εσωτερικό

του. Στην πενταθέσια διαµόρφωση της δοκιµής µας οι επιβάτες του πίσω καθίσµατος κάθονται από βασιλικά έως αυτοκρατορικά, ακόµα κι αν οι πλάτες του είναι στην πιο κάθετή τους θέση και έχει µετατοπιστεί τελείως µπροστά ώστε να
αυξηθεί κι άλλο η ούτως ή άλλως πολύ µεγάλη χωρητικότητα του πορτµπαγκάζ – η ελάχιστη τιµή της οποίας στην πενταθέσια διαµόρφωση είναι τα 760 λίτρα.
Φυσικά στο εσωτερικό υπάρχουν πολλές θέσεις και θήκες
για κουτιά αναψυκτικών, µπουκάλια νερού, αλλά και για
όλες τις φορητές συσκευές που όλοι έχουµε πλέον πάνω
µας. Ταυτόχρονα, η ποιότητα της κατασκευής και των υλικών είναι ιδιαίτερα καλή, ενώ ο διάκοσµος σύγχρονος και
κυρίως high-tech.
Το τελευταίο προκύπτει κυρίως από τον ψηφιακό πίνακα
οργάνων των 10,25 ιντσών, τη διαµόρφωση του οποίου
µπορεί να επιλέξει ο οδηγός, καθώς και από την οθόνη αφής των 8 ιντσών στο κέντρο του ταµπλό, που αποτελεί το
κέντρο του συστήµατος infotainment και στην οποία προβάλλεται και η εικόνα από την πολύ χρήσιµη, λόγω µεγέ-

θους του αυτοκινήτου, οθόνη οπισθοπορείας.
Το «παρών» δίνουν και πολλά συστήµατα υποβοήθησης
του οδηγού, ενώ σπάνια το Tarraco θα φέρει σε δύσκολη
θέση τον οδηγό του. Κι αυτό γιατί είναι καλά στηµένο, µε
µεγάλα περιθώρια πρόσφυσης, ενώ το µεγάλο του µεταξόνιο εξασφαλίζει τη σταθερότητά του στις µεγάλες ταχύτητες
της εθνικής οδού (τελική 201 χλµ./ώρα).
Στους δευτερεύοντες δρόµους µπορεί να µην κρύβει τον
όγκο του, αλλά είναι αρκετά ευέλικτο, ενώ ο turbo τετρακύλινδρος των 1.500 κυβικών και των 150 ίππων είναι µεν
ελαστικός από αρκετά χαµηλά, αλλά ο οδηγός χρειάζεται
να ασχοληθεί µε το σωστά κλιµακωµένο κιβώτιο των 6
σχέσεων µε τον ακριβή επιλογέα αν θέλει να κινηθεί σβέλτα. Ειδικά µε πλήρη σύνθεση επιβατών.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το Tarraco, που χρειάζεται 9,7
δεύτερα για το 0-100 χλµ./ώρα, είναι οικονοµικό, µια και
κατά µέσο όρο αρκείται σε 8,4 λίτρα αµόλυβδης για κάθε
100 χιλιόµετρα.
Όσο για την τιµή του, ξεκινά από τις 28.600 ευρώ.

SEAT TARRACO 1.5 TSi
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

1.498 κ.εκ.
150 ίπποι / 5.000-6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

250 Nm / 1.500-3.500 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

9,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

201 χλµ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

8,4 λίτρα / 100 χλµ.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

4,735x1,839x1,658 µέτρα

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

760 λίτρα
1.599 κιλά
147 γρ./χλµ.
από

€28.600
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HYUNDAI TUCSON 1.6D 48V HYBRID

Υβριδικό
µε τα όλα του!

Συνδυάζοντας την
πετρελαιοκίνηση µε την
υβριδική τεχνολογία, η Hyundai
ρίχνει στο τραπέζι µία αρκετά
ενδιαφέρουσα έκδοση του
δηµοφιλούς της SUV.

Α

πό τον τίτλο και µόνο καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για ένα µοντέλο σχετικά
«φορτωµένο τεχνολογικά».
Και, πράγµατι, έτσι είναι. Με
τη νεότερη εκδοχή του
Tucson η Hyundai φαίνεται
λες και προσπαθεί να επιδείξει κάποιου είδους τεχνολογική υπεροχή και
ολοκλήρωση έναντι των υπολοίπων. ∆εν θα
σχολιάσουµε το αν τα καταφέρνει, θα πούµε όµως ότι το συγκεκριµένο είναι ένα µοντέλο που
τράβηξε την προσοχή µας.
Ξεκινώντας από τη σηµαντικότερη, ίσως, προσθήκη, αυτό το 48V που θα διαβάσει κανείς στα
λογότυπα επάνω στα φτερά σηµαίνει πως το

Tucson ανοίγει πλέον την πόρτα της ηλεκτροκίνησης. Ένα νέο ηλεκτρικό σύστηµα ανάλογης τάσης έρχεται να
προστεθεί στο ήδη υπάρχον. Μαζί του ένας συσσωρευτής ιόντων λιθίου 0,44 KWh, µε χωρητικότητα 9,7 Ah και
µέγιστη ένταση 400 Α, καθώς και ένας ηλεκτροκινητήρας
16 PS, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως γεννήτρια και µίζα.
Πρακτικά, µιλάµε για ένα mild-hybrid σύστηµα, που έρχεται να υποβοηθήσει το έργο του συµβατικού κινητήρα,
δίνοντας πιο γρήγορα περισσότερη ροπή σε κάθε πάτηµα
του δεξιού πεντάλ και περιορίζοντας παράλληλα την κατανάλωση κατά 7%. Στην πράξη, αυτό είναι ένα βήµα
προς τη σωστή κατεύθυνση και γίνεται εµφανές τόσο
στην αίσθηση του αυτοκινήτου όσο και µέσω του σχετικού γραφήµατος στον πίνακα οργάνων.
Ως κύρια µονάδα ισχύος παραµένει ο πετρελαιοκινητήρας των 1.6 λίτρων και των 136 ίππων. Ο συνδυασµός

των δύο προσφέρει ικανοποιητική ροπή, από τις στροφές
του ρελαντί. Υπό κανονικές συνθήκες, ο οδηγός δεν θα
νιώσει ποτέ κενό. Αντιθέτως, θα εκτιµήσει τον πολιτισµένο χαρακτήρα, την ελαστικότητα και τη χαµηλή ηχητική
υπογραφή. Σε έναν βαθµό, τα εύσηµα ανήκουν στο αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη, των 7 σχέσεων, το οποίο κάνει ακόµα πιο οµαλή την όλη διαδικασία της κίνησης. Με στρωτές αλλαγές στον σωστό χρόνο, αναβαθµίζει τη συνολική άνεση, αφήνοντας όµως ορισµένες λαβές
για κριτική στο θέµα του kickdown, που δεν δείχνει τόσο
γρήγορο.
Αυτή ακριβώς η άνεση και η ευχάριστη ατµόσφαιρα
έρχεται να ενισχυθεί από την εικόνα του εσωτερικού.
Από το αυτοκίνητο που είχαµε στη διάθεσή µας δεν έλειπε τίποτα. Το αντίθετο µάλιστα. Από ηλεκτρικά ρυθµιζόµενα δερµάτινα καθίσµατα, θερµαινόµενα και αε-
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ριζόµενα (ένα χαρακτηριστικό που διαθέτουν µόνο
πολύ ακριβότερες προτάσεις), ένα πλήρες και λειτουργικό infotainment, µέχρι όλα τα σύγχρονα συστήµατα ασφάλειας, αυτόµατης πέδησης, Surround View
Monitor 360 µοιρών και ό,τι άλλο µπορεί κανείς να
ζητήσει.
Όλα αυτά, τυλιγµένα σε ένα καλαίσθητο ταµπλό, µε ποιοτικά υλικά, προσεγµένη συναρµογή και καλή εργονοµία.
Ο µεν οδηγός θα εκτιµήσει την άνετη και εύκολα ρυθµιζόµενη στον σωµατότυπό του θέση οδήγησης, καθώς και
την καλή περιµετρική ορατότητα. Οι υπόλοιποι επιβάτες
θα νιώσουν κι αυτοί άνετα, χάρη στον διαθέσιµο χώρο
για τα γόνατα και τα κεφάλια των πίσω, καθώς και χάρη
στη δυνατότητα της πίσω πλάτης να ρυθµίζεται σε διαφορετικές κλίσεις.
Αναφορικά µε το διαµέρισµα των αποσκευών, οι παρατηρητικοί θα διαπιστώσουν ότι έχει περιοριστεί σε όγκο.
Κάτι περισσότερο από 50 λίτρα του δαπέδου έχουν καταληφθεί από τον συσσωρευτή του υβριδικού συστήµατος.
Και πάλι, όµως, τα 459 λίτρα που αποµένουν δεν µπορούν να θεωρηθούν λίγα.

Πίσω από το τιµόνι

Για όσους σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τον SUV χαρακτήρα του –πέρα από θέµατα εικόνας–, η εν λόγω έκδοση έρχεται µε σύστηµα τετρακίνησης. Υπό φυσιολογικές
συνθήκες το 100% της ροπής οδηγείται στον µπροστινό
άξονα, ενώ ανάλογα µε τις ανάγκες η κατανοµή φτάνει
στο 50-50. Μάλιστα, υπάρχει και επιλογή κλειδώµατος
της ροπής 50-50 µεταξύ των δύο αξόνων. Εάν, ωστόσο,
σκοπεύετε να κινείστε συχνά εκτός δρόµου, φροντίστε
να µην επιλέξετε τα χαµηλοπρόφιλα supersport ελαστικά. Από άποψη επιδόσεων, το υβριδικό Tucson δεν θα
εντυπωσιάσει, ούτε όµως και θα προβληµατίσει. Για όσους µετράνε τα νούµερα, µπορούν να στραφούν στη
βενζινοκίνητη έκδοση των 177 ίππων. ∆ύναµη υπάρχει
κι εδώ, όµως το σχετικά αυξηµένο βάρος των 1.700 κιλών δεν είναι κάτι που κρύβεται. Αντίστοιχα, το γενικότερο στήσιµο του συνόλου είναι ξεκάθαρα προσανατολισµένο προς την άνεση. Οι αναρτήσεις είναι µέτριας

σκληρότητας κι έτσι διατηρούν λογικές κλίσεις στις στροφές, απορροφώντας παράλληλα τις περισσότερες ανωµαλίες του οδοστρώµατος.
Η κίνηση στην πόλη γίνεται απροβληµάτιστα, όπως ακριβώς και η κίνηση στην εθνική, µε την ευστάθεια να δίνει
επιπλέον πόντους. Αν τώρα κανείς προσπαθήσει να το
πιέσει σε δρόµο µε στροφές, το Tucson θα ακολουθήσει,
παραµένοντας προοδευτικό και δείχνοντας τα όριά του,
χωρίς να αγχώσει. Ειδικά για το τελευταίο, πέρα από τη
διαµόρφωση Sport που κάτι παραπάνω δίνει, υπάρχει
και το ATCC, ένα προηγµένο σύστηµα ελέγχου πρόσφυσης στις στροφές, που συνεργάζεται µε την τετρακίνηση
και το ESP.
Με όλα αυτά, το πετρελαιοκίνητο, τετρακίνητο, αυτόµατο και υβριδικό Tucson καταφέρνει να προσδώσει µια
σχεδόν premium νότα στις µετακινήσεις αυτού που θα
το επιλέξει. Ποιοτικό και άνετο –άνω του µέσου όρου–,
µε δυναµική εµφάνιση, ένα υπερπλήρες πακέτο εξοπλισµού, 5 χρόνια εγγύηση συν οδική βοήθεια και µια
τιµή λογική για τα όσα προσφέρει, είναι ένα µοντέλο
που έχει οπωσδήποτε λόγο ύπαρξης στην αγορά των
µεσαίων SUV.

