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ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Μιλάει µε αφορµή το «Άλσος»
Του ∆ηµήτρη Φύσσα

APHRODITE’S CHILD
Ο Λουκάς Σιδεράς 
θυµάται ιστορίες 

Της Φιλίππας ∆ηµητριάδη

ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 
Έχασε 50 κιλά 

και άλλαξε τη ζωή του
Της Κατερίνας Καµπόσου

(στοιχεία Focus Bari 2018)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

AUTO
VOICE

Επιµέλεια: Θωµάς Κ. Ευθυµίου

45 σελίδες
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Τ ο ερώτημα επανήλθε: Είχαμε και 
στο χωριό μας «Μπλακ Φράιντεϊ»; 
Πέρυσι απάντησε ο «Μαύρος» Πα-

ρασκευάς με τις εκπτώσεις που έβαλε στο 
μπακάλικό του, αλλά φέτος ήρθε η πλή-
ρης ανατροπή, με δύο διπλανά χωριά να 
ξεσηκώνονται και να δίνουν δύο τελείως 
διαφορετικές εκδοχές από εκείνη του Μαύ-
ρου Παρασκευά! 

Ήτανε της Αγίας Παρασκευής, θυμάται 
η κυρία Κική, οι άνθρωποι ετοίμαζαν το πα-
νηγύρι αλλά θέλανε, λέει, να το κάνουνε 
πιο μοντέρνο. Κι έκαναν τα σεμεδάκια… 
μαύρα!  Ήταν της Αγίας Παρασκευής, ήταν 
και τα σεμεδάκια μαύρα κι έμεινε το «Μαύ-
ρη Παρασκευή».  
Και μέσα απ’ όλα αυτά, η Κωτσόβολος για 
ακόμα μία φορά φέρνει στα ελληνικά μέ-

τρα μία ξενόφερτη συνήθεια, δίνοντάς της 
ακόμα περισσότερο ελληνικό χαρακτήρα 
και ειδικά αυτό της υπαίθρου και του χω-
ριού. Έτσι δημιουργήθηκε η Μπλακ Φράι-
ντεϊ βολ. 2 με νέους ήρωες, νέες ιστορίες 
και νέους πρωταγωνιστές που δίνουν τη 
δική τους εκδοχή. 

Τε λ ι κ ά ,  ε ί χ α μ ε  κ α ι  σ τ ο  χ ω ρ ι ό  μ α ς 
Μπλακ Φράιντεϊ; Είχαμε και το ξέραμε! Γί-
ναμε κι «από δύο χωριά, χωριάτες», τα Άνω 
και Κάτω Κωτσοβολιώτικα, και βγήκε όλη η 
αλήθεια στην επιφάνεια! Για να καταλήξου-
με ότι «Μπλακ Φράιντεϊ» είχαμε, αλλά προ-
σφορές σαν του Κωτσόβολου, πουθενά!
Ντον’τ σκιπ. Το Μπλακ Φράιντεϊ του Κω-
τσόβολου δεν το προσπερνάς!
https://www.youtube.com/
watch?v=ukeYsf3ChNQ

Τελικά, ειχάμε κάι
 σΤο χωριο μάσ 
Black Friday; 

Η απάντηση είναι «ναι», αλλά 
σαν του Κωτσόβολου όχι! 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
33 µέρες ακόµα. 

Στολίστε όσο είναι καιρός.

BLACK FRIDAY
Είµαστε η χώρα που τη γιορτάζει 

περισσότερο (και πιο υστερικά) απ’ όλες.

ΖΩΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
To καθηµερινό µας χάπι 

στιγµιαίας ευτυχίας.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
To You Tube ξεκινάει πιλοτικά 
τη δωρεάν προβολή ταινιών 

µε διαφηµίσεις ενδιάµεσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ
Το σποτάκι που έβγαλε 

για το Black Friday παίζει να είναι 
από τα πιο έξυπνα της σεζόν.

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Πάντως, αν πάµε φυλακή επειδή 
κατεβάζουµε παράνοµα σειρές, 

ελπίζω να µας βάλουν ανά σειρά 
για να έχουµε κάτι να λέµε.

THANKS GIVING
∆εν µας φτάνουν οι δικές µας οι γιορτές, 
τώρα διαφηµίζουµε µενού 
για την Ηµέρα των Ευχαριστιών.

ΒLACK FRIDAY
Σηµαίνει οι εκπτώσεις που κάνεις 
να ξεκινούν από µείον 70%. 
∆ιαφορετικά τις λες «προσφορούλες».

ΖΕΝΕΒΙΕΒ
Μπροστά της η Καγιά µοιάζει 
µε αθώο, απροστάτευτο pet.
(στο Greece’s Next Top Model)

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ
Αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι 
να τη φτιάξουν µε κεντρικά γραφεία 
στην Ελλάδα. Σωστά! Ποιος ρουφιανεύει 
καλύτερα από εµάς; 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΣΤΗ ΕUROVISION
Επιτέλους! Ο κατάλληλος άνθρωπος 
στην κατάλληλη θέση.

ΚΟΛΑΝ
Η πανώλη της ελληνικής µόδας.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Η αγαπηµένη στήλη Athens Voices στα 
ηχεία και τα ακουστικά σας. Οι φωνές 
της Αθήνας, όσα κρυφακούει ο Γιάννης 
Νένες στο δρόµο, στο Μετρό, στο γρα-
φείο, σε γνωστά, πολυσύχναστα µέρη 

αλλά και απίθανα σηµεία, κάθε µέρα 
στo Athens Voice Radio 102.5

Σκηνή σε ταµείο ιδιωτικού 
θεραπευτηρίου:

Ταµίας: Όνοµα πατρός;
Πελάτης: Τι;

Ταµίας: Όνοµα πατρός.
Πελάτης: Τι πράµα;

Ταµίας: ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 
ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ, ΚΥΡΙΕ!

Πελάτης: Εµ, πες µου έτσι 
να καταλάβω!

(°íðåìÞëèðïé, ÆåôÀòôè ðòöÝ)

Κύριος 40άρης έχει βγάλει βόλτα 
τον σκύλο του, λυκόσκυλο, σε παρκάκι. 
Τον βλέπει µία κυρία, ξένη, και του λέει:

-Να βάλεις µάσκα 
του σκύλου. Εµείς στη 

Ρουµανία δεν τα βγάζουµε 
έτσι έξω τα σκυλιά.

-Ε, να πας στη 
Ρουµανία τότε, 

απαντάει ο άντρας.

Πετάγεται µία άλλη, που παρακολουθεί:

-Πες τα, κύριέ µου, 
µαζεύτηκαν όλες εδώ 

και µας έφαγαν τους άντρες.
(ºÀôö ¦áôÜóéá, ªÀââáôï ðòöÝ)

«Εσύ το ήξερες πως 
η ψυχολογική σου κατάσταση 

ξεκινάει από τη στιγµή 
της σύλληψής σου;»
(ÁåáòÀ ëïòÝôóéá, âçáÝîïîôá÷ áðÞ ôèî 

¦áîåðéóôèíéïàðïìè. ·öçòÀæïù, ¢åùôÛòá ðòöÝ)

«…και του λέω, 
να ξυρίζεσαι, τι γυρνάς 

έτσι και είσαι 
σαν µπάµια µε χνούδι;»

(ºïòÝôóéá óùîïíéìïàî óôï íåôòÞ, 
ªÀââáôï ðòöÝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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«Όχι, θείε, δεν θα το 
ξανακάνεις, θυµάσαι τι έπαθες 
πέρσι. Ούτε εγώ ούτε κανείς 

άλλος και κυρίως ΟΧΙ µόνος σου 
–όπως έκανες πέρσι– θα σου 

συµπληρώσει τα γίδια και 
τα βοσκοτόπια στη δήλωση! 

Θα πας σε κανονικό λογιστή».
(ºùòÝá çàòö óôá 45 íéìñîôá÷ óôï ëéîèôÞ ôè÷, 

óôèî åÝóïäï ôïù íåôòÞ ¶ììèîéëïà)
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ÁALYSSA GREEN
Επιµέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο 
στην πόλη; Η νύχτα, να περπατάω, να στρίβω 

µια γωνία και να µε ξαφνιάζει η Ακρόπολη.

Τα 3 πράγµατα που, αν έλειπαν, θα έκαναν 
την Αθήνα λίγο οµορφότερη; Η φασαρία,

 η φτώχεια, η βρωµιά.

Τι θα έκανες αν ήσουν δήµαρχος για µια µέρα; Να 
φροντίσω πρόσφυγες, αστέγους και πρεζάκια.

Η πρώτη δουλειά που έκανες στην Αθήνα; 
Προωθήτρια τσιγάρων σε περίπτερα, τυριών 

σε σουπερµάρκετ (κρύο και στα δύο).

Το πρώτο σου διαµέρισµα; Αυτό που ζω τώρα, 
Βοτανικός, 75 τετραγωνικά, η από κάτω κάθε Κυριακή 

κάνει γενική καθαριότητα και τραγουδάει παλιά 
λαϊκά και Μποφίλιου. 

Αγαπηµένος αθηναϊκός ήχος; Μου αρέσουν αυτά 
τα καµπανάκια που ακούγονται από το βάθος όταν 

φυσάει, και η ξαφνική ησυχία µε σποραδικά πουλάκια 
που σε βρίσκει στο κέντρο του Εθνικού Κήπου.

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο; Να νιώθει 
Αθηναίος, φαντάζοµαι.

Πού αλλού θα ήθελες να ζήσεις στην Ελλάδα; Κά-
που ήσυχα και µέσα στη φύση. Ίσως σε ένα νησί.

Το καλύτερο σύνθηµα σε αθηναϊκό τοίχο; «Η ζωή 
είναι µικρή για να σε σφίγγει το σουτιέν».

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου; 
Οι κατσαρίδες.

Ένα επίθετο που χαρακτηρίζει ακριβώς 
τους Αθηναίους; Βιαστικοί (τη µέρα).

Ένα επίθετο που δεν ταιριάζει καθόλου 
στους Αθηναίους; Βιαστικοί (τη νύχτα).

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια; Πιο 
ανέµελη και λαµπερή. Πιο χαµογελαστή.

Τι σου λείπει από την Αθήνα της παιδικής σου 
ηλικίας; Η αισιοδοξία.

«Αθηναϊκές» λέξεις που δεν υπάρχουν πια;
Άνθρωπος µπαρ, Ρόδον, Ποπ.

Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει µία 
ταινία για την Αθήνα; Τζάρµους (και ο Χαραλαµπίδης 

καλά τα πήγε).

Η πιο τυπική αθηναϊκή ταινία που έχεις δει;
«Φτηνά τσιγάρα» και «Τσίου».

Αγαπηµένο σου εστιατόριο; Feyrouz στην Αιόλου.

Μια συναυλία στην Αθήνα που δεν θα ξεχάσεις 
ποτέ; Mary and the Boy, Τhe Callas και My Wet Calvin 

στο Bios, Μάρτιος του 2006.

Ποιος µουσικός δικαιούται να γράψει 
το σάουντρακ της πόλης; Ο The Boy (το κάνει ήδη).

Ο αγαπηµένος σου περίπατος; Ερµού από Θησείο 
προς Πειραιώς (και ανάποδα). 

Τι θα πρωτοέδειχνες στην πόλη σε έναν ξένο 
καλεσµένο σου; Τα Αναφιώτικα.

Η καλύτερη θέα στην Αθήνα; Από τον Άρειο Πάγο.

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να 
αποµονώνεσαι; Λόφος Φιλοπάππου.

H Ν.G. είναι συνθέτρια, τραγουδοποιός και τραγουδί-
στρια. Το νέο της άλµπουµ «Mπλουµ»  κυκλοφορεί από 

την Inner Ear. Η πρώτη  του ζωντανή παρουσίαση θα 
γίνει στο Ροµάντσο, στις 24/11.

 

°£¸Á°ID

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο STMTS (Σταµάτης Μήτσιος). Γεννήθηκε το 1993 

στην Αθήνα και είναι τελειόφοιτος της ΑΣΚΤ. Από πολύ νεαρή ηλικία έχει συµµετάσχει 
σε εκθέσεις και πραγµατοποιήσει συνεργασίες σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Κυρίως ασχολείται 

µε τη ζωγραφική, µε την εικονογράφηση και από το 2012 µε την τέχνη του δρόµου. 
Τα έργα του STMTS στον δρόµο είναι από τα πιο αναγνωρίσιµα και χαρακτηριστικά στην πόλη 
της Αθήνας, µε πιο γνωστό του έργο το οποίο έχει γίνει viral και σύµβολο τα τελευταία χρόνια, 

το «I Love Life». Aπό 4-9/12 θα εκθέσει τη δουλειά του στο Μαϊάµι στα πλαίσια του Art Miami 
µε την AVANT Gallery. ∆είτε τη δουλειά του στο www.stmtsart.com
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«The other side of the wind», 
του Orson Welles, Netflix
Η τελευταία ταινία που (δεν) έκανε 
ο Orson Welles. Χαοτικό, αµοντάριστο 
υλικό εκατοντάδων ωρών προσπαθεί 
να (µην) πει (κα)µια ιστορία.

- Γιάννης Νένες

ΤΑΙΝΙΑ

«Castle Rock», Novacinema 
Πόλη καταραµένη στην επικράτεια 
του Μέιν, ο διάολος στο κατόπι όλων. 
Μπρρρ, δέκα αστέρων, 
υπογραφή Στίβεν Κινγκ, σκοτώνει, 
καθηλώνει, άχαστο.
- Στέφανος Τσιτσόπουλος

ΣΕΙΡΑ

«Η κίνηση του εκκρεµούς. 
Άτοµο και κοινωνία στη νεοελληνική 

πεζογραφία, 1974 - 2017»,
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, εκδ. Πόλις

Η σηµαντικότερη µελέτη στο θέµα. 900 σελίδες, 
400 συγγραφείς, χιλιάδες αναφερόµενα έργα, 

έντονη κριτική τοποθέτηση. Λειτουργεί και 
σαν Αναγνωστικός Οδηγός. 

-∆ηµήτρης Φύσσας

ΒΙΒΛΙΟ
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Με το που το έμαθα, πέσανε τα σχετικά 
τηλέφωνα και η παρέα όλο και μεγαλώ-
νει. Το ραντεβού μας θα είναι στο σπίτι 
τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, γιατί το πρό-
γραμμα του FOX τα «σπάει».

 Στις 22.40 θα προβληθεί το τελευταίο 
επεισόδιο του Ά  μέρους της καθη-
λωτικής σειράς «The Walking Dead» 
και αμέσως μετά θα κάνει πρεμιέρα η 
νέα σειρά «MAYANS M.C.».
 
Μερικές πληροφορίες: Ο 9ος κύκλος 

του «The Walking Dead» έφερε την ελ-
πίδα για το ξεκίνημα μιας νέας ειρηνι-
κής κοινωνίας, συγκλονιστικές ανατρο-
πές αλλά και την αποχώρηση του Rick 
Grimes (Andrew Lincoln). Μετά την 
αποχώρηση του μέχρι τώρα αρχηγού 
των επιζώντων Rick Grimes γεννιέται 
το μεγάλο ερώτημα: «Ποιος θα είναι o 
επόμενος αρχηγός;». Και κάτι ακόμη: Η 
Judith, η κόρη του Grimes, σε μια κίνηση 
με έντονο σημειολογικό χαρακτήρα φο-
ράει το καπέλο του πατέρα της! 
 

Κι αμέσως μετά το πολυαναμενόμενο 
φινάλε, έρχεται η νέα σειρά «MAYANS 
M.C.», που είναι το spin off της βραβευ-
μένης σειράς του Kurt Sutter, «Sons Of 
Anarchy». Η πλοκή της σειράς διαδρα-
ματίζεται σε έναν κόσμο χωρίς τον Jax 
Teller. Στα σύνορα Καλιφόρνιας - Με-
ξικού, ο JD Pardo στο ρόλο του Ezekiel 
«EZ» Reyes πρέπει να διαμορφώσει τη 
νέα του ταυτότητα στην πόλη όπου υ-
πήρξε κάποτε το golden boy ενσαρκώ-
νοντας το αμερικανικό όνειρο. 
Υπομονή, λίγες μέρες μείνανε!

Το φινάλε του Ά  μέρους του 9ου κύκλου 
«The Walking Dead» θα προβληθεί τη 
Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις 22.40, λι-
γότερο από 24 ώρες μετά την Αμερική 
αποκ λειστικά στο FOX. Η νέα σειρά 
«MAYANS M.C.» κάνει πρεμιέρα αμέσως 
μετά το φινάλε της σειράς «The Walking 
Dead». Το FOX, το κανάλι που προβάλ-
λει τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και 
πρεμιέρες σε παγκόσμια αποκλειστικό-
τητα, είναι διαθέσιμο μέσω COSMOTE 
T V, Nova, Vodafone T V και WIND 
VISION. 

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΟΝΟ 
Φινάλε του A’ µέρους 9ου κύκλου της σειράς φαινόµενο «The Walking Dead» 

και αµέσως µετά πρεµιέρα για τη νέα σειρά «MAYANS M.C.»

©AMC©AMC

MAYANS M.C.
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Αντι-αµερικανέ καρναβαλιστή, 
Νίκο Παππά

Ήταν µια πολύ ωραία εικόνα αυτή στην πορεία προς την Αµε-
ρικάνικη Πρεσβεία. Εσείς στο κέντρο. ∆ίπλα σας, αγκαζέ από τη 
µια πλευρά ο Πάνος Σκουρλέτης και από την άλλη ο Παναγιώ-
της Ρήγας, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άµυνας – αυτού 
του υπουργείου που συµφώνησε για νέες αναβαθµισµένες 
αµερικάνικες βάσεις, ξέρετε...
Και όλοι να κρατιέστε µε πλεγµένα µπράτσα. Όπως κάνουν οι 
πραγµατικοί διαδηλωτές, όταν θέλουν να δείξουν ότι είναι δε-
µένοι σαν αλυσίδα. Ή οι αµυντικοί στο ράγκµπι. Ή οι χορεύτρι-
ες του καν-καν. Και πράγµατι δίνατε µια εικόνα αδιάρρηκτης 
συντροφικότητας εκείνο το απόγευµα. Μόνο τον Νίκο Φίλη 
δεν συµπεριλάβατε στην «αλυσίδα της συντροφικότητας». 
Και ας ήταν εκεί. Αλλά αυτά είναι λεπτοµέρειες που επιση-
µαίνουν όσοι αρέσκονται στα κουτσοµπολιά και τη µικρο-
πολιτική. Και χάνουν τη γενική εικόνα. Εν πάσει περιπτώσει, 
αν ο Νίκος Φίλης ήθελε να βρίσκεται στην παρέα σας, ας µην 
είχε λυσσάξει να σας κατηγορεί για την ΕΡΤ σας. Για την οποία 
εξάλλου είστε τόσο περήφανος. ∆ική σας ήταν η φάση, όπως 
γουστάρατε θα την κάνατε. 

Και εδώ που τα λέµε, ήταν ξεκάθαρο ότι σας άρεσε όλο αυτό. 
Φαινόταν από τα γέλια και το κέφι που είχατε καθώς ποζάρα-
τε στους φωτογράφους που σας απαθανάτιζαν. Όλοι χαµο-
γελαστοί, σα να βγάζατε µια selfie στον Μαραθώνιο. Ή σαν 
εκείνους τους τουρίστες που στήνονται δίπλα από τα κέρινα 
οµοιώµατα του µουσείου της Μαντάµ Τισό. Γιατί τώρα, µεταξύ 
µας, σαν τουρίστες το αντιµετωπίσατε. 
Βέβαια, καταλαβαίνω τις αγαθές προθέσεις σας. Σε κάθε γιορ-
τή, υπάρχει µια «θεία» που θέλει να καθίσει µε τη νεολαία. Και 
κάθε παρέα έχει το δικαίωµα να µαζευτεί στο ταβερνάκι των 
εφηβικών της χρόνων και να νοσταλγήσει τα παλιά. Ποιος 
θα σας το απαγορεύσει; Θέλατε για ένα απόγευµα να υποδυ-
θείτε τους επαναστάτες. Και µεταµφιεστήκατε σε τέτοιους. 
∆ηλαδή, καλύτερος είναι ο φίλος σας ο Πάνος Καµµένος που 
µεταµφιέζεται κάθε τόσο σε κοµάντο; 

Τουλάχιστον σε αυτό ελπίζω να συµφωνείτε κι εσείς: η 
παρουσία σας στην πορεία ήταν µια µεταµφίεση. Και όπως 
συµβαίνει και στις παρελάσεις του καρνάβαλου, κανένας από 
αυτούς που συµµετέχουν δεν περιµένει να πείσει τους άλλους 
ότι είναι όντως αυτό που έχει µεταµφιεστεί. Πρόκειται για ένα 
παιχνίδι. Κι εσείς, για να το παίξετε, σίγουρα το είχατε ανάγκη. 
Γι’ αυτό άλλωστε και σπεύσατε να απαντήσετε σε όσους σχο-
λίασαν ειρωνικά όλο αυτό το event. Και είπατε ότι δεν έχετε 
κανένα πρόβληµα, αφού και στον Λευκό Οίκο και στην πορεία 
πήγατε µε «καθαρή συνείδηση». Προφανώς κι έχετε δίκιο. 
Άλλο η δουλειά, άλλο η διασκέδαση. Αλίµονο αν αρχίσουµε να 
µπλέκουµε τα χόµπι µας µε τα επαγγελµατικά µας. Άλλο να πη-
γαίνεις στη Βενεζουέλα π.χ. για δουλειά, και άλλο να πηγαίνεις 
για διακοπές. Κι εδώ που τα λέµε, ποιος πάει στη Βενεζουέλα 
για διακοπές αν δεν είναι κλινικά ηλίθιος;

Όµως η παρουσία σας στην πορεία εναντίον των «Φονιά-
δων των Λαών» έχει ένα ακόµα πιο σηµαντικό συµβολισµό, 
στον οποίο φαντάζοµαι ότι από σεµνότητα δεν θελήσατε να 
αναφερθείτε. Συµβόλιζε το αναφαίρετο δικαίωµα του καθε-
νός να είναι ό,τι θέλει να πιστεύει ότι είναι. Χωρίς απαραίτη-
τα οι πράξεις του ή η πραγµατικότητα να το υποστηρίζουν. 
Θέλεις να αισθάνεσαι µέλος µιας «∆ρακογενιάς» π.χ.; Κανένα 
πρόβληµα. Αρκεί να το πεις! Ή να γραφτεί σε κάποιο ποίηµα, 
κατά προτίµηση από έναν στενό συγγενή. Ποιος χρειάζεται 
την αντικειµενικότητα, όταν µπορείς να αισθανθείς πολύ κα-
λύτερα µε το αυτοπαραµύθιασµα;
∆ηλαδή, δεν χρειάζεται να υπάρχει οπωσδήποτε µια συνέπεια 
ανάµεσα σε αυτό που θέλει κάποιος να νοµίζει ότι είναι και σε 
αυτό που είναι στην πραγµατικότητα. Ας πούµε εσείς κατα-
φέρατε να στείλετε πίσω στην Αµερική τον Σταµάτη Κριµιζή 
που άντεξε µόλις λίγες εβδοµάδες το management σας στον 
Ελληνικό ∆ιαστηµικό Οργανισµό. Αυτό θα σας εµπόδιζε να 
παραστήσετε τον θαυµαστή του και να τον χειροκροτήσετε 
σε κάποια διάλεξή του; Όχι βέβαια! 
Γιατί µόνο αν πιστέψεις εσύ ότι είσαι αυτό που θέλεις να είσαι, 
θα το πιστέψουν και οι άλλοι. Μόνο αν πιστέψεις ότι είσαι 
ένας αντισυστηµικός επαναστάτης θα πιστέψουν και οι αντι-
αµερικάνοι οπαδοί σας ότι πράγµατι είστε. Μόνο αν πιστέψεις 
ότι η ΕΡΤ είναι ένα αντικειµενικό κανάλι που σηµειώνει αλ-
λεπάλληλες επιτυχίες στην τηλεθέαση, θα το πιστέψουν και 
αυτοί που σε ακούν. Και µόνο αν πιστέψεις ότι ο νόµος σου 
πάταξε τη διαπλοκή στα ραδιοτηλεοπτικά, θα το πιστέψουν 
και οι θεατές. Γι’ αυτό δεν φορούσατε και το αυτοκόλλητο που 
έγραφε «Ο Κόσµος Μπορεί να Αλλάξει»; Εννοώντας να αρχίσει 
να σας πιστεύει, φαντάζοµαι. 

Στο κάτω-κάτω και οι άλλοι από τα διπλανά «µπλοκ» της πο-
ρείας, καλύτεροι είναι; Νοµίζετε δεν τους ακούσαµε µε τι ρου-
τινιάρικο τρόπο επαναλάµβαναν τα συνθήµατα; Και αυτό είναι 
κάτι ακόµα που καταφέρατε να αναδείξετε µε την παρουσία 
σας εκεί. Ότι τίποτα πλέον δεν έχει νόηµα. Ότι όλα είναι µια τε-
ράστια πόζα για συµβολικούς σκοπούς. Εντάξει, υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής είστε. Κάτι θα ξέρετε παραπάνω από επι-
κοινωνία για τα µάτια του κόσµου. 
Το καλό είναι ότι δείξατε σε όλους µας πόσο εύκολο είναι να κά-
νεις κάτι µόνο και µόνο για να δείξεις ότι το κάνεις. Και πείσατε 
και τον τελευταίο που πιθανότατα να είχε αµφιβολίες ότι κάτι 
παρόµοιo κάνατε και το καλοκαίρι, το βράδυ της πυρκαγιάς στο 
Μάτι. Γιατί µόνο όσοι έχουν εµπεδώσει, χωρίς αυταπάτες, πόσο 
πιο σηµαντική είναι η επικοινωνία από την αλήθεια, θα µπορού-
σαν να οργανώσουν και να συµµετέχουν σε ένα τέτοιο θέατρο 
δήθεν αγωνίας, ενώ γνώριζαν ήδη ότι υπήρχαν νεκροί.
Σας ευχαριστούµε, λοιπόν, που µας το ξεκαθαρίσατε ξανά…   

Υ.Γ. Παρεµπιπτόντως, η παραίτηση του ∆ρ Σταµάτη Κριµιζή και η 
αντικατάστασή του από τον οπαδό του Αγίου Πορφύριου ήταν µια 
βαθιά αντιαµερικανική πράξη, που από µόνη της δικαιώνει την 
παρουσία σας στην αντι-αµερικανική πορεία. Πώς θα µπορούσατε 
µε αυτό το «αµερικανάκι της αριστείας» µέσα στα πόδια σας να 
παρουσιάσετε ΛΑΘΟΣ δορυφορικούς χάρτες για τις εστίες των 
καλοκαιρινών πυρκαγιών στη συνέντευξη τύπου;
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Χριστόφορος
 Βερναρδάκης 

«Να αθωώνεται η εποχή 
του εκσυγχρονισµού 

για να ριχθεί η ευθύνη 
της χρεοκοπίας στον 

Καραµανλή, αυτό δεν το 
δέχοµαι» 

:«Εγώ θα συνεχίσω να πι-

στεύω ότι δεν φταίει αυτός 

που διόριζε σα να µην υπάρχει 

αύριο, γιατί το ίδιο θέλουµε 

να κάνουµε κι εµείς αφού δεν 

ξέρουµε τίποτα άλλο…»  

«Κουταλογέλο» 

Η εκτόξευση σηµαντικής ποσότητας 

νερού που συµβαίνει, όταν ένα κουτάλι 

είναι τοποθετηµένο µε τον λάθος τρόπο 

κάτω από τη βρύση του νεροχύτη.
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Security
σε κατάστημα
ηλεκτρονικών

Ο άνθρωπος που αναλαµβάνει να βάλει 

σε τάξη τα αρχέγονα καταναλωτικά έν-

στικτα της Black Friday
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αυτοί που σε ακούν. Και µόνο αν πιστέψεις ότι ο νόµος σου 
πάταξε τη διαπλοκή στα ραδιοτηλεοπτικά, θα το πιστέψουν 
και οι θεατές. Γι’ αυτό δεν φορούσατε και το αυτοκόλλητο που 
έγραφε «Ο Κόσµος Μπορεί να Αλλάξει»; Εννοώντας να αρχίσει 

από τα διπλανά «µπλοκ» της πο-
ρείας, καλύτεροι είναι; Νοµίζετε δεν τους ακούσαµε µε τι ρου-
τινιάρικο τρόπο επαναλάµβαναν τα συνθήµατα; Και αυτό είναι 
κάτι ακόµα που καταφέρατε να αναδείξετε µε την παρουσία 
σας εκεί. Ότι τίποτα πλέον δεν έχει νόηµα. Ότι όλα είναι µια τε-
ράστια πόζα για συµβολικούς σκοπούς. Εντάξει, υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής είστε. Κάτι θα ξέρετε παραπάνω από επι-

Το καλό είναι ότι δείξατε σε όλους µας πόσο εύκολο είναι να κά-
νεις κάτι µόνο και µόνο για να δείξεις ότι το κάνεις. Και πείσατε 
και τον τελευταίο που πιθανότατα να είχε αµφιβολίες ότι κάτι 
παρόµοιo κάνατε και το καλοκαίρι, το βράδυ της πυρκαγιάς στο 
Μάτι. Γιατί µόνο όσοι έχουν εµπεδώσει, χωρίς αυταπάτες, πόσο 
πιο σηµαντική είναι η επικοινωνία από την αλήθεια, θα µπορού-
σαν να οργανώσουν και να συµµετέχουν σε ένα τέτοιο θέατρο 
δήθεν αγωνίας, ενώ γνώριζαν ήδη ότι υπήρχαν νεκροί.
Σας ευχαριστούµε, λοιπόν, που µας το ξεκαθαρίσατε ξανά…   

Υ.Γ. Παρεµπιπτόντως, η παραίτηση του ∆ρ Σταµάτη Κριµιζή και η 
αντικατάστασή του από τον οπαδό του Αγίου Πορφύριου ήταν µια 
βαθιά αντιαµερικανική πράξη, που από µόνη της δικαιώνει την 
παρουσία σας στην αντι-αµερικανική πορεία. Πώς θα µπορούσατε 
µε αυτό το «αµερικανάκι της αριστείας» µέσα στα πόδια σας να 
παρουσιάσετε ΛΑΘΟΣ δορυφορικούς χάρτες για τις εστίες των 
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

αμιά φορά ο Αλέξης Τσί-
πρας μου θυμίζει το κογιότ 
που κυνηγάει το Μπιμπ-
Μπιμπ. Εκεί που νομίζεις ότι 

πάει, το στρίμωξε το πουλί, περνάει 
ένα τρένο και μετατρέπει το κογιότ σε 
χαλκομανία. Πέφτει ένας βράχος και 
βλέπει αστεράκια. Βρίσκεται με ένα 
μασούρι δυναμίτη στο στόμα. Συνέβη 
κατά την περήφανη διαπραγμάτευ-
ση, επαναλήφθηκε με τις τηλεοπτικές 
άδειες, το Μακεδονικό και την καθαρή 
έξοδο στις αγορές.  Τώρα το βλέπουμε 
και στο χειρισμό του Εκκλησιαστικού. 
Εμφανίστηκε σαν τον Κασπάροφ πριν 
το ματ, κλείνοντας το μάτι στο κομ-
ματικό ακροατήριο, υπαινισσόμενος 
κάτι σαν διαχωρισμό, ενώ παράλληλα 
έταξε και δέκα χιλιάδες προσλήψεις. 
Ούτε ο Ιησούς τέτοιο θαύμα. Αποτέ-
λεσμα; Να βρίσκεται αντιμέτωπος με 
τους Μητροπολίτες, έτοιμος να γίνει 
κομματάκια, αντίδωρο πριν το κυρια-
κάτικο κήρυγμα. Ταυτοχρόνως, όμως, 
συνεχίζει να πουλάει στο κομματικό 
του ακροατήριο αναφορές στη θρη-
σκευτική ουδετερότητα του κράτους, 
έτσι όπως θα αποτυπωθεί στην πρό-
ταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική 
μεταρρύθμιση. Δουλευόμαστε. Διότι 
σε ένα κράτος που είναι θρησκευτικά 
ουδέτερο, ισχύουν τα παρακάτω:

Το προοίμιο του συντάγματος δεν 
αναφέρεται στο όνομα της Αγίας, Ο-
μοουσίας και Αδιαιρέτου Τριάδος. Ο 
καταστατικός χάρτης μίας κοσμικής 
Πολιτείας συντάσσεται και τηρείται 
στο όνομα του ελληνικού λαού. Δεν 
υπάρχει αναφορά σε κρατούσα θρη-
σκεία διότι, πολύ απλά, δεν υπάρχει α-
ναφορά σε καμία θρησκεία πέρα από 
την αυτονόητη διασφάλιση της ελευ-
θερίας στην πίστη και στην άσκηση 
λατρείας.

Κατάργηση του αγιασμού στην έ-
ναρξη της κοινοβουλευτικής περιό-
δου. Το ελληνικό κοινοβούλιο είναι 
το μοναδικό στον δυτικό κόσμο όπου 
τελείται αγιασμός στην έναρξη κάθε 
περιόδου. Ωστόσο η Πολιτεία οφεί-
λει να μην έχει και να μην ασπάζεται 
μεταφυσικές ανησυχίες. Η επίδοση 
του νομοθετικού έργου δεν εξαρτά-
ται από το Άγιο Πνεύμα. Αν μη τι άλλο, 
κρίνοντας από τα κοινοβουλευτικά 
μας πεπραγμένα, άδικα καίει το λάδι, 
μάταια βρέχεται ο βασιλικός. 

Αποκαθήλωση του Ιησού από τα δι-
καστήρια. Δεν νοείται κοσμικό κρά-
τος να απονέμει Δικαιοσύνη κάτω από 
θρησκευτικά σύμβολα, ειδικά δε, όταν 
απέναντι από τον δικαστή βρίσκονται 
πρόσωπα που είναι είτε άθρησκα, είτε 
μέλη άλλης θρησκείας. Η δικαιοσύνη 
των ανθρώπων ουδεμία σχέση έχει 
με τη θρησκευτική αντίληψη περί δι-
καίου. Στο παρελθόν η παρουσία του 
Ιησού στις δικαστικές αίθουσες ενδε-

χομένως να λειτουργούσε επικουρι-
κά ως άσκηση πίεσης προς τον ψευ-
δομάρτυρα που ψεύδεται ενώπιον 
Θεού και ανθρώπων, ενώ προσέδιδε 
και υπερφυσική ισχύ στην έννοια της 
δικαιοσύνης. Όμως οι αποφάσεις των 
δικαστηρίων εκδίδονται στο όνομα 
του ελληνικού λαού. Εξ όσων γνωρί-
ζω, στους κύκλους των δικαστικών 
γίνεται μία σχετική συζήτηση. Ωστό-
σο ουδείς έχει την τόλμη να τη μετα-
φέρει και στο δημόσιο βήμα.

Απομάκρυνση των θρησκευτικών 
συμβόλων από τις δημόσιες υπηρε-
σίες. Αν οι κρατικοί λειτουργοί εκπρο-
σωπούν τη συντεταγμένη Πολιτεία, 
τότε οφείλουν να υπηρετούν και την 
αρχή της ουδετερότητας. Η έννοια 
του προσωπικού χώρου δεν υφίστα-
ται σε ένα περιβάλλον που πρέπει να 
είναι αποστειρωμένο από σύμβολα. 
Όπως ο δημόσιος υπάλληλος καλό εί-
ναι να μην επιδεικνύει τις αθλητικές 
του προτιμήσεις, έτσι και τα εικονί-
σματα, τα καντήλια και τα λιβάνια δεν 
σχετίζονται με τα αντικείμενα που δύ-
ναται να φέρει στο γραφείο του και να 
επιδεικνύει δημοσίως. 

Απαλ λαγή από το μάθημα  των 
Θρησκευτικών χωρίς ψευδείς δη-
λώσεις από την πλευρά των γονέων. 
Χορηγούμε ψήφο στα 17, αλλά δεν 
αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του θρη-
σκευτικού αυτοπροσδιορισμού των 
παιδιών της ίδιας ηλικίας. Για να πάρει 
απαλλαγή ένα παιδί από τα Θρησκευ-
τικά, οι δύο γονείς οφείλουν να κατα-
θέσουν υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα 
με την οποία το τέκνο τους είναι αβά-
πτιστο, δηλαδή δεν είναι Χριστιανός 
Ορθόδοξος. Εκ των πραγμάτων πολ-
λές από τις δηλώσεις αυτές είναι ψευ-
δείς. Ομοίως ένα κράτος θρησκευτικά 
ουδέτερο δεν καθιστά των σχολικό 
εκκλησιασμό υποχρεωτικό, ούτε α-
ποδίδει στην πρωινή προσευχή χαρα-
κτηριστικά καταναγκασμού. 

Η Εκκλησία δεν έχει λόγο στη σύ-
νταξη σχολικών βιβλίων. Η εκπαίδευ-
ση των Ελληνοπαίδων είναι ευθύνη 
του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκ-
κλησία δεν ερωτάται για τη λειτουρ-
γία άλλων θρησκειών ή για την ανέ-
γερση τόπων αλλόθρησκης λατρείας, 
όπως συνέβη με το μουσουλμανικό 
τέμενος στην Αθήνα. 