Hyundai Tucson 1.6D 48V Hybrid
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

1.598 κ.εκ.
136 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

320 Nm / 2.000-2.250 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

12,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

180 χλµ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

6,2 λίτρα / 100 χλµ.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

4,480 x 1,850 x 1,660 µέτρα

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

459-1.449 λίτρα
1.701 κιλά
127 γρ./χλµ.
από

€26.990
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Στη Χίο µε το νέο

Citroën Berlingo!

Το πέπτο εγαλύτερο νησί της χώρας ας πορεί να είναι γνωστό
για την παραγωγή αστίχας, αλλά κρύβει πολλές οορφιές.

Η

Χίος, ένα από τα πιο µακρινά νησιά,
απέχει µόλις λίγα µίλια από τις ακτές
της Τουρκίας. Έτσι, λογικό είναι τα
ναύλα να είναι από τα υψηλότερα,
αφού µια οικογένεια µε Ι.Χ. χρειάζεται περίπου 500 ευρώ και αρκετά
παραπάνω µε καµπίνα. Το δικό µας
µέσο ήταν ένα Citroën Berlingo, που
στη νέα του γενιά έχει ό,τι χρειαστήκαµε, χώρους και πάλι
χώρους, καθώς και έναν αποδοτικό πετρελαιοκινητήρα µε
αυτονοµία 700+ χιλιόµετρα.
Από το λιµάνι του Πειραιά µέχρι αυτό της Χίου το ταξίδι µε
το µικρό «∆ιαγόρας» διήρκεσε περίπου 8 ώρες. Ευτυχώς,
βράδυ µε κάλµα θάλασσα. Η πρώτη εικόνα από τη Χώρα
είναι αυτή µιας µεγάλης νησιωτικής πόλης µε άναρχη δόµηση και αισθητική. Η διαµονή µας είχε κανονιστεί για τον
Καρφά, µια κοσµοπολίτικη παραθαλάσσια περιοχή µε τα

µεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, σε µικρή απόσταση από τη Χώρα και πιο κοντά στο αεροδρόµιο.

Στο νησί της µαστίχας

Η Χίος, γνωστή ως το νησί της µαστίχας, φηµίζεται για τα µεσαιωνικά της χωριά και τον αρχοντικό Κάµπο µε τα στενά
δροµάκια και την εύφορη κοιλάδα όπου κάποτε ζούσαν οι
εύποροι Χιώτες. Ωστόσο, αν δεν το γνωρίζετε, έχει 91 χαρτογραφηµένες παραλίες. Λόγω του δυνατού βοριά, την πρώτη
µας µέρα επιλέξαµε να κινηθούµε στα νότια του νησιού,
προς την Κώµη, τα Μαύρα Βόλια και τα Βρουλίδια.
Τα Μαύρα Βόλια απέχουν περίπου 5 χιλιόµετρα από το Πυργί και έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τα µαύρα βότσαλα
που προέκυψαν από την έκρηξη ηφαιστείου. Τα Βρουλίδια
είναι µια κοντινή παραλία, δίπλα στο Εµπορειό, η νοτιότερη
του νησιού και µία από τις πιο όµορφες, µε γαλαζοπράσινα
νερά και εξωτική αύρα. Σήµα κατατεθέν της η καντίνα µε το

µίνι τελεφερίκ για τις παραγγελίες. Με τον ήλιο να πέφτει, µια
επίσκεψη στο Πυργί, για βόλτα ή για τσιµπολόγηµα, είναι ό,τι
πρέπει.
Βοριάς και την επόµενη µέρα και ξανά προς τα νότια, µε το
Berlingo να προσφέρει άνετες και πάνω απ’ όλα οικονοµικές
µετακινήσεις, µε την κατανάλωση στα περίπου 6-6,5 λίτρα ανά 100 χλµ. Πραγµατικά, αυτοκίνητα σαν το Berlingo είναι ιδανικά για τέτοιου τύπου εξορµήσεις, αφού προσφέρουν µεγάλους και πολυχρηστικούς χώρους, µε αµέτρητους αποθηκευτικούς χώρους για µικροαντικείµενα, συρόµενα πίσω
καθίσµατα, συρόµενες πίσω πόρτες κ.ά.
Στον δρόµο προς το χωριό Ολύµποι και λίγο πριν, κατηφορίσαµε για την Αγία ∆ύναµη. Η παραλία µε τα κρυστάλλινα νερά πήρε το όνοµά της από το εκκλησάκι που βρίσκεται εκεί.
Υπάρχουν πεύκα για σκιά, αλλά θα πρέπει να είστε εφοδιασµένοι µε νερό και τρόφιµα. Σε µικρή απόσταση η παραλία
Αποθήκα µε τα βαθιά κρύα νερά. Εκείνη την ηµέρα επισκεφτήκαµε και τα Μεστά, τον πιο καλοδιατηρηµένο µεσαιωνικό
οικισµό µε την οχυρωµατική διάταξη (λόγω των πειρατών
που έκλεβαν µαστίχα) από τον 14ο αιώνα. Μαζί µε το Πυργί,
τα Αρµόλια, τα Νένητα και τα Πατρικά απαρτίζουν τα µεγαλύτερα µαστιχοχώρια (συνολικά περίπου 20) – εκεί ευδοκιµεί το
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θαµνώδες δέντρο που έχει κάνει παγκοσµίως γνωστό το νησί. Το δέντρο «δακρύζει» κρυσταλλάκια µαστίχας κατά τον
Αύγουστο και αφού το «κεντήσει» ο Χιώτης.

Πανέµορφες παραλίες, τοπία που µαγεύουν

Όρεξη να ’χεις και το νησί είναι µεγάλο, µε πολλές οµορφιές.
Όπως η Μονή της Αγίας Μαρκέλλας, της προστάτιδας του νησιού, που γιορτάζει στις 22 Ιουλίου, οι γραφικές παραλίες στη
Ληµνιά, καθώς και γενικότερα από κείνη τη µεριά. Αφήσαµε
τη Βολισσό. Περάσαµε από την Ελίντα, πριν από το Λιθί στρίψαµε για να ανηφορίσουµε προς τα Αυγώνυµα µε την πολύ
όµορφη ταβέρνα στα δυτικά του χωριού. Σοκ και δέος στη
θέα του Ανάβατου, µιας ακατοίκητης πλέον καστροπολιτείας
χτισµένης πάνω σε βράχο. Επιστροφή στον Καρφά µε ενδιάµεση στάση στη Νέα Μονή που τελεί υπό την προστασία της
UNESCO.
Τις επόµενες µέρες ο αέρας κόπασε και κινηθήκαµε προς τα
βόρεια. Πέρα από τον Βροντάδο, γνωστό από τον ρουκετοπόλεµο που λαµβάνει χώρα εκεί το βράδυ της Ανάστασης, υπάρχει η πολύ όµορφη παραλία των Γλάρων που γεµίζει
κόσµο γρήγορα. Φτάσαµε στην παραλία Γιόσωνας αλλά λόγω του αέρα προτιµήσαµε την πιο κλειστή της Ναγός. Προσο-

χή στο παρκάρισµα λόγω των στενών δρόµων. Κατά την επιστροφή µας η Λαγκάδα, ένα φυσικό λιµάνι µε πολύ καλές
ψαροταβέρνες, είναι µια στάση που επιβάλλεται… για ανεφοδιασµό και ουζάκι.
Η Χίος είναι ένα νησί που πραγµατικά µας εξέπληξε µε τις οµορφιές που κρύβει. Έχει πανέµορφες παραλίες, γραφικά
χωριά µε µεσαιωνική κληρονοµιά, µοναστήρια και µνηµεία,
µεγάλη ποικιλία τοπικών προϊόντων και γαστρονοµικό πλούτο για κάθε γούστο. Το κυριότερο, είναι ένας ευλογηµένος
τόπος µε βαθιά ιστορία και πολλές ανεξερεύνητες πτυχές.
Μιλώντας µε τους ντόπιους, πληροφορηθήκαµε ότι ο τουρισµός φέτος αναµένεται να κινηθεί σε χαµηλά επίπεδα
λόγω της οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζει η γειτονική χώρα. Ναι, ο µισός και πάνω τουρισµός του νησιού
είναι Τούρκοι.
Από την άλλη, είναι εµφανές πως οι τοπικές αρχές ελάχιστα
έχουν αξιοποιήσει την τουριστική βιοµηχανία. Αν, τώρα, κατάφερα µε αυτή τη σύντοµη περιγραφή της εµπειρίας µας να
σας κάνω να επισκεφτείτε τη Χίο (απαιτείται µία εβδοµάδα το
ελάχιστο), να είστε βέβαιοι πως θα περάσετε πολύ όµορφα.
Ειδικά αν κινηθείτε οικογενειακώς µε ένα ολοκληρωµένο
από κάθε άποψη MPV, όπως το Citroën Berlingo.
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ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ
Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η

εύρυθµη λειτουργία του
τραπεζικού
συστήµατος,
που θα είναι ικανό να παρέχει ρευστότητα σε πολίτες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, είναι η βάση του
κυβερνητικού σχεδιασµού της Ν∆ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την πραγµατική ανάκαµψη της οικονοµίας και κατά συνέπεια τη δηµιουργία νέων και καλοπληρωµένων θέσεων εργα-

σίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εξυγίανση του τραπεζικού
τοµέα θεωρείται µονόδροµος, καθώς µόνο όταν
«καθαρίσουν» από τα κόκκινα δάνεια, οι τράπεζες
θα µπορέσουν να διαδραµατίσουν και πάλι τον παραδοσιακό τους ρόλο ως ζωτικού µηχανισµού ρευστότητας της οικονοµίας.
Επί του παρόντος, όµως, οι ελληνικές τράπεζες
είναι πρωταθλήτριες Ευρωζώνης όσον αφορά τα
κόκκινα δάνεια. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-

02/08
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Παραλία Πευκάκια
04-05-06/08
oPuS 2019
Διεθνές Φεστιβάλ
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08/08
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πεζα για το α΄ τρίµηνο του 2019, ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων των τραπεζών της Ευρωζώνης υποχώρησε περαιτέρω το πρώτο τρίµηνο φέτος,
στο 3,67% (από 3,81% το δ΄ τρίµηνο του 2018), που
είναι το χαµηλότερο επίπεδο από το 2015, όταν άρχισε η δηµοσίευση των σχετικών στοιχείων. Οι ελληνικές τράπεζες είχαν τον υψηλότερο δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων, που διαµορφώθηκε στο
41,41%, ενώ ακολουθούσαν οι κυπριακές (20,31%)
και οι πορτογαλικές τράπεζες (11,50%). Ο δείκτης
ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio, LCR) των
σηµαντικών πιστωτικών ιδρυµάτων της Ευρωζώνης
αυξήθηκε στο 149,71% από 145,78% το τελευταίο
τρίµηνο του 2018. Τον χαµηλότερο δείκτη ρευστότητας είχαν οι ελληνικές τράπεζες (74,07%) και τον
υψηλότερο οι σλοβενικές (387,21%).
Την ίδια στιγµή οι «κόκκινοι» δανειολήπτες βρίσκονται µεταξύ απόγνωσης και ελπίδας, καθώς από
τη µια πλευρά ανησυχούν για το µέλλον και για τον
κίνδυνο πλειστηριασµού των ακινήτων τους, ενώ
από την άλλη προσβλέπουν σε µια ρύθµιση που θα
τους µειώσει το βάρος.

Τα σενάρια
Το θέµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, που αποτελεί εµπόδιο στον δρόµο για την ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας, έχει βρεθεί στο επίκεντρο
των επαφών της κυβέρνησης µε τον πρόεδρο του Εποπτικού Συµβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού (SSM), Αντρέα Ενρία. Σύµφωνα µε πηγές
µε άµεση γνώση της κατάστασης, ακόµα και η επίτευξη των «αρκετά φιλόδοξων» στόχων για τη µείωση των κόκκινων δανείων –κατά 54 δισ. ευρώ έως
το τέλος του 2021– δεν θα είναι επαρκής για να επανέλθουν σε επίπεδα που προσεγγίζουν τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Συγκεκριµένα, αν οι τράπεζες πετύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια στο τέλος του 2021 θα φτάνουν
το 19% του συνολικού χαρτοφυλακίου τους, έναντι 3,8% που ήταν ο µέσος όρος της Ευρωζώνης στο
τέλος του α΄ τριµήνου και κάτω από 1% στις ΗΠΑ
και στην Ιαπωνία.
Ο µόνος τρόπος να πέσουν τα µη εξυπηρετούµενα
δάνεια σε επίπεδα κοντά στον ευρωπαϊκό µέσο
όρο στο προσεχές µέλλον, σύµφωνα µε τις ίδιες
πηγές, είναι «µια συστηµική λύση» που θα απαλλάξει τους ισολογισµούς των τραπεζών από τα δάνεια
και θα τους επιτρέψει να στραφούν στη χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας. Όπως εξηγούν,
η καλύτερη λύση τέτοιου τύπου θα ήταν µια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset

management company), στα πρότυπα των αντίστοιχων στην Ιρλανδία και στην Ισπανία.
Στις δύο αυτές χώρες, που βίωσαν οξείες τραπεζικές
κρίσεις στις αρχές αυτής της δεκαετίας, τα ποσοστά
των κόκκινων δανείων έφτασαν στα ύψη (στο 25%
του συνολικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών στην
Ιρλανδία το 2012 και στο 13% στην Ισπανία). Οι δύο
«κακές τράπεζες» που συστάθηκαν –η ιρλανδική
NAMA και η ισπανική Sareb– συνέβαλαν στη δραστική µείωση των σχετικών δεικτών: σύµφωνα µε
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA)
για το α΄ τρίµηνο του 2018, τα ιρλανδικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια είχαν πέσει στο 8% του συνόλου,
τα δε ισπανικά λίγο πάνω από το 5%.
Μια άλλη συστηµική λύση, σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες πηγές, είναι η ιταλική προσέγγιση
της «τιτλοποίησης», χάρη στην οποία τα ιταλικά
κόκκινα δάνεια έπεσαν και αυτά κάτω από το 10%
του συνολικού χαρτοφυλακίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασµένο Μάιο επέτρεψε την παράταση του προγράµµατος κρατικών εγγυήσεων
για τις τιτλοποιήσεις αυτές έως τον Μάιο του
2021. Ιδανικά, η «συστηµική λύση για την Ελλάδα θα ήταν ευρωπαϊκού χαρακτήρα, µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και παρακάµπτοντας όλα
τα ζητήµατα σχετικά µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις» σηµειώνουν οι
πηγές. H ΕΒΑ είχε καταθέσει προ διετίας πρόταση για µια πανευρωπαϊκή «κακή τράπεζα», η
οποία όµως δεν προχώρησε (µε τη Γερµανία να
πρωτοστατεί στις αντιδράσεις).

Οι πλειστηριασµοί
Την ίδια στιγµή ο επικεφαλής του SSM υποστήριξε
ότι η λύση των πλειστηριασµών µπορεί να έχει αποτέλεσµα µόνο όταν οι τιµές των ακινήτων κινηθούν
ανοδικά, ώστε οι τράπεζες να µπορούν να µειώνουν
από τους ισολογισµούς τους ακίνητα που έχουν αποκτηθεί µε δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.
Σε ό,τι αφορά το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, σε συνδυασµό µε την ανάκαµψη της
αγοράς ακινήτων, οι ρυθµίσεις που θα γίνονται θα
πρέπει να είναι ισορροπηµένες, ώστε και οι δανειολήπτης να προστατεύεται αλλά και η τράπεζα να
διασφαλίζει τα συµφέροντά της. Στην κατεύθυνση
αυτή, ο κ. Ενρία πρότεινε να µην υπάρξουν εκτεταµένα κουρέµατα δανείων, όπως προβλέπει ο σχετικός νόµος. Επίσης είπε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και να ρυθµιστούν οι περίπου 79.000 αιτήσεις του παλιού νόµου Κατσέλη που εκκρεµούν στα
δικαστήρια.

αφιέρωμα // Yγεία
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Α

Χαρείτε το καλοκαίρι
με υγεία!

π’ όλα έχει το φετινό καλοκαίρι. Καύσωνες, ακραία καιρικά φαινόμενα, νεροποντές, χαλάζια, τυφώνες, νέα κυβέρνηση, πολιτικές εξελίξεις, αναμενόμενα και απρόοπτα. Η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει στα χέρια της τρεις καυτές πατάτες, την ανασύνταξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και την πολιτική του φαρμάκου, με τη φαρμακοβιομηχανία να στέλνει τελεσίγραφα πως
δεν αντέχει άλλο και το κλίμα να εκδικείται, δημιουργώντας καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πρωτόγνωρες για τη χώρα, που δεν αφήνουν στο δίδυμο της Αριστοτέλους ούτε μία ώρα περίοδο χάριτος. Και μέσα σε όλα αυτά ξεκινούν σε λίγες μέρες τα «μπάνια του λαού», ενός λαού που έχει
ταλαιπωρηθεί πολύ και που ελπίζει σε ανάκαμψη. Ενός λαού που ετοιμάζει αποσκευές για σύντομες διακοπές με την ελπίδα να ξεκουραστεί, να πατήσει delete
στο άγχος και στις υποχρεώσεις και να φορτίσει μπαταρίες. Η θάλασσα, η παραλία, ήταν ανέκαθεν ο φορτιστής μας. Και σε αυτές τις διακοπές, τις πολυπόθητες,
τίποτα δεν θα πάει στραβά, γιατί θα είμαστε «διαβασμένοι». Διαβασμένοι και ενημερωμένοι για τα καλά αλλά και για τα απρόοπτα, τα διάφορα ατυχήματα που
πάντοτε μπορούν να συμβούν σε μικρούς και μεγάλους. Σε αυτές τις διακοπές θα φροντίσουμε τα παιδιά, αλλά και τον παππού και τη γιαγιά και όλους τους χρόνιους ασθενείς, που πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, να παίρνουν τα φάρμακά τους, να μη σταματούν την αγωγή επειδή ξεχάστηκαν ή κουράστηκαν ή έκριναν
μόνοι τους πως δεν τη χρειάζονται άλλο, να μην κάνουν πειράματα με τη δοσολογία και να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους στις αθλητικές τους δραστηριότητες. Σε αυτές τις διακοπές θα αποκτήσουμε καλές συνήθειες που αξίζει να κρατήσουμε πίσω στην πόλη, όπως μια πιο υγιεινή διατροφή, θα χαρούμε τον ήλιο
με ασφάλεια, θα προστατευτούμε από τους αόρατους μικροοργανισμούς που παραφυλάνε παντού και θα προσέξουμε σαν τα μάτια μας τα μάτια μας, τα αυτιά μας,
το στομάχι μας, την ευαίσθητη περιοχή μας, τα πέλματά μας, το δέρμα και τα μαλλιά μας. Θα κάνουμε την πρόληψη τρόπο ζωής, όπως επικροτεί το υπουργείο Υγείας, με τον Βασίλη Κικίλια να επενδύει σε εθνικές στρατηγικές πρόληψης.
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Κάθε αντηλιακό
χρειάζεται ανανέωση
κάθε δύο ώρες για να
μας προστατέψει από
τις ακτίνες του ήλιου,
καθώς μετά από αυτό
το διάστημα τα φίλτρα
του καθίστανται
ανενεργά.
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Σπάμε τον κώδικα
των αντηλιακών

«Π

οτέ χωρίς το αντηλιακό μας»
είναι το μήνυμα των ειδικών για
το καλοκαίρι, με τη μεγάλη ποικιλία που υπάρχει στα αντηλιακά
προϊόντα να μην αφήνει κανένα
περιθώριο για λάθη και παραλείψεις, ούτε στην πόλη ούτε
στην παραλία. Αντηλιακά με φυσικά ή χημικά φίλτρα, με SPF από 10
έως πάνω από 50, με συνθέσεις που σέβονται το περιβάλλον και δεν
αφήνουν τοξικά υπολείμματα στη θάλασσα –όπου κάθε χρόνο επιπλέ-

ουν δεκάδες τόνοι αντηλιακού–, σε σπρέι, σε γαλάκτωμα ή σε κρέμα,
με ή χωρίς οινόπνευμα, με ή χωρίς χρώμα, με ενισχυμένη αντιοξειδωτική σύνθεση. Πάνω στις συσκευασίες τους τα αντηλιακά αναγράφουν
τα χαρακτηριστικά τους, αλλά οι επισημάνεις πολλές φορές αποδεικνύονται γρίφοι για δυνατούς λύτες. Γι’ αυτό κι εμείς ρωτήσαμε τους
ειδικούς της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, ώστε να μην αφήσουμε καμία απορία αναπάντητη.
Η βασική ερώτηση είναι «τι ακριβώς σημαίνει ο δείκτης SPF;». Αυτός
είναι ουσιαστικά ένας πολλαπλασιαστής που αυξάνει το διάστημα έκθεσης στον ήλιο χωρίς να κοκκινίσει το δέρμα. Αν μια επιδερμίδα αντέχει 15 λεπτά στον ήλιο προτού κοκκινίσει, φορώντας αντηλιακό με δείκτη SPF 30 θα αντέχει 30x15, δηλαδή 450 λεπτά ή 7,5 ώρες. Μπορούμε
όμως να φοράμε το ίδιο αντηλιακό επί 7,5 ώρες; Προφανώς όχι, γιατί
τα φίλτρα που περιέχει καθίστανται φωτοανενεργά μετά από διάστημα
δύο ωρών, ακόμα κι αν στη συσκευασία του αναγράφεται ότι είναι ανθεκτικό στο νερό ή αδιάβροχο. Το αντηλιακό επίσης αλλοιώνεται από
τον ιδρώτα, που αλλάζει το pH του δέρματος, τρίβεται με την άμμο και
με την πετσέτα, ενώ χρειάζεται χρόνο για να δράσει, γι’ αυτό καλό είναι
να το απλώνουμε τελευταία στιγμή πριν φύγουμε από το σπίτι για τη
θάλασσα και όχι μόλις φτάσουμε στην παραλία. Επίσης, πολύς κόσμος
αναρωτιέται πόσο υψηλό πρέπει να είναι το SPF του προϊόντος. Στην
πραγματικότητα, οι τιμές SPF από 30 και πάνω δεν έχουν ουσιαστική
διαφορά, γιατί η καμπύλη της προσφερόμενης αντηλιακής προστασίας
έχει εκθετικό σχήμα, συνεπώς φτάνει σε «ταβάνι».
Μια άλλη ερώτηση είναι αν τα αντηλιακά πρέπει να έχουν χημικά ή
φυσικά φίλτρα. Τα πρώτα είναι πολύ ισχυρά, περιέχουν σύμπλοκα χημικά μόρια και δρουν απορροφώντας την ηλιακή ακτινοβολία και μετατρέποντάς τη σε θερμότητα, αλλά μερικές φορές κατηγορούνται για
αλλεργικές αντιδράσεις και φωτοδερματίτιδες στις ευαίσθητες, με τάση
για ατοπία, επιδερμίδες. Τα φυσικά φίλτρα, από την άλλη, δρουν σαν
μικροσκοπικοί καθρέφτες που ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, γι’
αυτό και τα προτιμούν οι κοσμετολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες
που δημιουργούν παιδικά αντηλιακά. Παγκοσμίως υπάρχει μια μεγάλη
στροφή των καταναλωτών στα αντηλιακά φαρμακείου, τα οποία κατά
κανόνα περιέχουν φυσικά φίλτρα, σε συνδυασμό με βελτιωμένες συνθέσεις, ώστε να μην αφήνουν άσπρα σημάδια στο δέρμα και στα ρούχα.
Για τους άντρες, που δεν συμπαθούν τα αντηλιακά σε γαλάκτωμα και
λάδι, πολλές εταιρείες έχουν αναπτύξει «νερένιες», oil-free συνθέσεις
σε σπρέι με λίγη αλκοόλη, ώστε να στεγνώνουν γρήγορα. Από την άλλη,
οι γυναίκες αγαπούν ιδιαίτερα τα city-protection αντηλιακά, δηλαδή τα
πιο ανάλαφρα προϊόντα, ενίοτε και με χρώμα, σαν έγχρωμη βάση για
το μακιγιάζ, που προσφέρουν επιπλέον καλλυντική περιποίηση, όπως
ενυδάτωση διαρκείας, ματ ομοιόμορφη όψη στην επιδερμίδα και αντιοξειδωτική προστασία από τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι σε συνδυασμό με τη UV ακτινοβολία.