Η τέλεση πολιτικού γάμου καθίστα-
ται υποχρεωτική για όλα τα ζευγάρια. 
Και όποιο ζευγάρι το επιθυμεί στη 
συνέχεια, μπορεί να τελέσει και θρη-
σκευτικό γάμο. 

Σκοπεύει ο πρωθυπουργός να προ-
τείνει έστω και ένα από τα παραπά-
νω; Αν ναι, να το συζητήσουμε στα 
σοβαρά.  ●
➜ kostas@giannakidis.com

Ο Ιησούς εκτός δικαστηρίων

K

22 - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟυ 2018 A.V. 9 



Οι «Ιεροί» διάλογοι
- Ιερώνυμος προς Μητροπολίτη: «Εμπιστεύο-
μαι τον πρωθυπουργό διότι εμπιστεύομαι την 
ποιμαντική μου. Μέσω της σχέσης του μαζί 
μου ο πρωθυπουργός εξελίσσεται σε σύγχρο-
νο Σαούλ (δηλαδή, σε Απόστολο Παύλο).
- Τσίπρας προς Μητσοτάκη: Ου ψευδομαρτυ-
ρήσεις».

ια όσους έχουν χάσει το μέτρημα, βρι-
σκόμαστε στο 2018. Ναι, ο Διαφωτι-
σμός έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. 
Έχει συνταχθεί και ο Habeas Corpus, 

καθώς και η Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Το σωματί-
διο του HIGGS έχει εντοπιστεί. Η κβαντική μη-
χανική έχει προχωρήσει. Η τεχνητή νοημοσύνη 
χρησιμοποιείται ήδη. Η νοημοσύνη, λέμε. Στην 
Ελλάδα προφανώς έχουμε παραμείνει στο ε-
πίπεδο της άνοιας. Και ο Τσίπρας, θα πείτε; Αυ-
τός κυνηγά τον Σημίτη, δηλαδή φαντάσματα, 
και απαντά στον Μητσοτάκη με το βιβλικό «ου 
ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρ-
τυρίαν ψευδή». Μιλάμε για διάλογο υψηλού επι-
πέδου. Ο μόνος «ασφαλής» είναι ο Καραμανλής. 
Σε κατάσταση πολιτικής αποχαυνώσεως. Είναι 
προφανώς ο καλύτερος  του χωριού. Αυτό είναι 
το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Εντελώς συγ-
χρονισμένο με την εποχή του.
Ο Τσίπρας διέθετε δύο καρδάρες με πολιτικό γά-
λα. Η μία ήταν αυτή της Σοσιαλδημοκρατίας. Η 
δεύτερη της Εκκλησίας. 

Καλλιέργησε, λοιπόν, τις σχέσεις του με τη γερ-
μανική Σοσιαλδημοκρατία. Τα απογοητευμένα 
(και κακομαθημένα) από τη μακρά επαφή με την 
εξουσία) παιδιά του Μπραντ και του Σμιτ, τον πή-
ραν από το χεράκι και τον οδήγησαν στο μεγάλο 
«σαλόνι» του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού. «Αυ-
τόν, έναν κομμουνιστή», που θα έλεγαν οι κυρίες 
από τα βόρεια προάστια. Ο «φιλελευθερότατος» 
Μακρόν του έτεινε την χείρα, καθώς η Μπριζίτ 
αγκάλιαζε την κυρία Μπαζιάνα στο Μέγαρο των 
Ηλυσίων. Όλα πήγαιναν ρολόι και οι εναπομεί-
ναντες πασοκτζήδες στη Χαριλάου Τρικούπη έ-
πεσαν σε κατάθλιψη. Ξαφνικά σείστηκε ο τόπος. 
Ο ζοχαδιασμένος πρωθυπουργός (ποτέ του δεν 
κατάλαβε πως κυβερνά ελέω ΠΑΣΟΚ, «Βαθέος» 
ή «Ρηχού» σημασία δεν έχει) τα έβαλε με τον Ση-
μίτη. Η Κεντροαριστερά σήκωσε κεφάλι. Ακόμη 
και ο Γιώργος Παπανδρέου, εκείνος που διέγρα-
ψε τον πρώην πρωθυπουργό από το κόμμα του,  
συνομίλησε με τον κ. Σημίτη. 
Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε το ακατόρθωτο. Α-
νέστησε την Κεντροαριστερά και έδωσε ζωή σε 
έναν μηχανισμό που πλέον δεν υφίστατο. Έμεινε 
σε όλους η απορία. Μα γιατί θυμήθηκε τον Σημίτη 
ο πρωθυπουργός; Αυτή ήταν η πρώτη καρδάρα 
που κλώτσησε ο Τσίπρας. Αυτό ήταν το λάθος.
Η δεύτερη ήταν εκείνη της Εκκλησίας. Σπανί-
ως ένας πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης 
είχε τέτοια ευκαιρία. Να διατηρεί, δηλαδή, πο-
λύ καλές σχέσεις με τον αρχιεπίσκοπο, αλλά και 
η συγκυρία να επιτρέπει μία συμφωνία επί του 
μείζονος ζητήματος που αφορά πρωτίστως την 

Ιεραρχία. Δηλαδή, την εκκλησιαστική περιου-
σία. Η νομική ρύθμιση του 2013 κατέληξε άδοξα. 
Κανένα εκ των φιλέτων της Εκκλησίας δεν αξιο-
ποιήθηκε. Οι ιεράρχες δεν πρόσφεραν τίποτε σε 
μία προσπάθεια να ρυθμίσουν πρώτα αποχαρα-
κτηρισμούς και νομιμοποιήσεις προβληματικών 
ακινήτων στον Λαιμό της Βουλιαγμένης, την τε-
ράστια έκταση μεταξύ Βάρης και Βάρκιζας κ.λπ. 
Επιχειρήθηκε, δηλαδή, εκ μέρους της Εκκλησίας 
ένας άγονος εκβιασμός χωρίς αποτέλεσμα. Με 
λίγα λόγια, προ του αδιεξόδου, η Ιεραρχία θα υι-
οθετούσε άνετα μία νέα διευθέτηση, η οποία θα 
έφερνε λεφτά στα ταμεία της. Όπως το «Ταμείο», 
που πρότεινε ο Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός υπέπεσε σε ένα βασικό (δεύ-
τερο) λάθος. Επικέντρωσε στη μισθοδοσία, διότι 
συνθηματολογικά τον βόλευε. Θα μπορούσε να 
συσπειρώσει την «Αριστερά του Κυρίου» στην 
Κουμουνδούρου. Θα μπορούσε και να διαδρα-
ματίσει ρόλο «κράχτη» με την προαναγγελία των 
10.000 προσλήψεων στο Δημόσιο. Ο αρχιεπί-
σκοπος προφανώς και είχε προβλέψει τις αντι-
δράσεις. Η μισθοδοσία, όμως, δεν είναι το μείζον 
για την Εκκλησία. Η εκμετάλλευση της περιουσί-
ας και το αβγάτισμά της είναι το ζήτημα.

Οι Καπουλέτοι του Μαξίμου
Η βιασύνη και κυρίως η σπουδή να εμφανιστεί η 
Συμφωνία ως μέγα πολιτικό σόου έφερε τα πά-
νω κάτω. Η ΝΔ κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο 
αντέδρασε θετικά. Έστω και με κρύα καρδιά. Στη 
συνέχεια συμπαρατάχτηκε με τα πιο συντηρητι-
κά στοιχεία της Ιεραρχίας, διότι οσμίστηκε «πολι-
τικό τζόγο». Ο Τσίπρας αναγκάστηκε να βγει στην 
αντεπίθεση προαναγγέλλοντας μονομερή νομι-
κή ρύθμιση εκ μέρους της Πολιτείας του θέματος 
της μισθοδοσίας. Η καρδάρα είχε πια ανατραπεί.
Υφίσταται ένα μείζον ζήτημα που περνά απα-
ρατήρητο από όσους εξαντλούνται να παρακο-
λουθούν την επικαιρότητα. Τα βασικά ζητήματα 
αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ερήμην 
θεσμών και κοινωνικών - πολιτικών εταίρων. Η 
Συμφωνία των Πρεσπών, το Αλβανικό Πακέτο, 
η Συμφωνία με την Εκκλησία, τα Ελληνοτουρ-
κικά, προετοιμάστηκαν, διαμορφώθηκαν ή δι-
αμορφώνονται και προωθούνται εν κρυπτώ. 
Ωσάν η Ιστορία να εξελίσσεται αποκλειστικά 
μέσω συνεννοήσεων σε υπόγειες κρύπτες. Τα 
αποτελέσματα είναι «θεαματικά». Οι «Πρέσπες» 
απορρίπτονται από ένα μεγάλο ποσοστό της 
κοινής γνώμης, αφού πρώτα κινητοποιήθηκε 
αναζωογονημένο το συντηρητικότερο και ακρο-
δεξιότερο κομμάτι της κοινωνίας. Η Συμφωνία 
με την Εκκλησία απορρίπτεται διότι δόθηκε 
χώρος και χρόνος για τη διαμόρφωση μπαράζ 
συσχετισμών. Το «Αλβανικό» καταδικάστηκε να 
αποτύχει ήδη από το στάδιο της προετοιμασίας 
του. Τα «χωρικά ύδατα» κάηκαν από την πρωτο-
φανή επιπολαιότητα του χειριστή της υπόθεσης. 
Το ζήτημα «Novartis - Φάρμακο» καταλήγει να 
ξεφουσκώσει ως μία δυνητικά εφικτή δικαστική 
έρευνα. Πυροδοτείται από το πουθενά «Ζήτημα 
Σημίτη» με την προσφιλή μέθοδο της «δικαστι-
κής ή παραδικαστικής παρέμβασης». Από «ανε-
ξάρτητη (;)» η Δικαιοσύνη εμφανίζεται και πολιτι-
κά παρεμβατική, δηλαδή ο κριτής εξελίσσεται σε 
παρεμβατικό πολιτικό εργαλείο. Την ώρα μάλι-
στα που η Εισαγγελία Διαφθοράς σπαράσσεται 
από ενδο- οικογενειακή διαμάχη κορυφής. Όλα 
τα παραπάνω με τη μέθοδο των παραπολιτικών 
διαρροών ως κερασάκι στην τούρτα.
Ερώτημα: Αυτός ο τρόπος διαχείρισης των κοι-
νών έχει κάποια σχέση με τη Republique ή απο-
τελεί ολοκληρωτική επαναφορά της φλωρεντί-
νικης ίντριγκας με όρους βαλκανικούς;   
Φαίνεται πως εκεί στο Μαξίμου είτε απουσιάζει ο 
κεντρικός σχεδιαστής είτε αυτός που σχεδιάζει 
είναι γνήσιος απόγονος των Καπουλέτων της 
Βερόνας. Χωρίς καμία τύχη, ωστόσο. A

Πολιτική
Ο Σαούλ Τσίπρας και το ναυάγιο της δίωξης Σημίτη

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη
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Eκδότης-διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική διεύθυνση διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
επιμέλεια  Ύλης Δήμητρα Γκρους

 
 διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης 

άρχισυντάκτης  Γιάννης Τσάκαλος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αλικάκος, 
Ν. Αργυροπούλου, Μ. Βελέντζας,  

Ντ. Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  
N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης,  

A. Γκόρου, Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης,  
Γ. Δημητρακόπουλος, Φ. Δημητριάδη, Θ. Ευθυμίου, 

N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Σ. Ζιώγου, Κ. 
Καϊμάκης, K. Καμπόσου, Δ. Καραθάνος, M. Kοντοβά,  
Ε. Κυριακίδου, Μ. Μαρμαρά, Δ. Μαστρογιαννίτης,  

Β. Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, 
Γ. Νένες, Ευτ. Παλλήκαρης,  

Π. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παναγοπούλου,  
Ν. Παπαηλιού,  Γ. Παυριανός, Κ. Περρή,  

K.Ρήγος, Ε. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου, 
Ευ. Τσαβδάρη, Σ. Tσιτσόπουλος,  

Δ. Φύσσας, Σ. Χαραμή, Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

Β. Γκογκτζιλάς, art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας Δ. Βούτσας, Κώστας Αμοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Γιάννης Οικονόμου

 
Group Advertising Manager 

Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr
Advertising Manager Ξένια Κατσιούλα

Direct Market Μαρίνα Β. Γεωργοπούλου, 
Στεφανία Μουστάκη, Βασίλης Ζαφειρούλης, 

Κρύστα Φωτεινοπούλου, Ιωάννα Παπαγεωργίου
υποδοχή διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr  
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

διεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Μαρία Καραχοντζίτη, 

Γιώργος Άνθης, Μαίρη Λυκούση

διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

διανομή: Free Sunday

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Aγγελίες: 210 3617. 369   

Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής,  
μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:  

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Έµαθες για 
την ISIC;
Η Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα 

που σε πάει παντού!

Κάθε χρόνο εκατομμύρια 
μαθητές, σπουδαστές 

και φοιτητές χρησιμοποιούν 
την ISIC για να 

εξοικονομήσουν χρήματα, 
αφού επωφελούνται 

από σημαντικές εκπτώσεις 
σε προϊόντα, εισιτήρια 

και υπηρεσίες στην Ελλάδα 
και σε 133 χώρες 

σε όλο τον κόσμο.

ISIC GREECE: Φιλελλήνων 4, Πλατεία Συντάγµατος, Aθήνα, 2103232915, www.isicgreece.gr

κάρτα ISIC προσκοµίζοντας µια φω-

τογραφία ταυτότητας, το πάσο σου (ή 

µια βεβαίωση σπουδών του τρέχοντος 

έτους), την ταυτότητά σου και €15 που 

είναι η ετήσια συνδροµή, στα γραφεία 

της ISIC Greece στο Σύνταγµα. Η ISIC 

ισχύει για 16 µήνες (από 1/9 του έτους, 

µέχρι 31/12 του επόµενου έτους).

Εναλλακτικά µπορείς να κάνεις 

αίτηση online στην ιστοσελίδα 

της ISIC (www.isicgreece.gr) ή να 

επισκεφθείς ένα από τα καταστήµατα 

Cosmote - Γερµανός σε όλη την Ελλάδα.

Tα οµορφότερα χρόνια της ζωής σου 

είναι τα φοιτητικά. Είτε σπουδάζεις 

στη χώρα σου είτε σε µια ξένη χώρα, 

σου δίνεται η δυνατότητα να ανακα-

λύψεις καινούρια µέρη και κουλτού-

ρες, να κάνεις νέους φίλους και να α-

ποκτήσεις καινούριες δεξιότητες. Μια 

από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για 

τους φοιτητές, όµως, είναι να ανταπε-

ξέρχονται στις καθηµερινές οικονοµι-

κές ανάγκες της ζωής τους. 

Η ∆ιεθνής Φοιτητική Ταυτότητα ISIC 

είναι η τέλεια λύση για να περιορίσεις 

τα έξοδά σου.

Η ISIC είναι  η µοναδική ταυτότητα που 

πιστοποιεί τη φοιτητική σου ιδιότητα 

και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και σε 

133 χώρες σε όλο τον κόσµο. 

Κάθε χρόνο, εκατοµµύρια µαθητές, 

σπουδαστές και φοιτητές χρησιµο-

ποιούν την ISIC για να εξοικονοµή-

σουν χρήµατα, αφού επωφελούνται 

από σηµαντικές εκπτώσεις σε προϊό-

ντα, εισιτήρια και υπηρεσίες. 

Η ιστορία

Σε ηµερίδα του ∆ιεθνούς Φοιτητικού 

Συνεδρίου (ISC) στην Κοπεγχάγη το 

1953, οι Εθνικές Ενώσεις Φοιτητών 

αποφάσισαν τη δηµιουργία της 

∆ιεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας 

(ISIC) προκειµένου να διευκολύνονται 

οι φοιτητές όταν ταξιδεύουν. 

Από το 2016, η ISIC έχει αποκλειστικό 

αντιπρόσωπο στη χώρα µας, την ISIC 

Greece (www.isicgreece.gr), η οποία 

εµπλουτίζει και αναπτύσσει τα προνόµια 

και τις εκπτώσεις που δικαιούνται 

οι φοιτητές-κάτοχοι της κάρτας.

Παροχές

Η κάρτα ISIC προσφέρει περισσότερες 

από 150.000 εκπτώσεις στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό, όπως εισιτήρια τρένου, αε-

ροπλάνου και πλοίων, ΚΤΕΛ, εστιατόρια, 

µουσεία, hostels, ξεναγήσεις, θεάµατα, 

καταστήµατα και εµπορικά κέντρα, ιατρι-

κές εξετάσεις, ταξιδιωτικά πακέτα, µπαρ, 

κινηµατογράφους, camping, σχολές ξέ-

νων γλωσσών και πολλά ακόµα. Από την 

ξενάγηση στον Πύργο του Άιφελ στη 

Γαλλία µέχρι την είσοδο του µουσείου 

ΜΟΜΑ στη Νέα Υόρκη και από την κάρτα 

Time Out στο Λονδίνο µέχρι το Hard 

Rock Café στην Ιαπωνία, τα οφέλη της ISIC 

δεν γνωρίζουν σύνορα και περιορισµούς. 

Μπορείς να δεις όλα τα προνόµια 

που δικαιούσαι στην Ελλάδα στο

 www.isicgreece.gr και στις υπόλοιπες 

χώρες στο www.isic.org ή κατεβάζοντας 

δωρεάν το ISIC app (διαθέσιµο για IOS 

και android).

Πώς µπορείς να την αποκτήσεις

Αν είσαι µαθητής, φοιτητής ή σπουδαστής 

µπορείς να αποκτήσεις πολύ εύκολα την 

Top discounts στην Ελλάδα
● 50% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
 Blue Star Ferries και ANEK Lines 
●    25-50% σε ΚΤΕΛ
● Ειδική τιµή €12 στα εισιτήρια ΤΡΑΙΝΟSE 
 για Θεσ/νίκη 
● 20% στα McArthur Glen
● 10% στα McDonald’s
● ∆ωρεάν είσοδος στο Μουσείο 
 της Ακρόπολης
● 10% στα Attica
● 10% στα Forever21
● 20% στα TGI Friday’s
● 10% στα YAVA 
● 15% στα Admiral
● Ειδική τιµή €12 στα εισιτήρια ΤΡΑΙΝΟSE 
 για Θεσ/νίκη 
● Ειδική τιµή επίσκεψης €20 
 στους γιατρούς του doctoranytime.gr
● 20% στα κέντρα Ευρωγνώση
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Ένας από τους 
σημαντικότε-
ρους έλληνες 
τραγουδοποι-
ούς/ποιητές 
μιλάει στην 
A.V. για τα χρό-
νια που περ-
νούν με αφορ-
μή το «Άλσος»

Του Δημητρη  
Φύσσα

Φωτό: Θανασησ   
Καρατζασ

12 A.V. 2 - 8 ΝΟΕΜβριΟυ 2017

O Διονύσησ 
σαββοπούλοσ 
έχέι όρέξη να στηνέι 
πρόγραμματα 
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Διονύσης Σαββόπουλος, σημαντι-
κός συνθέτης, ποιητής, τραγουδο-
ποιός, περφόρμερ και παλιότερα 
τηλεοπτικός παραγωγός, «ζωντα-
νεύει» το ιστορικό «Άλσος» στο 
πολύπαθο Πεδίο του Άρεως. Ο χώ-
ρος, που ξεκινάει με επιχειρηματία 
τον Ηλία Μαροσούλη, αποκαλείται 
πλέον «θέατρο», αλλά με βάση τον 
ποικιλόμορφο σχεδιασμό του είναι 
και πολλά περισσότερα απ’ αυτό: 
χώρος συνάντησης των Αθηναίων, 
καφενείο, αναψυκτήριο, κέντρο έ-
ντεχνης και λαϊκής διασκέδασης, 
εστία «νέων ταλέντων», χώρος 
stand up comedy, θέατρο σκιών 
(Καραγκιόζης) κι όχι μόνο. 

Με αφορμή την πρεμιέρα, που είναι στις 22 Νοεμβρί-
ου, τον συναντήσαμε στο γραφείο του, στις νότιες 
παρυφές του Λυκαβηττού. Πρόκειται για έναν καλό-
γουστο χώρο, όπου κυριαρχούν αντικείμενα τέχνης: 
ένα πιάνο και άλλα μουσικά όργανα, λογοτεχνικά βι-
βλία (εντυπωσιακά πολλή νεοελληνική ποίηση), ένα 
τζουκ μποξ, πίνακες και σχέδια, φωτογραφίες και α-
ναπαυτικά έπιπλα. Εδώ έγινε η συζήτησή μας. 

Τι σημαίνει για σας τον ίδιο το ότι ξανανοίγει το «Άλ-
σος», αλλά και για το Πεδίο του Άρεως; «Σημαίνει ότι 
ξανανοίγει ένας χώρος αγαπημένος, πανέμορφος κι 
αυτό που λέμε ιστορικός. Είναι πολύ στενάχωρο να 
είναι όλα κλειστά εκεί, απαξιωμένα κι αποξενωμένα 
από τους ίδιους τους Αθηναίους. Μπορώ να πω ότι ξα-
νανοίγουμε το ª Άλσοςº  σαν ένα πρώτο δειλό βήμα για 
την ανάκτηση του κέντρου της πόλης. Πρέπει βέβαια 
να γίνουν πολλά ακόμα βήματα κι απ'  όλες τις πλευρές. 
Ας συμφωνήσουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι σε κάποιο 
μίνιμουμ πρόγραμμα για το ξαναζωντάνεμα του Κέ-
ντρου, ώστε ο ψηφοφόρος να ξέρει πως όποιος και 
να βγει, ορισμένα απαραίτητα πράγματα θα γίνουν. Αν 
ζωντανέψει το Κέντρο, θα ζωντανέψει όλη η Αθήνα». 

Καθώς τον άκουγα να μιλάει, σκεφτόμουν πως ο άν-
θρωπος αυτός, γεννημένος τον Δεκέμβρη του 1944 
(το λέει στο τραγούδι του «Γεννήθηκα στη Σαλονίκη»), 
δεν δείχνει διόλου τα 74 χρόνια του. Είναι ευκίνητος και 
ζωηρός, με το μυαλό του «ξυράφι». Μιλάει, αλλά ταυτό-
χρονα σε ζυγιάζει, ώστε να είναι βέβαιος ότι καταλαβαί-
νεις επακριβώς αυτό που θέλει να σου πει. Σκεφτόμουν 
επίσης ότι έχω το σύνολο της δισκογραφίας του, όχι 
απλά σε άλμπουμ βινυλίου, αλλά ακόμα και σε μερικά 
παμπάλαια σαρανταπεντάρια, και τόσες δεκαετίες τ'  
ακούω και τ'  αγαπώ. Από εκεί έφτασα στο σήμερα...

Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα; «Το ª Άλσοςº  θα 
δουλεύει κάθε μέρα κι όχι μόνο τα Σάββατα. Θα δου-
λεύει από το πρωί ως καφενείο για τους ανθρώπους 

που κάνουν τη βόλτα τους, τις Κυριακές τα μεσημέρια 
θα έχουμε Καραγκιόζη με τον Άθω Δανέλλη, τα προ-
γράμματα θα αρχίζουν στις 21.00 και θα τελειώνουν 
πριν τα μεσάνυχτα. Εγώ θα παίζω Σαββατοκύριακα, 
τις Πέμπτες θα παρουσιάζω νέους ομοτέχνους, την 
Παρασκευή η Λίνα Νικολακοπούλου έχει οργανώσει 
λαϊκό πάλκο με «Τα πιο ωραία λαϊκά», τις Τετάρτες θέα-
τρο μετά τα Χριστούγεννα, τις Τρίτες stand up comedy 
και τις Δευτέρες θα αρχίσουμε με τον Christian Ronig, 
που παίζει Τσιτσάνη και άλλους στα γερμανικά». 

Ειδικά το πρόγραμμα της Πέμπτης ενώνει το «Άλσος» 
με το παρελθόν του, από την εποχή που ο Γιώργος Οι-
κονομίδης παρουσίαζε εδώ «νέα ταλέντα» (και με ταυ-
τόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση, όπως θυμούνται 
όλοι οι παλαιοί Αθηναίοι), προωθώντας πολυάριθμους 
νέους καλλιτέχνες στο δύσκολο ξεκίνημά τους. Κι ο 
ίδιος ο Σαββόπουλος υπήρξε κάποτε νέος, δεκαοχτά-
χρονος καλλιτέχνης, που είχε κατέβει από τη Θεσσα-
λονίκη στην Αθήνα για να βρει τη (μουσική) τύχη του. 

Πόσο νερό έχει κυλήσει στο αυλάκι της καλλιτε-
χνικής σας πορείας από την εποχή του «Φορτη-
γού» μέχρι σήμερα; «Ούτε που το κατάλαβα πώς 
πέρασαν τόσα χρόνια. Από μια μπουάτ στην Πλάκα 
με 80 καρεκλάκια βρέθηκα στο Ολυμπιακό Στάδιο με 
80.000 κόσμο στις κερκίδες. Πώς έγινα καθηγητής 
Μουσικολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πώς μου φό-
ρεσαν την τήβεννο του επίτιμου διδάκτορα της Φιλο-
σοφικής του Α.Π.Θ. (σ.σ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης), πώς θα κάνω τώρα τον κομφερανσιέ 
στο ª Άλσοςº  ούτε που το κατάλαβα». 

Του θύμισα το στίχο του «Και να που πάλι βγάζω δί-
σκο», ρωτώντας τον αν έχει σκοπό να γράψει νέα τρα-
γούδια. Η απάντηση άμεση και κοφτή:  «Δεν έχω όρε-
ξη για γραψίματα, έχω όρεξη να στήνω προγράμματα 
και να παίζω. Έχω γίνει πολύ καλός σε αυτό. Μάλλον 
περνάω μια πιο εξωστρεφή φάση». 

Καθώς έχετε περάσει τη ζωή του μεταξύ Θεσσα-
λονίκης και Αθήνας, μπορείτε να επιχειρήσετε 
μια σύγκριση των δύο πόλεων από προσωπική 
σκοπιά; «Η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγαλούπολη με 
οικειότητα και ζεστασιά χωριού. Αντιθέτως η Αθήνα 
είναι μεγαλούπολη χωρίς αυτό το προτέρημα. Απ'  την 
άλλη μεριά πρέπει να πω ότι εδώ την Αθήνα άκουσα 
για πρώτη φορά καλό λόγο γι'  αυτά που φτιάχνω. Σαν 
να ήταν έτοιμη να με ακούσει. Ενώ στη Θεσσαλονίκη 
με κοίταζαν με απορία το ' 62 και το ' 63». 

Ποια είναι η γνώμη σας για την κατάσταση στη 
σύγχρονη ποιοτική μουσική; «Οι νέοι ομότεχνοι 
είναι πιο καταρτισμένοι από εμάς. Εμείς ήμασταν κά-
πως ερασιτέχνες. Ενώ οι καινούργιοι έβγαλαν πανεπι-
στήμια, ωδεία, μιλούν ξένες γλώσσες, εμείς ούτε στο 
Lower δεν φτάσαμε. Τους λείπει όμως η αμεσότητα, 
λες και είναι μακριά από τον κόσμο των αισθημάτων 
τους. Αλλά όσοι τον συναντούν αυτόν τον κόσμο, λά-
μπουν. Δείτε τον Μαραβέγια, τον Χαρούλη, την Καρα-
κώστα, την Ίκαρη, την Πολέμη, αλλά και τους τραγου-
δοποιούς σαν τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τον 
Λεωνίδα Μπαλάφα, τον Παύλο Παυλίδη...»

Κλείνοντας, η συζήτηση πήγε στη γενικότερη συλ-
λογική κατάσταση γύρω μας. Η απάντησή του ήταν 
μια πρόσκληση για ενδοσκόπηση και μη επίρριψη ευ-
θυνών κατά αλλοτρίων... «Μα και τα καλά και τα κακά 
της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής μας πραγ-
ματικότητας, είμαστε εμείς, είναι μέσα μας. Όταν θα 
πάψουμε να δείχνουμε τον απέναντι, ότι τάχα αυτός 
φταίει για όλα, τότε θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα 
για να τελειώνει ο πόνος και να βελτιωθεί η πολιτική, 
κοινωνική και οικονομική μας πραγματικότητα». 

Τον ευχαρίστησα, αποχαιρέτησα τον καλλιτέχνη και 
τη γλυκύτατη βοηθό του. Η φθινοπωρινή νύχτα με 
τύλιξε, καθώς γύριζα στην εφημερίδα, για να ετοιμά-
σω το κομμάτι αυτό. A

O Διονύσησ 
σαββοπούλοσ 
έχέι όρέξη να στηνέι 
πρόγραμματα 

Ιnfo
«Θέατρο  Άλσος», 

Ευελπίδων 4, βόρεια 
πλευρά του Πεδίου 

του Άρεως, Κυψέλη. 
Από Πέμπτη, 29 Νοεμ-

βρίου. Προπώληση: 
-www.ticketservices.
gr & tickets.public.gr 

-σε όλα τα καταστή-
ματα PUBLIC 
-εκδοτήριο: 

Πανεπιστημίου 39, 
Στοά Πεσμαζόγλου 

- τηλεφωνικά: 
2107234567
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άθ ε τ αι  σ τ ο  σ α λονά κι 
του δισκοπωλείου / label 
Imantas περιστοιχισμένος 
από cd και βινύλια, καπνί-
ζει τσιγάρα slim και μιλάει 
έντονα για μουσική. Είναι 
73 ετών αλλά έχει το drive 
νεότερου ανθρώπου, πι-
στός «μαλλιάς», φορά μία 
μαύρη φόρμα με καπιτονέ 
τσέπες, γυαλιά με κόκκινο 
σκελετό και ένα δερμάτινο 
bomber jacket. Mπορεί να 
τον φανταστεί κανείς με 
την ίδια ευκολία να βρίσκε-
ται πίσω από την ντραμς, 
αλλά και πάνω από το τρα-

πέζι του μπιλιάρδου (η δεύτερη μεγάλη του 
αγάπη μετά τη μουσική ή μήπως πάνω από 
αυτή;). 
Ο Λουκάς Σιδεράς αυτοπροσδιορίζεται ως 
ροκάς και σήμερα, αλλά και τότε, το 1967, 
όπου μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασί-
ου και τον Ντέμη Ρούσσο ίδρυσαν τους 
Aphrodite’s Child. «Ήμουν, ας πούμε, ο πιο 
ροκάς από τους τρεις», θα αναφέρει αρκε-
τές φορές ο πάλαι ποτέ ντράμερ του σχή-
ματος. 
Πώς είναι να ζεις υπό το βάρος της κληρο-
νομιάς των Aphrodite’s Child, ειδικά αν δεν 
την έχεις εξαργυρώσει; Τον Λουκά Σιδερά 
διακρίνει μία ειλικρίνεια. Δεν είναι επίπλα-
στα ταπεινός. Στρέφει το χαρακτηριστικό 
του βλέμμα –που εικάζω ότι εκατοντάδες 
κορίτσια θα ερωτεύτηκαν μέσα από τα εξώ-
φυλλα των δίσκων τoυ συγκροτήματος– και 
χαμογελάει όταν ακούει κάτι κολακευτικό 
για τους Aphrodite’s Child, χαίρεται εμφα-
νώς για τον αντίκτυπο που έχουν, περήφα-
νος που υπήρξε κομμάτι του θρύλου. Είναι 
όμως πλήρως συνειδητοποιημένος για τα 
χρόνια που έχουν περάσει, τις διαφορετι-
κές πορείες και τις αποφάσεις που πήραν 
τα τρία μέλη της μπάντας. Επιχειρεί μια 
καταγραφή της ιστορίας τους, χωρίς ίντρι-
γκες και μεγαλοστομίες, αλλά με πολλά bits 
and pieces της καριέρας τους και άφθονο 
ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό. Η αλήθεια 
είναι πως αυτή τη «βρώμικη δουλειά» μόνο 
ο Λουκάς Σιδεράς μπορούσε να την κάνει. 
Ίσως αυτό να ήταν το πεπρωμένο του, μία 
έννοια που ο ίδιος αρέσκεται να αναφέρει 
συχνά αναφορικά με τη βραχύχρονη, μα 
αξεπέραστη πορεία των Aphrodite’s Child.

«Έγραψα την ιστορία των Aphrodite’s Child 
όπως την έζησα. Αφορά αποκλειστικά τη 
μουσική, το βιβλίο τελειώνει με την κυκλο-

φορία του “666”. Τα προσωπικά του καθενός 
μας δεν αφορούν τον κόσμο», ξεκαθαρίζει. 
Η συγγραφή του βιβλίου πήρε γύρω στους 
9 μήνες. «Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή – 
δεν είμαι άλλωστε συγγραφέας». Ούτε στο 
βιβλίο ούτε και σε αυτή τη συνέντευξη θα 
μάθουμε αν τελικά ηχογράφησαν υπό την 
επήρεια κάποιας ουσίας την κορυφαία τους 
στιγμή, το «666». Ούτε πώς ηχογραφήθη-
κε το περιβόητο «Infinity» με τα οργασμικά 
φωνητικά της Ειρήνης Παππά, ούτε οτιδή-
ποτε άλλο μπορεί να μοιάζει με gossip. Η 
σύντομη ιστορία των Aphrodite’s Child συ-
ναρπάζει ακριβώς επειδή την έχει κυκλώ-
σει ο μύθος. 

Aphrodite’s Child in the making 
Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Λουκάς 
και Βαγγέλης γνωρίζονται από παιδιά. Ε-
κτός του ότι είναι οικογενειακοί φίλοι, φοι-
τούν στο ίδιο σχολείο, ενώ τον Ντέμη Ρούσ-
σο τον γνωρίζει αργότερα αναζητώντας 
μπασίστα για το συγκρότημα στο οποίο 
έπαιζε τότε, τους Beatniks. Λουκάς και Ντέ-
μης θα συνυπάρξουν και στους Minis, στους 
οποίους κιθάρα παίζει ο Αργύρης «Silver» 
Κουλούρης, το παραλίγο τέταρτο Παιδί της 
Αφροδίτης. Η Ελλάδα βρίσκεται στις παρα-
μονές της Xούντας και μία γενιά μουσικών 
με μαλλιά, μούσια και ντύσιμο beatnik παί-
ζει στα κλαμπ της Φωκίωνος Νέγρη.  
«Πρώτα απ’ όλα ήταν το κράξιμο. Μας κρά-
ζανε παντού. Προχωρούσαμε στον δρόμο 
και από τις οικοδομές μας φώναζαν “σύκα” 
και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, επει-
δή είχαμε μακριά μαλλιά. Κράξιμο υπήρχε 
ακόμα και στη μικρή κοινότητα των μουσι-
κών. Τότε τα συγκροτήματα είχαν τον ρό-
λο του dj στα κλαμπ. Επιβίωνε αυτός που 
κρατούσε τον κόσμο στην πίστα από τις 10 
το βράδυ μέχρι τις 6 πρωί. Έπρεπε να έχεις 
τεράστιο ρεπερτόριο που να εναλλάσσεται 
κάθε μέρα. Ξεκινούσαμε με τζαζ και λάτιν 
και έπειτα με cover. Αυτοί που δεν έπαιζαν 
τα cover, λοιπόν, μας έκραζαν». 
Παραδέχεται πως το σχήμα, που ιδρύθηκε 
επίσημα το 1967, είχε εξαρχής στόχο την κα-
ριέρα στο εξωτερικό, δεν ήταν μία απόφα-
ση που πάρθηκε μονάχα εξαιτίας της Χού-
ντας. «Θα φεύγαμε ούτως ή άλλως, αγγλό-
φωνα τραγουδούσαμε. Στην Ελλάδα δεν θα 
λειτουργούσε». Στο διαδίκτυο αναφέρεται 
ότι ο Κουλούρης δεν ακολούθησε, καθώς 
έπρεπε να υπηρετήσει τη θητεία του. Στο 
βιβλίο ο Σιδεράς αποκαλύπτει τον πραγμα-
τικό λόγο, καθώς του είχαν εξασφαλίσει την 
πολυπόθητη αναβολή. 

Ο διαστημικός ήχος του Vangelis, 
ο ήχος των Aphrodite’s Child  
«Ο ήχος ήταν του Βαγγέλη. Το πώς διαχει-
ρίζονταν τα όργανά του ήταν παγκόσμια 
πρώτη. Χρησιμοποιούσε συγχρόνως δυο-
τρία κλαβιέ, ψάχνονταν με το έκο. Είχε έναν 
ήχο τεράστιο για την εποχή. Συν η φωνή του 
Ντέμη, βέβαια. Στις μπάντες που παίζαμε 
πριν φύγουμε για το εξωτερικό τραγουδού-
σε σε νορμάλ τόνους. Ο Βαγγέλης από το 
“Rain and Tears” τον έβαλε να τραγουδήσει 
σε πολύ υψηλούς τόνους  και αποκάλυψε 
μια ταυτότητα φωνής –την οποία φυσικά 
και διέθετε, είχε φωνάρα ο άνθρωπος– που 
την ξεχωρίζεις ανάμεσα σε 100 άλλες. Κι 
εγώ βάραγα με έναν άλλο τρόπο τα τύμπα-
να, στα slow της εποχής έδινα έναν πολύ 
πιο έντονο ήχο. Καλώς ή κακώς σε όλα τα 
γκρουπ το πρώτο λόγο έχει η φωνή, ο κό-
σμος εκεί εστιάζει. Όμως στην περίπτωση 
των Aphrodite’s Child ήταν και το υπόλοι-
πο κομμάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτό το 
γκρουπ ήταν μία ειδική περίπτωση».  