Το αντηλιακό στην πόλη δεν αρκεί!

Π

ρόσφατες έρευνες φανερώνουν ότι
η ακτινική (πρόωρη) γήρανση της
επιδερμίδας οφείλεται κατά 80%
στον ήλιο της πόλης και όχι της παραλίας,
ενώ στον «αλγόριθμο» που γερνά την επιδερμίδα και προκαλεί καρκίνο του δέρματος
συμμετέχουν και η UVA και η UVB ακτινοβολία, αλλά και το σύνολο των ατμοσφαιρικών ρύπων (σκόνη, τσιγάρο, εξατμίσεις
αυτοκινήτων κ.λπ.). «Γι’ αυτό ακριβώς, το
αντηλιακό δεν αρκεί για να μας προστατέψει» εξηγεί η δερματολόγος Σοφία Συμεωνίδου, η οποία μας εξηγεί γιατί χρειαζόμαστε και αντιοξειδωτική προστασία.
Τα αντιοξειδωτικά, όπως η κουερσετίνη, η
ρεσβερατρόλη και οι ανθοκυανιδίνες των

φρούτων, είναι ουσίες που μαζεύουν σαν
«σκουπιδοφάγοι» τις τοξικές ελεύθερες
ρίζες και τις εξουδετερώνουν, ώστε να μην
προλάβουν να οξειδώσουν τα ζωτικά ένζυμα των κυττάρων στους ιστούς του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος.
Τα αντιοξειδωτικά είναι εξίσου σημαντικά
με τα αντηλιακά φίλτρα και εκτός από τα
καλλυντικά φροντίδας τα συναντούμε σε
καθαρή συμπυκνωμένη μορφή σε serum,
που χρησιμοποιούνται σαν βάση κάτω από
το αντηλιακό ή την κρέμα ημέρας. Επίσης,
μπορούμε να κάνουμε μια θεραπεία ιατρείου με αντιοξειδωτικά για έξτρα προστασία και λάμψη στο παρά πέντε πριν από
τις διακοπές.

Η προστασία της
επιδερμίδας με
αντιοξειδωτικά
συστατικά επιβάλλεται
και για την πρόληψη της
ακτινικής γήρανσης και
για την προστασία από
τον δερματικό καρκίνο.
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Το καλοκαίρι κάνει καλό
στα χρόνια νοσήματα

Τ
Ο ήλιος, η θάλασσα,
η χαλάρωση των
διακοπών και η
ελαφριά διατροφή
με πολλά φρούτα,
πλούσια σε
αντιοξειδωτικά,
βελτιώνουν την υγεία
των ασθενών με
χρόνιες παθήσεις.

ο καλοκαίρι είναι «φάρμακο» για όλους, υγιείς και
χρονίως πάσχοντες, μικρούς και μεγάλους. Η αντιφλεγμονώδης και αντικαταθλιπτική δράση του ήλιου
κάνει καλό σε όλες τις φλεγμονώδεις ασθένειες, ειδικά του δέρματος, όπως είναι η ψωρίαση, η ψωριασική αρθρίτιδα, η χρόνια κνίδωση και τα εκζέματα,
ενώ η ευκαιρία που μας δίνεται να αποφορτίσουμε
το συσσωρευμένο στρες και να αφήσουμε το σώμα μας να δουλέψει στο
«ρελαντί» μειώνει την έκκριση της κορτιζόλης και των άλλων ορμονών που
μας καθιστούν «ετοιμοπόλεμους» και ωφελεί τους καρδιοπαθείς και τους
υπερτασικούς, αρκεί να μην το παρακάνουν και ζορίζουν την καρδιά τους
με υπερβολικές δραστηριότητες. Επίσης, η μειωμένη ανάγκη για λήψη
τροφής όταν κάνει ζέστη έχει θετική επίδραση στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και σε όσους πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο.
Ειδικά για την ψωρίαση, ο Κώστας Λούμος, πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ», επισημαίνει πως το καλοκαίρι συνιστάται στους ασθενείς να εκθέτουν στον ήλιο τις περιοχές του
σώματός τους που εμφανίζουν την ασθένεια, για μισή ώρα, με τα πρώτα 15
λεπτά να μένουν χωρίς αντηλιακό, καθώς η UV ακτινοβολία επιβραδύνει
τη γρήγορη ανάπτυξη των κυττάρων του δέρματος που προκαλεί τις χαρακτηριστικές πλάκες της ψωρίασης. Όποιος παραμείνει περισσότερο διάστημα στον ήλιο θα πρέπει να προστατευτεί με αντηλιακό μετά το 15λεπτο,
καθώς διατρέχει τον κίνδυνο εγκαύματος και όλων των αρνητικών συνεπειών της υπερέκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Οι επιστήμονες δεν ξέρουν ακόμα με ποιους μηχανισμούς ο ήλιος ωφελεί στην ψωρίαση, αλλά
ένας τρόπος δράσης σχετίζεται με την παραγωγή της βιταμίνης D. Ωστόσο,

σε ποσοστό 1% των ασθενών ο ήλιος δεν δρα θεραπευτικά, αντίθετα δημιουργεί προβλήματα, οπότε σε κάθε περίπτωση η συμβουλή του δερματολόγου είναι απαραίτητη. Στα φαρμακεία διατίθενται αντηλιακά προϊόντα
που είναι κατάλληλα για ασθενείς με ψωρίαση, οι οποίοι επίσης δεν μπορούν να ανεχτούν τα «ζωντανά» εμβόλια (από ζωντανό απενεργοποιημένο
παθογόνο μικροοργανισμό) και θα πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τον
γιατρό τους πριν εμβολιαστούν.
Για τους καρδιοπαθείς, ο καρδιολόγος Δημήτρης Ρίχτερ, διευθυντής της
Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών, υπενθυμίζει πως
η ήπια άσκηση, το ελαφρύ φαγητό, με λιγότερα κορεσμένα λίπη και πολύ
ψάρι πλούσιο σε ω3 λιπαρά οξέα, καθώς και η αποφόρτιση από το στρες,
βοηθούν στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, αρκεί οι
ασθενείς να μην κάνουν υπερβολές και να προσαρμόζουν τη δόση των φαρμάκων στις ανάγκες της εποχής αν το συστήσει ο γιατρός τους. «Το κολύμπι
είναι φάρμακο, αλλά οι καρδιοπαθείς δεν πρέπει να κουράζονται. Πρέπει
να κολυμπούν πάντοτε παράλληλα με την ξηρά και με παρέα, για την περίπτωση που νιώσουν άσχημα. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μπαίνει
στη θάλασσα αν νιώθει κακοδιαθεσία» τονίζει ο ειδικός.
Και για τα άτομα με διαβήτη η θάλασσα, το κολύμπι και το περπάτημα
είναι φάρμακο, αλλά, όπως εξηγεί ο παθολόγος-διαβητολόγος Ιωάννης Ιωαννίδης, διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Κλινικής στο Κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο της Νέας Ιωνίας, χρειάζεται προσοχή να μην πληγώνουν
τα πόδια τους πατώντας σε αιχμηρά αντικείμενα ή πέτρες, γιατί στους διαβητικούς οι πληγές (τα έλκη, που χαρακτηρίζουν και το λεγόμενο «διαβητικό πόδι») κλείνουν δύσκολα, καθώς το υψηλό σάκχαρο καταστρέφει τα
μικρά και τα μεγάλα αγγεία του οργανισμού, με συνέπεια να αποτελούν
«πύλες» για εισβολή μικροβίων κι επιμολύνσεις.

Μύκητες επί ποδός και κεφαλής

Τ

ο πιο συχνό βάσανο του καλοκαιριού είναι οι μυκητιάσεις, από μύκητες και παράσιτα που κρύβονται στην άμμο, στις ξαπλώστρες, στα
βρεγμένα δάπεδα, στις πισίνες, στα αποδυτήρια και στα νοτισμένα
παπούτσια. Οι περισσότερες μυκητιάσεις του καλοκαιριού οφείλονται σε
δερματόφυτα, όπως εξηγεί ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος Μάρκος Μιχελάκης, τα οποία προσβάλλουν τα νύχια, τις πτυχές ανάμεσα στα δάχτυλα,
ολόκληρες περιοχές του δέρματος, ακόμα και το τριχωτό της κεφαλής. Στην
περίπτωση του κεφαλιού τα δερματόφυτα εισδύουν βαθιά στον θύλακο της
τρίχας, προκαλώντας αλλοιώσεις, όπως η χαρακτηριστική αλωπεκία (δημιουργούνται κυκλικές περιοχές χωρίς τρίχες) που μεγαλώνει με τον καιρό.
Η δερματοφυτία του τριχωτού προκαλεί επίσης δερματικό εξάνθημα και έντονο κνησμό, ενώ είναι πιο συνηθισμένη στα παιδιά. Αντιμετωπίζεται με ει-

δική θεραπεία από το στόμα, η οποία κατά κανόνα αποκαθιστά και την τριχοφυΐα. Γενικά, οι μυκητιάσεις στο δέρμα και στα νύχια αντιμετωπίζονται με
τοπικές αλοιφές ή με χάπια αν επιμείνουν, ενώ ειδικά στο κεφάλι το καθημερινό λούσιμο μετά τη θάλασσα και το ανεπαρκές ξέβγαλμα με νερό μπορεί να
προκαλέσουν ξηροδερμία και να επιδεινώσουν τη φαγούρα και τη δημιουργία φολίδων που συγχέονται με τη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα (από υπερανάπτυξη του μύκητα «M. furfur») ή με την πιτυρίδα. Για να αποφύγουμε
αυτές τις καταστάσεις, ο ειδικός συμβουλεύει να ξεβγάζουμε τα μαλλιά μας
μόνο με νερό και να μη λουζόμαστε κάθε μέρα, να βγάζουμε το βρεγμένο
μαγιό μετά τη θάλασσα, να περπατάμε σε αποδυτήρια και γύρω από πισίνες
με σαγιονάρες, να μη φοράμε κάθε μέρα τα ίδια παπούτσια (ώστε να στεγνώνουν) και να βάζουμε πάντα καθαρή πετσέτα στην άμμο και στην ξαπλώστρα.
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Αντικαρκινικές ασπίδες για το καλοκαίρι
και όχι μόνο

Ο

Τα αντιοξειδωτικά
συστατικά που
περιέχονται στα
φρούτα και στα
λαχανικά με έντονα
χρώματα, όπως
ντομάτες, μούρα,
παντζάρια, πεπόνι
και χόρτα, αποτελούν
ασπίδα για την
προστασία από τον
καρκίνο, στο πιάτο!