Αν ξεκινήσει κανείς τη δισκογραφία των 
Aphrodite’s Child ανάποδα και πάει από το 
«666» προς τα πίσω, θα παρατηρήσει τις 
διαφορές ανάμεσα σε αυτό και τα «End Of 
the World», «It’s Five O’Clock». «To “End Of The 
World” ήταν pop, ναι. Μετά την επιτυχία 
του “Rain and Tears”, ακολουθείς, δεν μπο-
ρείς να κάνεις αλλιώς. Για αυτό αναφέρω 
το πεπρωμένο. Για αλλού ξεκινήσαμε, αλ-
λού μας πήγε. Πάντως το “End Of The World” 
έχει κομμάτια μέσα που προϊδεάζουν για 
το “666”, όπως το “The Grass is No Green”. 
Το “It’s Five O’Clock” ήταν πιο σαλάτα, όμως 
το ομώνυμο κομμάτι, από τα pop μας, είναι 
για εμένα το καλύτερο που ηχογραφήσα-
με. Στο “666” με την επιστροφή του Αργύρη 
–μεταξύ άλλων ταλαντούχων μουσικών– ο 
κύκλος έκλεισε πολύ γλυκά. Ο ήχος ήταν 
ακριβώς αυτός που θέλαμε».  
 
Η ζωή στο εξωτερικό και η επιτυχία
Είναι πλέον όλοι εγκατεστημένοι στο Πα-
ρίσι και νούμερο ένα, με χλιδάτα γραφεία, 
λιμουζίνες, συνεντεύξεις παντού. Ζωή ροκ 
σταρ.
«Με το καλημέρα έπεφταν τηλέφωνα από 
τα γραφεία μας, τι πρέπει να κάνουμε όλη 
μέρα, ένα πρόγραμμα έξω από τη μουσι-
κή. Το πρωί έχεις μία τηλεόραση εκεί, μία 
συνέντευξη εδώ, το απόγευμα συνάντη-
ση με τους δικηγόρους και την άλλη μέρα 
να πάρεις το τρένο να πας σε άλλη χώρα 
να κάνεις εκπομπή –γιατί ο Βαγγέλης δεν 
πετούσε εξαιτίας του φόβου του για τα α-

εροπλάνα, γεγονός που δυσκόλεψε τις πε-
ριοδείες– γιατί δεν υπήρχαν τότε φυσικά τα 
βίνετοκλιπ». 
Μπορεί όμως ο ντράμερ του γκρουπ που 
έχει καθίσει στον ίδιο καναπέ με τον Σαλ-
βαντόρ Νταλί και την Αμάντα Λιρ να θυ-
μάται μονάχα το εξαντλητικό πρόγραμμα 
από τη σαρωτική επιτυχία; «Όλα αυτά που 
φαντάζεται κανείς, συνέβησαν. Ήταν στο 
Παρίσι ένα κλαμπ της μόδας τότε, Rock n’ 
Roll Circus λέγονταν, ε, σχεδόν καθημερινά 
περνούσαμε να πιούμε ένα ποτό». 

Vangelis + Demis Roussos
«Είναι ευχάριστο να είσαι κομμάτι του θρύ-
λου, τι να λέμε, ψέματα; Ήμουν τυχερός 
που συναντήθηκα με αυτά τα ονόματα. Ο 
ένας είναι κορυφαίος ηλεκτρονικός μουσι-
κός και ο Ντέμης είχε αυτή τη φωνάρα και 
πούλησε μόνος του 65.000.000 δίσκους. 
Επίσης, το συγκρότημα αυτό βασίστηκε σε 
μία βαθιά φιλία. Δεν ήταν επαγγελματική 
η σχέση μας. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε 
βριστεί». 
Λέγεται πως οι Aphrodite’s Child είναι το μο-
ναδικό ελληνικό συγκρότημα που παντού 
στον κόσμο, σε όποιο δισκάδικο κι αν πας, 
θα βρεις ένα δίσκο τους. «Ισχύει. Συνέβα-
λε και η επιτυχία των άλλων δύο. Αν ήσουν 
καινούργιος και δεν ήξερες το παρελθόν, 
έβλεπες στα πίσω βινύλια στο ράφι τους 
δίσκους των Aphrodite’s Child και έλεγες, 
«α, κοίτα, ήταν και σε μία μπάντα, φέρε κι 
αυτά».  

Πώς είναι να βλέπεις τους συναδέλφους 
σου να διαπρέπουν παγκοσμίως, να εκτι-
νάσσονται κυριολεκτικά στην κορυφή και 
η δική σου μουσική πορεία να μην εξελίσ-
σεται με παρόμοιο τρόπο; «Ε, ναι εντάξει, 
ντράμερ ήμουν, τι να κάνω; Είναι κάτι που 
δεν το γράφω στο βιβλίο, γιατί τελειώνω 
την ιστορία στο “666” και τη διάλυση του 
γκρουπ. Στο “666” τραγουδάω το κομμάτι 
“Break”, το οποίο θα μπορούσε να είναι το 
45άρι του δίσκου, είναι το μόνο κομμάτι που 
δεν έχει σχέση με την Αποκάλυψη του Ιω-
άννη. Ήταν μια ιδέα του Βαγγέλη, κάτι σαν 
αποχαιρετιστήριο. Προσπάθησα, μέσω της 
εταιρείας, να προμοτάρω αυτό το κομμάτι, 
αλλά δεν θέλησαν. Έτσι είναι το ριζικό του 
καθενός. Έκανα πολλά πράγματα μετά. Δεν 
είχαν επιτυχία, αλλά μουσικά απωθημένα 
δεν έχω». 

Info
Το βιβλίο «The Aphrodite’s Child by Lucas Sideras» 
διατίθεται αποκλειστικά από το δισκοπωλείο 
Imantas, Σαρρή 46, Ψυρρή

 50 χρόνια μετά

Ο Λουκάς Σιδεράς, που μαζί με τον Ντέμη Ρούσσο και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου ίδρυσαν 

το επιδραστικό συγκρότημα, θυμάται ιστορίες με αφορμή το βιβλίο που μόλις έγραψε

Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ  Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ  (και από το αρχείο του Λουκά Σιδερά)
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Aphrodite's Child, 1969

Ο Λουκάς Σιδεράς δίπλα στο θρυλικό «666»
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ΠΩΣ
Από υπέρβαρος και καπνιστής, ο 26χρονος από τη
∆ράµα διασχίζει την Αρκτική και τρέχει στην έρηµο 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ

ΕΧΑΣΕ
50 ΚΙΛΑ

ΑΛΛΑΞΕ Κ
Α
Ι τη ζωή του

Καθώς τρέχω 
σκέφτοµαι, 
στοχάζοµαι 

και λύνω 
προβλήµατα

ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
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«∆εν µε θεωρώ υπεραθλητή. 
Απλώς τρέχω λίγο παραπάνω» 
µας λέει ο Μάριος, που στα 26 
του διανύει αποστάσεις εκατο-
ντάδων χιλιοµέτρων στην άλλη 
άκρη του πλανήτη. Πρόσφατα 
τερµάτισε σε έναν από τους δυ-
σκολότερους αγώνες παγκοσµί-
ως, στον αγώνα 150 χιλιοµέτρων 
στην Αρκτική, σε θερµοκρασία -30 
βαθµούς κελσίου και µε διάρκεια 
39µισι ώρες. Αυτά χωρίς ύπνο, τρώγο-
ντας µόνο µπάρες δηµητριακών και σέρνο-
ντας το έλκηθρό του. Εγχείρηµα αρκετά δύσκολο, 
αν σκεφτεί κανείς ότι από τους 55 συµµετέχοντες από 
όλο τον κόσµο τερµάτισαν µόνο οι 14.

Πριν από αυτό είχε προηγηθεί ο αγώνας του Rout, 
170 χιλιοµέτρων στη Ροδόπη, αυτός των 100 χιλιοµέ-
τρων στον Όλυµπο και αρκετοί ακόµη των 80 και άνω 
στην Ελλάδα. Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την 
αρχή. Μέχρι πριν από 4 χρόνια ο Μάριος Γιαννάκου ή-
ταν ένας φοιτητής, υπέρβαρος και καπνιστής, ώσπου 
αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του. Πώς έγινε αυτό; Ό-
πως εξηγεί ο ίδιος στην ATHENS VOICE όλα ξεκίνησαν, 
όταν είδε έναν φίλο του να δίνει µάχη για να κρατηθεί 
στη ζωή. «Τα πάντα άλλαξαν για µένα µέσα µου, εγώ 
δεν είχα καµία δικαιολογία να αυτοκαταστρέφοµαι».

Οι περισσότεροι από µας φοβούνται τις αλλαγές, τα 
ρίσκα, ονειρεύονται µια σταθερή δουλειά. Μπορεί το 
παράδειγµα του Μάριου να παρακινήσει κάποιον να 
σταµατήσει και να σκεφτεί διαφορετικά, να γίνει πρω-

ταγωνιστής της ζωής του; «Ο άνθρωπος αλλάζει και 
πάντα πρέπει να δίνουµε δεύτερες ευκαιρίες στους 
άλλους και κυρίως σε εµάς τους ίδιους. ∆εν µπορώ να 
σου πω εγώ πως εµπνέω κόσµο. Θα έχω πετύχει σαν 
άνθρωπος, όµως, αν έστω και ένας που διαβάζει αυτό 
το άρθρο στο τέλος πει: θα προσπαθήσω να κόψω για 
αρχή το άτιµο το τσιγάρο».
 

Η εμπειρία της Αρκτικής
και άλλες περιπέτειες

Γιατί όµως ο Μάριος πριν από 4 χρόνια επέλεξε αντί 
για το γυµναστήριο της γειτονιάς του, τις υπεραπο-
στάσεις ως µέσο για να αδυνατήσει και να βρει τον 
εαυτό του; Σύµφωνα µε όσα µας λέει, οι µεγάλες απο-
στάσεις, η συνεχής κίνηση και πρόοδος από το σηµείο 
όπου βρισκόσουν, σου δίνει τον χρόνο να σκεφτείς 
ποιος πραγµατικά είσαι και τι θες να πετύχεις. Από την 
άλλη, η απουσία του ανθρώπου και κάθε ίχνους πολι-
τισµού, όπως συµβαίνει στην περιοχή του Αρκτικού 
Κύκλου, τα κάνει όλα πιο έντονα.

«Καθώς τρέχω, σκέφτοµαι, στοχάζοµαι και λύνω 
προβλήµατα. Αυτό απολαµβάνω. Στην Αρκτική µεγά-
λη εντύπωση µου έκανε το Βόρειο Σέλας, όπου ξεδι-
πλώθηκε πάνω από το κεφάλι µου το πρώτο βράδυ. 
Η πιο ξεχωριστή εµπειρία, όµως, που θα µου µείνει 
αξέχαστη ήταν η πρώτη φορά που έτρεξα τα πρώτα 

µου 5 χιλιόµετρα. Ένιωσα σαν να κατακτώ 
τον κόσµο, έµαθα πως χωρίς κόπο 

τίποτα δεν κατακτιέται». Όσο για 
τις απαιτητικές αποστάσεις στο 

βουνό, ο Μάριος έχει σκεφτεί 
πάνω σε αυτό και είναι κοµ-
µάτι της εµπειρίας του. «Το 
βουνό µού διδάσκει για τη 
ζωή και η ζωή µού διδάσκει 
για το βουνό. Η ζωή όµως 
δεν είναι βουνό, ούτε το 
βουνό είναι η ζωή µου».

Παρόλα αυτά, η περιπέτεια 
µάς παρασύρει πολλές φορές 

να θέλουµε όλο και πιο πολύ, 
αψηφών τας τους κινδύνους. Ο 

Μάριος µετράει ακόµα 10 δάχτυλα σε 
χέρια και πόδια παρά τα σοβαρά κρυοπαγή-

µατα σε ένα αφιλόξενο µέρος σαν την Αρκτική. «Μαζί 
µε µένα ξενυχτούν και οι δικοί µου στη ∆ράµα κάθε 
φορά. Και η δική τους προσπάθεια είναι πιο δύσκολη 
από τη δική µου». ∆εν έχουν και άδικο να ανησυχούν, 
µια που τώρα ετοιµάζεται να τρέξει στον µεγαλύτε-
ρο υπερµαραθώνιο ερήµου στον κόσµο, µήκους 270 
χιλιοµέτρων, στην έρηµο Al Marmoom. O αγώνας αυ-
τός θεωρείται από τους δυσκολότερους στον κόσµο 
καθώς οι συµµετέχοντες κουβαλάνε ένα σακίδιο µε 
όλο τον εξοπλισµό τους, έχουν να αντιµετωπίσουν 
αµµοθύελλες, ζέστη και ερπετά.

Πώς καλύπτονται τα έξοδα των ταξιδιών, της δια-
τροφής και της διαµονής του; Ο Μάριος αναζήτησε 
χορηγούς, τους εξήγησε το όραµά του και αυτοί τον 
στήριξαν. Ανάµεσα τους η The  North Face, o Μίλτος 
ζαχαροπλαστεία-catering, η εταιρία Johnnies Bier, 
η ευρωκατασκήνωση Θάσου, το V15.gr και η εται-
ρία PNOE, το ταξιδιωτικό γραφείο Caravel.
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 Ένα Όσκαρ για την Ελλάδα
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αντώνης Θεοχάρης Κιούκας μιλά για το φιλμ  

που του χάρισε το «Όσκαρ» καλύτερης τουριστικής ταινίας για το 2018

 Tου ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ

Κάντε  
αυτό τον  

πανέμορφο 
τόπο μαζί  

με ό,τι δημι-
ούργησαν  

οι άνθρωποι  
που κατοίκη-
σαν εδώ χι-

λιάδες χρόνια, 
γνωστό και 
ελκυστικό  
στα πέρατα  
του κόσμου

Α
ρχικά, συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. 
Πότε προέκυψε η συνεργασία με τον ΕΟΤ; Με 
τον ΕΟΤ συνεργάζομαι από το 2011. Έκανα τότε 
την ταινία για τα «60 χρόνια της Ιστορίας του ΕΟΤ», 
συνεχίστηκε το 2014 αρχικά με την ταινία «Greece, 

an eternal journey», μία ποιητική προσέγγιση στις θεμε-
λιώδεις αξίες του ελληνικού τουρισμού, που απέσπασε 
αρκετά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, και έπειτα με το 
«Gods, myths & heroes», μια προσπάθεια σύνδεσης του 
ελληνικού τουρισμού με την ελληνική μυθολογία αλλά 
και τη ματιά των «άλλων», των ξένων δηλαδή, στην Ελ-
λάδα. Μια ταινία εμπνευσμένη από τον Χένρυ Μίλερ και 
τον «Κολοσσό του Μαρουσιού». Τέταρτη στη σειρά συ-
νεργασία είναι η ταινία «Greece, a 365-day destination» που 
ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Σε αυτό τον ένα 
χρόνο που έχει περάσει από τότε, η ταινία απέσπασε αρ-
χικά το Βραβείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
ως η Καλύτερη Ευρωπαϊκη Ταινία για το 2017, ένα βρα-
βείο ιδιαίτερης σημασίας διότι το απένειμε μία επιτροπή 
που αποτελείτο από τους Προέδρους τον Οργανισμών 
Τουρισμού των 5 Ηπείρων και τον Πρόεδρο του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Τουρισμού. Στη συνέχεια η ταινία α-
πέσπασε άλλα 7 βραβεία σε Φεστιβάλ Τουριστικών Ται-
νιών, μέχρι το πρόσφατο εξαιρετικά σημαντικό βραβείο. 

  
Είναι μία συνεργασία που κρατάει πολύ καιρό και μά-
λιστα επιτυχημένη. Πού το αποδίδετε; Πρέπει να σας 
πω ότι αυτή η μακρόχρονη συνεργασία έχει χαρακτηρι-
στικά που δεν τα συναντώ συχνά στην επαγγελματική 
μου ζωή. Ξέρετε, ενώ αν κάποιος έχει να αντιμετωπίσει 
ένα θέμα υγείας π.χ. ή ένα νομικό θέμα αισθάνεται την 
ανεπάρκειά του και αναζητά τον ειδικό και μάλιστα τον 
καλύτερο και παραδίδεται στα χέρια του, εδώ στην Ελ-
λάδα στα θέματα του πολιτισμού και της επικοινωνίας 
όλοι είναι ειδικοί, όλοι έχουν άποψη κι όλοι ξέρουν ποιο 
είναι το καλύτερο. Ε, λοιπόν, ο ΕΟΤ δεν είναι έτσι, απο-
τελεί εξαίρεση. Είναι μια συνεργασία εποικοδομητική, 
δημιουργική, όπου το κάθε μέρος κρατάει τον ρόλο του, 
χωρίς συγχύσεις, χωρίς να υπάρχει το γνωστό και κατα-
στροφικό «εγώ τα ξέρω όλα» και για αυτό νομίζω έχουν 
παραχθεί αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Ιδίως στην 
τελευταία ταινία η συνεργασία μας με την υπουργό, την 
Έλενα Κουντουρά, παρόλο που δεν ανήκω στον ευρύτε-
ρο πολιτικό της χώρο, υπήρξε υποδειγματική και επαγ-
γελματική, πράγμα σπάνιο για τον δημόσιο τομέα στην 
Ελλάδα, ιδίως στις μέρες μας.  

Σχεδιάζετε κάτι για τη συνέχεια μετά τα διεθνή βρα-
βεία που απέσπασε η ταινία; Αυτό τον καιρό συνεργά-
ζομαι με το Μουσείο της Ακρόπολης και με το Άγιο Όρος 
για την παραγωγή ταινιών παρουσίασης και προβολής 
του έργου τους. Δύο πρότζεκτ που είναι δύσκολα, απαι-
τητικά αλλά πολύ γοητευτικά. Ελπίζω να τα φέρω εις πέ-
ρας με επιτυχία. Έχω όμως ένα όνειρο και προσφέρομαι 
να το υλοποιήσω. Σύντομα ελπίζω να έχω την ευκαιρία 

να το παρουσιάσω στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, την υπουργό την κ. Μυρσίνη Ζορμπά, τον 
υφυπουργό τον κ. Κώστα Στρατή και τη Γενική Γραμμα-
τέα του Υπουργείου, την κ. Μαρία Βλαζάκη. Αφορά στη 
δημιουργία μίας αντίστοιχης ταινίας με το «Greece, a 365-
Day destination» με ό,τι σημαντικότερο έχει παράγει αυ-
τός ο τόπος, την πολιτιστική μας κληρονομιά, υλική και 
άυλη. Με έναν τρόπο εντελώς πρωτότυπο, σύγχρονο, 
μοντέρνο, που θα απευθύνεται στις μελλοντικές γενιές 
και που θα κάνει ελπίζω τους νέους όλου του κόσμου 
να γοητευτούν, να θελήσουν να έρθουν σε επαφή και 
να αγαπήσουν ό,τι σημαντικότερο έχει δημιουργήσει ο 
άνθρωπος στο πέρασμά του σε αυτό τον πλανήτη. Για να 
κατορθώσουμε να έχουμε ένα εισιτήριο ανά τουρίστα 
επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Η 
εικοσάχρονη συνεργασία μου με το Μουσείο των Βα-
σιλικών Τάφων στη Βεργίνα, το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας, τον αρ-
χαιολογικό χώρο της Δήλου, τη Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή και το Μουσείο της Ακρόπολης για την παραγωγή 
ταινιών και η αγάπη μου για την πολιτιστική κληρονομιά 
με κάνουν αισιόδοξο ότι το σχέδιο θα πετύχει. Εξάλλου το 
περίπτερο που σχεδίασα και υλοποίησα για το Ταμείο Αρ-
χαιολογικών Πόρων στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης ήταν σε αυτή την κατεύθυνση και βραβεύτηκε.  
  
Τι ήταν αυτό που έκανε την καμπάνια να ξεχωρίσει; 
1. Το γοητευτικό σκηνικό που λέγεται Ελλάδα. 2. Η σύν-
θεση μιας απλής, προσιτής αλλά και ποιητικής αφήγη-
σης που μιλάει τόσο στην καρδιά όσο και στο μυαλό. 3. 
Το ξάφνιασμα από την εικόνα μιας παντελώς άγνωστης 
Ελλάδας, ντυμένης με τα χρώματα του φθινοπώρου ή 
σκεπασμένης με χιόνι. 

Έστω ότι γίνεστε για μία ημέρα υπουργός Τουρισμού. 
Ποιες θα ήταν οι 3 πρώτες σκέψεις σας; Σκέψεις χιλιά-
δες. Πράξη μία. Θα καλούσα τους ειδικούς, τους εγνω-
σμένα επιτυχημένους, και θα τους έδινα μία οδηγία: Κά-
ντε αυτό τον πανέμορφο τόπο μαζί με ό,τι δημιούργησαν 
οι άνθρωποι που κατοίκησαν εδώ χιλιάδες χρόνια, γνω-
στό και ελκυστικό στα πέρατα του κόσμου, σε κάθε άν-
θρωπο που κατοικεί πάνω στη γη. Κάντε τους να ονει-
ρεύονται να έρθουν όλοι εδώ. Προστατεύοντας, όμως, 
ταυτόχρονα αυτό το αναντικατάστατο κεφάλαιο ως κό-
ρη οφθαλμού.  A

Ξεκίνησε από τα Μετέωρα και συνέχισε με 
Κρήτη, Ήπειρο, Δωδεκάνησα και φυσικά τις 
αγαπημένες του Κυκλάδες. Μέσα σε 3μισι 
λεπτά ήρθε από την Αθήνα και από εκεί ταξί-
δεψε ως τη Βιέννη, για να πάρει το «Όσκαρ» 
καλύτερης τουριστικής ταινίας για το 2018 
και να αναδείξει τις «μυστικές» ομορφιές 
της Ελλάδας σε όλο τον πλανήτη. Ο Αντώνης 
Θεοχάρης Κιούκας άφησε για λίγο τα ντοκι-
μαντέρ του και μας μίλησε για τα σχέδιά του, 
την επιτυχημένη συνεργασία με τον ΕΟΤ και 
όλα εκείνα που έφεραν την καμπάνια με τίτλο 
«Greece - A 365 Day Destination» στην κορυ-
φή του «People’s Choice Award World’s Best 
Tourism Film 2018» της CIFFT (International 
Committee of Tourism Film Festivals) 

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr

«Greece - A 365 Day Destination»:
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On the road again

>>

AV

ξορθολογίζεται η αυτοκίνηση; Και εάν ναι, πόσο 
µέλλον είναι το σήµερα; Γίνονται πιο τολµηρά τα 
σχέδια των αυτοκινήτων; Αν ρίξουµε µία προσε-
κτική µατιά στα εποχούµενα αντικείµενα που κυ-

κλοφορούν σήµερα στους δρόµους, θα διαπιστώσουµε ότι τα 
εργοστάσια έκαναν pause στην εξέλιξη των σχεδίων των αυ-
τοκινήτων και έχουν πέσει µε τα µούτρα στη συνδεσιµότητα… 
Θέλουµε να είναι τα αυτοκίνητα η επέκταση του σπιτιού µας; 
Πόσες ώρες προορίζουµε να περνάµε σε αυτά; Και θα υπάρχει 
διαφορά;
Με ενδελεχή µατιά θα καταλήγαµε ότι το σήµερα, που αύριο 
δεν θα είναι µέλλον, αλλά χθες, δείχνει να βρίσκεται σε ένα 
µετέωρο βήµα. Κανένας δεν γνωρίζει αν η αυτοκίνηση θα έχει 
κάποια και πόσα από τα σηµερινά χαρακτηριστικά. Απλά για-

τί σήµερα είναι ένα σταυροδρόµι.
Συστήµατα κίνησης, ηλεκτρονική εποχή, συνδεσιµότητα, και 
εκεί που πάµε να ξεχάσουµε τι θα πει ενεργητική και απολαυ-
στική οδήγηση, ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια εντυπωσιακά 
αυτοκίνητα που ακόµη µας προσφέρουν ευχαρίστηση και µας 
θυµίζουν ότι αυτοκίνηση ίσον ελευθερία.
Μας θυµίζουν και την οµορφιά! Που εκφράζεται µε κυρίαρχο 
στοιχείο τη γυναικεία προσωπικότητα! Άλλωστε, δεν συµ-
φωνήσαµε; Οι άντρες επιλέγουν αυτοκίνητα και οι γυναίκες 
αποφασίζουν. Και σπάνια πέφτουν έξω! Αυτοκίνητο όµως δεν 
σηµαίνει µόνο µετακίνηση για τις καθηµερινές µας ανάγκες, 
αλλά και ταξίδια. Που, πλέον, δεν κάνουµε. Τουλάχιστον όχι 
όσο θα έπρεπε. ∆εν θέλουµε γιατί δεν επιθυµούµε να µιλάµε 
µε τον διπλανό µας, ή δεν έχουµε κίνητρα; A

Η φωτογραφία 
είναι από το 
οικογενειακό 
album της Jane 
Βirkin και 
αποτυπώνει ένα 
road trip που έκανε 
µε τον Serge 
Gainsbοurg το 1969 
στη ΒρετανίαE

ΕΠΙΜΕ ΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡ ΩΜΑΤΟΣ Θ ΩΜΑ Σ Κ.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ



K

Κι αν χειµωνιάσει; (ìÛíå, ôñòáÉ)
Το να µιλάµε για σκληρές χειµωνιάτικες συνθήκες στη χώρα µας, όπου η ηλιοφάνεια ξεπερνά τα 2/3 των ηµερών 

µιας χρονιάς, είναι προφανώς προϊόν υπερβολής. Ωστόσο ποτέ δεν ξέρεις, οπότε ας γνωρίζουµε τα βασικά.
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

αλό το χιόνι και οι εκδροµές και οι 
βόλτες στα όρη και τα βουνά, πλην, 
όµως, οι χειµωνιάτικες οδηγικές 
συνθήκες καθιστούν πιο απαιτητι-

κή, προσεκτική και το κυριότερο αµυντική 
την οδήγησή µας. Και δεν χρειάζεται να ζει 
κάποιος στη σαξονική γεωγραφική ζώνη για 
να «δικαιούται» να µιλάει για απαιτητικές 
χειµωνιάτικες συνθήκες. Ίσα-ίσα που σε χώ-
ρες σαν την Ελλάδα, όπου οι κάτοικοι είναι 
ασυνήθιστοι σε τέτοιες συνθήκες, µόνο «µία 
σταγόνα» είναι αρκετή να προκαλέσει χάος – 
πόσο µάλλον να χιονίσει για τα καλά. 

Τι οφείλουµε να γνωρίζουµε;

Ιδιαίτερα τον χειµώνα, επιβάλλεται να επιβληθού-
µε στον εγωισµό µας.  Όπως πάντα, δηλαδή, όταν 
πιάνουµε το τιµόνι! Πρέπει να µάθουµε να µην οδη-
γούµε επιθετικά, τη στιγµή µάλιστα που λόγω ολι-
σθηρού συνήθως οδοστρώµατος, είναι πολύ δύσκο-
λο να προβλέψουµε τι θα συναντήσουµε. Πρέπει να 
είµαστε προνοητικοί, συγκεντρωµένοι και να αναµέ-
νουµε το ανεπάντεχο στον δρόµο προκειµένου να 
το αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία. Ακινητοποιηµένα 
οχήµατα µετά από στροφές, αγροτικά µέσα που κι-
νούνται υπερβολικά σιγά και µας προκαλούν εκνευ-
ρισµό, συχνά όµως και ζώα που µπορεί να κινούνται 
στον δρόµο και να βρεθούν ξαφνικά µπροστά µας, 
είναι συνθήκες που εύκολα µπορούµε να συναντή-
σουµε.  

Με συχνή δε την ολισθηρότητα του δρόµου λό-
γω βροχής, ή χιονόπτωσης, πρέπει να έχουµε κα-
θαρό µυαλό και συγκεντρωµένη προσοχή για να τις 
αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία. Η ηρεµία µέσα στο 
αυτοκίνητο είναι απαραίτητη, όπως και η παντελής 
αποφυγή εκνευρισµού, ενώ η µουσική πρέπει να 
είναι σε κανονικά επίπεδα ακοής. Κι αυτά, σε συνδυ-
ασµό µε την πλήρη αποφυγή επιθετικής οδήγησης, 
η οποία συχνά είναι προϊόν εκνευρισµού ή αλαζονεί-
ας. Όσον αφορά στην οδήγηση κάτω από δύσκολες 
καιρικές συνθήκες (δυνατή βροχή, χιόνι, πάγος) οι 
κινήσεις µας πρέπει να είναι απολύτως ελεγχόµενες, 
απαλές και όχι απότοµες, οι αποστάσεις ασφαλείας 
µεγαλύτερες, και ο ρυθµός κίνησης εκείνος ώστε 
να µη διακινδυνεύουµε την ασφάλειά µας σε καµία 
περίπτωση. 

Προετοιµασία του αυτοκινήτου

Είναι απαραίτητος ο προληπτικός έλεγχος στα 
παρακάτω τµήµατα-σηµεία του αυτοκινήτου προ-
κειµένου οι διαδροµές να γίνονται µε ασφάλεια και 
αξιοπιστία, χωρίς να επηρεάζεται η κατάσταση του 
αυτοκινήτου αλλά και του οδηγού/επιβατών. 

1. Ελαστικά- αλυσίδες. Έλεγχος σωστής κατάστα-
σης (πέλµα µε βάθος αυλάκωσης µεγαλύτερο από τα 
1,6 χιλ. που ορίζει ο ΚΟΚ) και πιέσεις αυτές που ορίζει 
ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου. Αν κινείστε διαρ-
κώς σε περιοχές µε κακοκαιρία ή χιόνια, προτιµήστε 
λάστιχα άλλου τύπου (M+S ή άλλο) ανάλογα µε τις 
συνθήκες των διαδροµών σας. Τις αλυσίδες πρέπει 
να τις έχετε µαζί σας µόνιµα! Οι αλυσίδες τοποθε-

τούνται αποκλειστικά στον άξονα (ή και τους δύο 
άξονες) των τροχών όπως ακριβώς ορίζει/συνιστά 
ο κατασκευαστής κάθε αυτοκινήτου και αναφέρεται 
λεπτοµερώς στο βιβλίο οδηγιών/συντήρησης. Είναι 
σηµαντικό επίσης στη διάρκεια της διαδροµής µε 
αλυσίδες να ελέγχετε τη σωστή κατάστασή τους και 
το δέσιµό τους µετά από λίγα χιλιόµετρα οδήγησης.

2. Σύστηµα ψύξης κινητήρα. Απαραίτητο το αντι-
ψυκτικό-αντιθερµικό για τη σωστή λειτουργία του 
κινητήρα, καθώς και ο πλήρης έλεγχος του συ-
στήµατος (κατάσταση ιµάντων, σωληνώσεων και 
σφικτήρων κ.ά.). Ο έλεγχος του συστήµατος θέρ-
µανσης/εξαερισµού είναι επίσης αναγκαίος για τη 
θέρµανση του οχήµατος αλλά και για τον εξαερισµό-
ξεθάµπωµα των τζαµιών.

3. Μπαταρία. Επειδή «παραδίδει το πνεύµα της» α-
προειδοποίητα κάποιο κρύο πρωινό, ελέγξτε την 
πριν την κακοκαιρία και την παγωνιά (το ειδικό βάρος 
του ηλεκτρολύτη στο συνεργείο σας, αν είναι ανοι-
κτού τύπου), ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί ακόµη 
και στα κρύα χειµωνιάτικα πρωινά. Αν έχετε αµφιβο-
λία αλλάξτε την πριν σας «προδώσει»... 

4. Καθαριστήρες. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζουν σω-
στά χωρίς πρόβληµα και ότι στο δοχείο υγρού καθα-
ρισµού υπάρχει αντιψυκτικό. 

5. Φώτα. Ελέγξτε τη σωστή τους ρύθµιση. Αν ταξι-
δεύετε σε περιοχές µε οµίχλη, επιβάλλεται η τοπο-
θέτηση διαθλαστικών προβολέων (οµίχλης) από ει-
δικό, για άνεση και ασφάλεια. A

AV S A F E T Y
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ένε ότι κάποια αυτοκίνητα 
είναι ερωτεύσιμα. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι η νέα Mercedes-Benz 

A-Class είναι ένα από αυτά. 
Ίσως το κατ’ εξοχήν. 
Η νέα A-Class επανακαθορίζει την 
έννοια της σύγχρονης πολυτέλειας 
και μας προκαλεί. 
Η ATHENS VOICE την οδήγησε 
και σας παρουσιάζει τους 5+1 λόγους 
για τους οποίους την ερωτεύτηκε!

2
Φέρνει νέα γκάμα ισχυ-
ρών κινητήρων. Έχουμε 
και λέμε: νέος τετρακύ-
λινδρος βενζινοκινητή-
ρας 1.4 λίτρων απόδο-
σης 163 ίππων, επίσης 
νέος τετρακύλινδρος 
βενζινοκινητήρας 2.0 
λίτρων με 224 ίππους, 
αλλά και τετρακύλιν-

δρος πετρελαιοκινητή-
ρας 1.5 λίτρων με 116 

ίππους.

1
Η νέα Mercedes-

Benz A-Class είναι 
το πλέον τεχνολο-

γικά προηγμένο 
αυτοκίνητο στην 

κατηγορία του. Έτη 
φωτός μπροστά. 

3
Συστήματα ασφαλείας 
από αυτοκίνητα μεγα-

λύτερης κατηγορίας. Για 
να είσαι όσο το δυνατόν 

πιο ήσυχος για εσένα 
και τους αγαπημένους 

σου. Μεταξύ άλλων, 
ενεργή υποβοήθηση 
διατήρησης λωρίδας 
κυκλοφορίας, Active 
Brake Assist, αερόσα-
κος γονάτων οδηγού, 

Mercedes-Benz σύστη-
μα κλήσης έκτακτης 

ανάγκης, Μονάδα 
επικοινωνιών (LTE) για 
τη χρήση υπηρεσιών 

Mercedes me connect. 

4
Ολοκαίνουργια προ-

σέγγιση στο εσωτερικό. 
Πραγματικά, δεν σου 
κάνει καρδιά να βγεις 
από αυτό το αυτοκί-
νητο. Με 64 επιλογές 

χρωμάτων, ανάλογα με 
τις προτιμήσεις σου.

5
Ευέλικτα χρηματοδο-

τικά προγράμματα, 
ανάλογα με τις ανάγκες 
σου. Όπως: το Welcome 
Freedom, το Welcome 

All Inclusive, το Άτο-
κο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα 50:50, το 
Drive now. Pay later, 
το Standard και το 

Standard Plus.

Πρόταση 
Αγοράς:

Έκδοση Mercedes-
Benz Α160 Freedom 

με €24.600, με 5 
χρόνια service, εγ-

γύηση & διασφάλιση 
κινητικότητας Mobilo 
(το οποίο προσφέρει 
άμεση βοήθεια, αν το 

όχημα ακινητοποι-
ηθεί λόγω τεχνικού 
προβλήματος, σε 

περίπτωση μικροατυ-
χίας, καθώς και σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος 

ή βανδαλισμού). 

Λ
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Mercedes-Benz Α-Class

 5+1 λόγόι πόυ την ερωτευτηκαμε!
Η A-Class έγινε 20 ετών και το νέο της μοντέλο τα συνδυάζει όλα: Άνετη αλλά και ώριμη, 

με νεανικό και δυναμικό χαρακτήρα. Και, ναι, είναι η νέα μεγάλη μας αγάπη!
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S k o d a  F a b i a  M o n t e  C a r l o
Ολοκαίνουργια έκδοση με έντονο σπορ 

χαρακτήρα σε εξαιρετική τιμή

Skoda, με την ευκαιρία του λανσα-
ρίσματος της ανανεωμένης Fabia, 
παρουσίασε μία σπορ έκδοση με 
την ονομασία Monte Carlo! Η έκδο-

ση αυτή, πέρα από τις σπορ πινελιές, εμπεριέχει 
και μία premium προσέγγιση, διότι Monte Carlo, 
εκτός από φημισμένος τόπος διεξαγωγής του 
πλέον ονομαστού ράλι στον κόσμο, σημαίνει 
lifestyle, κομψότητα, πολυτέλεια και ευζωία. 
Και όταν αναφέρουμε τη λέξη ανανεωμένη, 
εννοούμε μία εκ βάθρων αλλαγή στην εικόνα 
και τις δυνατότητες του μοντέλου, έχοντας βέ-
βαια σαν δεδομένες τις παραδοσιακές αξίες της 
μάρκας και του μοντέλου ειδικότερα, δηλαδή 
αξιοπιστία, ευρυχωρία και value for money. Στα 
στοιχεία αυτά, τα οποία χαρακτηρίζουν τη Fabia,  
έρχονται πλέον να προστεθούν το σύγχρονο 
design, η προηγμένη τεχνολογία παθητικής 
και ενεργητικής ασφάλειας, τα πιο σύγχρονα 
συστήματα συνδεσιμότητας, αλλά και κινητήρια 
σύνολα που δεν αφήνουν κανέναν «παραπονε-
μένο». Στους νεωτερισμούς της ανανεωμένης 
Fabia εντοπίζουμε την πιο νεανική και πιο δυ-
ναμική εμφάνιση, τα νέα φώτα ημέρας LED ως 
βασικό εξοπλισμό, νέες ζάντες αλουμινίου με 
εύρος από 15 έως 18 ίντσες για πρώτη φορά και 
μεγάλα περιθώρια εξατομίκευσης με μια νέα 
ποικιλία διαθέσιμων επιλογών. Στο εσωτερικό 
έχουμε νέες επενδύσεις καθισμάτων, περισσό-
τερη άνεση και μεγαλύτερη ευρυχωρία χάρη 
στην έξυπνη σχεδίαση, ενώ τα αναμενόμενα 
νέα χαρακτηριστικά Simply Clever προσδίδουν 
μεγαλύτερη ευκολία χρήσης. 
Τα ενδιαφέροντα αφορούν και τα μηχανικά 
σύνολα. Οι ατμοσφαιρικοί κινητήρες ΜΡΙ αποδί-
δουν ισχύ 75 ίππων, ενώ οι TSI με υπερσυμπιε-
στή και φίλτρο σωματιδίων βενζίνης αποδίδουν 
95 και 110 ίππους και συνδυάζονται με 5-τάχυτο 
ή 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και 

προαιρετικά με αυτόματο 7-τάχυτο DSG, στο 
οποίο οι ταχύτητες μπορούν να αλλάζουν τόσο 
χειροκίνητα όσο και αυτόματα. 
Η πληθώρα συστημάτων εξοπλισμού ασφαλεί-
ας μπορεί να επεκταθεί με τον προαιρετικό Προ-
σαρμοστικό Έλεγχο Σταθερής Ταχύτητας, μια κά-
μερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης, 
Front Assist με ενσωματωμένη λειτουργία φρέ-
νου ανάγκης City, ανίχνευση κόπωσης (ειδοποί-
ηση οδηγού), υποβοήθηση φώτων και βροχής, 
περιοριστή ταχύτητας και έλεγχο συγκράτησης 
σε ανηφόρα. Στο σύστημα Infotainment, οι 
οθόνες 6,5 ιντσών σε συνδυασμό με τις δυνατό-
τητες connectivity προσφέρουν ενημέρωση και 
ψυχαγωγία ενώ εξωτερικές συσκευές μπορούν 
να συνδεθούν μέσω Bluetooth και USB. 