αντικαρκινικός οδηγός υγείας του καλοκαιριού δεν εξαντλείται στη χρήση αντηλιακού. Το αντηλιακό μαζί με ένα ανοιχτόχρωμο T-shirt και γυαλιά ηλίου είναι τα απαραίτητα αξεσουάρ της παραλίας και της
πόλης για να προστατευτούμε από τους καρκίνους του δέρματος –που μπορούν να εκδηλωθούν ακόμα και στα βλέφαρα, οπότε
χρειάζεται να προσέχουμε και τα μάτια μας από τη UV ακτινοβολία–, αλλά, παρ’ ότι το μελάνωμα είναι από τους πιο επιθετικούς
καρκίνους, δεν είναι ο μόνος. «Φορώντας βέβαια αντηλιακό μειώνουμε κατά τουλάχιστον 40% τον κίνδυνο εκδήλωσης μελανώματος,
ενώ πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τα παιδιά, γιατί τα επανειλημμένα εγκαύματα της παιδικής ηλικίας διπλασιάζουν τον κίνδυνο
μελανώματος, ενώ το σολάριουμ απαγορεύεται, γιατί οκταπλασιάζει τον κίνδυνο και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι εξίσου καρκινογόνο με το κάπνισμα» επισημαίνει ο καθηγητής ΔερματολογίαςΑφροδισιολογίας Δημήτρης Ρηγόπουλος.
Στα βρώσιμα αντικαρκινικά «όπλα» περιλαμβάνονται όλα τα φρούτα
και τα λαχανικά του καλοκαιριού, με την κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο Σοφία Ελευθερίου να επισημαίνει πως όσο πιο έντονο είναι
το χρώμα τους, τόσο ισχυρότερη η αντιοξειδωτική τους σύσταση. Το
καλοκαίρι αποτελεί, λοιπόν, ιδανική εποχή για να βελτιώσουμε τη διατροφή μας και να αποκτήσουμε καλύτερες συνήθειες, οι οποίες θα
μας «ακολουθήσουν» και μετά το τέλος των διακοπών. Τα λαχανικά, τα

φρούτα και τα ψάρια αποτελούν εξαιρετικές πηγές αντικαρκινικών συστατικών, καθώς περιέχουν βιταμίνες Α, C, E και D, ανθοκυανιδίνες,
λυκοπένιο (το οποίο εκτός από την ντομάτα υπάρχει και στο παρεξηγημένο καρπούζι, το οποίο συνήθως θεωρείται ένα κοκτέιλ από σκέτη
ζάχαρη και νερό, αλλά και στα ροζ γκρέιπφρουτ), σουλφοραφάνες, ρασβερατρόλη, κουερσετίνη, σελήνιο, ψευδάργυρο και χρώμιο, αλλά και
ω3 λιπαρά οξέα. Επίσης, κατά τους θερινούς μήνες μπορούμε να περιορίσουμε την κατανάλωση σφολιατοειδών και άλλων ανθυγιεινών σνακ
που μας φορτώνουν πολλές κενές θερμίδες, καθώς ένα δροσερό light
γιαούρτι ή ένα φρούτο ή ένα σπιτικό smoothie με φρούτα και άπαχο
γάλα ή γιαούρτι αποτελούν πολύ πιο cool και θρεπτικά μικρογεύματα
από ένα ντόνατ φαστφουντάδικου που… στάζει λίπος.
Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη περιττών θερμίδων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, θυμίζει
ότι η παχυσαρκία συνδέεται στενά με τους ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του στομάχου. Απέναντι
στον τελευταίο μπορούμε να προστατευτούμε αποφεύγοντας τα κορεσμένα λίπη και τα αλλαντικά, ειδικά τα καπνιστά αλλαντικά, καθώς
και οτιδήποτε έχει τηγανιστεί σε πολυχρησιμοποιημένα και βαριά οξειδωμένα λάδια. Αντίθετα, αυξάνουμε την πρόσληψη των ω3 λιπαρών
οξέων και των φυτικών ινών που περιέχονται σε φρούτα και λαχανικά,
τα οποία καταναλώνονται ακέραια (όχι πολτοποιημένα-σουρωμένα),
στα δημητριακά ολικής άλεσης, στα όσπρια, που δεν πρέπει να κολυμπούν σε λαδερές σάλτσες, στο καστανό και μαύρο ρύζι και στα ζυμαρικά από χαρούπι ή από αλεύρι ολικής άλεσης.

Χαρούπι, η light και gluten-free σοκολάτα

Ε

ιδικά το χαρούπι αποτελεί εξαιρετικό υλικό για φρυγανιές, ζυμαρικά, μπάρες πρωινού, γλυκές ή αλμυρές
τάρτες και σπιτικά σνακ που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Μια πολύ υγιεινή συνήθεια για όλους πριν από την
παραλία είναι ένα θρεπτικό πρωινό με μπάρες από χαρούπι,
που μοιάζουν στην όψη και στη γεύση με σοκολατένιες, ενώ
για μεσημεριανό σνακ η ειδικός προτείνει μπρουσκέτες από
χαρουποφρυγανιές με ψιλοκομμένη ντομάτα, άνηθο, μαϊντανό, καππαρόφυλλα, αλμύρα (αλμυρίκια, τα ελαφρώς αλμυρά
χόρτα που φυτρώνουν κοντά στις ακτές) και κάποιο ελαφρύ
τυρί, όπως το κατίκι Δομοκού ή το σουρωτό των Κυκλάδων
ή το cottage cheese. Στην Κρήτη το χαρούπι θεωρείται η τοπική σοκολάτα που, εκτός από λιγότερη ζάχαρη και καθόλου
κορεσμένα λίπη, περιέχει 20% αντιοξειδωτικές τανίνες και
πολυφαινόλες, πολύ ασβέστιο και μεγάλη ποσότητα από την
πρωτεΐνη καρουβίνη, η οποία είναι πλούσια στα απαραίτητα

αμινοξέα αργινίνη και γλουταμίνη που τα χρειάζονται σε μεγάλες ποσότητες τα παιδιά τα οποία κάνουν σπορ και οι αθλητές. Το χαρούπι περιέχει επίσης άφθονο κάλιο, ελάχιστο
νάτριο –άρα είναι κατάλληλο και για τους υπερτασικούς–, τονωτικό σίδηρο, βιταμίνη Α, βιταμίνες Β και πολλά άλλα μέταλλα. Το αλεύρι από σπόρους χαρουπιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παρασκευή προϊόντων ελεύθερων γλουτένης, τα οποία είναι κατάλληλα και για τα άτομα που κάνουν
δίαιτα και για όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτένη (κοιλιοκάκη) αλλά και για όσους έχουν γενικά θέμα με τροφικές αλλεργίες-δυσανεξίες. Εκτός από σύμμαχος του αδυνατίσματος,
είναι ιδανικό και για όσους υποφέρουν συστηματικά από πονοκεφάλους και ημικρανίες, γιατί, σε αντίθεση με την κλασική σοκολάτα, δεν περιέχει θεοβρωμίνη. Γενικά τα άτομα
που υποφέρουν από κεφαλαλγίες πρέπει να αποφεύγουν τη
μαύρη (κατά τα άλλα θρεπτική) σοκολάτα.

"
Have courage and smile, my friend.
Think and act 10 years ahead!
EMANUEL BRONNER

Ανακάλυψε τον κόσμο της Dr.Bronner’s σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα.

www.drbronner.gr

f

info@drbronner.gr • Τηλ :2107230545
Dr.Bronner’s Greece
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Οι έρευνες δείχνουν
πως η ποιότητα
ζωής των ασθενών
µε ψωρίαση
υποβαθµίζεται τόσο
από τη νόσο, ώστε
να είναι συγκρίσιµη
µε των ανθρώπων
που πάσχουν από
καρκίνο ή καρδιακή
ανεπάρκεια.
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Τι δείχνει διεθνής ελέτη για τον ρόλο
της απρειλάστης στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής στην ψωρίαση

Σ

τη φαρέτρα της αντιµετώπισης της ψωρίασης υπάρχουν αρκετά θεραπευτικά όπλα και το στοίχηµα
για κάθε θεραπεία είναι πολλαπλό: θα πρέπει να
βοηθά στην κάθαρση του δέρµατος, να περιορίζει
τα ενοχλητικά συµπτώµατα και τις ειδικές εκδηλώσεις της νόσου (κνησµός, ψωρίαση ονύχων, τριχωτού της κεφαλής, παλαµών και πελµάτων), να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και να διασφαλίζει τη συµµόρφωσή τους στη θεραπεία, που
εξαρτάται άµεσα από το πόση βελτίωση βλέπουν οι ίδιοι στην καθηµερινή
τους ζωή. Ακούγεται δύσκολο και είναι δύσκολο, γιατί πολλές έρευνες που
έχουν προηγηθεί επιβεβαιώνουν ότι η ψωρίαση προκαλεί σοβαρό πλήγµα
στην ποιότητα ζωής λόγω των εκδηλώσεων και των συννοσηροτήτων(που κρύβονται κάτω από την κορυφή του παγόβουνου), µε συνέπεια οι ασθενείς να