Η γκάμα της νέας Skoda Fabia δίνει τη δυνα-
τότητα οικονομικής προσέγγισης σε ένα ευρύ 
κοινό, χάρη στις προσιτές τιμές της που ξεκινούν 
από τις €10.980 για την ατμοσφαιρική έκδοση 1.0 
75 ίππων. Παράλληλα, η Fabia Monte Carlo, στην 
έκδοση των 95 ίππων ξεκινά από τις €14.880, η 
έκδοση των 110 ίππων από €15.980 και η έκδοση 
με το αυτόματο κιβώτιο DSG από €16.980. 

H
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Με το σύστημα 
Infotainment 
Amundsen σε 
συνδυασμό με 

το Skoda Media 
Command 2.0, 
επιτρέπεται ο 
χειρισμός των 
λειτουργιών 

του συστήματος 
Infotainment 

σε έως δύο tablet 
συνδεδεμένα 

μέσω Wi-Fi. Με 
τη νέα λειτουργία 
γονικού ελέγχου, 
οι γονείς μπορούν 

να ελέγχουν τι 
παρακολουθούν τα 

παιδιά τους στον 
πίσω χώρο.

Έχοντας ως 
«προίκα» τις 

πωλήσεις 
περισσοτέρων 
από 4.000.000 

Fabia από το 
1999, η νέα 
Fabia, σε 

hatchback και 
kombi αμαξώ-
ματα, μπαίνει 

στην αγορά για 
να προσφέρει 

το πληρέστερο 
πακέτο στην 
κατηγορία. 

Του Θωμά 
Κ. Ευθυμίου

AV

Μόνιμος πρωταγωνιστής στα ράλι!

Και είναι λογικό, αφού ήδη η Fabia R5 καταγρά-
φει στο ενεργητικό της ούτε λίγο ούτε πολύ 
τέσσερις παγκόσμιους τίτλους στην ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική κατηγορία R5. Αυτή την πα-
ρακαταθήκη των τεσσάρων εν σειρά τίτλων 
στο WRC2 θέλει να «εξαργυρώσει» η Skoda, 
οπότε δανειζόμενη λύσεις και εμπειρία από το 
αγωνιστικό της τμήμα, και τοποθετώντας στο 
εσωτερικό ποιοτικά υλικά αλλά και επιβλητι-
κούς χρωματισμούς, αποσκοπεί να φέρει στις 
μεγάλες μάζες των αγοραστών τη Fabia, που 
δεσπόζει στη δύσκολη και απαιτητική κατη-
γορία των αυτοκινήτων της ομάδας R5 στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC).
Η Skoda Fabia R5, από το 2015 που συμμετέ-
χει με εργοστασιακή ομάδα στον θεσμό, έχει 
ήδη στο ενεργητικό της σχεδόν τριάντα νίκες 
σε αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος, 
αριθμός διόλου ευκαταφρόνητος, αν λάβει 
κάποιος υπόψη του τον σκληρό και κορυφαίο 
συναγωνισμό. 
Σε επίπεδο οδηγών, η Fabia R5 «χάρισε» τον 
τίτλο στον Φινλανδό Esapekka Lappi το 2016, 
στον Νορβηγό Pontus Tidemant τo 2017 και 
φέτος στον Τσέχο Jan Kopecky. A
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ο προφανές είναι ότι αριθ-
µητικά οι ανακαλύψεις που 
άλλαξαν το πρόσωπο των µε-
τακινήσεων και κατέστησαν 

τα αυτοκίνητά µας από απλά µεταφορικά 
εργαλεία σε σύνθετες κατασκευές που υ-
ποκαθιστούν τα σπίτια µας, ή τα γραφεία 
µας, ενώ παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
ενηµέρωση και ψυχαγωγία µας, διαθέτο-
ντας πληθώρα συστηµάτων ασφαλείας, 
δεν είναι µόνο δεκαπέντε. Είναι πολύ 
περισσότερες, πλην όµως επιλέξαµε µε 
µία δική µας προσέγγιση 15 ανακαλύψεις 
που κυριολεκτικά αποτέλεσαν σταθµούς 
στην εξέλιξη του αυτοκινήτου.
Αυτές οι 15 σηµαντικές καινοτοµίες στην 
αυτοκινητοβιοµηχανία, που παραθέτουµε 
σε τυχαία σειρά, πραγµατικά µας βοηθούν 
να δούµε πόσο µακριά έχει έρθει η τεχνο-
λογία από την εφεύρεση του αυτοκινήτου 
µέχρι σήµερα. 

º¹Á¸Æ¸Ä¶ª

Η ατµοµηχανή, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης 
και οι ηλεκτροκινητήρες, µε τη σειρά αναφοράς 
τους, εξέλιξαν τη θεµελιώδη απαίτηση για κίνη-
ση στον χώρο του αυτοκινήτου. Η ατµοµηχανή 
ήταν αναµφισβήτητα η σηµαντικότερη καινοτο-
µία στην αυτοκινητοβιοµηχανία, αν και αρχικά 
αναπτύχθηκε για να αντλεί νερό από τα ορυχεία. 
Ο πρώτος αξιόπιστος κινητήρας αναπτύχθηκε 
από τον James Watt το 1775, ενώ οι ατµοµηχα-
νές χρησιµοποιούνταν αρχικά στα τρένα και τα 
πλοία, αλλά αργότερα... εξευγενίστηκαν για χρή-
ση σε πρώιµα αυτοκίνητα στα τέλη του 1800 έως 
τις αρχές του 1900. Το αυτοκίνητο ατµού έγινε 
δηµοφιλές, ειδικά όταν οι δρόµοι βελτιώθηκαν. 
Το καύσιµο ήταν σχετικά φθηνό επίσης.
Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αποτελεί τον 
βασικό λόγο για την ύπαρξη του αυτοκινήτου 
σήµερα. Η σύγχρονη µηχανή εσωτερικής καύ-
σης, όπως την ξέρουµε, κατοχυρώθηκε από τον 
Nikolaus Otto το 1864. Οι µεταγενέστερες εξε-
λίξεις έγιναν από τον George Brayton (ο πρώτος 
κινητήρας υγρών καυσίµων), υπήρξε µια συνερ-
γασία µε τους Otto και Daimler και κάπως έτσι η 
Maybach έδωσε στον κόσµο τον πρώτο κινητήρα 
τεσσάρων κύκλων το 1876. Ο δίχρονος κινητήρας 
αναπτύχθηκε από τον Karl Benz λίγο αργότερα, 
το 1879, µε την παραγωγή των πρώτων εµπορι-
κών οχηµάτων της Benz που ξεκίνησαν το 1886.
Ο κινητήρας Diesel αναπτύχθηκε από τον Rudolf 
Diesel και εξακολουθεί να είναι σήµερα η υψηλό-
τερη θερµική απόδοση κάθε πρακτικής µηχανής 
εσωτερικής καύσης. 
Οι ηλεκτροκινητήρες, αν και καθιερώθηκαν κατά 
κάποιον τρόπο χάρη στην Tesla, το πρώτο πρα-
κτικά ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής εµφανί-
στηκε στο Λονδίνο το 1884. Τα πρώτα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα ήταν δηµοφιλή από τα τέλη της δε-
καετίας του 1800 και στις αρχές του 1900, καθώς 
προσέφεραν ένα επίπεδο άνεσης και ευκολίας 
χρήσης που δεν επιτυγχάνονταν από την αντιπα-
ράθεση της τεχνολογίας εκείνη την εποχή. Ο κι-
νητήρας εσωτερικής καύσης τελικά θα επικρατή-

σει, µετακινώντας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην 
αφάνεια µέχρι την αναγέννηση των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων στα τέλη του 20ού αιώνα.
Όταν η Toyota κυκλοφόρησε το Prius το 1998, 
αν και η παραγωγή ξεκίνησε το 1997, λίγοι θα 
εκτιµούσαν τον αντίκτυπο που θα είχε στην 
αυτοκινητοβιοµηχανία. Έχοντας ενσωµατώ-
σει ένα υβριδικό σύστηµα µετάδοσης κίνησης 
που µείωσε δραµατικά την απόδοση καυσί-
µου, ανάγκασε άλλους κατασκευαστές αυ-
τοκινήτων να ακολουθήσουν το παράδειγµα. 
Το Prius ήταν το πρώτο υβριδικό µαζικής παρα-
γωγής που έφερε ένα µικροσκοπικό κινητήρα αε-
ρίου 1,5 λίτρου, ηλεκτρικό κινητήρα και µπαταρία 
νικελίου - µεταλλικού υδριδίου. 

ABS/ESP
Τα συστήµατα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών 
ή τα αντιολισθητικά συστήµατα (ABS) είναι στην 
πραγµατικότητα ένα αρκετά παλιό κοµµάτι της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας. Παρόλο που τα σύγχρο-
να συστήµατα εισήχθησαν τη δεκαετία του 1950 
στην αεροναυπηγική βιοµηχανία και έγιναν δη-
µοφιλή στα αυτοκίνητα από τη δεκαετία του ’70 
και µετά, η ιδέα χρονολογείται από το 1908. Τα 
σύγχρονα συστήµατα επιτρέπουν στο αυτοκίνη-
το να διατηρεί ελκτική επαφή µε τον δρόµο κατά 
τη διάρκεια της πέδησης, εµποδίζοντας έτσι τους 
τροχούς να ασφαλίσουν ή να σταµατήσουν να 
περιστρέφονται και συνεπώς να προκαλούν ολί-
σθηση του οχήµατος. Το πρώτο κατοχυρωµένο 
µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ABS αναπτύχθηκε από 
τον Γερµανό µηχανικό Karl Wessel το 1928.
Το ESC ή ο ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας 
βοηθά στη διόρθωση της ολίσθησης, αν το αυ-
τοκίνητό σας αρχίσει να ολισθαίνει. Είναι στην 
πραγµατικότητα µια βελτίωση στα συστήµατα 
αντιµπλοκαρίσµατος φρένων που προηγήθηκαν. 
Το ESC παρουσίασε σηµαντική βελτίωση στην 
ασφάλεια των αυτοκινήτων, ειδικά σε καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης. Η Mercedes-Benz και η 
BMW έφεραν το σύστηµα ESC στην αγορά στα 
µέσα της δεκαετίας του 1990. Καθώς η τεχνολο-
γία βελτιώθηκε µε την πάροδο του χρόνου, έγινε 
νόµιµη απαίτηση σε πολλές χώρες για τα επιβατι-
κά αυτοκίνητα από το 2011.

TURBO (Ë¦¶ÄªË»¦¹¶ªÆ¶ª)
Οι στροβιλοσυµπιεστές (Turbo) χρησιµοποιού-
νται στα αυτοκίνητα παραγωγής από τη δεκαε-
τία του 1960. Είναι ένας συµπιεστής που παίρνει 
κίνηση από τα αέρια καυσαερίων των αυτοκινή-
των, πιέζοντας περισσότερο αέρα στους κυλίν-
δρους του κινητήρα. Περισσότερο καύσιµο και 
περισσότερος αέρας οδηγεί σε περισσότερη ι-
σχύ και µπορεί να κάνει έναν µικρότερο κινητήρα 
να αποδίδει ιπποδυνάµεις πολύ µεγαλύτερες από 
το µέγεθός του σε κυβισµό. Χρησιµοποιούνται 
συνήθως στους κινητήρες τεχνολογίας κύκλου 
Otto και Diesel, ενώ η τεχνολογία εφευρέθηκε 
από τον Ελβετό Μηχανικό Alfred Buchi το 1905. 

°ËÆÃ»°Æ° º¹µ¿Æ¹° Æ°ÌËÆ¸Æ¿Á
Το αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, ή αυτόµατη µε-
τάδοση κίνησης, αποτελεί µια άλλη µεγάλη και-
νοτοµία στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Το αυτο-
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∆εν είναι απλά «σκαλοπάτια» που οδήγησαν την 
αυτοκίνηση στο µέλλον… Είναι θεµελιώδεις 

ανακαλύψεις-εφαρµογές, που καθόρισαν έναν 
νέο, υπέρoχο χάρτη στην υπόθεση mobility!

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου
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µατοποιηµένο σύστηµα απαλλάσσει τον οδηγό 
από την ανάγκη αλλαγής της σχέσης ταχυτήτων 
χειροκίνητα, καθώς το όχηµα κινείται. Έχει προ-
φανή πλεονεκτήµατα για τα άτοµα µε αναπηρί-
ες, αλλά σηµαίνει επίσης ότι ο οδηγός µπορεί να 
κρατά δύο χέρια στο τιµόνι πιο συχνά από ό,τι 
στα χειροκίνητα αυτοκίνητα. Αρχικά αναπτύχθη-
κε το 1921 από τον Καναδό Alfred Horner Munro, 
και αργότερα δύο Βραζιλιάνοι µηχανικοί, ο José 
Braz Araripe και ο Fernando Lely Lemos, ανέπτυ-
ξαν µια υδραυλική έκδοση το 1932 και πώλησαν 
το σχέδιό τους στην General Motors το 1940.

Ë¢Ä°Ë¤¹ºÃ Æ¹»ÃÁ¹
Το υδραυλικό τιµόνι ή το σύστηµα υποβοηθού-
µενης διεύθυνσης (PAS) είναι µια µεγάλη καινο-
τοµία στην αυτοκινητοβιοµηχανία που βοηθά 
τους οδηγούς να κατευθύνουν τα αυτοκίνητά 
τους, χρησιµοποιώντας υδραυλικούς ή ηλεκτρι-
κούς ενεργοποιητές. Με τον τρόπο αυτό, οι οδη-
γοί πρέπει να ασκούν πολύ λιγότερη προσπάθεια 
όταν γυρίζουν το τιµόνι σε σχέση µε µη εξοπλι-
σµένα οχήµατα PAS, ειδικά σε χαµηλές ταχύτη-
τες ή σε στάση. Η Chrysler Corporation ήταν η 
πρώτη που έκανε το υδραυλικό τιµόνι εµπορικά 
διαθέσιµο σε επιβατικό αυτοκίνητο στο Imperial 
του 1951. Σήµερα, τα περισσότερα οχήµατα έρ-
χονται µε υδραυλικό τιµόνι ως πρότυπο.

°¶ÄÃª°ºÃ¹
Οι αερόσακοι αποτελούν µία από τις σηµαντι-
κότερες καινοτοµίες στην ασφάλεια οχηµά-
των και στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Έχουν 
σχεδιαστεί για να φουσκώνουν εξαιρετικά 
γρήγορα και να ξεφουσκώνουν εξίσου γρή-
γορα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, κρού-
σεων ή αιφνίδιας γρήγορης επιβράδυνσης.
Αυτή η τεχνολογία έχει σώσει χιλιάδες ζωές από 
τη στιγµή της µαζικής υιοθέτησής τους στην αυ-
τοκινητοβιοµηχανία. Η εφεύρεσή τους αναγνω-
ρίζεται ευρέως στον John W. Hetrick ο οποίος κα-
τέγραψε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας του το 1951, 
ωστόσο θα χρειαζόταν η ανάπτυξη αισθητήρων 
σύγκρουσης στη δεκαετία του 1960 για να υιοθε-
τηθεί ευρέως η τεχνολογία.

·¿Á¶ª 3 ª¸»¶¹¿Á
Η πανταχού παρούσα ζώνη ασφαλείας τριών 
σηµείων έχει σχεδιαστεί για να αποσπά την ε-
νέργεια επιβράδυνσης κατά τη διάρκεια µιας 
σύγκρουσης πάνω από τη λεκάνη, τον θώρακα 
και τους ώµους του επιβάτη. Εισήχθη στην πα-
γκόσµια αυτοκινητοβιοµηχανία για πρώτη φορά 
από τη Volvo το 1959 και αναπτύχθηκε από τον 
Nils Bohlin. Πριν από αυτή την καινοτοµία, η ζώνη 
ασφαλείας δύο σηµείων ήταν το δεδοµένο, ενώ 
αυτή η µεγάλη καινοτοµία εµφανίστηκε για πρώ-
τη φορά στο Volvo PV 544 αλλά έγινε στάνταρ 
στο Volvo 122, το 1959. Σύµφωνα µε την Εθνική 
Υπηρεσία Ασφαλείας της Οδικής Κυκλοφορίας 
των ΗΠΑ, αυτές οι ζώνες σώζουν περίπου 11.000 
ζωές κάθε χρόνο. 

¼¤°ª
Μια άλλη σηµαντική καινοτοµία στον τοµέα της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας ήταν τα αναβοσβήνο-
ντα σινιάλα (δείκτες), όταν πρόκειται να στρί-
ψουµε µε το αυτοκίνητό µας ή να αλλάξουµε 
κατεύθυνση. Χρονολογούνται ήδη από το 1907, 
αλλά η πατενταρισµένη έκδοση του 1938 είναι 
αυτή που χρησιµοποιούµε σήµερα, όπου οι εν-
δεικτικές λάµπες αναβοσβήνουν µε ρυθµό µετα-
ξύ 60 και 120 αναλαµπών ανά λεπτό.

CRUISE CONTROL
Ο έλεγχος ταχύτητας δηµιουργήθηκε για πρώτη 
φορά από τον Ralph Teeter τη δεκαετία του 1940. 
Το ανέπτυξε απαντώντας στην πεποίθησή του 
ότι οι ανεξέλεγκτες ταχύτητες προκαλούσαν α-
τυχήµατα. Η λειτουργία του βασίζεται σε έναν 
µηχανισµό που βοηθά στη διατήρηση της ταχύ-
τητας ενός αυτοκινήτου, παίρνοντας τον έλεγχο 
του γκαζιού από τον οδηγό. Η προσθήκη ραντάρ 
στο Cruise Control στις αρχές της δεκαετίας του 
2000, µας έδωσε το adaptive Cruise Control που 
έχει µεταφέρει από τότε την τεχνολογία στο ε-
πόµενο επίπεδο. 

°ËÆÃ¼¶ÄÃ»¶ÁÃ °»°¥¿»°

Παλιά είχαµε το «σασί», το πλαίσιο δηλαδή που 
αποτελούνταν από ένα σκελετό σε σχήµα σκάλας, 
στον οποίο στηρίζονταν οι κινητήρες, οι αναρτή-
σεις και το αµάξωµα µε ό,τι το συνοδεύει. Έδωσε 
τη θέση του στο αυτοφερόµενο αµάξωµα, που συ-
νεπάγεται µικρότερο βάρος, καλύτερες αντοχές 
σε στρεπτικές πιέσεις και µεγαλύτερη ακαµψία.

HATC¸BACK
Το πρώτο hatchback παραγωγής κυκ λοφό-
ρησε η Citroën το 1938. Ήταν το Citroën 11CV 
Commerciale, όπου η πόρτα του χώρου αποσκευ-
ών αποτελούνταν από δύο αρθρωτά τεµάχια. 
Ήταν η καινοτοµία που άλλαξε ριζικά τη σχεδια-
στική άποψη των αυτοκινήτων στο µέλλον. Ό-
ταν η παραγωγή του Commerciale συνεχίστηκε 
µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, η 5η πόρτα 
έγινε µονοκόµµατη, κάτι που στην πορεία της 
αυτοκίνησης χρησιµοποιήθηκε στα περισσότερα 
hatchback µοντέλα από τότε.

¶»¦ÄÃª º¹Á¸ª¸
Άλλη µία επαναστατική εφεύρεση. Το Traction 
Avant, το αυτοκίνητο της Citroen, κατέστη πρωτο-
πόρο µιας και βγήκε στην παραγωγή µε µπροστι-
νή κίνηση. Σχεδιάστηκε από τους André Lefèbvre 
και Flaminio Bertoni στα τέλη του 1933 µε αρχές 
του 1934 και πρωτοστάτησε στην τάση για κίνηση 
των µπροστινών τροχών στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά µαζικών αυτοκινήτων, µαζί µε τα µοντέλα της 
DKW της δεκαετίας του 1930. Αντικατέστησε στα-
διακά την πίσω κίνηση και πλέον σήµερα, που τα 
πράγµατα τεχνολογικά έχουν κατασταλάξει, µπο-
ρούµε να πούµε ότι στα καθηµερινά αυτοκίνητα η 
µπροστινή κίνηση είναι µονόδροµος, στα υψηλών 
επιδόσεων η πίσω κίνηση, ενώ στα αυτοκίνητα 
ελεύθερου χρόνου (SUV) ή off-road η τετρακίνηση 
είναι επίσης µονόδροµος. Η επιλογή της κίνησης 
εµπρός έδωσε µεγαλύτερους χώρους για αξιο-
ποίηση στις καµπίνες του αυτοκινήτου, αλλά και 
καλύτερα κρατήµατα.

º°Æ°¤ËÆ¶ª
Ο καταλυτικός µετατροπέας έχει την ικανότητα 
να µετατρέπει τοξικά αέρια και άλλους ρύπους 
σε λιγότερο επικίνδυνες µορφές και έχει βελτι-
ώσει δραστικά την ποιότητα του αέρα των πό-
λεών µας. Οι καταλυτικοί µετατροπείς ήταν το 
πνευµατικό τέκνο του γάλλου µηχανικού Eugene 
Houdry, ο οποίος είχε µετακοµίσει στις ΗΠΑ το 
1930. Ήταν συγκλονισµένος από το επίπεδο του 
smog και της ρύπανσης στο Λος Άντζελες και α-
ποφάσισε να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλη-
µα. Χρειάστηκαν αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί 
κανονισµοί σε όλο τον κόσµο για τη µαζική υιοθέ-
τησή τους σε αυτοκίνητα. Ο πρώτος µετατροπέ-
ας παραγωγής, µια βελτίωση στο σχεδιασµό του 
Houdry, δηµιουργήθηκε το 1973.

GPS
Το GPS ή το παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού θέ-
σης αναπτύχθηκε αρχικά από την κυβέρνηση των 
Ηνωµένων Πολιτειών για χρήση από τις ένοπλες 
δυνάµεις τους. Αρχικά ξεκίνησε το 1973, το πρώτο 
σύστηµα χρησιµοποίησε 24 δορυφόρους και άρχι-
σε να λειτουργεί πλήρως το 1995. Η πολιτική χρήση 
επιτρέπεται ήδη από τη δεκαετία του ’80. Τα συστή-
µατα GPS έχουν ενσωµατωθεί από τότε σε πολλές 
σύγχρονες τεχνολογίες από το smartphone σας 
στο αυτοκίνητό σας και έχουν φέρει επανάσταση 
στον τρόπο µε τον οποίο κινούµαστε.

INFOTAINMENT
Το In-Vehicle Infotainment (IVI) είναι ένας όρος της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας που αναφέρεται σε συ-
στήµατα οχηµάτων που συνδυάζουν την ψυχαγω-
γία και την παροχή πληροφοριών στους οδηγούς 
και τους επιβάτες. Τα συστήµατα IVI χρησιµοποι-
ούν διασυνδέσεις ήχου / βίντεο, οθόνες αφής, 
πληκτρολόγια και άλλους τύπους συσκευών για 
την παροχή αυτών των τύπων υπηρεσιών, όπως 
συστήµατα πλοήγησης αυτοκινήτου, συσκευές α-
ναπαραγωγής βίντεο, σύνδεση USB και Bluetooth, 
Carputers, Internet στο αυτοκίνητο και WiFi. Στο 
µέλλον, µέσα από αυτό θα µπορούµε να αγορά-
ζουµε on-line υπηρεσίες για το αυτοκίνητό µας! A

AV
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D S  7  C r o S S b a C k
H premium γαλλική εταιρεία 
λανσάρει το νέο luxury SUV

Το νέο DS 7 
Crossback, με 
την επιβλητική 

κομψότητά 
του, σε συνδυ-

ασμό με το 
πλήθος των 

υπερσύγχρο-
νων τεχνολογι-

ών και συστη-
μάτων ασφα-

λείας, δίνει 
καινούργια 
πνοή στην 

avan-garde 
και πολυτελή 

μετακίνηση

Του Θωμά Κ. 
Ευθυμίου

τις 15 Μαΐου 2017 ο 39χρονος 
Εμμανουέλ Μακρόν ορκίστηκε 
πρόεδρος και έκανε την καθι-
ερωμένη πορεία στα Ηλύσια 

Πεδία, σε μία ημέρα όπου η πρώτη εμφά-
νιση του νεότερου προέδρου στη σύγ-
χρονη γαλλική ιστορία, συνέπεσε και με 
το ντεμπούτο του νέου DS 7 Crossback, 
του πρώτου πολυτελούς SUV της μάρκας. 
Φυσικά αξίζει να αναφέρουμε ότι και ο 
στρατηγός de Gaulle, το 1958, έκανε το 
πρώτο μοντέλο DS (DS 19) το επίσημο 
όχημά του.

ava n t- G a r D e
To νέο DS 7 Crossback σηματοδοτεί μια νέα 
εποχή για την DS Automobiles, μιας και είναι 
το πρώτο μοντέλο της 2ης γενιάς της DS, εν-
σαρκώνει την καινοτομία, την κορυφαία ποι-
ότητα υλικών και τη γαλλική τεχνογνωσία, 
σε συνδυασμό με την avant-garde σχεδίαση 
που οδηγεί τις επιδόσεις, την οδηγική άνεση 
και την πολυτέλεια σε νέα ανώτερα επίπεδα. 
Eίναι ένα SUV που ενσωματώνει το όραμα για 
καινοτομία και κορυφαία ποιότητα υλικών και 
τη γαλλική τεχνογνωσία σε ένα SUV. Παρου-
σιάστηκε στη Γαλλία, στη διάσημη Πυραμί-
δα του Λούβρου, στην καρδιά του Παρισιού, 
θέλοντας να τονίσει την από τα σπλάχνα της 
γαλλικής κουλτούρας έλευσή του.

Η  ι δ έ α
Ήταν απλή: η επαναφορά της έμφυτης γαλλι-
κής πολυτέλειας και στον τομέα της αυτοκίνη-
σης. Η διάχυτη πολυτέλεια του DS 7 Crossback 
έχει βάση. Οι γάλλοι σκέφτηκαν κάτι απλό, 
που αποτέλεσε τη γεννήτορα ιδέα: όσοι α-
γοράζουν γερμανικά πολυτελή αυτοκίνητα, 
φορούν γαλλικά ρούχα και παπούτσια, χρη-
σιμοποιούν γαλλικά αρώματα, έχουν γαλλικά 
κοσμήματα, πίνουν γαλλικά κρασιά και επιλέ-
γουν γαλλικά αξεσουάρ για την γκαρνταρό-
μπα τους. Οπότε γιατί να μην υπάρχει και ένα 
γαλλικό luxury αυτοκίνητο; Και κάπως έτσι 
μπήκε μπροστά το project DS 7 Crossback, το 
αποτέλεσμα του οποίου βλέπετε στις φωτο-
γραφίες.

Σ

AV T E S T  D R I V E

Πώς έφτασαν όμως σε αυτό το επίπεδο οι Γάλ-
λοι; Πήραν την πλούσια τεχνολογία και τεχνο-
γνωσία, αλλά και καινοτόμα προσέγγιση των 
Citroen και συνεργάστηκαν με ό,τι καλύτερο 
κυκλοφορεί στη Γαλλία σε επίπεδο εκτιμητών 
πολυτελών υλικών! Από ράφτες που εργάζο-
νται στον Yves Saint Laurent, μέχρι εκτιμητές 
δερμάτων και υφασμάτων της Louis Vuitton. 

Η  υλ ο π ο ί Η σ Η
Το DS 7 Crossback φέρνει μία ξεχωριστή αύ-
ρα στην παγκόσμια αγορά. Ξεχωρίζει με τον 
έντονα διαφορετικό, πολυτελή χαρακτήρα 
του, με εύκολα αντιληπτά χαρακτηριστικά, 
όπως οι ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, η ξεχω-
ριστή αίσθηση άνεσης και υψηλής ποιότητας 
υλικών στο εσωτερικό και η τεχνολογική πλη-
ρότητα. Το ρολόι της BRM Chronographs δε-

σπόζει στην κεντρική κονσόλα προδίδοντας 
αίγλη στο αυτοκίνητο, ενώ εμφανίζεται όταν 
ενεργοποιήσουμε τη μίζα.  

Επιπλέον, οι δύο ψηφιακές οθόνες 12 ιντσών 
καλύπτουν τις ανάγκες της ψυχαγωγίας και 
της πληροφόρησης του οδηγού, ενώ ταυτό-
χρονα τον ενημερώνουν για τις λειτουργίες 
του αυτοκινήτου. Σε συνδυασμό με τα συστή-
ματα άνεσης και ασφάλειας, προσφέρουν μια 
πραγματικά απολαυστική εμπειρία οδήγησης. 
Επίσης, με τεχνολογίες όπως το Σύστημα Νυ-
χτερινής Ορατότητας (Night Vision), το Σύστη-

μα Active Scan Suspension, που σκα-
νάρει το δρόμο και προσαρμόζει την 
ανάρτηση επιτυγχάνοντας βέλτιστο 
επίπεδο άνεσης στους επιβάτες, το 
DS 7 Crossback αποκαλύπτει το εύ-
ρος της γαλλικής τεχνογνωσίας που 
υπηρετεί τις ατομικές προσδοκίες 
που επιζητά ο κάθε κάτοχος ενός πο-
λυτελούς αυτοκινήτου.

Το DS 7 Crossback κινούν πέντε κινη-
τήρες υψηλής απόδοσης με κορυ-
φαίο το Turbo PureTech σύνολο βεν-
ζίνης των 1,6 λίτρων να αποδίδει 225 
ίππους, τον νέο 1.5 BlueHDi diesel κι-
νητήρα που αποδίδει 130 ίππους και 
τον δίλιτρο BlueHDi diesel κινητήρα 
να αποδίδει 180 ίππους, που συνδυ-

άζονται με το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, 
καθώς και με το 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο 
νέας γενιάς (ΕΑΤ8).

Κ ο σ τ ί ζ ε ί
Οι τιμές του DS 7 Crossback με κινητήρες βεν-
ζίνης 1.2L PureTech 130 S&S αρχίζουν από τις 
€27.999, ενώ στους πετρελαιοκινητήρες οι τι-
μές αρχίζουν από τις €32.100 για το 1.5L 
BlueHDi 130 S &S. H παρουσία του DS 7 
Crossback είναι η απαρχή για την επιτυχημένη 
πορεία της DS Automobiles στην Ελλάδα, ενώ 
σύντομα θα λειτουργήσει και το πρώτο DS 
Store στην Αθήνα στη Λ. Κηφισίας. A

Σύντομα θα υπάρχει και 
η υβριδική έκδοση DS 7 
Crossback E-Tense 4x4 

με το επαναφορτιζόμενο 
υβριδικό σύστημα του 
μοντέλου, με συνδυα-
στική ισχύ 300 ίππων, 

ενώ σε επίπεδο μεγεθών 
το DS 7 Crossback το-

ποθετείται στο ανώτερο 
άκρο της κατηγορίας των 
μικρομεσαίων, αγγίζο-
ντας την κατηγορία των 

μεσαίων SUV.
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Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το Kona προ-
σφέρει άφθονο χώρο τόσο για τους επι-
βάτες όσο και τις αποσκευές τους. Ο χώ-
ρος αποσκευών είναι συνολικής χωρητι-
κότητας 361 λίτρων, κάτι που δίνει άνεση 
και ευελιξία για τις καθηµερινές ανάγκες. 
Τα αναδιπλούµενα πίσω καθίσµατα (σε 
διάταξη 60:40) επιτρέπουν την ευέλικτη 
µεταφορά φορτίων µεγάλου µεγέθους, 
προσφέροντας συνολικά 1.143 λίτρα δι-
αθέσιµου χώρου για τις εξορµήσεις µας. 
Ολοκληρώνοντας µε τα του εσωτερικού, 
να αναφέρουµε το νέο premium ηχοσύ-
στηµα υψηλής πιστότητας της Krell, µε ο-
κτώ ηχεία και ενισχυτή, που προσφέρει 
ποιότητα ήχου συναυλιακής αίθουσας σε 
όλους τους επιβάτες.

T E C H
Η κορυφαία φωτεινότητα της νέας οθόνης 
αφής που φθάνει τα 10.000 cd/m2 και το 

µέγεθος των 8 ιντσών επιτρέπουν την τα-
χύτερη επεξεργασία των πληροφοριών, 
διατηρώντας παράλληλα προσηλωµένη 
την προσοχή του οδηγού στον δρόµο, µε 
την αρωγή του head-up display σε ειδική 
διάφανη επιφάνεια. Ένα ακόµη τεχνο-
λογικά προηγµένο χαρακτηριστικό της 
Hyundai, που συναντού-
µε για πρώτη φορά στο 
νέο Kona, είναι το σύστη-
µα πολυµέσων Display 
Audio, όπου οι επιβάτες 
έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν το περι-
εχόµενο του smartphone 
τ ο υ ς σ τ ην ο θ όν η 7  ι -
ντσών του συστήµατος 
µέσω του Apple CarPlay 
και του Android Auto. 
Το νέο Kona διαθέτει ένα 
ευρύ φάσµα τε χ νολο-

Ýîáé ôï Kona Ûîá áëÞíá SUV 
που φιλοδοξεί απλά να πά-
ρει ένα µερίδιο της αγοράς; 
Για να δώσουµε την απά-

ντηση, ας δανειστούµε την προσέγ-
γιση της ίδιας της Hyundai, η οποία 
τοποθέτησε το όνοµα του µοντέλου 
Kona πριν από τη µάρκα, για να το-
νίσει ότι το Kona είναι ένα µοντέλο 
που «έλκει» τη Hyundai στον δρόµο 
για το µέλλον. 

Το Hyundai Kona βασίζεται σε µια εντε-
λώς νέα συµπαγή πλατφόρµα SUV και δια-
θέτει κοµψή, µυώδη σχεδίαση µε διπλούς 
προβολείς LED, διχρωµία αµαξώµατος-
οροφής, χρωµατιστές ραφές στα καθί-
σµατα και το τιµόνι, ενώ είναι το µοναδικό 
αυτοκίνητο της κατηγορίας όπου το χρώ-
µα του εσωτερικού τόνου συνδυάζεται 
χρωµατικά µε τις ζώνες ασφαλείας.

KON A BY H Y UNDA I
Το επόµενο βήµα της Hyundai 

προς το µέλλον
Το νέο Hyundai Kona αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς τον στόχο της Hyundai 

να καταστεί η Νο1 ασιατική µάρκα αυτοκινήτων στην Ευρώπη έως το 2021
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

E

γιών Hyundai SmartSense. Ανάµεσα στα 
χαρακτηριστικά ενεργητικής ασφάλειας 
συµπεριλαµβάνονται συστήµατα όπως: 
Forward Collision Warning και Forward 
Collison-Avoidance Assist with Pedestrian 
Detection, Blind-Spot Collision Warning, 
Rear Cross-Traffic Collision Warning, Lane 
Keep Assist, Driver Attention Warning κ.ά. 