υφίστανται βαρύ ψυχολογικό και κοινωνικό φορτίο και να αναφέρουν
παρόµοια ή χειρότερη υποβάθµιση στη διαβίωση µε ανθρώπους που
νοσούν από καρκίνο, καρδιακή ανεπάρκεια και σακχαρώδη διαβήτη.
Τα νέα δεδοµένα της καθηµερινής κλινικής πρακτικής από τη µελέτη
APPRECIATE κατέδειξαν ότι η απρεµιλάστη «έπιασε» τους πολλαπλούς αυτούς στόχους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών
µε µέτρια έως σοβαρή ψωρίαση που εµφανίζουν ειδικές εκδηλώσεις της
νόσου, συµπεριλαµβανοµένων του κνησµού και της προσβολής του τριχωτού της κεφαλής, των ονύχων και των παλαµών-πελµάτων. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν στο 24o Παγκόσµιο Συνέδριο
∆ερµατολογίας, αναδεικνύοντας την αξία της απρεµιλάστης στη θεραπεία της ψωρίασης και των ειδικών εκδηλώσεων της νόσου και τη συµβολή της στον περιορισµό του φορτίου και της πολυπλοκότητας µιας
ασθένειας που είναι δύσκολα διαχειρίσιµη και µοιάζει µε παγόβουνο,
το οποίο κάτω από την εµφανή κορυφή του κρύβει πολλά άλλα αόρατα
προβλήµατα (τις συννοσηρότητες).
Η ψωρίαση είναι µία χρόνια και συστηµατική φλεγµονώδης διαταραχή,
µε κύρια εκδήλωσή της τις ψωριασικές βλάβες, οι οποίες συχνά απαντώνται σε περιοχές κοντά στις αρθρώσεις, όπως οι αγκώνες και τα γόνατα, αλλά µπορούν επίσης να εµφανιστούν στο τριχωτό της κεφαλής.
Η ψωρίαση των ονύχων προσβάλλει σχεδόν τους µισούς ασθενείς µε
ψωρίαση, µε το 84% των πασχόντων να υποφέρει από κνησµό, που αποτελεί και το πιο ενοχλητικό σύµπτωµα στην επιβάρυνση της καθηµερινής ζωής για τουλάχιστον τρεις στους δέκα ασθενείς. Περίπου το
75% των ατόµων που πάσχουν από ψωρίαση πιστεύει ότι η ασθένεια
υποβαθµίζει τη διαβίωσή τους, ενώ το 83% των ασθενών καλύπτει µε
ρούχα τις δερµατικές βλάβες, ώστε να µη νιώθει αµηχανία.
Η θεραπεία µε απρεµιλάστη µετά από έξι µήνες χορήγησης κατέδειξε
κλινική βελτίωση ως προς τον κνησµό, την ψωρίαση του τριχωτού της
κεφαλής, των ονύχων και των παλαµών-πελµάτων για περισσότερους
από επτά στους δέκα ασθενείς που συνέχισαν τη θεραπεία. Υπήρξε επίσης µια αξιοσηµείωτη βελτίωση στις σχετιζόµενες µε το δέρµα εκβάσεις της νόσου. Το πιο σηµαντικό, ωστόσο, είναι ότι η θεραπεία µε απρεµιλάστη βελτίωσε τη µέση βαθµολογία του ∆ερµατολογικού ∆είκτη
Ποιότητας Ζωής (DLQI), ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα ζωής των ενήλικων ασθενών που πάσχουν από κάποια δερµατική νόσο. Σχολιάζοντας τα ευρήµατα, ο Volker Koscielny, Vice President Global Medical
Affairs, Inflammation & Immunology της Celgene, επισήµανε: «Σε
µια σύνθετη και πολύπλευρη νόσο, όπως η ψωρίαση, τα δεδοµένα από
την καθηµερινή κλινική πρακτική έχουν διαρκώς αυξανόµενη σηµασία, καθώς µας βοηθούν να κατανοήσουµε πλήρως τη θέση και την αξία
των θεραπειών. Σε αυτό το πλαίσιο, η µελέτη APPRECIATE, η οποία
αντικατοπτρίζει τη χρήση της απρεµιλάστης στην καθηµερινή κλινική
πρακτική σε διάφορες χώρες, παρέχει ιδιαίτερα σηµαντικές πληροφορίες για τη διαχείριση των ασθενών µε µέτρια προσβολή του δέρµατος
και µε άλλες ειδικές εκδηλώσεις της νόσου». Η συγκεκριµένη θεραπεία λαµβάνεται από το στόµα. Η Celgene, από τη µεριά της, έχει αναλάβει τη δέσµευση να εµπλουτίζει διαρκώς τα κλινικά δεδοµένα για
την απρεµιλάστη µε στοιχεία από την εξελισσόµενη καθηµερινή κλινική πρακτική στην ψωρίαση και στην ψωριασική αρθρίτιδα. Χιλιάδες
ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσµο συµµετέχουν σε κλινικές δοκιµές υποστηριζόµενες από τη Celgene, καθώς και σε ανεξάρτητες µελέτες που
διεξάγονται µε πρωτοβουλία των ερευνητών. Μόνο στην Ευρώπη, βρίσκονται σε εξέλιξη 11 προοπτικές µελέτες παρατήρησης για την απρεµιλάστη (έξι στην ψωρίαση και πέντε στην ψωριασική αρθρίτιδα), δύο
αναδροµικές µελέτες και 11 µητρώα ασθενών (πέντε στην ψωρίαση και
έξι στην ψωριασική αρθρίτιδα), πάντα µε την υποστήριξη της Celgene.
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Βοτανοθεραπεία με ξεχωριστό στιλ

Τ

ι κοινό μπορεί να έχει ένα συσκευασμένο κρύο τσάι με
ένα superfood, για παράδειγμα γύρη ή πρόπολη, ή με
ένα βαζάκι με ειδικό κερί για το μουστάκι ή με ψαγμένο
λάδι για την περιποίηση της ανδρικής γενειάδας; Η απάντηση κρύβεται στα βότανα της ελληνικής γης, που
με τα εκχυλίσματά τους δίνουν τα πολύτιμα συστατικά
τους σαν πρώτη ύλη για όλα αυτά τα προϊόντα, τα οποία
απευθύνονται σε ψαγμένους καταναλωτές. Η εταιρεία Althemis Herbal
Products, που έχει έδρα της το Κιλκίς στη Μακεδονία, προμηθεύεται
τα θεραπευτικά βότανα από μικροπαραγωγούς και τα αξιοποιεί σε μια
μεγάλη γκάμα προϊόντων διατροφής, ευεξίας και καλλυντικής περιποίησης για τους φαν του μουσάτου στιλ, δημιουργώντας κεριά, κηραλοιφές και λάδια, σαν αυτά που χρησιμοποιούσε ο πιο διάσημος μυστακοφόρος ντετέκτιβ στον κόσμο, ο Ηρακλής Πουαρό της Άγκαθα Κρίστι.
Μία από τις κορυφαίες κατηγορίες προϊόντων της εταιρείας Althemis περιλαμβάνει τα συσκευασμένα cool teas, τα οποία παρασκευάζονται με μείγμα
αρωματικών βοτάνων και συσκευάζονται μόνο με μέλι και χυμό λεμονιού.
Το κρύο τσάι είναι το αντίπαλο δέος του καφέ, έχει ισχυρότερη αντιοξειδωτική σύνθεση από τον freddo cappuccino ή espresso και επιπλέον δεν
πειράζει στα νεύρα. Τα συγκεκριμένα τσάγια έχουν λιγότερα σάκχαρα από
τα κλασικά συσκευασμένα ice teas, ώστε να δροσίζουν και να αναζωογονούν τον οργανισμό χωρίς να τον φορτώνουν με περιττές θερμίδες. Η εταιρεία Althemis μας επανασυστήνει το τσάι σε μια μορφή καθόλου γεροντική, που είναι ιδανική για αθλητές, για ανθρώπους που αναζητούν ένα
τονωτικό συμπλήρωμα στη γεμάτη μέρα τους και γενικά για όσους προσέχουν το σώμα τους και την υγεία τους.

Αν το κρύο τσάι και τα superfoods αποτελούν unisex προϊόντα, η εταιρεία διαθέτει και σειρά καλλυντικής περιποίησης αποκλειστικά για το
ανδρικό φύλο, και μάλιστα γι’ αυτούς που έχουν υιοθετήσει το μουσάτο
look πολλών celebrities και stars. Για πολλούς άνδρες το μουστάκι και
το μούσι αποτελούν φετίχ, το οποίο μάλιστα αξιοποιείται και σε ενημερωτικές εκστρατείες υγείας. Για παράδειγμα, το μουστάκι αποτελεί σήμα
κατατεθέν του κινήματος movember (σύνθετη λέξη, που προκύπτει από
τον συνδυασμό της λέξης «moustache» και της λέξης «November»), που
κάθε Νοέμβριο ευαισθητοποιεί τον ανδρικό πληθυσμό για τον κίνδυνο
του καρκίνου του πνεύμονα. Κι επειδή το μουστάκι και το μούσι –όπως
άλλωστε και τα μακριά μαλλιά στις γυναίκες– θέλουν φροντίδα, η εταιρεία
Althemis έχει δημιουργήσει τα πιο θρεπτικά κεριά για τους μυστακοφόρους και μια σειρά από μουσόλαδα για τις γενειάδες, μαζί με ειδικές χτένες για το styling της γενειάδας.
Το ότι η εταιρεία διαθέτει κατά κανόνα φυσικά προϊόντα περιποίησης, τα
οποία απευθύνονται τόσο σε ανδρικό όσο και σε γυναικείο κοινό, δεν αποτελεί τη μοναδική της ιδιαιτερότητα. Επιπλέον, αξιοποιεί τα ίδια της τα
στελέχη και τους φίλους τους ως ηθοποιούς στα σποτ και στις έντυπες καταχωρίσεις της, ώστε να απαλλάξει τα προϊόντα της από τα έξοδα διαφήμισης.
Έτσι, όλα τα προϊόντα ευεξίας, υγείας και καλλυντικής περιποίησης διατίθενται σε πολύ φιλικές τιμές, πρεσβεύοντας την ανωτερότητα της φυσικής
τους σύστασης και την τίμια (και δίκαιη) κοστολόγησή τους.
Με τα προϊόντα της εταιρείας Althemis Herbal Products και με δραστικά
συστατικά –μεταξύ άλλων, την πρόπολη, το argan oil, το λάδι jojoba, το
αμυγδαλέλαιο, τις τανίνες του τσαγιού και το σπαθόλαδο– η βοτανοθεραπεία αποκτά μια νέα, διευρυμένη έννοια και γίνεται πιο fun από ποτέ.

Τα προϊόντα
φροντίδας και
ευεξίας στηρίζονται
στην αντιοξειδωτική
δύναμη των βοτάνων
της ελληνικής γης
και καλύπτουν
διατροφικές ανάγκες,
ενώ εξασφαλίζουν
καλλυντική
περιποίηση στους
άνδρες που επιλέγουν
το αξύριστο look.
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Στους Φούρνους ψήνουν το μενού
που χαρίζει μακροζωία

Το νησί των
πειρατών, που το
CNN ανακήρυξε
Παγκόσμια
Πρωτεύουσα των
Ναυαγίων, είναι
η πατρίδα του
μανδραγόρα, του
φυσικού βιάγκρα, και
του μελιού με την πιο
ισχυρή αντιοξειδωτική
σύνθεση στην
Ελλάδα.

Μ

πορεί η μελέτη της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου για
τα ελιξίρια της καρδιακής υγείας να επικεντρώθηκε στους κατοίκους της Ικαρίας,
αλλά οι ιστορίες των αιωνόβιων κατοίκων
των γειτονικών Φούρνων Κορσεών αποδεικνύουν πως σε αυτό το μακρινό, μαγικό νησί ψήνεται εδώ και δεκαετίες η
συνταγή της μακροζωίας. Οι Φούρνοι Κορσεών ήταν γνωστοί από την αρχαιότητα για το μαγικό τους βοτάνι, τον μανδραγόρα, το βιάγκρα της φύσης
που οι Φαραώ της Αιγύπτου παράγγελναν και παραλάμβαναν με καραβιές
από το ΒΑ Αιγαίο. Πολλά από αυτά τα καράβια, ωστόσο, δεν έφταναν ποτέ
στην Αίγυπτο, καθώς βούλιαζαν από την κακοκαιρία ή το ρεσάλτο των πειρατών στο τρίγωνο που σχηματίζει το νησί των Φούρνων με τη Θύμαινα
και τον Άγιο Μηνά, με συνέπεια η γύρω θαλάσσια περιοχή να βρίθει ναυαγίων. Είναι δε τόσο πολλά –εκτιμάται ότι είναι περισσότερα από 200–, που
το CNN βάφτισε τους Φούρνους «παγκόσμια πρωτεύουσα των ναυαγίων
και επίκεντρο του πανάρχαιου ελληνικού “τριγώνου των Βερμούδων”».
Τα μυστικά του νησιού, όμως, δεν σταματούν εκεί. Οι πράσινες πλαγιές
των Φούρνων είναι κατάφυτες από θρούμπι και θυμάρι, ενώ το μέλι τους
βρέθηκε να έχει την πιο ισχυρή αντιοξειδωτική σύνθεση σε μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Επίσης, οι μακρόβιοι κάτοικοί τους, που
μεγάλωσαν με αυτό το μέλι και με τη «μελένια» για πρωινό ή κολατσιό (μια
εκδοχή της μουσταλευριάς, με μέλι), αποτελούν ζωντανή απόδειξη πως το
μυστικό της μακροζωίας κρύβεται στο πιάτο. Η 102 χρονών γιαγιά Ασημίνα
μας αποκαλύπτει ότι η συνταγή της μακροζωίας περιλαμβάνει ψάρια, αφε-