ª Æ Ã Á  ¢ Ä Ã » Ã 
Το Kona διατίθεται µε δύο υπερτροφοδο-
τούµενους κινητήρες βενζίνης, τον T-GDI 
1.0 λίτρων µε 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώ-
τιο ταχυτήτων και 120 ίππους (µικτή κατα-
νάλωση καυσίµου από 5.2 λίτρα/100 χλµ.) 
και έναν 1.6 λίτρων µε 177 ίππους και τε-
τρακίνηση µε κατανάλωση καυσίµου 6,7 

λίτρα/100 χλµ. Η προαι-
ρετική τετρακίνηση του 
νέου Kona δίνει λύσεις σε 
όλα τα είδη οδήγησης µε 
ροπή µέχρι 50% στους πί-
σω τροχούς, π.χ. σε χιόνι, 
χαλίκι και φυσικά σε κα-
νονικές οδικές επιφάνει-
ες. Όλα τα µοντέλα µε τε-
τρακίνηση διατίθενται µε 
πίσω άξονα πολλαπλών 
συνδέσµων, ενώ ήδη λαν-
σάρεται η επόµενη γενιά 
κινητήρων Diesel 1.6 λί-
τρων, απόδοσης 115 και 

136 ίππων, που συνδυάζεται µε 6-τάχυτο 
χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή 7-DCT 
αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, µε προαιρε-
τική τετρακίνηση. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί 
ότι η πλατφόρµα του Kona επιτρέπει την 
προαιρετική τετρακίνηση και το καθιστά 
ικανό να φιλοξενήσει και ηλεκτροκίνηση. 

° ¥ ¹ °
Οι τιµές του νέου Hyundai Kona αρχίζουν 
από τις €16.590 για την έκδοση 1.0 Turbo 
120hp µε το χειροκίνητο κιβώτιο των 6 
σχέσεων, ενώ η τετρακίνητη έκδοση 1.6T 
177 hp 4x4 7-DCT Style από €21.990. Τέλος 
από €19.290 αρχίζουν οι πετρελαιοκίνητες 
εκδόσεις. A

T E S T  D R I V E

Το Νέο Kona είναι ένα 
SUV µε κοµψή και µυώδη 

σχεδίαση, υψηλής ποι-
ότητας χαρακτηριστικά, 
προηγµένα χαρακτηρι-
στικά συνδεσιµότητας 

και τελευταίες τεχνολο-
γίες ασφάλειας, κοµµένο 
και ραµµένο στις απαι-
τήσεις των Ευρωπαίων 

πελατών. 
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Ακαδηµία Κινηµατογράφου της 
Νέας Υόρκης δηµοσίευσε ένα άρθρο 
στην ιστοσελίδα της πέρυσι δίνο-
ντας µια συνοπτική αλλά άκρως ρε-

αλιστική «βιογραφία» των drive-in σινεµά (στις 
Ηνωµένες Πολιτείες). Το άρθρο, αν και σύντοµο, 
κατάφερε να µου δηµιουργήσει αντικρουόµενα 
συναισθήµατα και εικόνες, σε σηµείο που ενώ ό-
ταν ξεκίνησα την έρευνά µου η µόνη µου ερώτηση 
ήταν «πώς είναι δυνατόν να µην υπάρχουν drive-in 
σινεµά στην Ελλάδα», φτάνοντας στην τελική του 
πρόταση συνειδητοποίησα ότι ποτέ δεν θα καρ-
ποφορούσαν σε βάθος χρόνου, όπως και έγινε. 

Ας τα πάρουµε, όµως, ένα-ένα. Το πρώτο πα-
τενταρισµένο drive-in άνοιξε στις 6 Ιουνίου του 
1933 από τον Richard Hollingshead στο New 
Jersey, αν και ανεπισήµως προϋπήρχαν από το 
1910. Μέσα στη 20ετία που ακολούθησε άνοιξαν 
περίπου 4.000 σε όλες τις ΗΠΑ. Οι λόγοι για τους 
οποίους ήταν τόσο δηµοφιλείς και αγαπητοί 
ήταν γιατί απεδείχθη µια οικονοµική λύση για 
µια έξοδο (τα αυτοκίνητα ήταν τότε µεγάλα και 
ευρύχωρα, στο κλασικό αµερικάνικο στιλ, φωτό 
δεξιά) και ένας πόλος έλξης για φίλους, ζευγά-
ρια κάθε ηλικίας και τις οικογένειες, καθότι πολ-
λά από αυτά προσέφεραν χώρο απασχόλησης 
για τα παιδιά, εστιατόρια κ.τ.λ. 

Πότε όµως ξεκίνησε η αποδόµηση αυτού του 
θρυλικού σχεδόν καθεστώτος και γιατί; Η βιοµη-
χανία αυτοκίνησης σίγουρα συνέβαλε σε αυτό. 
Τίποτα όµως δεν µπορεί να νικήσει το νούµερο 
ένα παράγοντα αλλαγής: τον χρόνο. Ο χρόνος εν 
προκειµένω έφερε και ένα άλλο τσουνάµι, αυτό 
της τεχνολογικής εξέλιξης. Μα, θα µου πείτε, όσα 
Village ή Odeon κι αν ανοίξουν, στην Ελλάδα του-
λάχιστον, θα υπάρχουν πάντα θερινά σινεµά, τα 
οποία συνήθως δεν φέρνουν τελευταίας τεχνο-
λογίας εξοπλισµό, οπότε γιατί να µην έπιανε αυ-
τό εδώ; Είναι η πλαστική καρέκλα πιο βολική από 
οποιοδήποτε κάθισµα αυτοκινήτου; Προφανώς 
και όχι, αλλά όταν ο Έλληνας βγαίνει έξω, θέλει να 
είναι έξω. Θέλει άστρα, και όχι έναν «ουρανό» αυ-
τοκινήτου. Θέλει τραπεζάκι, και όχι έναν λεβιέ. Θέ-
λει να ξεχάσει ενδεχοµένως ότι είχε χρήµατα µόνο 
για ένα µικρό αυτοκίνητο, και όχι να διασκεδάσει 
µέσα σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι, εκτός και αν µι-
λάµε για ένα κάµπριο Chevrolet ή µια Plymouth 
Circa 1950, δεν είναι ίσως και τόσο δελεαστικό. 

Με τη δύναµη όµως των social media στα χέρια 
µου, είπα, έστω και για πλάκα, να το τεστάρω. Α-
νέβασα λοιπόν στο Instagram ένα story µε το εξής 
poll: Θα πηγαίνατε σε drive-in σινεµά στην Αθήνα; 
Οµολογώ ότι εξεπλάγην όταν τα αποτελέσµατα 
αυτού ήταν 98% Ναι και 2% Όχι. Ένας φίλος µου 
µάλιστα µου έστειλε µήνυµα λέγοντάς µου: ψή-
φισα όχι, ήµουν ο µόνος ε; Τόσο σίγουρος ήταν 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα επέλεγε αυτή τη 
µορφή διασκέδασης. Κι όµως δεν υπάρχει κανέ-
να, και το τελευταίο σε ύπαρξη ήταν πριν αρκετές 
δεκαετίες. 

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το τι τελικά ψηφί-
ζουµε ή θέλουµε, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι 
προσπάθειες αναβίωσης εµπειριών drive-in γί-
νονται κατά καιρούς τόσο στο εξωτερικό όσο και 
στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση παραµένει µια 
νοσταλγική έξαρση και όχι πρόκριµα επαναφοράς 
του. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι ήδη έχουν 

διοργανωθεί στον Λυκαβηττό, τόσο πέρσι όσο και 
φέτος της άνοιξη, βραδιές drive-in. 

Η ειδυλλιακή αυτή εικόνα όµως απέχει παρα-
σάγγας από εκείνη που αντικρίζουµε στη Μαλα-
κάσα (φωτό επάνω). Όπως τα περισσότερα εγκα-
ταλελειµµένα κτίρια, έτσι και αυτό προκαλεί µια 
νοσταλγία και µια στεναχώρια, για έναν όµως αδι-
ευκρίνιστο λόγο. Τι µας λείπει; Τι νοσταλγούµε; Και 
εάν αυτά τα συναισθήµατα είναι αυθεντικά, γιατί 
κανείς δεν τολµάει σήµερα να ανοίξει ένα; Ποιοί 
είναι οι αποτρεπτικοί παράγοντες; Ο καιρός, η α-
σφάλεια, το Netflix, τα ίδια τα αυτοκίνητα ή η επο-
χή; Η διασκέδαση είναι κάτι που ο Έλληνας σπάνια 
θα τσιγκουνευτεί, οπότε γιατί έχει εκλείψει ανεπι-
στρεπτί η εποχή των drive-in; Και µέσα σε αυτό το 
αρνητικό πλαίσιο γιατί ο Εν Λευκώ το επανέφερε 
έστω και για µια βραδιά τον χρόνο; 

Οι παλιές συνήθειες µετονοµάζονται πλέον 
vintage, και το vintage φέρει µια γοητεία που κρύ-
βει η µηχανή του χρόνου. Το vintage είναι όµορφο, 
αλλά πολύ συχνά δύσχρηστο, ή ακόµα και άχρη-
στο, θρέφοντας συναισθήµατα µιας εποχής που 
ροµαντικοποιείται αυτόµατα µετά το πέρας της 
ισχύς του. Και εγώ νοσταλγώ τις εποχές χωρίς κι-
νητό, αλλά αυτό παραµένει σήµερα επέκταση του 
χεριού µου σε καθηµερινή βάση. Θα το αφήσω εν-
δεχοµένως για λίγες ώρες µέσα στην ηµέρα, αλλά 
δεν θα σταµατήσω να το χρησιµοποιώ. Θα πάµε 
µια φορά το χρόνο να βιώσουµε κάτι διαφορετικό 
και µε έναν αέρα παρελθόντος, αλλά πολύ δύσκο-
λα θα ξαναγίνει το παρόν µας. 

Κάθε γενιά διαλαλεί πόσο καλύτερη, αγνότερη 
και πιο ενδιαφέρουσα ήταν η προηγούµενη. Εγώ, 
ένα παιδί του ’80 που µεγάλωσα στα 90s, µιλάω 
µε µια ανυπέρβλητη ζεστασιά για τα Thundercats 
που βλέπαµε, τα mixtapes που φτιάχναµε, τα CD 
που έπρεπε να µαζέψουµε λεφτά για να αγορά-
σουµε, και τη στεναχώρια που νιώθαµε όταν το 
βιβλιαράκι δεν είχε τους στίχους των τραγουδιών 
που δεν µπορούσαµε να καταλάβουµε. «∆εν τα 
έζησες εσύ αυτά» λέω σε µικρότερους, λες και ή-
µουν καµιά γκόµενα του Boticelli την εποχή της 
Αναγέννησης, ή λες και οι δικές µου εµπειρίες είναι 
για κάποιο λόγο ανώτερες και πιο ουσιαστικές από 
της επόµενης γενιάς που κλασικά «τα βρήκε όλα 
έτοιµα». 

Αυτή είναι η υπεροχή που έχουν τα «δικά» 
µας παλιά. Αυτά που χρονολογούνται πριν την 
εποχή µας, δηλαδή τα άγνωστα, µπορούµε να τα 
φανταστούµε όπως εµείς επιθυµούµε, ή όπως τα 
έχουµε διαβάσει σε βιβλία ή δει σε ταινίες. Υπάρχει 
πάντα ένα κάποιο άλλοθι στο παρελθόν, και στην 
πραγµατικότητα αυτό είναι που νοσταλγούµε: την 
ικανότητα να µετατρέψουµε κάτι που είτε δεν ζή-
σαµε είτε δεν αλλάζει σε κάτι ιδανικό. 

Ας επιστρέψουµε όµως στην Plymouth και την 
έλλειψη drive-in. Χαζεύοντας την οριακά creepy 
φωτό του εγκαταλελειµµένου σινεµά στη Μαλα-
κάσα αναρωτιέµαι για πόσα ζευγαράκια υπήρξε το 
ιδανικό άλλοθι του τότε παρόντος τους, όταν πια 
προβάλλονταν σχεδόν αποκλειστικά ερωτικές 
ταινίες. Το πραγµατικό ερώτηµα όµως είναι εάν ά-
κουγα µια τέτοια ιστορία, ποια θα ήταν η διαφορά 
της από µια αντίστοιχη σηµερινή ιστορία ενός νέ-
ου ζευγαριού που ερωτοτροπεί στο αυτοκίνητο; Α 
ναι, ξέχασα. Τότε ήταν αλλιώς.  A

Η

DRIVE-INN: VINTAGE VS REALITY
Το vintage είναι όµορφο, 
αλλά πολύ συχνά 
δύσχρηστο, ή ακόµα 
και άχρηστο, θρέφοντας 
συναισθήµατα µιας 
εποχής που ροµαντικο-
ποιείται αυτόµατα µετά 
το πέρας της ισχύς του
Της Ελένης Χελιώτη 
(www.darkcaffeinematter.com)
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Υπάρχει πάντα 
ένα κάποιο άλ-

λοθι στο πα-
ρελθόν, και 

στην πραγµα-
τικότητα αυτό 
είναι που νο-
σταλγούµε: 

την ικανότητα 
να µετατρέ-
ψουµε κάτι 
που είτε δεν 
ζήσαµε είτε 

δεν αλλάζει σε 
κάτι ιδανικό.

AV
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την έκθεση αυτοκινήτου Mondial de Paris 2018, 
παράλληλα µε τις τελευταίες καινοτοµίες της, η 
Citroën προσφέρει µια θέση τιµής στο θρυλικό 
της 2CV, που παρουσιάζεται κάθετα σε ένα από 

τα τείχη του περιπτέρου της! Για έναν πολύ καλό λόγο: πριν 
από 70 χρόνια, στο 1948 Motor Show στο Παρίσι, το πιο δη-
µοφιλές µοντέλο της Citroën παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά στο κοινό, που σε χρόνο «ντε-τε» το λάτρεψε. 

Πάµε πίσω, λοιπόν, στο µεταπολεµικό Παρίσι, σε µία 
Ευρώπη που έβγαινε από έναν εξαντλητικό πόλεµο. Οι 
κοινωνίες ήθελαν να δουν µπροστά και οι αυτοκινητοβι-
οµηχανίες είχαν διττό σκοπό: από τη µία να δώσουν στο 
ταλαιπωρηµένο κοινό πρακτικά αυτοκίνητα, ενώ από την 
άλλη έπρεπε να είναι προσιτά, πρακτικά και, αν όχι όµορ-

φα, συµπαθητικά. Αν δε είχαν και καινοτόµες τεχνολογίες, 
τότε ήταν ένα «πλήρες πακέτο»!

Salon de Paris 1948. Το Citroën 2CV αποκαλύπτεται µπρο-
στά στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Vincent Auriol (φωτ. 
πάνω δεξιά: στο κέντρο µε τα γυαλιά) και αφήνει άναυδο 
όλον τον κόσµο. Ενώ κάποιοι χλευάζουν την ιδιαίτερη σι-
λουέτα του, άλλοι είδαν σε αυτό όλες τις ιδιότητες που ε-
ξακολουθούν να στερούνται πολλά µοντέλα της εποχής: 
απλότητα, ελαφρότητα, ευκινησία, άνεση, ευελιξία... 
Από τις πρώτες µέρες η εισροή παραγγελιών έδωσε µε-
γάλη αξία στη µάρκα και στους σχεδιαστές της. Ο André 
Lefebvre, επικεφαλής του γραφείου σχεδιασµού της 
Citroën, όντως εξοπλίζει το 2CV µε πλήθος έξυπνων τε-
χνολογιών για την τότε εποχή: εµπρός τροχός, ευέλικτη 

ανάρτηση µε µεγάλες διαδροµές, αερόψυκτο 
δικίλυνδρο κινητήρα κ.λπ.

Στην πραγµατικότητα, ήδη πριν από τον πόλε-
µο, από το 1936, γεννήθηκε το πρόγραµµα TPV 
(Toute Petite Voiture - Πολύ Μικρά Οχήµατα) 
της Citroën. Στόχος; Nα καταστεί το αυτοκίνητο 
ένα σύγχρονο προϊόν, χρήσιµο για το έργο του 
αγροτικού κοινού και προσιτό στις εργατικές 
τάξεις, σε µια εποχή που εξακολουθεί να θεω-
ρείται ως πολυτελές αντικείµενο. Εποµένως, 
η απλότητα, η λιτότητα και η εφευρετικότητα 
πρέπει να συνδυαστούν για την επίτευξη ενός 
βασικού χαρακτηριστικού, το οποίο δόθηκε ως 
κατεύθυνση στους σχεδιαστές του: «Ένα αυ-
τοκίνητο που να µπορεί να µεταφέρει τέσσερα 
άτοµα και ένα σακί µε πενήντα κιλά πατάτες ή 
ένα βαρέλι, µε µέγιστη ταχύτητα 60 χλµ./ώρα». 
Αποτέλεσµα: το πρώτο TPV ζύγιζε 370 κιλά ά-
δειο και το κόστος του είναι το ένα τρίτο του 11 
CV. Είχε ακόµη και ένα µόνο φως µπροστά, επει-
δή η νοµοθεσία της εποχής δεν απαιτούσε δύο!

Το 1939, περίπου 250 µοντέλα προπαραγωγής 
είναι έτοιµα για το Σαλόνι Αυτοκινήτου του 
Παρισιού, αλλά αυτό ακυρώνεται λόγω της 
κήρυξης πολέµου και τα οχήµατα σκόπιµα κα-
ταστρέφονται ή κρύβονται. Μετά τον πόλεµο, 
η Citroën επαναφέρει το πρόγραµµα και κρί-
νεται απαραίτητο να περιµένει µέχρι το 1948 
για να αποκαλύψει το µοντέλο 2CV στο Σαλόνι 
Αυτοκινήτου του Παρισιού.

∆ηµοφιλές µε την ευγενή έννοια, το Citroën 
2CV γίνεται ένα πραγµατικό κοινωνικό φαινόµε-
νο: όχηµα των κτηνοτρόφων όπως και των ιερέ-
ων, των πατέρων όπως και των φοιτητών, και 
γνωρίζει µια εξαιρετική σταδιοδροµία 42 ετών, 
µε περισσότερα από 5,1 εκ. αντίτυπα (συµπερι-

λαµβανοµένων των ηµιφορτηγών) µέχρι το 
1990. Σήµερα, το 2CV παραµένει µια εικόνα 

της ιστορίας των αυτοκινήτων και έχει 
πολλούς συλλέκτες σε όλο τον κόσµο.  A

H I S T O R YAV

ανάρτηση µε µεγάλες διαδροµές, αερόψυκτο 
δικίλυνδρο κινητήρα κ.λπ.

Στην πραγµατικότητα, ήδη πριν από τον πόλε-
µο, από το 1936, γεννήθηκε το πρόγραµµα TPV 
(Toute Petite Voiture - Πολύ Μικρά Οχήµατα) 
της Citroën. Στόχος; Nα καταστεί το αυτοκίνητο 
ένα σύγχρονο προϊόν, χρήσιµο για το έργο του 
αγροτικού κοινού και προσιτό στις εργατικές 
τάξεις, σε µια εποχή που εξακολουθεί να θεω-
ρείται ως πολυτελές αντικείµενο. Εποµένως, ρείται ως πολυτελές αντικείµενο. Εποµένως, 
η απλότητα, η λιτότητα και η εφευρετικότητα 
πρέπει να συνδυαστούν για την επίτευξη ενός 
βασικού χαρακτηριστικού, το οποίο δόθηκε ως 
κατεύθυνση στους σχεδιαστές του: «Ένα αυ-

H I S T O R Y

CITROEN 2 CV  70 χρόνια µυθικής παρουσίας
Πριν από 70 

χρόνια, στο 1948 
Motor Show στο 

Παρίσι, το πιο δη-
µοφιλές µοντέλο 

της Citroën 
παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά 

στο κοινό 

Του Θωµά Κ. 
Ευθυµίου

Φωτογραφίες: 
Citroen Media
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ï Nissan Leaf προσεγγίζει 
τον υποψήφιο αγοραστή µε 
τη λογική της ήπιας προ-
σαρµογής, δηλαδή τον ει-

σάγει σε έναν εντελώς νέο κόσµο, σε 
ένα απόλυτα µελλοντικό τοπίο στην 
αυτοκίνηση. Και το κάνει αυτό µέσα 
από προσεκτικά όσο και προσιτά βή-
µατα. Με την περγαµηνή ότι αποτέ-
λεσε το πρώτο αµιγώς ηλεκτροκίνη-
το αυτοκίνητο που µπήκε σε µαζική 
παραγωγή το 2010, δεν έθεσε απλά 
νέα δεδοµένα στην κατηγορία των η-
λεκτροκίνητων οχηµάτων, αλλά άλ-
λαξε και τα δεδοµένα της αγοράς. 

Στο επίκεν τρο του Nissan Intelligent 
Power, στο νέο Nissan Leaf, βρίσκεται  το 
e-powertrain, το ηλεκτρονικό σύστηµα πα-
ραγωγής και µετάδοσης κίνησης, το οποίο 
προσφέρει βελτιωµένη ενεργειακή από-
δοση, αυξηµένη ροπή και ισχύ, µε περισσό-
τερο δυναµικές επιδόσεις. Το νέο σύστηµα 
µετάδοσης κίνησης συµπληρώνει η µπα-
ταρία ιόντων λιθίου υψηλής τεχνολογίας, 
η οποία παρέχει αυξηµένη ισχύ, όπως και 
ικανότητα αποθήκευσης της ενέργειας. 

ª Æ Ã Á  ¢ Ä Ã » Ã
Μαζί µε την ενισχυµένη ενεργειακή από-
δοση, το νέο e-powertrain προσφέρει µια 

εκπληκτική, γραµµική οδη-
γική απόδοση, ισχύος 110 
kW. Η ροπή έχει αυξηθεί 
στα 320 Nm, µε αποτέλε-
σµα τη βελτίωση της επι-
τάχυνσης. Η µεγαλύτερη 
µπαταρία των 40 κιλοβα-
τώρων διαµορφώνει την 
εµβέλεια του αυτοκινήτου 
σ τα 270 χιλιόµετρα, σε 
συνδυασµένο κύκλο οδή-
γησης και σύµφωνα µε τα 
νέα ευρωπαϊκά πρότυπα 
εκποµπών και κατανάλω-
σης του WLTP. 

NIS SA N LE A F 
Στο επίκεντρο της ηλεκτροκίνησης

Το νέο, αµιγώς ηλεκτροκίνητο Nissan Leaf, αποτελεί την ενσάρκωση του Intelligent Mobility 
της Nissan, του οράµατος της εταιρίας για την αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο 

τα αυτοκίνητα τροφοδοτούνται, οδηγούνται και ενσωµατώνονται στην κοινωνία 

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

T

T E C H

Η Nissan εφοδιάζει το νέο Leaf µε µία σει-
ρά καινοτόµων τεχνολογιών και µέσω του 
Nissan Intelligent Driving βελτιώνει την ο-
δηγική απόλαυση και ενισχύει το αίσθηµα 
της ασφάλειας, µειώνοντας ταυτόχρονα το 
στρες του οδηγού. Η προηγµένη τεχνολο-
γία υποστήριξης οδήγησης του Nissan Leaf, 
το ProPilot και το ProPilot Park, καθιστούν 
ξεκούραστη την οδήγηση σε βεβαρυµµένη 
κυκλοφορία και αντίστοιχα πανεύκολη τη 

στάθµευση. Το πρωτο-
ποριακό e-Pedal φέρνει 
µια νέα διάσταση στην 
οδήγηση, ενθουσιάζο-
ντας τους οδηγούς και 
προσφέροντάς τους τη 
δυνατότητα να επιταχύ-
νουν και να επιβραδύ-
νουν, χρησιµοποιώντας 
µόνο ένα πεντάλ. Οι επι-
βάτες του νέου Leaf θα 
επωφε ληθούν επίσης 
από ένα νέο interface 
µ ε µ ια ε φ αρµ ογ ή γ ια 
smartphones, που τους 
επιτρέπει να παρακο-
λουθούν την κατάσταση 
φόρτισης του οχήµατός 
τους, να βρουν τον πλη-
σιέστερο σταθµό φόρτι-

σης και να προθερµαίνουν ή να ψύχουν το 
αυτοκίνητο στην ιδανική θερµοκρασία, πριν 
καν το οδηγήσουν! 

N I S S A N  I N T E L L I G E N T  I N T E G R AT I O N 
Tο πρωτοποριακό όραµα της Nissan για τις 
δυνατότητες των ηλεκτρικών οχηµάτων 
δεν σταµατά στην τροφοδοσία του νέου 
Leaf. Οι µπαταρίες του αυτοκινήτου µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν και ως κινητές 
συσκευές ενέργειας, µέσω της σύνδεσης 
της ισχύος της µπαταρίας του αυτοκινήτου 
µε τις κοινωνικές υποδοµές, µέσω της τε-
χνολογίας V2G. 

° ¥ ¹ °
Η τιµή του νέου Nissan Leaf, ξεκινά  από τις 
€32.990 για την έκδοση Acenta. A

T E S T  D R I V E

Το νέο Nissan Leaf καθί-
σταται το πιο δηµοφιλές 

ηλεκτρικό όχηµα παγκο-
σµίως, µιας και από το 

2010, χρονιά στην οποία 
ξεκίνησε η εµπορική 

διάθεση του µοντέλου 
πρώτης γενιάς, έχουν 
πωληθεί περισσότερα 

από 300.000 αυτοκίνητα. 
Σήµερα, κάθε 10 λεπτά 

πωλείται ένα νέο Leaf στη 
Γηραιά Ήπειρο! 
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όντας σε θέση να απαντήσει άµεσα 
σε πολλά πιθανά και απίθανα ερω-
τήµατα. Στον µεγάλο υπερπλήρη 
κατάλογο µε τα συστήµατα υπο-
στήριξης του οδηγού, αναφέρουµε 
µεταξύ άλλων τα: Ενεργή υποβοή-
θηση διατήρησης 
λωρίδας κυκλοφο-
ρίας, Active Brake 
Assist, Αερόσακος 
γονάτων οδηγού, 

Mercedes-Benz σύστηµα κλή-
σης έκτακτης ανάγκης, Μονάδα 
επικοινωνιών (LTE) για τη χρήση 
υπηρεσιών Mercedes me connect, 
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων 
στο τιµόνι, Cruise Control - Σύστηµα 

ρύθµισης ταχύτητας, 
Thermatic-σύστηµα 
κλιµατισµού, Προε-
γκατάσταση ψηφι-
ακού ραδιοφώνου, 
∆ερµάτινο τιµόνι νέας 
γενιάς µε πλήκτρα 
αφής και ενσωµατω-
µένο Cruise Control, 
Touchpad, MBUX 
σύστηµα πολυµέσων 
Connect 20 κ.ά.

ª Æ Ã Á  ¢ Ä Ã » Ã 
Τη νέα A-Class κινούν 
δύο νέοι βενζινοκι-
νητήρες, ο τετρακύ-

λινδρος 1.4 λίτρων απόδοσης 163 
ίππων, µε σύστηµα  απενεργοποί-
ησης κυλίνδρων, διαθέσιµος µε 
το νέο αυτόµατο κιβώτιο 7G-DCT 
ή χειροκίνητο 6 σχέσεων, και ο 
τετρακύλινδρος 2-λιτρος των 224 
ίππων, ενώ διαθέσιµος είναι και 
ο νέος τετρακύλινδρος diesel 1.5 
λίτρων των 116 ίππων µε κιβώτιο 
ταχυτήτων διπλού συµπλέκτη 7G-
DCT, µε βελτιωµένο υπερσυµπιε-
στή (turbocharger), ψύξη νερού και 
µειωµένο βάρος.

Æ ¹ » ¶ ª
Σε επίπεδο τιµών, η νέα A-Class A 
180 163hp αρχίζει από €27.860, η A 
200 163hp από €32.605, η Α 250 
Auto από €44.120 και η Α 180 d Auto 
116hp από €32.388. A

D E S I G N

Η σπορ εµφάνιση του µοντέλου 
έχει ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα, 
ενώ οι χώροι, η χρηστικότητα και η 
λειτουργικότητά του έχουν βελτιω-
θεί σηµαντικά. Η νέα A-Class διαθέ-
τει έναν επαναστατικό σχεδιασµό 
στο εσωτερικό της που δεν αφήνει 
κανέναν ασυγκίνητο, εκπροσωπώ-
ντας την επόµενη ηµέρα στη σχεδι-
αστική ταυτότητα «Sensual Purity» 
που τη διέκρινε στην προηγούµενη 
γενιά της. Το ταµπλό οργάνων και 
το κόκπιτ προσδίδουν στιλ «avant-
garde», γεγονός που δηµιουργεί 
µία µοναδική αρχιτεκτονική, ενώ οι 
δύο οθόνες στο ταµπλό φτάνουν 
έως τις 10,25 ίντσες (26 cm) για να 
δηµιουργήσουν ένα εντελώς αυτό-
νοµο κόκπιτ ευρείας οθόνης.  
Να σηµειώσουµε εδώ ότι το εσωτε-
ρικό είναι και ιδιαίτερα ευρύχωρο 
για τους επιβάτες συνολικά, µιας 
και έχει αυξηθεί ο ωφέλιµος χώρος 

στο ύψος των ώµων, των αγκώνων 
και στο ύψος του κεφαλιού, ενώ 
έχουµε και πιο εύκολη είσοδο στα 
πίσω καθίσµατα. Τέλος, ο χώρος α-
ποσκευών 370 λίτρων είναι κατά 29 
λίτρα µεγαλύτερος από το απερχό-
µενο µοντέλο και πιο ευρύχωρος.  

T E C H 
Μπορεί να θεωρούµε ότι ένα 
premium µοντέλο θα είναι πλήρες 
τεχνολογικών καινοτοµιών, αλλά 
αυτό που εισάγει στη νέα αυτοκι-
νητιστική πραγµατικότητα η νέα 
Α-Class 4ης γενιάς είναι το νέο σύ-
στηµα Multimedia ΜΒUX (Μercedes 
Benz User Expirience) που δέχεται 
φωνητικές εντολές. Πρόκειται για 
ένα εντυπωσιακό σύστηµα το ο-
ποίο διαθέτει τεχνητή νοηµοσύνη, 
καταλαβαίνει την προφορά του 
οδηγού του, ενώ «µαθαίνει» τις συ-
νήθειές του. Ο τρόπος που λειτουρ-
γεί είναι πραγµατικά εντυπωσιακός 

MERCEDES-BENZ A-CLASS 
Σηµείο αναφοράς στην compact κατηγορία

Η νέα Mercedes-Benz A Class διατηρεί τον νεανικό και δυναµικό της χαρακτήρα, ενώ είναι τεχνολογικά 
προηγµένη, πιο πολυτελής, πιο µεγάλη και πιο άνετη από ποτέ 

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου 
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ôÛôáòôè çåîéÀ ôè÷ Mercedes-Benz A-Class δεν είναι απλά 
«ακόµα ένα» διασυνδεδεµένο (connected) όχηµα. 
Έχει πετάξει από πάνω της τον µανδύα του αυτοκινήτου 

όπως το γνωρίζαµε µέχρι σήµερα και έχει τοποθετήσει τον νέο, 
δυναµικό στην ψυχή, στο µυαλό και στην ηλικία άνθρωπο στο 
επίκεντρo της φιλοσοφίας της. Ένα επίσης βασικό δεδοµένο που 
χαρακτηρίζει την τέταρτη γενιά της Mercedes-Benz A-Class είναι 
ότι πρόκειται για το µοντέλο που επανακαθορίζει την έννοια της 
σύγχρονης πολυτέλειας στην compact κατηγορία µε ατού τον 
εσωτερικό σχεδιασµό και την πρωτοποριακή τεχνολογία της. 
Πρόκειται δηλαδή για το αυτοκίνητο που προσαρµόζεται στον 
οδηγό του, επικοινωνεί κυριολεκτικά µαζί του και µαθαίνει από 
αυτόν. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγµή η νέα A-Class φαίνεται να 
µην έχει αντίπαλο στην κατηγορία των πολυτελών µικροµεσαίων. 

H

Αυτό που 
χαρακτηρίζει και 
αντιπροσωπεύει 

τη νέα A-Class είναι 
το γεγονός ότι 

επαναπροσδιορίζει 
εντελώς τη σύγχρο-
νη πολυτέλεια στη 

συµπαγή κατηγορία 
και απογειώνει 
την εσωτερική 
διακόσµηση.
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ÁåæÛìè åÝøå ëáôÛâåé îá ðÀòåé ëáæÛ 
και κάτι γλυκό που της είχα ζητήσει. 
Εγώ έστριβα ένα τσιγάρο και την πε-

ρίµενα. Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου, 
την ώρα που εγώ είχα χαθεί σε σκέψεις του 
προηγούµενου ταξιδιού που είχα κάνει. 
«Αχ, ρε Νεφέλη», της είπα ενοχληµένη.
«∆ανάη, δεν µας παρατάς; Φάε το κρουασάν σου 
και ηρέµησε λίγο. Έχεις πάθει ψύχωση».
«Ντόνατ δεν είχε;»
Σε αυτό το σηµείο η Νεφέλη απάντησε µε µια 
χειρονοµία εκφράζοντας τη βαθύτατη δυσα-
ρέσκειά της στην αναισθησία µου. Γύρισα, λοι-
πόν, τη µίζα και φύγαµε. Η ώρα ήταν 1.37 π.µ., 
ο προορισµός µας ένα µικροσκοπικό χωριό της 
Λακωνίας και η ακατάλληλη ώρα αποτέλεσµα 
µιας παρορµητικής απόφασής εκ µέρους µου, 
και µιας θυσίας εκ µέρους της. 
«Κάνε το τσιγάρο σου πριν βγούµε εθνική, θα µας 
τρελάνει ο αέρας µετά», είπε η Ζαν Ντ’ Αρκ. 
«Μου φαίνεται έπρεπε να ’χες πάρει και εσύ κάτι 
να φας», της απάντησα. 
«Είσαι ηλίθια. Λοιπόν, ξεκίνα, σ’ ακούω».
«∆εν είµαι έτοιµη ακόµα. Ας πούµε κάτι άλλο».
«∆ανάη, ήρθες και µε απήγαγες µες στα άγρια 
µεσάνυχτα µε τις πιτζάµες µου, µέσα στις οποί-
ες σου πήρα κρουασάν παρεµπιπτόντως, και µε 
σέρνεις σ’ ένα κωλοχώρι στη µέση του πουθενά. 
Start talking».
«Ε όχι και κωλοχώρι το Γεωργίτσι, το µπαλκόνι 
του Ταΰγετου!»
«Θα σε βαρέσω», είπε γελώντας. 
Η Νεφέλη ήταν ένας άκρως λογικός άνθρω-

πος, σε σηµείο που εάν δεν την ήξερες, την 
έλεγες και αναίσθητη. Η πλήρης αντικειµενι-
κότητά της µε κούραζε κάποιες φορές, αλλά 
µπορούσα να βασιστώ επάνω της ό,τι και αν 
συνέβαινε, και αυτό µου αρκούσε. 
«∆ε θα ’ναι η πρώτη φορά», της απάντησα κοι-
τάζοντας µπροστά χαρούµενη που την είχα 
δίπλα µου. «Πώς αλλάζει η σχέση µας µε τον χω-
ροχρόνο, όταν είµαστε εν κινήσει;» τη ρώτησα 
µετά από λίγα λεπτά.
«Για εκείνον είµαστε µάλλον αδιάφοροι, για εµάς 
αλλάζει η οπτική. Μετράµε τον χρόνο αλλιώς, 
όταν τον εκµεταλλευόµαστε. Εάν τώρα κοιµόµα-
σταν δεν θα µας απασχολούσε καν, ενώ αυτή τη 
στιγµή είµαστε συνειδητά γνώστες της ύπαρξής 
του».
«Και τι κερδίζουµε µ’ αυτή τη γνώση;»

Είχε σκύψει να βγάλει το µπουκαλάκι νερό απ’ 
τη σακούλα στα πόδια της. ∆εν είχε πάρει καφέ. 
«Θες λίγο νεράκι;» µε ρώτησε. 
«Σε λίγο, να τελειώσω πρώτα το τσιγάρο».
«Με τη γνώση την ίδια τίποτα» συνέχισε, «µε την 
πράξη κερδίζουµε και µετράµε λίγες ακόµα ανα-
µνήσεις. Μπαίνουν στο αρχείο της ζωής µας. Λίγα 
χρόνια µετά θα είµαστε ευγνώµονες για αυτές».
«Γι’ αυτό ήρθες απόψε µαζί µου;», τη ρώτησα 
ενώ έκανα την τελευταία τζούρα του τσιγά-
ρου.
«Μεταξύ άλλων, ναι».
«Πόσες ζωές έχουµε, ρε Νεφέλη;»
«Εάν αφαιρέσεις τα παιδικά µας χρόνια και τα βα-
θιά γεράµατα, λιγότερες από µία».

«Τι µας καθιστά τόσο στάσιµους, λοιπόν;» 
«Η πεποίθηση ότι έχουµε άλλες 10».
«Και τι είναι χειρότερο; Να µένεις κολληµένος σε 
παλιές αναµνήσεις ή να µη φτιάχνεις καινούρ-
γιες;»
«Να περιµένεις τις παλιές να ξανάρθουν αυτού-
σιες, και να πιστεύεις ότι οι καινούργιες δεν θα 
µπορέσουν ποτέ να είναι ισάξιες ή καλύτερες».
Παραµείναµε σιωπηλές µέχρι να βγούµε εθνι-
κή. Το CD που είχα βάλει από το πρωί ήταν στο 
7ο τραγούδι. Ακουγόταν περισσότερο ως θό-
ρυβος, παρά ως µουσική. 
«Θες να βάλεις κάτι άλλο;» της είπα κάποια στιγ-
µή πριν τα πρώτα διόδια. 
«Όχι, δεν έχω διάθεση να ακούσω µουσική».
«Γι’ αυτό λοιπόν µένουµε µετέωροι;» συνέχισα.
«Γι’ αυτό µένουµε άεργοι. Γιατί περιµένουµε να 
έρθουν και ξεχνάµε ότι πρέπει να τις δηµιουρ-
γήσουµε».
«Μα ακόµα και όταν έρθουν είµαστε τόσο τυφλοί 
απ’ το παρόν, που τις διώχνουµε στην προσπά-
θεια να ζήσουµε».
Η εθνική φαινόταν ατελείωτη µπροστά µας. 
Ξεκινούσαµε τώρα την ανάβαση που θα µας 
έβγαζε στη σήραγγα όπου θα µπαίναµε σ’ 
ένα βουνό σµιλεµένο εσωτερικά. Έµοιαζε µε 
δίοδο, ένα µονοπάτι φυγής, µια παράκαµψη 
χωροχρόνου. Οι ζώνες κρατούσαν τα σώµα-
τά µας ασφαλή, στη θέση τους. Οι αερόσακοι 
ήταν το Plan B. Η αρρωστηµένη για εµάς τους 
αστικούς τύπους σιωπή στο κωλοχώρι, Plan C. 
«Και µετά, ∆ανάη;»
«Μετά ξαναπέφτουµε για ύπνο».  A

ΠΡΟΣΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ
Η εθνική φαινόταν ατελείωτη µπροστά µας. Οι ζώνες κρατούσαν τα 
σώµατά µας ασφαλή, στη θέση τους. Οι αερόσακοι ήταν το Plan B.

Της Ελένης Χελιώτη (www.darkcaffeinematter.blogspot.com)

Έµοιαζε µε 
δίοδο, ένα 
µονοπάτι 

φυγής, µια 
παράκαµψη 

χωροχρόνου. 
Οι ζώνες 

κρατούσαν
 τα σώµατά 

µας ασφαλή, 
στη θέση τους.
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την πραγµατικότητα, το νέο, 
µεσαίο, οικογενειακό Ford Focus 
είναι πιο κοµψό, ευρύχωρο και 
πιο άρτιο από ποτέ. 
Και ως τέτοιο δεν θα µπορού-

σε να είναι ένα ακόµα απλό hatchback, 
παρά επιβαλλόταν να είναι προσιτό και 
από άλλες οµάδες αγοραστών µε εντελώς 
σύνθετα, όσο και «διαµετρικά» αντίθε-
τα ζητούµενα. Έτσι, το νέο Ford Focus 
διατίθεται µεν στο κλασικό πεντάθυρο 
hatchback, στο πρακτικό wagon και στο 
παραπέµπον σε crossover Focus Active, 
αλλά και σε διαφορετικές εκδόσεις, κάθε 
µία µε τη δική της προσωπικότητα, όπως 
το κοµψό Focus Titanium, το σπορ Focus 
ST-Line και το πολυτελές Focus Vignale. 

F O C U S  O N
Το νέο Focus είναι από τα πιο απολαυστικά στην 
οδήγηση µεσαία αυτοκίνητα και πιο άνετο από 
ποτέ, µε νέα επιλέξιµα προφίλ οδήγησης (Drive 
Modes) και προηγµένες τεχνολογίες ανάρτησης, 
µε έµφαση στο απόλυτα οδηγοκεντρικό στιλ, 
κάτι που αποτελεί σηµείο αναφοράς και για τις 
τέσσερις γενιές Focus.
Το προηγµένο, ανεξάρτητο σύστηµα πίσω α-
νάρτησης προσφέρεται για πρώτη φορά µε 
Continuously Controlled Damping, που κάθε 2 
χιλιοστά του δευτερολέπτου παρακολουθεί δε-
δοµένα της ανάρτησης, του αµαξώµατος, του 
συστήµατος διεύθυνσης και των φρένων, και 
προσαρµόζει την απόκριση της ανάρτησης για 
βέλτιστη ποιότητα κύλισης.
Ανάµεσα στα συστήµατα υποστήριξης του οδη-
γού, εξάρουµε την τεχνολογία head up display 
από µαχητικό αεροσκάφος(!) ενώ συναντούµε το 
Adaptive Cruise Control, το Stop & Go, το Speed 
Sign Recognition, το Lane-Centring που βοηθά 
στη µείωση του στρες σε µεγάλα ταξίδια, διατη-
ρώντας το όχηµα στο κέντρο της λωρίδας του, 
το Adaptive Front Lighting System µε Predictive 
curve light (προληπτικός φωτισµός στροφών) και 
Sign-based light (φωτισµός ανάλογα µε την οδική 

σήµανση) που για πρώτη φορά προσαρµόζει εκ 
των προτέρων τις δέσµες των προβολέων για 
µέγιστη ορατότητα πριν το όχηµα φτάσει σε µία 
στροφή, διασταύρωση ή κυκλικό κόµβο.
Τέλος, οι επιλογές συνδεσιµότητας και ψυχαγωγί-
ας περιλαµβάνουν FordPass Connect modem, α-
σύρµατη φόρτιση, SYNC 3 µε οθόνη αφής και φω-
νητική ενεργοποίηση και ηχοσύστηµα B&O Play.

D E S I G N
Η σπορ σιλουέτα του νέου Focus είναι η πιο αε-
ροδυναµική στην κατηγορία του. Αθλητικό και 

Σ

Á¶Ã ÇË¦¶Ä¸Ì¸Æ¹ºÃÈ FORD FOCUS
Το πιο καινοτόµο, δυναµικό και 
συναρπαστικό Ford όλων των εποχών
Το νέο, µεσαίο, οικογενειακό Focus είναι πιο κοµψό και ευρύχωρο 
από ποτέ, ενώ διαφορετικές νέες εκδόσεις περιλαµβάνουν το πολυτελές 
Vignale και το Active µε στοιχεία δανεισµένα από SUV
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

AV

δυναµικό µε µακρύ καπό και µυώδες πίσω τµήµα, 
προσφέρει περισσότερο χώρο για επιβάτες και 
αποσκευές, ενώ όλοι ωφελούνται από το µεγα-
λύτερο πλάτος του εσωτερικού πίσω, µιας και ο 
χώρος για τους ώµους έχει αυξηθεί κατά 6 cm, ο 
δε χώρος αποσκευών του νέου Focus διαµορφώ-
νεται από 341 έως 1.320 λίτρα µε την απλοποιη-
µένη αναδίπλωση των πίσω καθισµάτων.

ª Æ Ã Á  ¢ Ä Ã » Ã
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επιλέξουν από 
την οικογένεια βενζινοκινητήρων Ford EcoBoost 

µε ισχύ από 85 έως 182 ίππους και προβλεπόµε-
νες εκποµπές CO2 από περίπου 107 g/km. Επί-
σης, διαθέσιµος είναι ο πετρελαιοκινητήρας Ford 
EcoBlue diesel µε ισχύ από 95 έως 150 ίππους, 
και προβλεπόµενες εκποµπές CO2 από περίπου 
91 g/km. Οι κινητήρες αυτοί συνδυάζονται µε χει-
ροκίνητα εξατάχυτα κιβώτια που είναι οµαλά και 
αθόρυβα σε λειτουργία και ένα νέο, οκτατάχυτο 
αυτόµατο που προσαρµόζεται σε διαφορετικά 
οδηγικά στιλ για πιο γρήγορες αλλαγές σχέσεων.

º Ã ª Æ ¹ · ¶ ¹ 
Η τιµή εκκίνησης της βασικής έκδοσης Trend µε 
τον 3-κύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1.0 EcoBoost 
125 PS αρχίζει από τις €17.894, ενώ η αντίστοιχη 
µε τον επίσης τρικύλινδρο diesel 1.5 EcoBlue των 
95 ίππων από €19.901. A

Το νέο Focus 
είναι το καλύ-
τερο Ford που 
κατασκευά-

στηκε ποτέ µε 
τεχνολογίες 

αυτόνοµης οδή-
γησης επιπέδου 
2, όντας ο ενδι-
άµεσος σταθµός 
στο ταξίδι προς 

τα πλήρως 
αυτόνοµα 
οχήµατα.
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ï Kia Ceed áðïôÛìåóå ôïî ëåîôòé-
ëÞ Àêïîá της µάρκας στην 
Ευρώπη για περισσότερο από 
µια δεκαετία. Χαµηλότερο, 

φαρδύτερο και µε πιο µεγάλο πίσω πρό-
βολο, το νέο Ceed αρχικά θα είναι διαθέ-
σιµο µε πεντάθυρο αµάξωµα (µελλοντικά 
η γκάµα του θα διευρυνθεί µε τις εκδόσεις 
GT, GT-Line και station wagon) και σε 12 
διαφορετικά χρώµατα. 

Το εσωτερικό του νέου Ceed είναι πιο εργονοµι-
κό και ποιοτικό, η λειτουργικότητα και σχεδίαση 
επιτρέπει στο ταµπλό να απελευθερώνει περισ-
σότερο χώρο για τους εµπρός επιβάτες και πα-
ράλληλα να διασφαλίζει καλύτερο περιµετρικό 
έλεγχο. Παράλληλα, διαθέτει ένα µεγαλύτερο 
χώρο αποσκευών που φτάνει σε χωρητικότητα 
τα 395 λίτρα –από τους κορυφαίους στην κατη-
γορία–, ενώ  οι πίσω επιβάτες απολαµβάνουν 
περισσότερο χώρο για τους ώµους τους. Αντί-
στοιχα οι µπροστά νιώθουν πιο άνετα χάρη στον 
περισσότερο αέρα πάνω από τα κεφάλια τους, 
αφού και η θέση οδήγησης είναι τοποθετηµένη 
χαµηλότερα. 
Το εσωτερικό του διαθέτει µια πληθώρα νέων 
τεχνολογιών που εξασφαλίζουν στους επιβάτες 
ακόµα πιο εύκολες και άνετες µετακινήσεις. Το 
εξελιγµένο σύστηµα infotainment είναι διαθέσι-
µο µε «ελεύθερες» προεξέχουσες οθόνες 5 και 
7 ιντσών, καθώς και µε οθόνη 8 ιντσών όταν υ-
πάρχει λειτουργία πλοήγησης, ενώ ένα σύστηµα 
επιλογής προγραµµάτων οδήγησης (Drive Mode 
Select system) θα επιτρέπει στους κατόχους 
του νέου Ceed να προσαρµόζουν την οδηγική 
τους εµπειρία επιλέγοντας τις Normal ή τις Sport 
ρυθµίσεις. 

ª Æ Ã Á  ¢ Ä Ã » Ã

Το νέο Ceed εφοδιάζεται από µια ευρεία γκάµα 
κινητήρων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προκειµέ-
νου να καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικού 
προφίλ αγοραστών. Αναφέρουµε την αναβαθ-
µισµένη έκδοση του κινητήρα 1.0 T-GDi  της Kia, 
ο οποίος αποδίδει 120 ίππους, καθώς και τον νέο 
1.4 T-GDi. Ο νέος κινητήρας 1.4 T-GDi αντικαθι-
στά τον 1.6 GDI και αποδίδει 140 ίππους, δηλα-
δή 4% µεγαλύτερη ισχύ σε σχέση µε τον προκά-
τοχό του παρά το µικρότερο κυβισµό του, ενώ 
διαθέσιµoς θα είναι και ένας ατµοσφαιρικός 1.4 
MPI (multi-point injection) µε 100 ίππους. 
Σε diesel κινητήρες υπάρχουν διαθέσιµος ο 
νέος κινητήρας πετρελαίου πρόσφατων προ-
διαγραφών εκποµπής ρύπων Euro 6d TEMP  
των 1.6 λίτρων µε 115  µε 136 ίππους. Όλοι οι 
κινητήρες συνδυάζονται µε µηχανικά κιβώτια 
6 σχέσεων, ενώ οι νέοι 1.4 T-GDi και 1.6 CRDi 
θα είναι διαθέσιµοι και µε το αυτόµατο κιβώτιο 

διπλού συµπλέκτη 7 σχέσεων της Kia. Αξίζει να 
σηµειώσουµε ότι οι νέοι κινητήρες και το από 
λευκό χαρτί νέο πλαίσιο του Ceed, αλλά και η 
άψογα ρυθµισµένη ανάρτηση, δηµιουργούν ένα 
από τα πιο οδηγοκεντρικά και προηγµένα αυτο-
κίνητα της κατηγορίας.

Σε επίπεδο συστηµάτων ασφαλείας, µεταξύ 
άλλων συναντάµε όλες τις προηγµένες τεχνο-
λογίες υποβοήθησης του οδηγού, ενώ το νέο 
Ceed είναι το πρώτο Kia που πωλείται στην 
Ευρώπη και είναι διαθέσιµο και µε σύστηµα ακο-
λούθησης λωρίδας κυκλοφορίας µε τεχνολογία 
αυτόνοµης οδήγησης level 2.

Æ ¹ » ¶ ª
Οι τιµές του Kia Ceed αρχίζουν από €16.890 
(Ceed 1.4 100 ίππων), η έκδοση 1.0 120 ίππων από 

€18.390, ενώ σε επίπεδο πετρελαιοκινητήρων 
η έκδοση 1.6d 115 ίππων από €21.490 ευρώ. 
Φυσικά, το νέο Kia Ceed καλύπτεται από την υ-
πόσχεση ποιότητας της Kia, µέσω της πρωτο-
ποριακής για όλη την αυτοκινητοβιοµηχανία 
εγγύηση των 7 ετών ή 150.000 χιλιοµέτρων. A

T

T E S T  D R I V E

KIA CEED
Προηγµένες τεχνολογίες άνεσης, 

διασύνδεσης και ασφάλειας

AV

Στο Ceed ανήκει 
το 16% από τις 

συνολικές πωλή-
σεις της Kia στην 

Ευρώπη και µαζί µε 
το Sportage αποτε-
λούν τα δηµοφιλέ-
στερα µοντέλα της 

µάρκας από το 2012, 
ενώ είναι το πρώτο 
Kia µε τεχνολογία 
αυτόµατης οδήγη-

σης «Level 2».

Η 3η γενιά του 
κορεατικού 

µικροµεσαίου 
της Kia έρχε-

ται να συνεχί-
σει την πορεία 

του δηµοφι-
λούς µοντέ-

λου της, το 
οποίο διαµορ-

φώθηκε και 
εξελίχθηκε 

στο σχεδια-
στικό κέντρο 

της µάρκας 
στη Φραν-

κφούρτη 
και  «χτυπάει» 

κορυφή! 
Του Θωµά Κ. 

Ευθυµίου
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παρουσία του T-Roc στην παγκό-
σµια αγορά είχε τη λογική να 
καλύψει η Volkswagen το κενό 
που εντοπίζονταν στη δηµοφιλή 

κατηγορία των SUV, κάτω από το µεγαλύτε-
ρο Tiguan, και µε στόχο να κάνει ένα µεγάλο 
άλµα στις πωλήσεις. Τα µικρά SUV είναι 
η νέα τάση στο χώρο του αυτοκινήτου, και 
πλέον διαπιστώνεται ευρέως ότι τα επόµενα 
δέκα χρόνια ο όγκος των ετήσιων παγκό-
σµιων πωλήσεων των compact SUV θα α-
νέλθει από τα 6,4 εκατοµµύρια αυτοκίνητα, 
σήµερα, στα περίπου 10,6 εκατοµµύρια. 

Με το T-Roc, λοιπόν, αρχικά µεγαλώνει η γκά-
µα των SUV της Volkswagen, µε το µοντέλο να 
εντάσσεται στην κατηγορία των compact SUV. Ε-
πιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουµε, αν όχι να 
αναλύσουµε, ότι το T-Roc, όπως η VW µας συ-
στήνει το νέο µοντέλο της, είναι ένα crossover 
που συνδυάζει φαινοµενικά αντιφατικά χαρα-
κτηριστικά: επιδόσεις και άνεση, συναίσθηµα 
και ορθολογισµό, lifestyle της πόλης και πολύ-
πλευρη προσωπικότητα που πάει παντού. Αυτές 

οι διαφορετικές παράµετροι ενώνονται σε µια 
νέα αντίληψη – ένα σπορ αυτοκίνητο-εργαλείο, 
που ανήκει στην κατηγορία των compact SUV, 
µε lifestyle χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα πλούσιο 
τεχνολογικό υπόβαθρο και επιδόσεις για κάθε 
απαίτηση. Το νέο T-Roc έχει compact διαστάσεις, 
δυναµική σχεδίαση που συνδυάζεται µε 11 εξω-
τερικούς χρωµατισµούς, 4 χρώµατα οροφής και 
ένα σύνολο 24 χρωµατικών συνδυασµών. Πα-
ράλληλα, διατίθεται είτε µε µπροστινή κίνηση εί-
τε µε τετρακίνηση, χωράει άνετα πέντε επιβάτες 
και έχει χώρο αποσκευών 445 λίτρων.

¸  Æ ¶ Æ Ä° º ¹ Á ¸ ª ¸ 
Οι εκδόσεις 4Motion του T-Roc είναι εφοδιασµέ-
νες µε ένα µόνιµο σύστηµα κίνησης σε όλους 
τους τροχούς. Η ροπή κατανέµεται ανάµεσα σε 
µπροστά και πίσω τροχούς µέσω ενός ηλεκτρονι-

κά ελεγχόµενου πολύδισκου συµπλέκτη µε βάση 
τις ανάγκες της κίνησης – η εστίαση βρίσκεται 
στην ανάγκη διατήρησης βέλτιστης πρόσφυσης, 
και ως εκ τούτου οδηγικής ασφάλειας, ενώ πα-
ράλληλα επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή οι-
κονοµία καυσίµου. Οι διαδροµές σε µη ασφαλτο-
στρωµένους δρόµους δεν αποτελούν πρόβληµα 
για το T-Roc µε την τετρακίνησή του και την από-
σταση των 16,1 εκατοστών από το έδαφος. 

¡ Á ¿ Ä ¹ » ¹ ° 
Η Volkswagen συµπληρώνει τη σειρά των SUV 
–που απαρτίζεται από τα Touareg, Tiguan, Tigua
n Allspace– µε το T-Roc, ένα crossover µοντέλο 
που συνδυάζει την επιβλητικότητα ενός SUV µε 
τον δυναµισµό ενός compact hatchback, µε και-
νοτόµες γραµµές, οροφή σε στιλ κουπέ, αισθη-
τά φαρδύτερο µπροστινό µέρος και απέριττες 
αναλογίες.
Είναι εφοδιασµένο µε µία µεγάλη γκάµα συστη-
µάτων υποστήριξης οδηγού από τη στάνταρ 
κιόλας έκδοση, ενώ είναι διαθέσιµα προαιρετι-
κά συστήµατα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας µε 
κρυστάλλινη οθόνη και τη νέα γενιά του πλήρως 
ψηφιακού πίνακα οργάνων Active Info Display. 
Στα µηχανολογικά, έχουµε να διαλέξουµε από 
έξι υπετρτοφοδοτούµενους κινητήρες, βενζί-
νης TSI και diesel TDI µε ισχύ από 115 ίππους ως 

190 ίππους. 
Οι κινητήρες των 190 ίππων µά-
λιστα συνδυάζονται µε τετρα-
κίνηση 4Motion και το γνωστό 
µας πλέον αποδοτικό αυτόµατο 
κιβώτιο DSG 7 ταχυτήτων ως 
στάνταρ.
Μπορεί εξωτερικά οι compact 
διαστάσεις να µη µαρτυρούν 
την εσωτερική ευρυχωρία, πλην 
όµως το T-Roc είναι τεράστιο 
εσωτερικά, µε χαρακτηριστική 
άνεση για πέντε επιβάτες, ενώ 
έχει και τον µεγαλύτερο χώρο α-
ποσκευών στην κατηγορία του, 

ήτοι 445 λίτρα.
Τέλος, το T-Roc Design pack (µε δίχρωµο ντιζάιν 
ως στάνταρ) και το T-Roc Sport pack (δίχρωµο 
ντιζάιν ως προαιρετικό) επιτρέπουν εκτεταµένη 
εξατοµίκευση ώστε ο ιδιοκτήτης να δηµιουργή-
σει το αυτοκίνητό του όπως ακριβώς επιθυµεί.  

Æ ¹ » ¶ ª
Το νέο T-Roc προσφέρεται σε τρεις εξοπλιστικές 
εκδόσεις µε τιµές που αρχίζουν από €19.650 για 
τ η  β ε νζ ι ν ο κ ί ν η τ η  έ κδ ο σ η  T- R o c  1. 0  T S I 
115PS Discover, και από €26.700 για την diesel 
έκδοση T-Roc 2.0 TDI 150PS Advance 4Motion 
που είναι και τετρακίνητη. A

H

T E S T  D R I V E

VW T-ROC
Compact διαστάσεις και πολλές 

επιλογές εξατοµίκευσης
Ενδεικτικό του πόσο νεωτεριστική αύρα είναι για την ίδια τη µάρκα 

η εµφάνιση του T-Roc στην παγκόσµια αγορά, είναι το γεγονός 
του ότι εστιάζει στους νεωτερισµούς µε τους οποίους 
το νέο της µοντέλο εισέρχεται στον στίβο της αγοράς

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

AV

Το T-Roc µεγαλώνει 
την γκάµα των SUV 

της Volkswagen, µε ένα 
crossover που συνδυάζει 
φαινοµενικά αντιφατικά 
χαρακτηριστικά: επιδό-
σεις και άνεση, συναί-

σθηµα και ορθολογισµό, 
lifestyle της πόλης και 

πολύπλευρη προσωπικό-
τητα που πάει παντού.
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AV S O C I A L

ι σκηνές σεξ σε ταινίες έχουν υπάρξει ως επί 
των πλείστων συγκεκαλυµµένες και συντηρη-
τικές. Αυτές που έλαβαν µέρος σε αυτοκίνητο 
είναι ακόµα λιγότερες. Με εξαίρεση τον «Τιτα-

νικό» και τη σκηνή όπου η Ρόουζ ακουµπάει το χέρι της 
στο υγρό παράθυρο αφήνοντάς το να γλιστρήσει, δεν 
µπορούσα να σκεφτώ καµία άλλη που να είδα πρόσφατα. 
Έσπευσα, λοιπόν, να ψάξω λίστες. Αρχικά εξεπλάγην όταν 
είδα ότι οι περισσότερες αναφερόµενες ήταν από ταινίες 
της δεκαετίας του ’80 και του ’90, πολλές από αυτές «κα-
κές», κατά τα λεγόµενα των αρθρογράφων, που φάνηκε 
να σώθηκαν έστω και λίγο από την ερωτική σκηνή τους. 

Ας τα πάρουµε, όµως, από την αρχή. Τι σκοπό εξυπηρετεί 
µια ερωτική σκηνή σε µια ταινία και δη στο αυτοκίνητο; 
Καταρχάς εξαρτάται από το ύφος της ταινίας, το είδος της, 
τον ρυθµό και την «ευφυΐα» της. Οι δύο πιο σεξουαλικά 
πιπεράτες ταινίες που µου έρχονται στο µυαλό είναι και οι 
δύο ισπανικές: «Y tu mama también» και «Sexy Lucia». Στην 
πρώτη υπάρχει και µια ερωτική σκηνή στο πίσω κάθισµα 
του αυτοκινήτου, η οποία είναι περισσότερο ρεαλιστική 
παρά διεγερτική. Άγαρµπες κινήσεις στην προσπάθεια 
αφαίρεσης ρούχων, άβολες στάσεις λόγω περιορισµένου 
χώρου, βιασύνη λόγω φόβου έκθεσης. Αυτό δεν είναι το 
σεξ στο αυτοκίνητο; Είτε µια ύστατη λύση ανάγκης, είτε 
βιασύνης υποκινούµενη από λύσσα και ανυποµονησία. 
Γνωρίζεις ότι δεν θα κάνεις το καλύτερο σεξ της ζωής σου 

στο αµάξι, υπάρχει όµως µια διαστροφή στην επιθυµία να 
προσπαθήσεις.  

Υπάρχουν πολλές παράµετροι που πρέπει να λάβεις υπό-
ψη, είτε ετοιµάζεσαι να το επιχειρήσεις είτε να γράψεις µια 
σκηνή για το σενάριο. Κάποιες παράµετροι είναι ίδιες και 
άλλες διαφέρουν. Πώς θα βγάλεις τα ρούχα, θα ’σαι στο 
µπροστά ή στο πίσω κάθισµα, θα το κάνεις εν κινήσει, θα 
’χει κοντά κόσµο, τα παράθυρα θα είναι κλειστά ή ανοιχτά, 
µουσική θα βάλεις ώστε να καλύψεις τους ζωώδεις ήχους 
προετοιµασίας ή θα απολαύσεις την ωµότητά τους; 

Η λίστα στην οποία κατέληξα, αφού παρακολούθησα δε-
κάδες σε χαµηλή ένταση, είχαν µόνο έναν κοινό παρα-
νοµαστή. Έβγαζαν κάτι αυθεντικό, ακόµα και µέσα από 
την υπερβολή τους: ένα κοµµάτι διαλόγου –«τελείωσες 
εσύ;»– («Crash», 1996), µια επικίνδυνη τρέλα που πολλοί θα 
θέλαµε να κάνουµε αλλά ελάχιστοι θα τολµούσαµε («The 
Chase», 1994), µια ξέγνοιαστη καλοκαιρινή βραδιά στα νιά-
τα µας που θεωρούσαµε κουλ («Havoc», 2005), µια πλάκα 
που όλοι έχουµε σκεφτεί να επιχειρήσουµε («The Sweetest 
Thing», 2002), ένα παρορµητικό δεκάλεπτο που όλοι µετα-
νιώσαµε –ή, ακόµα χειρότερα, προσποιούµαστε ότι µετα-
νιώσαµε– («Revolutionary Road», 2008), µια τέλεια ευκαιρία 
να εκµεταλλευτούµε θετικά τα ακραία καιρικά φαινόµενα 
που προστάτεψαν την επιθυµία µας – όλα επιτρέπονται σε 
καταρρακτώδη βροχή («How Much Do you Love me», 2005).  

Η αποδόµηση µιας κινηµατογραφικής σκηνής παροµοιά-
ζει αυτή µιας ανάµνησης: τι σκοπό είχε, τι συναισθήµατα 
προκάλεσε, ήταν αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας, ή 
απλά µια filler σκηνή που καλύπτει ένα χρονικό κενό και, 
τέλος, τι µας αποκαλύπτει για τους εµπλεκόµενους; Αυτό 
που είναι πραγµατικά ενδιαφέρον σε µια ερωτική σκηνή 
στο αυτοκίνητο, είτε αυτή είναι πραγµατική είτε κινηµα-
τογραφική, είναι η φαινοµενική απλότητά της. Οι περιορι-
σµοί είναι τέτοιοι που σαν πρώτη σκέψη φαντάζει σχεδόν 
ανιαρό. Φέρει ταυτότητα το αυτοκίνητο; Το αποκαλούµε 
δικό µας, αλλά τι ρόλο έχει την ώρα εκείνη; Κουβαλάει 
αναµνήσεις όπως ένα σπίτι ή ένα έπιπλο, ή παραµένει αέ-
ναα ουδέτερο λόγω της αεικίνητης φύσης του; 

Πάµε, όµως, πάλι πίσω. Εσάς ποια σας έχει µείνει και γιατί; 
Συγκρίνατε το τι βλέπατε µε µια δική σας εµπειρία; ∆οκι-
µάσατε ποτέ κάτι που είδατε σε κάποια ταινία; Ζηλέψατε, 
βαρεθήκατε, ή απλά το παρακάµψατε ως κλισέ; Και τι δεν 
είναι κλισέ πια; ∆ηλώνουµε συνεχώς πως τα έχουµε δει 
όλα. Ζώντας λοιπόν στην εποχή της υπερπληροφόρησης, 
τι µπορεί να µας συγκινήσει; 

Ένα άδειο πάρκινγκ, ένας ξάστερος ουρανός, ένα µπου-
κάλι ουίσκι, δυο µικρά γυάλινα ποτήρια, ένας γύρος «αλή-
θεια ή θάρρος», ένα δροσερό αεράκι να παίρνει τον καπνό 
δύο τσιγάρων, και ένα αυτοκίνητο. Σκηνή 1η.  A

O

Car lovers ή Raw exhibionists; 
Γνωρίζεις ότι δεν θα κάνεις το καλύτερο σεξ της ζωής σου στο αµάξι, 

υπάρχει όµως µια διαστροφή στην επιθυµία να προσπαθήσεις 
Της Λυδίας Αλικάκου
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Νέο Jeep Renegade
Compact πολυτέλεια 

και περιπετειώδης προσέγγιση

AV T E S T  D R I V E

Σ τ ο Ν  δ ρ ο μ ο

Οι καινούργιοι 3-κύλινδροι και 4-κύλινδροι turbo 
κινητήρες βενζίνης Multiair III που κάνουν το ντε-
μπούτο τους στο νέο Jeep Renegade, περιλαμβά-
νουν μία μονάδα 1.0 λίτρου απόδοσης 120 ίππων 
και τον 1.3 λίτρων κινητήρα που αποδίδει 150 
ίππους ή 180 ίππους (ανάλογα με την έκδοση). Η 
γκάμα κινητήρων του νέου Renegade ολοκληρώ-
νεται με τους ανανεωμένους πετρελαιοκινητήρες 
MultiJet II με SCR (Selective Catalytic Reduction)  
1.6 λίτρων 120 ίππων και 2.0 λίτρων με απόδοση 
140 και 170 ίππων, ανάλογα πάντα με την έκδοση. 
Φυσικά, να σημειώσουμε εδώ ότι οι παροιμιώδεις 
ικανότητες της Jeep στην εκτός δρόμου κίνηση 
εξασφαλίζονται και στο νέο Renegade μέσω δύο 
συστημάτων 4Χ4, του Jeep Active Drive και του 
Jeep Active Drive Low, που προσφέρουν τις κορυ-
φαίες επιδόσεις εκτός δρόμου κίνησης στην κατη-
γορία. Τέλος, οι τετρακίνητες εκδόσεις διατίθεται 
μόνο με κινητήρες diesel.

T e c h
Το νέο Renegade έχει αναβαθμιστεί περαιτέρω 
ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ένα πακέτο συ-
στημάτων που εξασφαλίζει ασφάλεια και άνεση. 
Στον βασικό εξοπλισμό του συμπεριλαμβάνονται 
πλέον το ενεργό σύστημα Lane Sense Departure 
Warning-Plus και το Intelligent Speed Assist με ανα-
γνώριση πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ προσφέρε-
ται και αναβαθμισμένη έκδοση του Automatic park 
assist - park sense που μπορεί να εκτελεί αυτόμα-
τα ελιγμούς παρκαρίσματος αλλά και εξόδου από 
θέση στάθμευσης. Ωστόσο, για να εγγυηθεί την 

απόλυτη ασφάλεια των επιβα-
τών του, το πλήρες πακέτο συ-
στημάτων του νέου Renegade 
περιλαμβάνει επίσης το σύστη-
μα αποτροπής πρόσκρουσης 
Forward Collision Warning-Plus 
με Active Emergency Braking, 
τον ενεργό αυτόματο πιλότο 
Adaptive Cruise Control, την 
ειδοποίηση τυφλών σημείων 
Blind-Spot Monitoring,  αλλά και 
την παρακολούθηση κάθετου 
εμποδίου κατά την οπισθοπο-
ρεία Rear Cross Path Detection.

Κ ο Σ τ ί ζ έ ί
Το νέο Jeep Renegade διατίθεται για την περίοδο 
του λανσαρίσματος σε ελκυστικές τιμές που ξεκι-
νούν από €18.900 για τη βενζινοκίνητη έκδοση 
Sport Gas 1.0 GSE T3 120hp MT FWD και με πλού-
σιο εξοπλισμό. Οι εκδόσεις πετρελαίου αρχίζουν 
από €20.990 για την έκδοση Sport Diesel - 1.6 
120hp E6d MT FWD. Τέλος, οι τετρακίνητες εκδό-
σεις αρχίζουν από τις €27.700 (έκδοση Longitude 
Diesel - 2.0 140hp E6d MT  4WD), ενώ η κορυφαία 
έκδοση Trailhawk Diesel - 2.0 170hp E6d ATX 4WD 
Low, από €36.900. A

ξωτερικά, το ανανεωμένο Jeep Renegade 
διαφοροποιείται από τους νέους, σπορτίφ, 
εμπρός και πίσω προφυλακτήρες. Νέα 
είναι και τα φωτιστικά σώματα με τεχνο-

λογία LED (εμπρός και πίσω), ενώ μικρές επεμβάσεις 
έχουν γίνει και στην εμβληματική μάσκα με τις επτά 
γρίλιες. Οι επεμβάσεις στο Jeep Renegade περιλαμ-
βάνουν ακόμα σχεδιαστικές αλλαγές στο εσωτερικό 
με νέα υλικά και ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα, 
που διαθέτει ειδική θήκη για κινητά 
τηλέφωνα, νέες ποτηροθήκες και 
περισσότερες θέσεις για μικροαντι-
κείμενα. To νέο μοντέλο εφοδιάζεται 
με το νέο σύστημα infotainment 
Uconnect 4ης γενιάς, με οθόνες α-
φής υψηλής ανάλυσης 5, 7 και 8.4 
ιντσών και πλήρη ενσωμάτωση Apple 
CarPlay και Android Auto. 

Ε

Οι ουσιαστικές παρεμ-
βάσεις σχεδίασης και 
τεχνολογίας στο νέο 

Jeep Renegade, το καθι-
στούν πιο δυναμικό, πιο 
ασφαλές, πιο ποιοτικό 

και συγχρόνως πιο οικο-
νομικό, χωρίς να αλλοι-
ώνουν τον αυθεντικό Go 
Anywhere - Do Anything 

χαρακτήρα του.

Τέσσερα 
χρόνια

αφότου το 
Jeep Renegade 

πρωτοπαρου-
σιάστηκε και 

έφερε τις αυθε-
ντικές οff-road 

ικανότητες στην 
κατηγορία των 
μικρομεσαίων 

SUV, η Jeep 
προχωρά στην 
ανανέωση του 

best seller 
μοντέλου της

Του Θωμά Κ. 
Ευθυμίου
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ι χαρισματικοί άν θρωποι δεν 
ρωτάνε γνώμες για να αποφασί-
σουν. Ρωτάνε για να σταθμίσουν 
το πού βρίσκονται σε σχέση με τα 

όσα τη δεδομένη στιγμή η κοινωνία μπορεί 
να αφομοιώσει.  

Το έτος είναι 1952. Βρισκόμαστε νότια της 
Ρώμης. Ένα φορτηγό ξεφορτώνει ένα όχη-
μα που φαίνεται να φτιάχτηκε σε στούντιο 
του Χόλιγουντ για μια ταινία κόμικ. Απο-
τελείται από δύο τορπίλες σαν αυτές που 
«φοράνε» τα υποβρύχια, ενωμένες με δυο 
λεπτές βέργες αλουμινίου. Το όχημα αυτό 
κατασκευάστηκε και θα οδηγηθεί από τον 
Πιέρο Ταρούφι, έναν εκπληκτικό μηχανικό 
αυτοκίνησης και έναν από τους καλύτερους 
οδηγούς παγκοσμίως. 

Ο κινητήρας είναι Maserati 4 κυλίνδρων, 
στα 1720 cc, με 4 ταχύτητες. Η ισχύς μετα-
δίδεται στους πίσω τροχούς με αλυσίδα, ό-
πως αυτή μιας μοτοσικλέτας. Τα οικονομικά 
και μηχανικά εμπόδια και προβλήματα που 
έπρεπε να ξεπεραστούν για να είναι το όχη-
μα έτοιμο για δοκιμή φαντάζουν ανυπέρ-
βλητα. Ο Ταρούφι είναι εδώ για να σπάσει 
το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στην κατη-
γορία 2 λίτρων. Το ρεκόρ αυτή τη στιγμή 
κατέχει ο Βρετανός Γκόλντι Γκάρντνερ με 
284,470 χλμ./ώρα. Ο Ταρούφι «έγραψε» 
298,507, ξεπερνώντας τον Γκάρντνερ κατά 
14 ολόκληρα χιλιόμετρα ανά ώρα. Η «αση-
μένια αλεπού», όπως τον βάφτισαν οι Με-
ξικάνοι, θεώρησε αυτή τη νίκη δίπτυχη, ξα-

Ο

θώς πίστευε πως η σημασία του οχήματος 
αυτού βρίσκεται στις καινούργιες αρχές 
που θα εδραιώνονταν ευρέως στην αυτοκί-
νηση μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. 

Ο Ταρούφι ήταν ήδη ένας χαρισματικός 
οδηγός μοτοσικλέτας, όταν αποφοίτησε 
με πτυχίο στη μηχανολογία. Μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε ένας από τους 
πιο εξεζητημένους οδηγούς και μηχανι-
κούς στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και 
μπήκε στην Cisitalia ως test driver και team 
manager to 1948. Το 1951 έγινε επίσημο μέ-
λος της ομάδας Ferrari, αφού του είχε γίνει 
πρόταση να οδηγήσει μια Alfa Romeo 158 
στο GP des Nations στη Γενεύη. Εκεί ο Τα-
ρούφι ολοκλήρωσε τον αγώνα εκτός πρω-

ταθλήματος στην τρίτη θέση. 
Αυτό οδήγησε στο ντεμπούτο 
του παγκοσμίου πρωταθλή-
ματος με την ομάδα του ιτα-
λικού GP.