Ένα φεστιβάλ γλυκό σαν μέλι
Αυτό το Σαββατοκύριακο, αν βρεθείτε στους Φούρνους Κορσεών, θα έχετε την τύχη να δοκιμάσετε πολλές συνταγές με φουρνιώτικο μέλι, γιατί θα πετύχετε την τοπική γιορτή μελιού. Όλοι οι μικροπαραγωγοί του νησιού
ενώνουν τις δυνάμεις τους κάθε χρόνο και παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε μια γιορτή γευσιγνωσίας που στάζει μέλι. Όλα τα εδέσματα, με πρώτη την παραδοσιακή συνταγή της μελένιας, περιέχουν όχι απλώς τις βιταμίνες του μελιού αλλά και πρόπολη, μαζί με τα βασιλοκέρια του, με συνέπεια να αποτελούν αληθινά superfoods,
όπως μας εξηγούν οι βραβευμένες (στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ της Πάτμου) μαγείρισσες Πάτρα Μαρκάκη και
Γεωργία (Γωγώ) Μαυρουδή. Στον φούρνο της η Γωγώ παρασκευάζει αρτο-ποιήματα και στο πρώτο και μοναδικό τυποποιητήριο μελιού φτιάχνει τη δική της παραγωγή φουρνιώτικου μελιού, ενώ η φίλη της Πάτρα Μαρκάκη δημιουργεί χειροποίητα γλυκά στο εργαστήριό της, πίσω από το Αρχοντικό της Κοκκόνας, και μας κερνά
το απόγευμα παγωμένο καφέ μαζί με χορτοφαγικό μπουρέκι γλυκιάς κολοκύθας με καρυκεύματα και μια γενναία δόση βιταμινών Α και C.

ψήματα βοτάνων (κυρίως φασκόμηλο), μέλι αντί για ζάχαρη, άγρια χόρτα
του βουνού, φρέσκα φρούτα και λίγο φαγητό. «Το πολύ φαγητό σκοτώνει, να το γράψεις αυτό» μου λέει πίνοντας μαζί μου στο μπαλκόνι της σπιτική λεμονάδα με μέλι και μασουλώντας παγωμένα φραγκόσυκα (το νησί
είναι γεμάτο φραγκόσυκα, που αποτελούν αληθινή βόμβα βιταμίνης C).
Άλλο μυστικό μακροζωίας είναι οι βολβοί, που ο Δήμος μαζεύει με μεράκι
και δημιουργεί τα χειροποίητα τουρσιά του, καθώς και τα υπόλοιπα ορεκτικά του, στο κατάστημα «Κά_νδυλος», το οποίο στεγάζεται στο λαογραφικό μουσείο του νησιού, στο κεντρικό σοκάκι των Φούρνων. Ο Δήμος κατάγεται από το νησί των πειρατών αλλά δεν ήταν πάντοτε τοπικός παραγωγός και βραβευμένος μάγειρας. Ζούσε στην Αθήνα και εργαζόταν στον
χώρο του μάρκετινγκ, ώσπου μια μέρα, λίγο προτού ξεκινήσει η οικονομική κρίση, αποφάσισε να αλλάξει ζωή. Τα παράτησε όλα, επέστρεψε στην
ιδιαίτερη πατρίδα του, ξεχύθηκε στα λιβάδια των Φούρνων για να μαζέψει
βότανα, φρέσκα αυγά, φραγκόσυκα, άλλα φρούτα, γογγύλια, λεμόνια κι ό,τι
άλλο βγάζει η φουρνιώτικη γη και άρχισε να φτιάχνει ορεκτικά, τουρσιά,
αποξηραμένα spices για κρέατα, ψάρια και σαλατικά, μαρμελάδες, τυριά
σε κρασί και άλμη, μέλι και άλλους γαστρονομικούς θησαυρούς που κλείνει σε βαζάκια. Το αυγό τουρσί του Δήμου βραβεύτηκε πρόσφατα για τη
γεύση και την ιδιαιτερότητα της συνταγής και έπονται κι άλλες διακρίσεις.
Εκτός από τα ορεκτικά, τα βότανα και τα γλυκίσματα, οι Φούρνοι αποτελούν
έναν από τους τελευταίους αστακότοπους του Αιγαίου και έχουν πάντα φρέσκο
ψάρι, καθώς και μια ποικιλία από τυριά, λευκά και υποκίτρινα, με κορυφαίο
το χρυσομηλιώτικο τυρί και την τοπική μυτζήθρα της γειτονικής Θύμαινας.
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Συβουλές
για risk-free βουτιές
στις πισίνες

Τ

ις ηµέρες που δεν
προλαβαίνουµε να
πάµε θάλασσα, µια
πισίνα αποτελεί την
ιδανική εναλλακτική
για µια δροσερή βουτιά. Άσε που τα παιδιά συνήθως προτιµούν την πισίνα από την παραλία, γιατί εκεί µπορούν να παίξουν κάνοντας αµέτρητες βουτιές.
Γι’ αυτό άλλωστε τα περισσότερα καλοκαιρινά
camps διαθέτουν πισίνα, ακόµα κι αν οι εγκαταστάσεις τους είναι παραθαλάσσιες. Οι πισίνες, όµως, δεν προσφέρονται χωρίς κινδύνους.
Εκτός από τους προφανείς, να γλιστρήσουµε, να
χτυπήσουµε ή να σπάσουµε κάποιο δόντι (που
σε αυτή την περίπτωση διατηρείται σε δροσερό
γάλα µέχρι να φτάσουµε στον οδοντίατρο), υπάρχουν και αόρατες απειλές οι οποίες παραµονεύουν µέσα στο νερό και στα ανέµελα καλοκαιρινά παιχνίδια. Ο πιο συχνός «πονοκέφαλος» είναι οι ωτίτιδες, που κάνουν θραύση
στον λιλιπούτειο πληθυσµό. Η ωτορινολαρυγγολόγος Ανατολή Παταρίδου θυµίζει ότι οι ωτίτιδες δεν εκδηλώνονται πάντοτε µε υψηλό
πυρετό και έντονο πόνο στο αυτί. Θα πρέπει
να είµαστε υποψιασµένοι σε περίπτωση που
τα παιδιά µιλούν πολύ δυνατά και δεν δίνουν
σηµασία σε ό,τι τους λέµε, µήπως τα φαινόµενα
αυτά οφείλονται σε ωτίτιδα η οποία έχει µειώσει την ακοή τους. Τα πιτσιρίκια που θα διαγνωστούν µε ωτίτιδα, εκτός από το κατάλληλο
αντιβιοτικό, θα χρειαστούν κι ένα ρινικό σπρέι.
Εξίσου ευαίσθητα µε τα αυτιά είναι τα µάτια

µικρών και µεγάλων, ειδικά όσων φορούν φακούς επαφής. Η πληµµελής τήρηση των κανόνων υγιεινής σε ό,τι αφορά τον καθαρισµό των
φακών, αλλά και οι βουτιές και το κολύµπι χωρίς
ειδικά προστατευτικά γυαλιά πισίνας, µπορούν
να οδηγήσουν σε µολύνσεις των µατιών, µε συχνότερη την κερατίτιδα, η οποία εκδηλώνεται
µε κοκκίνισµα, πόνο και έντονη φωτοφοβία.
Στις πισίνες µε θαλασσινό νερό, όπως και στη
θάλασσα, τα µάτια κοκκινίζουν εύκολα και πονούν ακόµα κι αν δεν είναι ευαίσθητα και ανεξάρτητα από το αν πάσχουν από ξηροφθαλµία,
η οποία είναι συχνότερη σε όσους φορούν φακούς επαφής. Αν πάθετε οφθαλµική µόλυνση,
πρέπει να πετάξετε τους φακούς επαφής και να
ακολουθήσετε κατά γράµµα τις συµβουλές του
γιατρού, γιατί σοβαρές µολύνσεις –σαν κι αυτή
µε σταφυλόκοκκο– µπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της όρασης, όπως επισηµαίνει ο οφθαλµίατρος Αναστάσιος Κανελλόπουλος.
Επίσης, οι µύκητες στα βρεγµένα µαγιό και
τα παράσιτα που µπορεί να κολυµπούν σε πισίνες µε ανεπαρκές σύστηµα απολύµανσης
ενδέχεται να οδηγήσουν σε κολπίτιδες, κυστίτιδες και ουρολοιµώξεις, οι οποίες µάλιστα συχνά υποτροπιάζουν, ενώ στους άνδρες
προκαλούν και προστατίτιδες. Τέλος, αν υπάρξει κρούσµα γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση όπου έχετε στείλει το παιδί σας,
αποµακρύνετέ το αµέσως και µην του επιτρέψετε να βουτήξει στην πισίνα του camp,
γιατί υπάρχει άµεσος κίνδυνος να κολλήσει
και να ταλαιπωρηθεί πολύ µε υψηλό πυρετό,
διάρροιες και εµετούς.

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο.

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, επώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527
www.gethealthier.gr
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Έ

να από τα πιο ερωτικά και ποιητικά έργα του Ουίλιαµ Σαίξπηρ,
το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας», σκηνοθετούν ο Αιµίλιος
Χειλάκης και ο Μανώλης ∆ούνιας σε µια
παράσταση που θα περιοδεύσει το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το εξαιρετικά δηµοφιλές έργο θα παρουσιαστεί σε
νέα µετάφραση του Γιώργου Μπλάνα και
µε πρωτότυπη µουσική του Κωνσταντίνου Βήτα. Στους κεντρικούς ρόλους ο Αιµίλιος Χειλάκης, που αναλαµβάνει τον διπλό
ρόλο του Θησέα και του βασιλιά των ξωτικών Όµπερον, και ο Βλαδίµηρος Κυριακίδης, που θα ερµηνεύσει τον Πάτο, έναν
από τους πιο αγαπητούς και κωµικούς χαρακτήρες του παγκόσµιου δραµατολογίου.
Τον ρόλο της βασίλισσας των ξωτικών Τιτάνιας θα ερµηνεύσει η Αθηνά Μαξίµου
και τον εµβληµατικό Πουκ ο Μιχάλης Σαράντης. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν
ακόµα ο Αλέξανδρος Βάρθης, η Λένα ∆ροσάκη, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς και η Χριστίνα Χειλά-Φαµέλη στους ρόλους των νεαρών εραστών και οι Κρις Ραντάνοφ, Παναγιώτης Κλίνης, Τίτος Λίτινας, Μιχάλης
Πανάδης και Κωνσταντίνος Μουταφτσής
στους ρόλους των µαστόρων.

Η ΜΠΕΣΥ ΜΑΛΦΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΣΙΡΛΕΫ ΒΑΛΕΝΤΑΪΝ
Η Βρετανίδα Σίρλεϋ είναι µια γυναίκα λίγο µετά τα
50, µάνα δύο παιδιών που πλέον έχουν τη δική τους
ζωή και σύζυγος ενός άνδρα µε τον οποίο η σχέση
χάθηκε κάπου στην πορεία των χρόνων. Μόνη της
«συντροφιά», σαν φανταστικός φίλος θα λέγαµε, ο
τοίχος της κουζίνας της. Μέχρι την ηµέρα που µια
ασήµαντη αφορµή την ξυπνάει και αποφασίζει να ξαναβρεί τον εαυτό της, να ξανανιώσει ζωντανή. Ο Αλέξανδρος Ρήγας παρουσιάζει τη γλυκόπικρη κωµωδία
του Ουίλι Ράσελ «Σίρλεϋ Βαλεντάιν» µε την Μπέσυ
Μάλφα σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Έναρξη την
Τετάρτη 24 Ιουλίου στο Χυτήριο.

«ΟΝΕΙΡΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ»

ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ

Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ ΣΤΟ GAZARTE

ΒΑΒΥ SHARK LIVE MUSICAL

H Ειρήνη Σκυλακάκη επιστρέφει, την Πέµπτη 25
Ιουλίου, στο roof stage του Gazarte µε την µπάντα
της για να παρουσιάσει αγαπηµένα τραγούδια από τη
δισκογραφία της, νέες συνθέσεις που θα ακουστούν
για πρώτη φορά, αλλά και διασκευές τραγουδιών που
τη συγκινούν διαχρονικά. Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη
στιγµή για την Ειρήνη, καθώς θα έχει την τιµή και τη
χαρά να έχει special guest τον Παύλο Παυλίδη, έναν
από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της ελληνόφωνης ροκ σκηνής και έναν καλλιτέχνη που θαυµάζει
βαθιά. ∆ύο διαφορετικές γενιές, δύο καλλιτέχνες µε
πάθος και συναίσθηµα, µια συναυλία που προέκυψε
αυθόρµητα κάτω από τα αστέρια του αττικού ουρανού.

Η επίσηµη θεατρική παράσταση του Pinkfong
µε τον Baby Shark, το «Pinkfong Baby Shark
Live Musical» είναι µία καταιγιστική θεατρική
περιπέτεια που περιέχει το πασίγνωστο αυθεντικό
αγαπηµένο τραγούδι «Pinkfong’s Baby Shark»
µε τις πρωτοφανείς σε παγκόσµια κλίµακα 2,8+
δισεκατοµµύρια προβολές στο YouTube και τα πιο
γνωστά αγγλικά παιδικά τραγούδια του Pinkfong.
Ένα σόου που αποτελεί µια διασκεδαστική εκπαιδευτική διαδικασία µάθησης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στον Πειραιά,
στο Βεάκειο Θέατρο, την Παρασκευή 26 Ιουλίου,
στις 21:00 / στο Πόρτο Ράφτη, στο Κινηµατοθέατρο
Άλεξ, την Τετάρτη 31 Ιουλίου, στις 21:00.
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«Είµαστε απ’ άκρη σ’ άκρη ένα

απέραντο σκυλάδικο»
ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Μιλήστε µας για τον δικό σας ρόλο, αυτόν του Ωκεανού…
∆εν συνηθίζω να µιλώ και να παραθέτω-αραδιάζω χαρακτηριστικά των ρόλων που προσπαθώ να προσεγγίσω,
ίσως γιατί µετά νιώθεις υποχρεωµένος στο «πώς θα τα δείξεις όλα αυτά». Ωστόσο, στην παράστασή µας φαίνεται αυτό
που όλοι πια γνωρίζουµε. Ότι δηλαδή η Εξουσία, όσο κι αν
κόπτεται διά στόµατος των δηµοσιογραφικών παπαγάλων
της για συναίνεση και αλληλεγγύη, για το «όλοι µαζί µπορούµε», για αγάπη, κατανόηση και ανθρωπιά, αν δεν της
κάνεις τη δουλειά της και αν δεν της είσαι πια χρήσιµος, θα
σε σκοτώσει.
Τελικά, για εσάς η κλεµµένη φωτιά του Προµηθέα τι
συµβολίζει;
Μόνον η Γνώση και η Σκέψη που µπορεί και κρίνει µπορούν να βάλουν λίγο φρένο στον ανθρωποφάγο νεοφιλελευθερισµό που ζούµε. Έναν νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό
που γυρίζει ολοταχώς στη φεουδαρχία. Γι’ αυτό και τόσο
µένος στη µόρφωση, στην τέχνη και στον πολιτισµό δεκαετίες τώρα. Γι’ αυτό είµαστε απ’ άκρη σ’ άκρη ένα απέραντο
σκυλάδικο. Ο Προµηθέας και η φωτιά του είναι η Γνώση,
η αµφιβολία, η διεκδίκηση και η αµφισβήτηση. Αυτό είναι
το µόνο που µπορούµε να κάνουµε κι εµείς. Να αµφιβάλλουµε, να αµφισβητούµε και να διεκδικούµε. ∆ικαιοσύνη
παντού.

Τ

ο ∆ΗΠΕΘΕ Πάτρας συµµετέχει φέτος στο
Φεστιβάλ Επιδαύρου µε τον «Προµηθέα
∆εσµώτη» του Αισχύλου. «Ίσως το πιο φωτισµένο κείµενο όλων των εποχών», όπως
σηµειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του
∆ΗΠΕΘΕ Σταύρος Τσακίρης, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία. Θα ακολουθήσει
περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Γεράσιµος Γεννατάς κρατά
τον ρόλο του Ωκεανού και εξηγεί γιατί ο Προµηθέας του κ.
Τσακίρη είναι γυναίκα (Κάθριν Χάντερ).
Μιλήστε µας για τον «Προµηθέα ∆εσµώτη» του Σταύρου
Τσακίρη…
O Σταύρος Tσακίρης αφηγείται, διηγείται, εικονοποιεί και
ζωντανεύει τις εικόνες του µε έναν τρόπο που προσοµοιάζει µε τον τρόπο που παίζουν τα παιδιά. Μια παιδική «αφέλεια», που όµως στοχεύει την ουσία. Τα παιδιά µοιάζουν
αφελή, αλλά είναι ουσιώδη. Γνωρίζει τα κλασικά κείµενα,
τον γοητεύουν και την ίδια στιγµή θέλει να πει κάτι για τον
καιρό του, για τις ηµέρες µας. Σε µια κοινωνία που βρίσκεται σε αφασία, που δεν καταλαβαίνει εδώ και καιρό τι της
συµβαίνει, ας µοιραστούµε τουλάχιστον την «κουταµάρα»
µας.
Ο σκηνοθέτης επιλέγει µια γυναίκα για να ενσαρκώσει
έναν αντρικό ρόλο. Το δικό σας σχόλιο;
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Άνθρωπος. Ο άνθρωπος,
ένα πλάσµα φυσικό και πνευµατικό. Την ψυχή του και το
µυαλό του απασχολούν η ηθική, η αξιοπρέπεια, η εντιµότητα, λέξεις άγνωστες στο πολιτικό κατεστηµένο των ηµερών µας. Ο Προµηθέας είναι ένα σύµβολο. Ένα σύµβολο
δεν είναι Άντρας ή Γυναίκα, είναι Άνθρωπος. Η ανδροκρατούµενη πατριαρχική κοινωνία στην οποία ζούµε και
η οποία βασίζεται στο ψεύδος, στην υποκρισία και στο α-

νέξοδο κέρδος αρέσκεται σε αυτούς τους διαχωρισµούς,
αρέσκεται στο να βρίσκει τρόπους να διαχωρίζει τους ανθρώπους σε άντρες-γυναίκες, βόρειους-νότιους, λευκούς«µαύρους», ολυµπιακούς-παναθηναϊκούς και πάει λέγοντας.
Μετά το κίνηµα #metoo βλέπουµε σε όλες τις τέχνες, ιδιαίτερα δε στον κινηµατογράφο, τον ρόλο της γυναίκας
να «αναβαθµίζεται». Νοµίζετε ότι υπάρχει ουσιαστικό υπόβαθρο –ίσες ευκαιρίες, ίσες αµοιβές κ.λπ.– ή πρόκειται για… µόδα;
«Μόδα» και διαφήµιση. Οτιδήποτε περνάει το κατώφλι των
ειδήσεων και από Γεγονός γίνεται Είδηση αυτοµάτως µετατρέπεται, υποβιβάζεται σε κουτσοµπολιό. Κάθε βράδυ
στο κεντρικό δελτίο ψεµάτων κάθε καναλιού το παγκόσµιο
κουτσοµπολιό πανηγυρίζει, κάποιοι κερδίζουν πολλά λεφτά
κι εµείς εξευτελίζουµε και υποθηκεύουµε τις ζωές µας και
τις ζωές των παιδιών µας στις αγαπηµένες µας εταιρείες.

INTERVIEW

Γεράσιµος Γεννατάς

Πώς είναι η συνεργασία µε την Κάθριν Χάντερ;
Η Κάθριν Χάντερ είναι ένας θεατρικός χειρώναξ. Ένας θεατρικός εργάτης. Είναι µεγάλη παρηγοριά να συναντάς ανθρώπους που συνεχίζουν να γοητεύονται µε το αυτονόητο.
Ότι, δηλαδή, είναι ωραίο να ζούµε όλοι µαζί. Είναι περισσότερο διασκεδαστικό οι άνθρωποι να διασκεδάζουν µαζί
παρά να «την έχουν στηµένη» ο ένας στον άλλον.
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Στην παράσταση ακούγονται µουσικές λαϊκές από τον
Καύκασο, την Ελλάδα, την Ανατολή, αλλά και σύγχρονες.
Τι εξυπηρετεί αυτή η µουσική πολυχρωµία;
Ο Καύκασος, η Ελλάδα, η Ανατολή, είναι µέρη του κόσµου.
Η µουσική του κόσµου είναι µία, ο κόσµος είναι ένας και
είναι ο κόσµος µας. Ας προσηλωθούµε σε αυτά που µας ενώνουν, γιατί όλα όσα γίνονται δήθεν για το κάλο µας είναι
πράγµατα που µας χωρίζουν και πάντα από αυτά που µας
χωρίζουν κάποιοι βγάζουν λεφτά.
Πώς είναι να παίζεις στην Επίδαυρο;
Νοµίζω πως θα έπρεπε να αφήσουµε λίγο την Επίδαυρο
στην ησυχία της, να την αφήσουµε να ξεκουραστεί. Αλλά η
µόδα, η αγορά και η διαφήµιση δεν το θέλουν αυτό. Θέλουν
να προσβάλλουν την οµορφιά. Ευτυχώς, και η οµορφιά και
η Επίδαυρος δεν µας έχουν ανάγκη, µας υπερβαίνουν.

INFO
«Προµηθέας ∆εσµώτης» του Αισχύλου
• Σκηνοθεσία - δραµατουργική επεξεργασία: Σταύρος Σ.
Τσακίρης
• Μετάφραση: ∆ηµήτρης ∆ηµητριάδης
• Παίζουν: Κάθριν Χάντερ, Νικήτας Τσακίρογλου, ∆ηµήτρης
Πιατάς, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αλέξανδρος Μπουρδούµης,
Γεράσιµος Γεννατάς, Περικλής Βασιλόπουλος, Ηλιάνα
Μαυροµάτη, Αντιγόνη Φρυδά, Κώστας Νικούλι, Έφη
Κιτσαντά, Μπέτυ Αποστόλου, ∆ηµήτρης Παγώνης,
Περικλής Σκορδίλης, Νίκος Μπακάλης, Αντώνης Βλάσσης
• Πρεµιέρα: 9 και 10 Αυγούστου στο Θέατρο Επιδαύρου
Περισσότερες πληροφορίες στο www.greekfestival.gr

Ο Προµηθέας είναι ένα σύµβολο. Ένα σύµβολο δεν είναι
Άντρας ή Γυναίκα, είναι Άνθρωπος. Η ανδροκρατούµενη
πατριαρχική κοινωνία στην οποία ζούµε και η οποία
βασίζεται στο ψεύδος, στην υποκρισία και στο ανέξοδο
κέρδος αρέσκεται σε αυτούς τους διαχωρισµούς, αρέσκεται
στο να βρίσκει τρόπους να διαχωρίζει τους ανθρώπους σε
άντρες-γυναίκες, βόρειους-νότιους, λευκούς-«µαύρους»,
ολυµπιακούς-παναθηναϊκούς και πάει λέγοντας.