Η καλύτερή του χρονιά, όμως, 
ως οδηγός ήρθε το 1952. Η 
Alfa Romeo είχε αποσυρθεί και 
το πρωτάθλημα γύρισε τους 
κανόνες σε Formula 2 για τις 
επόμενες δύο σεζόν όπου η 
Ferrari κυριάρχησε. Ο Ταρού-

φι κατέκτησε το ελβετικό GP που άνοιξε το 
πρωτάθλημα, κατά έναν ολόκληρο γύρο. 
Η καριέρα του στη Formula 1 υπήρξε μικρή 
(1950-1956) αλλά μέσα σε αυτή οδήγησε 
τα καλύτερα αυτοκίνητα της εποχής του: 
Alfa Romeo, Scudaria Ferrari, Daimler Benz, 
Maserati και Vanwall. 

Το κύκνειο άσμα του στους αγώνες ήρθε το 
1957, κερδίζοντας το Mille Miglia σε ηλικία 
51 ετών. Έντρομος από τους θανάτους 11 
θεατών που προκλήθηκαν από τη συντρι-
βή του Αλφόνσο ντε Πορτάγκο και του συ-
νοδηγού του Έντμουντ Νέλσον, ο Ταρούφι 
αποσύρθηκε από τους αγώνες. Από αυτό 
το συμβάν και την τραγωδία του Le Mans το 
1955 γεννήθηκε το άρθρο του «Stop us 
before we kill again» (Σταματήστε μας πριν 
σκοτώσουμε πάλι). Το 1959 δημοσίευσε το 
βιβλίο του «The Technique of Motor Racing» 
το οποίο θεωρείται μέχρι και σήμερα η βί-
βλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Γεν-
νήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1906 στο Albano 
Laziale και απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών στη 
Ρώμη στις 12 Ιανουαρίου 1988. A

Piero Tarrufi
Μία σπάνια προσωπικότητα, 
ένας πραγματικός οραματι-
στής, ένας εκπληκτικός μηχα-
νικός, ένας από τους καλύτε-
ρους οδηγούς παγκοσμίως και 
ένας εξαιρετικός τζέντλεμαν 
Του Θωμά Κ. Ευθυμίου

P I O N E E R S

Το 1959 δημοσίευσε 
το βιβλίο του «The 

Technique of Motor 
Racing», το οποίο θεω-
ρείται μέχρι και σήμερα 
η βίβλος του μηχανοκί-

νητου αθλητισμού.
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Ακαταμάχητη εμφάνιση, τολμηρή σχεδίαση
και εκλεπτυσμένο εσωτερικό. Ένα ολοκληρωμένο 
SUV που θέτει τους κανόνες στην κατηγορία και 
προχωράει ακόμη παραπέρα σε κάθε τερέν.
Το νέο VITARA υπόσχεται συγκλονιστικές
εμπειρίες εντός και εκτός δρόμου.
Αλλάζει το παιχνίδι και όσα πίστευες
για αυτό, αφού η προσθήκη του turbo 
κινητήρα 1.0lt στην γκάμα εκδόσε-

ων του ανανεωμένου VITARA, το καθιστά πλέον το 
μοναδικό τετρακίνητο με τον μικρότερο κυβισμό 
στο σύνολο της αγοράς! Επιπλέον το νέο 
μοντέλο διατίθεται και με turbo κινητήρα 
1.4lt με 140hp. Και τα δυο κινητήρια σύ-
νολα διατίθενται με κίνηση στους δύο 
τροχούς, αλλά και με τετρακίνηση. Με 
κορυφαία ποιοτική αναβάθμιση στο 
εσωτερικό, εντυπωσιακή ευρυ-
χωρία και νέες τεχνολογίες 
ασφάλειας που περιλαμβάνει 
το Suzuki Safety Support 
το ανανεωμένο VITARA, 
στα 30ά του γενέθλια 
εξελίσσεται σε κα-
θοριστική επιλο-
γή της αγοράς.

Αλλάζει το παιxνίδι
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Ο κινητήρας Τ3 ταιριάζει με το νεανικό χαρα-
κτήρα του νέου XC40, παρέχοντας στον οδηγό ά-
μεση απόκριση από πολύ χαμηλές στροφές, χάρη 
στην εξαιρετική καμπύλη της ροπής του. Με 265 
Nm διαθέσιμα από τις 1.600 έως τις 3.850 στρο-
φές ανά λεπτό, η προηγμένη τεχνολογικά μονάδα 
καθιστά απολαυστική την οδήγηση του XC40 σε 
όλες τις συνθήκες. Συνδυάζεται με μηχανικό κι-
βώτιο 6 σχέσεων, ενώ στους επόμενους μήνες 
θα είναι διαθέσιμο και αυτόματο κιβώτιο. Παράλ-
ληλα, στην γκάμα του XC40 προστίθεται και η πε-
τρελαιοκίνητη έκδοση D3 των 150 ίππων, γνωστή 
από άλλα μοντέλα της Volvo. Ο δίλιτρος diesel με 
τα 320 Nm ροπής μπορεί επίσης να συνδυαστεί με 
αυτόματο κιβώτιο Geartronic 8 σχέσεων, αλλά και 
με τετρακίνηση (AWD).

Τ ι μ έ ς
Οι τιμές για το νέο XC40 T3 ξεκινούν από €30.713 
με πλούσιο βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει 
City Safety, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3”, κε-
ντρική οθόνη αφής 9” και προβολείς LED, ενώ οι 
τιμές για τις εκδόσεις D3 ξεκινούν από €35.194. A

και τα συστήματα αποφυγής εκτροπής από τον 
δρόμο (Run-Off Road Mitigation) και αποφυγής 
συγκρούσεων με οχήματα που κινούνται στο 
αντίθετο ρεύμα (Oncoming Lane Mitigation). O 
πλούσιος βασικός εξοπλισμός του περιλαμβά-
νει, επίσης, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3”, κε-
ντρική οθόνη αφής 9” και προβολείς LED. 

Ν έ ο ι  κ ι Ν η Τ η ρ έ ς
Στην πολυαναμενόμενη βενζινοκίνητη έκ-
δοση Τ3 των 1.5 λίτρων, που πλέον διατίθεται 
στην Ελλάδα, ο 3-κύλινδρος υπερτροφοδο-
τούμενος κινητήρας των 156 ίππων με κορυ-
φαία τεχνολογία εξασφαλίζει στο Compact 
premium SUV της Volvo δυναμικές επιδόσεις 
(τελική ταχύτητα 200 χλμ./ώρα, επιτάχυνση 
0-100 χλμ./ώρα σε 9,4 δευτ.), με χαμηλή κα-
τανάλωση καυσίμου (μόλις 6,2 l/100km στο 
μικτό κύκλο). Πρόκειται για έναν ολοκαίνουρ-
γιο κινητήρα της οικογένειας Drive-E, που έχει 
σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από τη Volvo και κα-
τασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρίας στο 
Σκέβντε (Skövde) της Σουηδίας.  

H Volvo δημιούργησε το XC40, ένα 
SUV με  αστικό αλλά και υπερα-
στικό χαρακτήρα, ειδικά σχεδι-

ασμένο για να κάνει την καθημερινότητα 
του χρήστη του πιο ενδιαφέρουσα. Ένα 
αυτοκίνητο που εξασφαλίζει επιβλητική 
θέα στον δρόμο, ευέλικτο στιλ οδήγησης, 
ένα αυτοκίνητο που μπορείτε να μοιρα-
στείτε  με τους φίλους και την οικογένειά 
σας – και να ελέγξετε από το smartphone 
σας. Το αυτοκίνητο έχει τεράστιους 
χώρους αντικειμένων στις πόρτες και 
ευέλικτο χώρο αποσκευών, με μεγάλο 
αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο, 
το οποίο είναι πτυσσόμενο και μπορεί να 
συγκρατεί τις τσάντες για τα ψώνια!

T e c h
Στα χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποβοή-
θησης οδηγού περιλαμβάνονται πρωτοπορια-
κές τεχνολογίες από τα μεγαλύτερα μοντέλα της 
Volvo, όπως το σύστημα ημι-αυτόνομης οδήγη-
σης Pilot Assist, το City Safety τελευταίας γενιάς 

VolVo Xc40
Compact premium SUV με κορυφαία τεχνολογία

Η γκάμα του νέου Volvo XC40, που βραβεύτηκε με τον καταξιωμένο τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 
2018, εμπλουτίζεται με δύο νέες εκδόσεις, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά

Του Θωμά Κ. Ευθυμίου

AV T E S T  D R I V E

Το επίπεδο 
κύλισης του 
XC40 είναι 
στα όρια του 
κορυφαίου. 
Αν, δε, αποφα-
σίσετε να 
βγείτε από τον 
«κανονικό» 
δρόμο και 
να μπείτε σε 
αγροτικό 
δίκτυο ή και 
χωμάτινο, θα 
έχετε αρωγό 
σας τα 21 
εκατοστά 
απόστασης 
από το 
έδαφος!

AV
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ðåòéðÛôåéá, ìïéðÞî, ôè÷ 
Renault ξεκίνησε στις 
24 ∆εκεµβρίου, όταν 
ο Louis Renault οδή-
γησε στο Παρίσι το 

«Voiturette» του. Ένα αυτοκίνητο 
εξοπλισµένο µε ένα επαναστατικό 
κιβώτιο ταχυτήτων: το «Direct 
Drive». Ήταν η στιγµή που η 
παγκόσµια αυτοκίνηση άλλαζε 
εικόνα. Και δυνατότητες. Και η 
Renault, εκείνη τη µακρινή όσο 
και δύσκολη εποχή, δέχθηκε 12 
παραγγελίες εκείνη τη νύχτα! 
Και ο ίδιος, όσο και τα άλλα δύο 
αδέλφια του, οι Marcel και Fernand 
Renault, ιδρυτές της Renault 
Frères, θα πρέπει να έµειναν ξά-
γρυπνοι, σε µία προσπάθεια να α-
ντιληφθούν το µέγεθος του εγχει-
ρήµατός τους! Για πέντε γενιές από 
το 1908, τα επόµενα 120 χρόνια, το 
πάθος του ιδρυτή της συνεχίζει να 
εµπνέει καθηµερινά τη Renault, 
δίνοντας στους ανθρώπους την 
ελευθερία να απολαµβάνουν µια 
εύκολη ζωή πίσω από το τιµόνι. 

F U N K Y  L I F E ,  FA N K Y  C A R S !
Αποκαλούµε κάτι funky, όταν είναι διαφο-
ρετικό, περίεργο αλλά και cool. «Funky» 
δεν είναι άνθρωποι που ακολουθούν 
τις τάσεις, αλλά αυτοί που επιλέγουν να 
χρησιµοποιήσουν τις τάσεις προς όφε-
λός τους. Και η Renault έφτιαχνε, αλλά 
και συνεχίζει να δηµιουργεί αυτοκίνητα 
για να κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο 
ενδιαφέρουσα. Η µακροζωία της Renault 
βασίστηκε στην κατανόηση του τρόπου 
ζωής των ανθρώπων και της επιθυµίας 
της να γίνει ο κόσµος κοινωνός των αυ-
τοκινήτων και της τεχνολογίας που τα 
συνοδεύει.
Ξεχωρίζουµε µερικά από αυτά, επιχειρώ-
ντας µία αναδροµή στη βιβλιοθήκη της!

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας της, η Renault 
έχει αναπτύξει προσιτά 
οικονοµικά οχήµατα, τα 
οποία εξέλισσε διαρκώς 
και προέβλεψε τις τάσεις 

και τις αλλαγές 
στον κόσµο της 

αυτοκινητοβιοµηχανίας

1 9 1 4  -  TA X I S  D E  L A  M A R N E

 Όταν ξέσπασε ο πόλεµος, το Υπουρ-
γείο Πολέµου ανέθεσε στη Renault να 
κατασκευάσει διάφορα οχήµατα, ενώ 
οχήµατα της Renault χρησιµοποιήθη-
καν για να µεταφέρουν 4.000 άνδρες 
στο µέτωπο. Πέρασαν στην ιστορία µε 
το όνοµα «Taxis de la Marne».

1 9 7 2  -  R E N A U LT  5

Προοριζόµενο για το νεαρό και ιδιαίτερα 
θηλυκό κοινό, θα ταράξει τα νερά µε το 
νέο ύφος που έφερε στη δεκαετία του 
’70. Το R5 σε 3 χρόνια ήταν ο ηγέτης της 
ευρωπαϊκής αγοράς. Για πάνω από 10 
χρόνια ήταν στην κορυφή των πωλήσε-
ων µικρών αυτοκινήτων στη Γαλλία και 
πωλήθηκε 5.325.000 µονάδες παγκο-
σµίως. Επίσης διέπρεψε και στα ράλι!

1 9 4 6  -  4 C V

Ήταν το πρώτο Renault µε τον κινητή-
ρα πίσω και το πρώτο γαλλικό όχηµα 
που παρήχθη σε πάνω από 1 εκατ. µο-
νάδες. Αναπτύχθηκε µυστικά κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, 
ζύγιζε µόλις 560 κιλά, κατανάλωνε πο-
λύ λίγα καύσιµα και µπορούσε άνετα 
να µεταφέρει τέσσερα άτοµα. 

1 9 9 2  -  R E N A U LT  T W I N G O 

Ένα επαναστατικό αυτοκίνητο πόλης, 
που προκάλεσε αµέσως αίσθηση. Με 
το πρόσωπο βάτραχου, τολµηρό σχε-
διασµό ήταν µίγµα minivan και αστι-
κού αυτοκινήτου, που εκπλήσσει και 
αποπλανά. Σύνθεση των λέξεων Twist, 
Swing και Tango, το Twingo στόχευε 
στο νεανικό κοινό, που γρήγορα αφέ-
θηκε στη γοητεία του.

1 9 6 1  -  R E N A U LT  4

Ένα πραγµατικό πολιτιστικό φαινόµε-
νο, προϊόν µιας λαµπρής ιδέας: να είναι 
ένα ευέλικτο και εύχρηστο αυτοκίνητο 
και να πηγαίνει σχεδόν παντού. Η 5η 
πόρτα αποκάλυπτε έναν αρθρωτό χώ-
ρο που µπορούσε να µετατρέψει το 
αυτοκίνητο σε φορτηγό. Πωλήθηκαν 
πάνω από 8 εκατ. µονάδες σε περισσό-
τερες από 100 χώρες.

1 9 9 0  -  R E N A U LT  C L I O

Αντικατέστησε το R5, πλήρως επα-
νασχεδιασµένο, µε όνοµα που δανεί-
σθηκε από µία από τις 9 µούσες του 
Ελικώνα, όντας το πρώτο µοντέλο της 
µάρκας µε ονοµασία, αντί των αριθµών 
που χρησιµοποιούσε τότε η Renault. 
Κατασκευάζεται µέχρι σήµερα, όντας 
στην 4η γενιά του. Ένα από τα κορυφαία 
αυτοκίνητα της Ευρώπης διαχρονικά. 

1 9 6 5  -  R E N A U LT  1 6 

Είναι το πρώτο hatchback στην αγορά. 
Αρχικά επικρίθηκε για την υπερβολική 
πρωτοτυπία του, ως κάτι ενδιάµεσο 
από station wagon και sedan, και θέλη-
σε να «δείξει τον δρόµο προς την πρόο-
δο», όπως έλεγε και η διαφήµιση επο-
χής της Renault. Ωστόσο, πολύ γρήγο-
ρα το αντέγραψαν όλοι οι ανταγωνι-
στές της…  A

H

AV

H E R I TA G E

120 ÌÄÃÁ¹° RENAULT
Παραµένοντας προσηλωµένη 

στη διευκόλυνση της καθηµερινότητας 
των πελατών της

Πριν από 120 χρόνια ο Louis Renault οδήγησε το πρώτο αυτοκίνητο µε κιβώτιο 
ταχυτήτων από το εργοστάσιο µέχρι τη rue Lepic στο Παρίσι. Ήταν η στιγµή 

που έβαλε τη Renault στο επίκεντρο της επανάστασης των µεταφορών.
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

AV
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Νίκος Aραμπατζής πέρασε το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 
στη Δάφνη, μεγάλωσε σε μια 
οικογένεια χωρίς αυτοκίνητο, 

λόγω κρίσης έχασε τη δουλειά του, οικο-
νομικά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα… 
ήταν με λίγα λόγια ο συνήθης ύποπτος 
έλληνας 25άρης στην Ελλάδα των μνημο-
νίων. Και όπως σε πολλές περιπτώσεις σαν 
κι αυτή, το λεγόμενο «brain drain» ήταν 
μονόδρομος. Aπό το Μπραχάμι, τα ταμεία 
ανεργίας, τις ουρές στον ΟΑΕΔ, κατέληξε 
στην Αυστρία στο RedBull Ring, δίπλα στην 
πίστα Formula1, ως μηχανικός αγώνων 
στην ομάδα της Lamborghini, να ζει το δικό 
του «Fast and furious». 
 
Οι γονείς του δεν είχαν αυτοκίνητο και το κλίμα 
δεν ευνοούσε την ενασχόληση με Καρτ ή κάποιο 
είδος αγώνων. Με την ενηλικίωσή του αγόρασε 
το πρώτο του αμάξι και τότε ξεκίνησαν όλα. Ό-
πως μου εξηγεί, «είχα την ανάγκη να ανακαλύψω 
τα όριά μου. Αρκετά συχνά ξεκινούσαμε με τους φί-
λους μου για καφέ στη Γλυφάδα και βρισκόμασταν 
στη Θεσσαλονίκη για 2ημερο, μόνο και μόνο επειδή 
μου άρεσε να οδηγώ!»
Όσο περίεργο και αν ακούγεται, η κρίση ήταν ο 
βασικός «υπεύθυνος» που έκανε το όνειρό του 
πραγματικότητα. «Το 2015, έχοντας χάσει τη δου-
λειά μου, πήρα τη μεγάλη απόφαση να πάω στην 
Αγγλία σε ένα συνεργείο. Αισθανόμουν καταπιεσμέ-
νος στην Ελλάδα. Ήθελα να φύγω και να το κυνηγή-
σω. Από εκεί έστειλα βιογραφικό στην Porsche στη 
Γερμανία και έγινε δεκτός».
Στη συνέχεια, με πρωταθλήματα όπως το Porsche 
Supercup, το οποίο είναι Side event της Formula 1, 
ταξιδέψε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, ενώ κερδί-
ζοντας την 1η θέση στο πρωτάθλημα των 24ω-
ρων, οι πόρτες πλέον ήταν ανοιχτές για τη μετε-
ξέλιξή του στον εργασιακό τομέα. Γρήγορα του 
προτάθηκε μια θέση στην αγωνιστική ομάδα της 
Lamborghini στην Αυστρία.
 
Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δουλειά του;

Ο βασικός τομέας εργασίας του είναι αυτός του 
μηχανικού πάνω στο αυτοκίνητο, στην αποστή-
ριξη των ελαστικών και τα Pit Stops (στάσεις α-
νεφοδιασμού). Έχει στον έλεγχό του τη σωστή 
μεταφορά των ρυθμίσεων της ανάρτησης, το 
ζύγισμα του αυτοκίνητου ώστε να μην ξεφύγει 

ούτε ένα κιλό πέρα από το επιτρεπόμενο όριο, 
την κατάλληλη θερμοκρασία και πιέση των ελα-
στικών και κατά διαστήματα τον έλεγχο με ειδικό 
θερμόμετρο των εξωτερικών θερμοκρασιών αέ-
ρα και οδοστρώματος.
Πέρα από αυτό πρέπει με όλη την ομάδα να στήσει 
και να ξεστήσει το Pit Box με τον τεράστιο όγκο 
εξοπλισμού που έχει μαζί για κάθε αγώνα, τις φι-
άλες οξυγόνου για τα αερόκλειδα που θα χρεια-
στούν, τις φορητές αντλίες βενζίνης για τον ανε-
φοδιασμό, τις εργαλειοθήκες, τα ειδικά εργαλεία 
μέτρησης, τις κάμερες, τον ξεχωριστό χώρο για 
προετοιμασία των ελαστικών, αλλά και την τοπο-
θέτηση και το σετάρισμα της νταλίκας που φιλο-
ξένει το Hospitality της ομάδας, με την κουζίνα, το 
εστιατόριο, τα δωμάτια για τους οδηγούς.
Το καθημερινό ωράριο μπορεί να ξεπεράσει τις 
13-14 ώρες. Σε ημέρες αγώνων, όμως, δεν υπάρ-
χει ωράριο. Το σύνηθες είναι 15-19 ώρες εργασίας 
καθημερινά και 110 με 120 ώρες εργασίας εβδο-
μαδιαίως. «Τα χιλιόμετρα που διανύουμε εβδομαδι-
αίως ξεπερνούν τα 2.000! Η Πέμπτη είναι συνήθως 
η μέρα που κάνουμε ελέγχους στα συστήματα πριν 
ξεκινήσει επίσημα και το Σαββατοκύριακο. Η Παρα-
σκευή είναι η μέρα ελεύθερων χρονομετρημένων 
δοκιμαστικών, ώστε να δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο, 
τα ελαστικά και το setup».
Η δόξα, οι εμπειρίες και οι γνωριμίες είναι τα καλά 
της δουλειάς, ωστόσο πρόκειται για μια ρουτίνα 
γεμάτη κίνδυνο, από ηλεκτροσόκ μέχρι εγκαύ-

ματα απο φωτιές και σοβαρούς τραυματισμούς 
από ατυχήματα. Επιπλέον, καθιστά πολύ δύσκολη 
την ύπαρξη οποιασδήποτε μακροχρόνιας σχέσης, 
καθώς ο ελεύθερος χρόνος είναι ελάχιστος. «Με 
πάνω απο 25 αγώνες στο ημερολόγιο –για να μην α-
ναφέρουμε τις δοκιμές– μπορεί να βρεθούμε μακριά 
απο το τόπο κατοικίας μας, για περισσότερο απο μισό 
έτος συνολικά». Ωστόσο, ο μισθός ανταμείβει κατά 
ένα μέρος τους κόπους και την κούραση, όπως και 
το συναίσθημα της νίκης.
Το 2017 και 2018 για την ομάδα του Νίκου ήταν από 
τα πιο νικηφόρα έτη. Κατάφεραν να κερδίσουν τις 
24 ώρες της Daytona, κάτι το οποίο η Lamborghini 
δεν είχε καταφέρει ποτέ στην ιστορία της. «Το να 
παρακολουθείς μια νίκη του οδηγού μας ή απλώς 
το να ολοκληρώνεται ένας αγώνας χωρίς ατύχημα ή 
μηχανικά προβλήματα, μπορεί να δημιουργήσει μια 
απίστευτη αίσθηση υπερηφάνειας. Πέρσι κερδίσα-
με 4 από τα 6 πρωταθλήματα στα οποία συμμετείχα-
με! Επιπλέον, 2 χρονιά τώρα κερδίζουμε την πρώτη 
θέση, ως το πιο γρήγορο Pit Crew. Αυτό σημαίνει πως 
φουλάρουμε το αγωνιστικό με 100 λίτρα βενζίνης 
και αλλάζοντας 4 ελαστικά. Ο μέσος χρόνος δεν ξε-
περνά τα 20 δευτερόλεπτα!  Όταν έρχονται τα δύο 
ή και τα τρία αυτοκίνητα τη ομάδας μας μαζί για Pit 
Stop και καταφέρνουμε να ολοκληρώσουμε τη δι-
αδικασία χωρίς λάθη, ή στρες, τότε αυτό είναι μια 
πραγματικά σημαντική στιγμή για όλη την ομάδα» 
μας λέει ο Νίκος.
Η επιτυχία για τον Νίκο είναι το feedback του κό-
που και του χρόνου που θυσιάζει. Εκ των πραγμά-
των, όμως, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει 
πραγματικότητα στην Ελλάδα. «Ο Έλληνας αρχικά 
δεν έχει παιδεία γύρω απο το αυτοκίνητο. Έζησα και 
μεγάλωσα σε μια χώρα η οποία είναι στην υψηλότε-
ρη θέση της Ευρώπης στα ατυχήματα. Όχι μόνο δεν 
σέβεται, άλλα αγνοεί και τον κίνδυνο. Γι’ αυτό και 
πάντα υποστήριζα πως τα δύο βασικά μαθήματα τα 
οποία πρέπει να ενταχθούν στα ελληνικά σχολεία, 
από το δημοτικό κιόλας, είναι τα μαθήματα της οδι-
κής συμπεριφοράς. Πέρα από αυτό όμως στην Ελ-
λάδα δεν υπάρχουν και αξιόλογες υποδομές έστω 
για αυτό το μικρό ποσοστό νέων που ασχολούνται 
με τα μηχανοκίνητα, ώστε να κάνουν το χόμπι τους 
με ασφάλεια». 
Από την άλλη πρόκειται και για ένα εξαιρετικά α-
κριβό σπόρ, με τα χρηματικά ποσά που διαθέτο-
νται ακόμα και σε έναν μόνο αγώνα να είναι υπέρο-
γκα! Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να συμμετά-
σχει σαν οδηγός χωρίς να έχει κάποιον χορηγό που 
θα τον στηρίξει οικονομικά, σε έναν μόνο αγώνα 
με κατώτερης κατηγορίας αγωνιστικό αυτοκίνητο, 
η μέση τιμή την οποία θα πρέπει να πληρώσει ώ-
στε να ενοικιάσει μια θέση οδηγού είναι περί τα 
20.000 με 40.000 ευρώ. Παράλληλα ένα σετ ελα-
στικών κοστίζει πάνω απο 2.000 ευρώ. Η βενζίνη 
είναι κι αύτη έξτρα κόστος με την τιμή του αγωνι-
στικού καύσιμου να εκτοξεύεται στα 5 ευρώ/λιτρο 
και μέσο όρο 600 λίτρα ανά Σαββατοκύριακο. A

Ο

γ ι α  ό σ ό υ σ  θ έ λ ό υ ν  
ν α  τ ό  ψα ξ ό υ ν

Όσοι θα ήθελαν να 
ασχοληθούν με τον συ-
γκεκριμένο τομέα, δεν 
έχουν πάρα να ψάξουν 
ποια απο τις ομάδες 
προσφέρουν θέσεις 
εργασίας. Στην κατη-
γορία Teams, μπορούν 
να μπουν στη σελίδα 
της εκάστοτε ομάδας 
και να δουν αν ψά-
χνουν για μηχανικούς. 
Επιπλέον, υπάρχουν 
μεγάλες ελλείψεις απο 
οδηγούς φορτηγών με 
άδεια κατηγορίας «CΕ» 
συγκεκριμένα. Όσοι κα-
τέχουν τέτοιες άδειες, 
έχουν σχεδόν αμέσως 
δουλειά σε πολλές 
ομάδες! Για μηχανικούς, 
τώρα, η ζήτηση δεν 
είναι εξίσου μεγάλη 
άλλα κατά περιόδους 
οι ομάδες παίρνουν νέα 
άτομα. Η εμπειρία που 
ίσως ζητηθεί συνήθως 
είναι η αγάπη για τα 
Motorsports, οι ομάδες 
δεν θέλουν κάποιον 
που θα τους «κρεμά-
σει» στους αγώνες! Η 
θέληση για σκληρή και 
επίπονη εργασία είναι 
το νούμερο 1. Πέρα από 
αυτό οι κατάλληλες 
βάσεις, όπως εμπειρία 
στον αγωνιστικό/μηχα-
νικό τομέα, είναι MUST! 
Οι βασικές γνώσεις Αγ-
γλικών και Γερμανικών 
είναι αυτονόητες για να 
εργαστεί κάποιος στα 
Motorsports. Και μια 
τρίτη γλώσσα, όπως 
Ιταλικά ή Γαλλικά, είναι 
μεγάλο συν.
Ενδεικτικά ρίξτε μια 
ματιά εδώ:
www.blancpain-gt-se-
ries.com www.24hseries.
com www.dtm.
com http://www.fiafor-
mula2.com/http://www.
gp3series.com/https://
www.porsche.com/ger-
many/motorsportand-
events/motorsport/
customerracing/#from
=/germany/motor-
sportandevents/motor-
sport/customerracing/
racing/
 

Πώς βρέθηκε ο Νίκος 
από το Μπραχάμι… 

στις πίστες της Laborgini
Της Κατερίνας Καμπόσου

Ο Έλληνας αρ-
χικά δεν έχει 
παιδεία γύρω 

απο το αυτοκί-
νητο. Έζησα 

και μεγάλωσα 
σε μια χώρα η 

οποία είναι 
στην υψηλότε-

ρη θέση της 
Ευρώπης στα 
ατυχήματα. 

Όχι μόνο δεν 
σέβεται, άλλα 
αγνοεί και τον 

κίνδυνο.
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Οι Sebastien Ogier - 
Julien Ingrasia µε Ford 
Fiesta WRC κατέκτησαν 
τον 6ο τίτλο τους στο Πα-
γκόσµιο Πρωτάθληµα 
Ράλι, σε µία χρονιά που 
χαρακτηρίζεται ως η πλέ-
ον συγκλονιστική των 
τελευταίων χρόνων!

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου
Φωτογραφίες: RBCP

ία χρονιά που κράτησε 11 µήνες 
και αποδείχθηκε η πιο εντυπω-
σιακή της τελευταίας δεκαετίας, 
ολοκληρώθηκε µε ένα, δίκαιο θα 

το αποκαλούσαµε, αποτέλεσµα: Οι Γάλλοι 
Ogier - Ingrassia µε Ford Fiesta WRC της M-
Sport κατέκτησαν τον 6ο τους συνεχόµενο 
τίτλο οδηγών/συνοδηγών, ενώ η Toyota 
επέστρεψε στον θρόνο των κατασκευα-
στών µετά από 19 ολόκληρα χρόνια. 
Μία σεζόν που ξεκίνησε από το λαµπερό 
Monte Carlo και ολοκληρώθηκε στην Ωκε-
ανία, όπου και ξεκαθάρισε το τοπίο των τίτ-
λων. Έντεκα µήνες αγωνίας, συναγωνισµού, 
ένα παιχνίδι ικανοτήτων, τύχης, ατυχίας, 
µε χαρές και στενοχώριες, τελείωσε µε ένα 

εντυπωσιακό αποτύπωµα: τα ράλι βρίσκο-
νται και πάλι στην κορυφή των σπορ. Είχαν 
την ένταση, το απρόβλεπτο, το ταξίδι σε 
όλες τις ηπείρους, πλέον έχουν και έντονο 
συναγωνισµό.
∆εν θα αναλωθούµε σε αναλύσεις. ∆εν έχει 
νόηµα, άλλωστε δεν είναι και το ζητούµε-
νο σε αυτήν εδώ την έκδοση. Ζούµε στην 
εποχή της εικόνας και το WRC (Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα Ράλι) «µιλάει» µέσα από τις 
εικόνες του! Σας µεταφέρουµε ένα ηµερο-
λόγιο εικόνας από 13 φωτογραφίες που 
διαλέξαµε και που αντιπροσωπεύουν –δεν 
εικονίζονται οι νικητές– καθέναν από τον 
αγώνα που συµπεριλαµβανόταν στο WRC.
Καλή τέρψη! A

M

Six appeal

Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul,

Hyundai i20 Coupe WRC, Rally Monte Carlo Sebastien Ogier - Julien Ingrassia,

Ford Fiesta WRC, Turkey Marmaris Rally Andreas Mikkelsen - Anders Jaeger,

Hyundai i20 Coupe WRC, Wales Rally GB

Mads Ostberg - Torstein Eriksen,

Citroen C3 WRC, Sardegna Italia Rally
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Sebastien Loeb - Daniel Elena, 

Citroen C3 WRC, Catalunya Rally de Espana
Swedish Rally

Graig Breen - Scott Martin,

Citroen C3 WRC, Sardegna Italia Rally

Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul,

Hyundai i20 Coupe WRC, Finland Rally

Pedro Heller - Pepe Diaz,

Ford Fiesta R5, Mexico Rally

Kris Meeke - Paul Nagol, 

Citroen C3 WRC, Tour de Corse Rally

Ott Tanak - Martin Jarveoja,

Toyota Yaris WRC, Argentina Rally

Jari Matti Latvala - Mikka Anttila,

Toyota Yaris WRC, Portugal Rally

David Evans - Daniel Baritt,

Ford Fiesta WRC, Deutschland Rally
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ο νέο Polo είναι εκπρόσωπος 
της VW στην κατηγορία των 
supermini και δηµιουργήθηκε 
µε το µότο «We make the future 

real», την ιδέα δηλαδή που κατευθύνει 
τη στρατηγική της Volkswagen. Η ιδέα 
αυτή ορίζει πρωτοποριακές παραµέτρους 
για κάθε αυτοκίνητο Volkswagen και 
αντιπροσωπεύει τα τέσσερα πεδία καινο-
τοµίας της στρατηγικής της εταιρίας: Αυ-
τοµατοποιηµένη Οδήγηση, ∆ιαισθητική 
Χρηστικότητα, Συνδεδεµένη Κοινότητα 
και Έξυπνη Βιωσιµότητα.  

D E S I G N
Η οµάδα σχεδίασης εσωτερικού χώρου ξεκί-
νησε από το µηδέν, αφήνοντας εντελώς πίσω 
της την κάθετα προσανατολισµένη διάταξη του 
ταµπλό του προηγούµενου µοντέλου και ανα-
πτύσσοντας αντίθετα µια τολµηρή οριζόντια αρ-
χιτεκτονική. Όλες οι σηµαντικές µονάδες –εκτός 
από τον κλιµατισµό– τοποθετήθηκαν µέσα στο 
κεντρικό µέρος του ταµπλό. Αυτό το κεντρικό 
µέρος συνεχίζεται µέχρι τις µπροστινές πόρτες 
και είναι βαµµένο σε διάφορους χρωµατισµούς, 
ανάλογα µε τις επιλογές του αγοραστή. 
Το Polo είναι το πρώτο Volkswagen και το πρώ-
το αυτοκίνητο του Οµίλου που προσφέρει µια 
νέα γενιά εξελιγµένου Active Info Display, µε 
υψηλής ποιότητας γραφικά (133 dpi / ανάλυση 
1.280x480) και εύρος λειτουργίας σε νέα επίπε-
δα. Χρησιµοποιώντας το κουµπί View button 
πάνω στο πολυλειτουργικό τιµόνι, ο οδηγός 

του Polo µπορεί να διαλέξει ανάµεσα σε τρεις 
βασικές διαρθρώσεις απεικόνισης, εύκολα και 
γρήγορα, ενώ είναι διαθέσιµη η τελευταία γενιά 
συστηµάτων ενηµέρωσης/ψυχαγωγίας, που έ-
χουν διαστάσεις οθόνης από 6,5 ως 8 ίντσες. Το 
νέο Polo διατίθεται αποκλειστικά σε πεντάθυρα 
αµαξώµατα, ενώ ο χώρος αποσκευών ορίζεται 
στα 355 λίτρα και είναι ο µεγαλύτερος της κα-
τηγορίας.

T E C H
Η µεγάλη ποικιλία των 14 χρωµάτων για το αµά-
ξωµα και τα οχτώ διαφορετικά χρώµατα για το 
κεντρικό µέρος του ταµπλό δίνουν τη δυνατό-
τητα να αποκτήσετε το δικό σας Polo, όπως α-

κριβώς το επιθυµείτε. Το πακέτο εξατοµίκευσης 
Decor προσφέρει ακόµα µεγαλύτερη επιλογή 
στις εκδόσεις  Comfortline και το Highline. Εδώ 
είναι βαµµένο το κεντρικό φύλλο του ταµπλό 
και τα διακοσµητικά των θυρών καθώς και το 
γύρω-γύρω της κεντρικής κονσόλας. Σηµειώ-
νουµε την ειδική έκδοση Beats µε ηχοσύστηµα 
Beats 300 watt.

ª Æ Ã Á  ¢ Ä Ã » Ã
Η Volkswagen εφοδιάζει το νέο Polo µε πέντε 
βενζινοκινητήρες, έναν πετρελαιοκινητήρα και 
για πρώτη φορά θα είναι διαθέσιµο στο άµεσο 
µέλλον µε κινητήρα φυσικού αερίου. Πιο ανα-
λυτικά η γκάµα των κινητήρων αποτελείται από 
τους τρικύλινδρους βενζινοκινητήρες 1.0 MPI, 
75 ίππων, 1.0 TSI 95 ίππων, 1.0 TSI 115 ίππων, και 
οι τετρακύλινδρο 1.5 TSI ACT, 150 ίππων, και ο 
2.0 TSI, 200 ίππων. Τα κινητήρια αυτά σύνολα 
συνδυάζονται µε χειροκίνητα κιβώτια 5 ή 6 σχέ-
σεων, ή µε αυτόµατο DSG 7 ταχυτήτων. Παράλ-
ληλα, ο 4-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας 1.6 TDI 
των 95 PS, συνδυάζεται µε χειροκίνητο κιβώτιο 
5 ταχυτήτων ή αυτόµατο DSG 7 ταχυτήτων

º Ã ª Æ ¹ · ¶ ¹
Η τιµή του νέου Polo αρχίζει από τις €13.400 για 
τη βενζινοκίνητη έκδοση 1.0 MPI 75PS Trendline, 
ενώ η πετρελαιοκίνητη έκδοση Polo 1,6 TDI SCR 
80PS Trendline από €15.190. A

T

T E S T  D R I V E

VOLKSWAGEN POLO 
Ένα από τα πιο εξελιγµένα µικρά 

αυτοκίνητα στον κόσµο
Το Polo, το οποίο έχει πουλήσει 14 εκατοµµύρια αυτοκίνητα σε όλο 

τον κόσµο, είναι ένας γίγαντας ανάµεσα στα µικρά αυτοκίνητα. 
Τώρα η έκτη γενιά του είναι εντελώς ανανεωµένη, 

και φέρνει το µέλλον στον δρόµο.

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

Με την 
παραγωγή 

του νέου Polo, 
η Volkswagen 
κατασκεύασε 
ένα από τα πιο 
εξελιγµένα µι-
κρά αυτοκίνη-
τα στον κόσµο. 

Ακόµη και η 
βασική έκδοσή 
του διαθέτει το 
σύστηµα ελέγ-
χου περιοχής 
Front Assist, 

που περιλαµ-
βάνει το City 
Emergency 
Braking και 

το Pedestrian 
Monitoring, 

ως στάνταρ.

AV

AV



SUV-ization
Ένα ταξίδι με ένα σύγχρονο SUV φαντάζει ιδανικό, οικονομικό και άνετο. 
Το επιχειρούμε, όμως, ή γινόμαστε εθιστικά πλέον «οδηγοί της πόλης»;

Του Θωμά Κ. Ευθυμίου

αγορά αλλάζει και οι αριθμοί 
για το πρώτο μισό του 2018 μι-
λούν από μόνοι τους. Τα μικρά 
SUV και Crossover είδαν 43,7% 

αύξηση στις πωλήσεις, ενώ τα Compact 
SUV 21,6%. Το 2018, λοιπόν, έστεψε α-
ναμφισβήτητα το Sports Utility Vehicle 
βασιλιά. Είναι ενδιαφέρον να εξετάσου-
με όμως εάν η τάση αυτή και η στροφή 
στα μεγαλύτερα, πιο άνετα αυτοκίνητα 
έφεραν τους καταναλωτές ένα βήμα πιο 
κοντά στην πραγματική τους χρήση: την 
εκτός πόλεως εξόρμηση. 

Σύνορα ουσιαστικά δεν υπάρχουν πια, 
όχι μέσα στην Ευρώπη. Οι εύκολοι, γρή-
γοροι και καινούργιοι δρόμοι ενώνουν 
περισσότερους προορισμούς από ποτέ. 
Ένα ταξίδι με ένα σύγχρονο SUV φαντάζει 
ιδανικό, οικονομικό και άνετο. Πόσοι από 

εμάς όμως μπαίνουμε πρώτα σε ιστοσε-
λίδες αεροπορικών εταιριών προκειμέ-
νου να γλιτώσουμε τις ώρες στο δρόμο, 
ενώ το SUV μας ανασαίνει καρτερικά στο 
πεζοδρόμιο, έχοντας δει παρά ελάχιστες 
διαδρομές ρουτίνας μέσα στην πόλη; 

Ο ι Α μ ε ρ ι κά νο ι έ χου ν τ ο σλό γ κα ν 
«bigger is better». Σύμφωνοι. Πώς όμως 
το αξιοποιείς; Και, εντέλει, γιατί το πήρες; 
Πιθανόν να είναι το γεγονός ότι οι τιμές 
τους πλέον, μην απέχοντας πολύ από ένα 
απλό compact αυτοκίνητο, βάζουν τον 
καταναλωτή στο τρυπάκι να σκεφτεί ότι 
είναι value for money, ανεξάρτητα από το 
ότι ούτε έχει ανάγκη, ούτε θα αξιοποιήσει 
πλήρως το εν λόγω προϊόν. Είναι η στρα-
τηγική του να πάρεις το «καλύτερο» με 
μια απειροελάχιστη διαφορά, και ας μην 
ήταν αυτό που ήθελες. Η ίδια διαστροφή 

με την οποία πληρώνουμε σημαντικά πε-
ρισσότερο για έναν diesel κινητήρα (επει-
δή θα καταναλώνουμε λιγότερα και πιο 
φθηνά καύσιμα), αγνοώντας το δεδομέ-
νο ότι θα περάσουν χρόνια μέχρι να γίνει 
η απόσβεση αγοράς. 

Τα κυβικά πλέον κυμαίνονται σχεδόν 
πάντα σε χαμηλά επίπεδα, οι χώροι αυξά-
νονται, οι πολυτέλειες του παρελθόντος 
(USB, infotainment, cruise control κ.ά.) 
έχουν γίνει ως επί το πλείστον συνήθεις. 
Η χαμηλή κατανάλωση καυσίμων, ακόμα 
και σε βενζινοκίνητα οχήματα, έχουν ε-
ντείνει επικίνδυνα το δέλεαρ αγοράς κάτι 
μεγαλύτερου με τη ρήση «γιατί όχι»;  Μαζί 
σου, λοιπόν. Πάμε για μεγαλύτερο και ας 
τρέμει το φυλλοκάρδι μας, όταν θέλουμε 
να το παρκάρουμε στο Παγκράτι. Καμιά 
βόλτα πότε θα το πάμε; 

Θα σας παρακαλούσα εδώ να μη σπεύσε-
τε να προσφέρετε τα διόδια σαν την ύστα-
τη δικαιολογία, γιατί θα σας στείλω στην 
Ισπανία να οδηγήσετε 150 χλμ. αυτοκινη-
τόδρομου και να μου πείτε πόσες φορές 
σταματήσατε και πόσα χρήματα δώσατε. 

Το 1/3 των αυτοκινήτων που πωλούνται 
και κυκλοφορούν πλέον είναι SUV. Η επι-
λογή είναι ξεκάθαρη, η λογική πίσω από 
αυτή όχι τόσο. Αρκούμαστε μόνο στην ε-
ξωτερική του ελκυστικότητα, το ατού που 
μας χαρίζει και την υποθετική ικανότητα 
του «το πάω όπου θέλω», χωρίς όμως να 
έχουμε σκοπό να το πάμε κάπου. Οι εταιρί-
ες φαίνεται να είναι γνώστες, καθότι οι πε-
ρισσότερες διαφημίσεις SUV αυτοκινήτων 
εκθέτουν το όχημα σε αστικό περιβάλλον. 
Όταν όλες οι συνθήκες είναι λοιπόν ιδανι-
κές, εμείς γιατί είμαστε ακόμα εδώ;  A
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νεξάρτητα από το µοντέλο, τα Ford Crossover ή SUV είναι ικανά, 
άνετα και ευέλικτα και χαίρεσαι να τα οδηγείς. Παρέχουν 
τη δυνατότητα να κινείστε µε άνεση και ευελιξία στις εκτός 

δρόµου διαδροµές, έχουν τη δύναµη που χρειάζεστε για να ρυµουλ-
κείτε ένα ρυµουλκούµενο και µπορείτε να απολαύσετε ξεκούραστη ο-
δήγηση σε µια εθνική οδό. Και όταν χρειαστεί να µεταφέρετε φορτίο, 
µπορείτε απλά να διπλώσετε τα πίσω καθίσµατα για επιπλέον χώρο 
που επιζητάτε για να ικανοποιήσετε τα χόµπι σας. Ό,τι και να αναζη-
τείτε, η οικογένεια των Ford Crossover και SUV διαθέτει ένα για εσάς. 

Ford Kuga 
Το νέο Ford Kuga διατίθεται σε µια 
ευρεία γκάµα συνδυασµών σε ό,τι 
αφορά στους κινητήρες και στα συ-
στήµατα µετάδοσης. Έτσι έχουµε 
τον βενζινοκινητήρα 1.5-λίτρων 
EcoBoost των 150 ίππων και τη δυ-
νατότερη εκδοχή του µε τους 180 
ίππους, που συνδυάζονται µε χει-
ροκίνητο ή αυτόµατο κιβώτιο 6 
σχέσεων, αλλά και κίνηση και στους 

τέσσερις τροχούς. 
Τέσσερις ενήλικες θα ταξιδέψουν 
µε περίσσια άνεση µιας και οι χώροι 
στην καµπίνα το επιτρέπουν µε το 
παραπάνω, όπως και ο χώρος φόρ-
τωσης, ο οποίος φτάνει στα 456 
λίτρα. Με το Ford SYNC 3, που είναι 
στάνταρ από τη βασική έκδοση, 
µπορείτε να παραµένετε συνδεδε-
µένοι και να ελέγχετε το τηλέφωνο, 
τη µουσική, το σύστηµα πλοήγησης 
και τον κλιµατισµό χρησιµοποιώ-
ντας έξυπνες φωνητικές εντολές ή 
την έγχρωµη οθόνη αφής 8’’.
Η τιµή του νέου Ford Kuga για τη βα-
σ ι κ ή,  π ρ ο σ θ ι ο κ ί ν η τ η  έ κδ ο σ η 
Business 1.5L EcoBoost των 150 ίπ-
πων αρχίζουν από €22.095. Επίσης, 
το νέο Ford Kuga συµπληρώνουν οι 
εκδόσεις ST-Line µε τον σπορ χαρα-
κτήρα και η έκδοση Vignale µε τον 
premium προσανατολισµό. Ένα µο-
ντέλο άρρηκτα συνδεδεµένο µε την 
οδηγοκεντρική φιλοσοφία της Ford 
«Love the road again» A

Ford Edge 

Είναι το µοντέλο που συµπληρώνει 
την τριλογία της Ford στην κατηγο-
ρία των SUV οχηµάτων επί ευρωπα-
ϊκού εδάφους. Το πρωτοεµφανιζό-
µενο Edge δεν είναι ένα ακόµα τυπι-
κό αυτοκίνητο του είδους, αλλά ένα 
πληθωρικό στην όψη και την ουσία 
SUV. Επενδύει στην ουδετερότη-
τα της εικόνας, αλλά δίνει έµφαση 
στην ποιότητα, την πολυτέλεια και 
την τεχνολογία. Το νέο Edge είναι ε-
ξοπλισµένο µε µια ζηλευτή λίστα τε-
χνολογικών συστηµάτων και χαρα-
κτηριστικών, συµπεριλαµβανοµέ-
νου του SYNC 3 µε Φωνητικό Έλεγχο 
και οθόνη αφής. Μια ασύρµατη βά-
ση φόρτισης βοηθά να διατηρείτε 
το smartphone σας φορτισµένο. Το 
αυτορυθµιζόµενο σύστηµα σταθε-
ρής ταχύτητας (ACC) µε δυνατότη-
τα στάσης και εκκίνησης ρυθµίζει 
αυτόµατα την ταχύτητα βάσει της 
ταχύτητας του προπορευόµενου 

οχήµατος. Οι επιβάτες έχουν εντυ-
πωσιακούς χώρους να ταξιδέψουν, 
ενώ κάτι αντίστοιχο διαπιστώνουµε 
και µε τον χώρο αποσκευών, στον 
οποίο έχουµε διαθέσιµα 602 λίτρα, 
που αγγίζουν τα 1.847 λίτρα όταν 
τα πίσω καθίσµατα αναδιπλωθούν 
πλήρως. Το Ford Edge κινείται από 
τον 2λιτρο TDCi κινητήρα, ο οποίος 
διατίθεται σε εκδόσεις µε 180 ή 210 
ίππους, πάντα µε υπερπλούσιο είναι 
η αλήθεια εξοπλισµό.

Ford EcoSport
Είναι η ανανεωµένη έκδοση του 
µικρού SUV της Ford, που στοχεύει 
να ισχυροποιήσει την εταιρεία στην 
αγορά, όντας ένα από τα πλέον 
σύγχρονα και ευρύχωρα Crossover 
της κατηγορίας των supermini. Ξε-
χωρίζουµε το νέο σύστηµα συνδε-
σιµότητας SYNC3, που ηγείται των 
τεχνολογιών υποστήριξης οδηγού, 
εξάρουµε το ηχοσύστηµα τελευταί-
ας τεχνολογίας B&O Play, αλλά και 
την έξυπνη τετρακίνηση Intelligent 

All Wheel Drive, που θα διατίθεται 
µόνο µε την diesel έκδοση. 
Η νέα γενιά του EcoSport συνδυά-
ζει τεχνολογία τελευταίας γενιάς µε 
υψηλή ποιότητα σε κάθε επίπεδο, 
είτε αναφερόµαστε στους 3-κύλιν-
δρους βενζινοκινητήρες του 1 λί-
τρου, είτε στον νέο κινητήρα Ford 
Eco Blue Diesel 1.5. 
Η δε απόσταση από το έδαφος που 
είναι 19 εκατοστά, µας επιτρέπει να 
κινούµαστε µε άνεση και ασφάλεια 
στις όποιες εκτός δρόµου διαδρο-
µές. 
Ωστόσο ένας νεωτερισµός απα-
ντάται στην πέµπτη πόρτα, η οποία 
ανοίγει αριστερόστροφα και η ο-
ποία µπορεί να δεχθεί και σύστηµα 
βραχίονα συγκράτησης της ρεζέρ-
βας! Οι τιµές για το Ford EcoSport 
αρχίζουν από τις €15.168 για την 
έκδοση 1.0 EcoBoost των 100 ίπ-
πων, ενώ εκείνες του diesel µοντέ-
λου 1.5 EcoBlue των 100 ίππων, από 
€16.529. 

¸ Ã¹ºÃ¡¶Á¶¹° Æ¿Á SUV Æ¸ª FORD
Μεγέθη, δυνατότητες, επιδόσεις για όλους!

Καλύπτοντας ευρύ αγοραστικό κοινό, µε σύνθετες αλλά και 
εξεζητηµένες απαιτήσεις, τα SUV της Ford δίνουν λύσεις για κάθε χρήση, παραµένο-

ντας πιστά στη θεσµική αξία των οδηγοκεντρικών αυτοκινήτων της µάρκας 

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου
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νέκαθεν η Formula 1 έκλεινε 
το µάτι στις playboy περσό-

νες, µε ηγήτορα τον αείµνηστο 

James Hunt…

∆ιαχρονικά, λοιπόν, το να βρίσκονται 

«θορυβώδη» άτοµα σε πρωταγωνιστι-

κούς ρόλους στις πίστες, αποτελεί κάτι 

σαν ευλογία για τον φανταχτερό κόσµο 

της Formula 1.

Και αν απορείτε για ποιο λόγο αναφέρεται 

ως φανταχτερός ο κόσµος της Formula 1, 

να σας θυµίσουµε τη µνηµειώδη ρήση του 

Flavio Briatore, του πάλαι ποτέ ισχυρού ά-

ντρα της Benetton Formula 1: «Η F1 είναι 

80% business και 20% αγώνες». Αντιγρά-

φει, λοιπόν, κάποιον ο πολυπρωταθλητής 

Lewis Hamilton; Όχι, είναι η αλήθεια. Είναι 

ένας πραγµατικά cool τύπος, που είναι 

αυτόφωτος και αυτοδηµιούργητος. Ένας 

αθλητής µε στόφα παγκόσµιου πρωτα-

θλητή που κινείται στα όρια του «ρίσκου» 

πιλότου µε «αντιαθλητικές» πινελιές για 

τη συµπεριφορά του στις πίστες.

Η θορυβώδης –όσο έπρεπε– σχέση του 

µε την αοιδό Nicole Scherzinger, τα επί-

σης θορυβώδη νυχτοπερπατήµατά του, 

η αγαπηµένη του σχέση µε τη Μύκονο 

και οι µοντέλες µε προσωπικότητα που 

διαγωνίζονται τη δική του στη διεθνή 

σκηνή της show biz, αποτελεί το καλύ-

τερο υλικό για τα media – των οποίων 

παρεµπιπτόντως είναι εξαιρετικός δια-

χειριστής.  

That naughty boy!!! 
Ο βρετανός Lewis Hamilton µε την πιπεράτη προσωπική ζωή κατέ-
κτησε τον πέµπτο παγκόσµιο τίτλο του, ενώ έδωσε και στη Mercedes-

AMG F1 το πέµπτο νταµπλ στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Formula 1!
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

Φωτογραφίες: Mercedes Media, web

A

Bio

Γεννήθηκε στο Στίβενεϊτζ της Βρετανίας 

στις 7 Ιανουαρίου του 1985 και το όνοµά 

του το πήρε από τον Καρλ Λιούις, ολυ-

µπιονίκη του στίβου. Ο πατέρας του είναι 

µαύρος µε ρίζες από τη Γρενάδα και η µη-

τέρα του λευκή. Θα µείνει στην ιστορία 

για τη διορατικότητά του και το θράσος 

του, όταν σε ηλικία 10 ετών πλησίασε 

τον διευθυντή της McLaren, Ron Denis, 

και του είπε ότι ήθελε να αγωνιστεί για 

εκείνον µία ηµέρα. Τρία χρόνια µετά υπέ-

γραψε συµβόλαιο µε τη McLaren και τη 

Mercedes-Benz, στο πλαίσιο ενός προ-

γράµµατος για νεαρούς οδη-

γούς. Το 2007 έγινε οδηγός για 

την οµάδα της McLaren, έπειτα 

από τις νίκες του στα βρετανι-

κά πρωταθλήµατα της Formula 

Renault, Formula 3 και στο GP2. 

Έκανε σπουδές στο σχολείο 

Τζον Χένρι Νιούµαν, της γενέ-

τειράς του (καθολικό λύκειο). 

Είναι και ερασιτέχνης ποδο-

σφαιριστής, έχοντας δηλώσει 

ότι αν δεν ήταν πιλότος της F1, 

θα γινόταν ποδοσφαιριστής 

ή παίκτης του κρίκετ, ενώ α-

σχολήθηκε σοβαρά και µε τη 

βιοµηχανία της µουσικής, κά-

νοντας το ντεµπούτο του στο 

κοµµάτι «Pipe» της Christina Aguilera, µε 

το ψευδώνυµο XNDA…

Στις 29 Οκτωβρίου του 2007 ανακοίνωσε 

την πρόθεσή του να ζήσει στην Ελβετία, 

µακριά από το κυνήγι των ΜΜΕ που έχει 

στη Βρετανία. Ως αιτία για την απόφασή 

του αυτή ανέφερε και τη φορολογία. Στις 

18 ∆εκεµβρίου του 2007 του αφαιρέθη-

κε η άδεια οδήγησης στη Γαλλία για ένα 

µήνα έπειτα από τη σύλληψή του για υ-

πέρβαση του ορίου ταχύτητας (έτρεχε σε 

γαλλικό αυτοκινητόδροµο µε 196 χλµ./

ώρα).

∆ηλώνει χορτοφάγος, οικολόγος (βοήθη-

σε µε την παρέα του να καθαριστεί ολό-

κληρη παραλία από πλαστικά στη Μύκο-

νο) και δραστηριοποιείται και σε θέµατα 

κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η προ-

στασία των ζώων. Έχοντας κατακτήσει 

τον τίτλο του παγκόσµιου πρωταθλητή 

στο πρωτάθληµα οδηγών της Formula 1, 

πέντε φορές, το 2008, το 2014, το 2015, 

το 2017 και το 2018, αποτελεί στατιστικά 

τον πιο επιτυχηµένο οδηγό στην ιστορία 

του βρετανικού µηχανοκίνητου αθλητι-

σµού. Είναι έτσι µέλος του άτυπου club 

των πιλότων της Formula 1 που κέρδισε 

το πρωτάθληµα πέντε ή περισσότερες 

φορές, µαζί µε τους θρύλους Juan Manuel 

Fangio και Michael Schumacher.  A

Είπε:
«Η µουσική ήταν 
ένα τεράστιο πά-
θος µου από τότε 
που ήµουν πραγ-

µατικά νεαρός, 
άρχισα να παίζω 

κιθάρα όταν ήµουν 
13. Εδώ µπορώ να 
είµαι εγώ, µπορώ 

να είµαι ευάλωτος, 
µπορώ να δείξω µια 
πλευρά µου που οι 
άνθρωποι δεν µπο-

ρούν να δουν». 
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Διαβήτής
Μειωςή του κινΔυνου υπογλυκαιΜιας

Ο διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2 αποτελούν 
χρόνιες παθήσεις οι οποίες χωρίς την κατάλ-
ληλη διαχείριση μπορεί να οδηγήσουν σε 
σοβαρές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
για την υγεία. 

γήρανση του πληθυσμού φτάνει σή-
μερα τα υψηλότερα επίπεδα στην 
ανθρώπινη ιστορία. Εκτιμήσεις δεί-

χνουν ότι η επίδραση της γήρανσης και της κα-
θιστικής ζωής, καθώς και η παχυσαρκία είναι 
από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη νόσο 
και θα φέρουν και αύξηση των ποσοστών εμ-
φάνισης χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης 
τύπου 2. Στόχος της διαχείρισης του διαβήτη 
είναι η επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων της 
γλυκόζης στο αίμα ώστε να μειωθούν οι κίνδυ-
νοι εμφάνισης μακροπρόθεσμων επιπλοκών. 

Ινσουλίνη glargine 300 U/mL

Η υπογλυκαιμία αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην 
επίτευξη του στόχου της γλυκόζης, καθώς α-
ποτελεί λόγο έντονης ανησυχίας για τα άτομα 
με διαβήτη τα οποία ξεκινούν να λαμβάνουν 
αγωγή με βασική ινσουλίνη. Η φαρμακευτική 
εταιρεία Sanofi παρουσίασε δύο τύπους κλινι-
κών μελετών, μία Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη 
Κλινική Μελέτη (RCT), τη μελέτη BRIGHT, και μία 
Μελέτη Δεδομένων Καθημερινής Κλινικής Πρα-
κτικής (RWE), τη μελέτη LIGHTNING PM. Και οι 
δύο μελέτες, χρησιμοποιώντας διαφορετικές 

Στους ασθε-
νείς που  

λάμβαναν 
ινσουλινοθε-
ραπεία για 

πρώτη φορά, 
προβλέπεται, 
στην αρχική 

περίοδο,  
μείωση του 
ποσοστού  
εμφάνισης  

υπογλυκαιμι-
κών επεισοδί-
ων κατά -26% 
στην ομάδα 
της ινσουλί-
νης glargine 

300U/mL 
έναντι αυτού 
της ινσουλί-

νης degludec 
100U/mL.

H

Αποτελέσματα κλινικών μελετών για την ινσουλίνη glargine 300U/mL

 H μελέτη BRIGHT, που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Diabetes Care, αποτελεί την πρώτη 
συγκριτική (head-to-head) τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική μελέτη που συγκρίνει την αποτε-
λεσματικότητα και την ασφάλεια των βασικών ινσουλινών δεύτερης γενιάς. 

 Η ινσουλίνη glargine 300U/mL πετυχαίνει το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, καταδεικνύοντας 
παρόμοιο γλυκαιμικό έλεγχο σε σχέση με την ινσουλίνη degludec 100U/mL σε άτομα με διαβήτη 
τύπου 2 που ξεκινούν ινσουλινοθεραπεία. 

 Η μελέτη έδειξε επίσης μικρότερη επίπτωση και αριθμό υπογλυκαιμικών επεισοδίων τις πρώτες 12 
εβδομάδες θεραπείας με την ινσουλίνη glargine 300U/mL έναντι της ινσουλίνης degludec 100U/mL. 

 Η μελέτη LIGHTNING PM, μία σημαντική ανάλυση Δεδομένων Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής 
[Real World Evidence], έδειξε μείωση του ποσοστού των προβλεπόμενων υπογλυκαιμικών επει-
σοδίων της ινσουλίνης glargine 300U/mL έναντι της ινσουλίνης degludec 100U/mL, σε άτομα με 
διαβήτη τύπου 2 που ξεκινούν ινσουλινοθεραπεία.

μεθοδολογίες, έδειξαν παρόμοια ή καλύτερα 
αποτελέσματα για την ινσουλίνη glargine 300 U/
mL, σε σύγκριση με την ινσουλίνη degludec 100 
U/mL. Και οι δύο μελέτες παρουσιάστηκαν στο 
54ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) στο Βερολίνο.
Η συγκριτική μελέτη BRIGHT έδειξε παρόμοιο 
γλυκαιμικό έλεγχο (επίπεδα γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης HbA1c) και για τις δυο ινσου-
λίνες glargine 300U/mL και degludec 100U/
mL. Στη διάρκεια των πρώτων 12 εβδομάδων 
θεραπείας (περίοδος τιτλοποίησης) η ινσου-
λίνη glargine 300U/mL συσχετίστηκε με μεί-
ωση της πιθανότητας των ασθενών να εμφα-
νίσουν έστω και 1 υπογλυκαιμία (επίπτωση) 
και μείωση των επιβεβαιωμένων υπογλυκαι-
μικών επεισοδίων (≤70 mg/dL) κατά 23% και 
26% αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ινσουλίνη 
degludec 100U/mL. Στη διάρκεια των επόμε-
νων 12 εβδομάδων της μελέτης (περίοδος συ-
ντήρησης: 13-24 εβδομάδες), οι δύο θεραπεί-
ες έδειξαν παρόμοια επίπτωση και παρόμοιο 
ποσοστό υπογλυκαιμικών επεισοδίων.
«Η υπογλυκαιμία απασχολεί ιδιαίτερα τα άτο-
μα με διαβήτη, τους Επαγγελματίες Υγείας και 
τα εθνικά συστήματα υγείας», δήλωσε η Alice 
Cheng, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρι-
νολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον 
Καναδά και κύρια ερευνήτρια της μελέτης 
BRIGHT. Και πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε ότι τα υ-
πογλυκαιμικά επεισόδια αποτελούν ένα σοβαρό 
εμπόδιο για τα άτομα με διαβήτη που ξεκινούν 
αγωγή με βασική ινσουλίνη». 

Τα αποτελέσματα της μελέτης LIGHTNING PM 
προβλέπουν μια μείωση του ποσοστού εμφά-
νισης σοβαρών υπογλυκαιμικών επεισοδίων 
κατά -25% στην ομάδα της ινσουλίνης glargine 
300U/mL έναντι αυτών της ινσουλίνης degludec 
100U/mL, σε ενήλικες ασθενείς με διαβήτη τύ-
που 2 που ξεκινούν ινσουλινοθεραπεία, παρόλο 
που αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι στατιστικά 
σημαντικό. Η μελέτη έδειξε επίσης μείωση των 
υπογλυκαιμικών επεισοδίων με την ινσουλίνη 
glargine 300U/mL έναντι των δύο πρώτης γε-
νιάς βασικών ινσουλινών (ινσουλίνη detemir 
και ινσουλίνη glargine 100U/mL).
Στους ασθενείς που λάμβαναν ινσουλινοθερα-
πεία για πρώτη φορά (n=70.625), και με βάση τα 
δεδομένα (7,4 επεισόδια έναντι 9,9 επεισοδίων 
ανά 100 ανθρωποέτη) προβλέπεται μείωση 
του ποσοστού εμφάνισης σοβαρών υπογλυ-
καιμικών επεισοδίων κατά -25% στην ομάδα 
της ινσουλίνης glargine 300U/mL έναντι αυτού 
της ινσουλίνης degludec 100U/mL. 

Νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη θεραπευτική αξία της βασικής ινσουλίνης 
δεύτερης γενιάς glargine 300U/mL 

Η καθημερινή 
διαχείρηση του 

διαβήτη 
περιλαμβάνει

ΔΙΑχεΙρηση του ΔΙΑβητη τυπου 2



Επιμέλεια: 
τανια δελη

Έχεις δει τα νέα 
smartphones της 
σειράς Galaxy A  

by Samsung;
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▶Είμαι παιδί της τεχνολογίας και ενθουσιάζομαι κά-

θε φορά που βρίσκω ένα gadget που συνδυάζει τα 

ενδιαφέροντά μου με σούπερ τεχνολογικά χαρακτηρι-

στικά και απαράμιλλο στιλ. Όπως τα νέα μέλη της οικο-

γένειας Galaxy A, Α9 και Α7. Μου αρέσουν γιατί έχουν 

κομψό σχεδιασμό αλλά διαθέτουν και όλες τις απαραί-

τητες λειτουργίες για απλή και εύκολη καθημερινότητα. 

Από τη μία, το Galaxy A9 διαθέτει την πρώτη τετρα-

πλή κάμερα στην πίσω όψη στον κόσμο, για να φωτο-

γραφίζει τη ζωή έτσι όπως της αξίζει. Το έξυπνο σύ-

στημα φωτογράφισης μου παρέχει τετραπλή λει-

τουργικότητα για οποιαδήποτε περίσταση. Τώρα 

μπορώ να φωτογραφίζω με σιγουριά, κάθε φορά που 

μου έρχεται έμπνευση. 

Από την άλλη, το Galaxy A7 διαθέτει τριπλή κάμερα 

που περιλαμβάνει ευρυγώνιο φακό 77° και υπερ-

ευρυγώνιο φακό 120°, οπότε δεν χρειάζεται πλέον να 

αφηνω τίποτα εκτός κάδρου. Είναι και η τεχνολογία ε-

ντυπωσιακού ήχου DolbyAtmos® στα ακουστικά που 

μεγαλώνει το δίλημμα. Εσείς ποιο θα διαλέγατε;
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i-D x Dassios

Ο Δημήτρης Ντάσιος μάς εξηγεί 
πώς εμπνεύστηκε τη σειρά  

που θα παρουσιαστεί  
κατ’ αποκλειστικότητα στο  

i-D concept store, μέχρι τις 15/12 

Tης ΚΡΙΣΤΥΣ ΠΕΡΡΗ

Ο 
Δημήτρης Ντάσιος είναι καλλιτέχνης. 
Παθιασμένος με τα ταξίδια, τον κινηματο-
γράφο, το θέατρο και τους παράδοξους 
συνδυασμούς, οι συλλογές ρούχων του 
ποτέ δεν σταματούν να εξελίσσονται. 

Την 1/12 ο διεθνής σχεδια-
στής παρουσιάζει στο 
#iDAthens στο Κολω-
νάκι μια συλλογή 
για τον χειμώνα 
του 2018-19, που 
ο ίδιος επιμελή-
θηκε ειδικά για 
τον συγκεκριμέ-
νο χώρο. Η σειρά 
θα διατίθενται στα 
καταστήματα i-D 
Concept Stores. 

Ποια ακριβώς ήταν η έμπνευ-
ση πίσω από τη χειμωνιάτικη συλλογή Dassios 
AW2018-19; Κάθε φορά η έμπνευση ξεκινάει από 
τις παραδόσεις, οι οποίες με επηρεάζουν πάντα, 
αλλά και από υλικά τα οποία βρίσκω σε ταξίδια και 
σε άγνωστες πηγές. Αυτή τη φορά, χαρακτηριστι-
κά ελληνικά κεντήματα νησιωτικών και ηπειρωτι-
κών τοποθεσιών τράβηξαν ιδιαίτερα την προσοχή 
μου και έτσι υφάσματα από denim μέχρι βελούδο 
και από άγριο μετάξι μέχρι δέρμα κεντήθηκαν για 
να διακοσμήσουν ρούχα καθημερινά αλλά και άλ-
λα πιο βραδινά.

Τι το ξεχωριστό θα έχουμε την ευκαιρία να θαυ-
μάσουμε στην κολεξιόν αποκλειστικά διαμορ-
φωμένη για το i-D Concept Stores; Η παρουσία-
ση στο ID Concept stores μου έδωσε την ευκαιρία 
να μπω στη διαδικασία να δημιουργήσω κομμάτια 
πιο βραδινά και επίσημα λόγω των εορταστικών 
ημερών που έρχονται. Είναι κάτι το οποίο δεν κάνω 
συχνά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας 
καινούριος κύκλος και για αυτό σκέφτομαι αυτά 
τα κομμάτια να αποτελέσουν μία ενότητα της ερ-
χόμενης χειμερινής συλλογής που ετοιμάζεται να 
παρουσιαστεί στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2019.

 Αν έπρεπε να διαλέξετε τρία αγαπημένα σας 
κομμάτια από τη χειμωνιάτικη συλλογή για το 
i-D Concept Stores, ποια θα ήταν; Ένα μαντό από 
ταπεσερί με ίνες από lurex, το οποίο φέρνει μνήμη 

από τον 17ο αιώνα, ένα βελούδινο φό-
ρεμα με απλικαρισμένα λουλούδια και 
ένα χρυσό καφτάνι.

Τα denim jackets είναι μεγάλος πρω-
ταγωνιστής της συλλογής σας, όπως 
πάντα. Τι είναι αυτό που κάνει το συ-

γκεκριμένο ρούχο τόσο διαχρονικό; Το denim 
έχει περάσει σαν ένα υλικό καθημερινότητας και 

παράλληλα  έχει εμπνεύσει πολλούς σημαντικούς 
σχεδιαστές. Εγώ το χρησιμοποιώ σαν καμβά για 
να παρουσιάσω τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
την εκάστοτε συλλογή μου και έτσι μετατρέπω το 
denim jacket σε ένα ρούχο, το οποίο μπορεί να φο-
ρεθεί από το πρωί μέχρι σε μια βραδινή δεξίωση 
αλλάζοντας μόνο τα στοιχεία που το συνοδεύουν. 
Αυτό το κάνει ιδιαίτερα προσφιλές σε γυναίκες 
δυναμικές με ένα πολύ έντονο πρόγραμμα που 
θέλουν πάντα να ξεχωρίζουν.

 Ο ανορθόδοξος συνδυασμός υλικών και 
χρωμάτων στα ρούχα σας προκύπτει έπειτα 
από μελέτη και έρευνα ή είναι περισσότερο 
έμπνευση της στιγμής; Συλλέγω υλικά, στοιχεία 
από παραδοσιακές στολές, υφάσματα και όταν 
έρχεται η στιγμή να υλοποιήσω μία σκέψη μου τα 
τοποθετώ μπροστά μου και τα χρησιμοποιώ όπως 
ένας ζωγράφος τις μπογιές του. Επιλέγω ό,τι με 
συμφέρει περισσότερο για να φτάσω στο αποτέ-
λεσμα που με ικανοποιεί. 

i-D Concept Store: Κανάρη 12, Αθήνα 10674, 
2103221801 ή  idconceptstores.com
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Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr
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Ε λευσίνα. Η ισ τορική βιομηχανική πόλη 
της Δυτικής Αττικής, σε απόσταση μόλις 
20 χιλιομέτρων από την Αθήνα, με τους πε-
ρήφανους κατοίκους της να πασχίζουν κα-

θημερινά να ανταπεξέλθουν με αξιοπρέπεια στις 
προκλήσεις αυτής της δύσκολης εποχής. Οι περισ-
σότεροι το κατορθώνουν, κάποιοι άλλοι όμως, συ-
χνά λυγίζουν κάτω από το βάρος των προβλημάτων 
κι όσοι μάλιστα είναι γονείς, συχνά δεν καταφέρ-
νουν να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους ούτε καν 
τα απαραίτητα. Στις περιπτώσεις αυτές, τη γονεϊ-
κή φροντίδα έχει υποκαταστήσει το «Κέντρο Αγά-
πης Ελευσίνας». ' Ένα ανοιχτό κέντρο Προστασίας 
Παιδιού και Οικογένειας, το οποίο ίδρυσε το 1964 ο 
γνωστός για το φιλανθρωπικό και πνευματικό του 
έργο και γι’ αυτό βραβευμένος από την Ακαδημία 
Αθηνών, αείμνηστος ιερέας Γεώργιος Πυρουνάκης.

Βρεθήκαμε στη «Φιλική Φωλιά» του Κέντρου Αγά-
πης Ελευσίνας, με αφορμή μια μικρή τελετή για τη 
δωρεά από τον Όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια» ενός 
πολυθέσιου σύγχρονου αυτοκινήτου, το οποίο θα 
καλύψει τις ανάγκες των παιδιών για μετακίνηση. 
Και διαπιστώσαμε, συνομιλώντας με τον πρόεδρο 
του Κέντρου κ. Χαράλαμπο Πυρουνάκη, ο οποίος 
είναι ένα από τα 8 παιδιά του παπά-Γιώργη, ότι η πε-
ντηκονταετής παράδοση της οικογένειας συνεχί-
ζεται αμείωτη στις μέρες μας. Η «Φιλική Φωλιά» υ-
ποδέχεται καθημερινά περισσότερα από 110 παιδιά, 
ηλικίας από 3 έως 18 ετών, ενώ συνολικά τα ωφελού-
μενα παιδιά από το πρόγραμμα -που προέρχονται τις 
περιοχές της Μάνδρας, της Μαγούλας, του Ασπρό-
πυργου και κυρίως της Ελευσίνας- ξεπερνούν τα 170.
«Συνεχίζουμε το έργο του πατρός Πυρουνάκη, εμείς 
τα φυσικά παιδιά του, μαζί με τα πολλά πνευματικά 
του παιδιά, ακριβώς όπως το είχε ονειρευτεί και το ή-
θελε εκείνος», λέει ο γιος του παπά-Γιώργη, μιλώντας 
για την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ο σεμνός 
ιερέας: «Είναι πάρα πολύ εύκολο να προσφέρεις ένα 
γεύμα, έλεγε ο πατέρας μου, αλλά έχει μεγάλη ση-
μασία το πώς θα το προσφέρεις. Πληγώνονται πάρα 
πολύ τα παιδιά, όταν πάνε σε κάποιο συσσίτιο και τα 

έχουν στη γραμμή. Δεν τους φτάνει η στε-
ναχώρια και η δυστυχία τους, να περνούν 
κι αυτήν την ταπείνωση;», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά και συμπληρώνει: «Κάθε 
μέρα μετά το σχολείο τα παιδιά έρχονται 
εδώ, για να απολαύσουν ένα πραγματικό 
γεύμα αγάπης. Τα τραπεζομάντιλα είναι 
χαρούμενα, λουλούδια έχουμε σε βάζα 
πάνω στο τραπέζι. Μετά το φαγητό θα α-
σχοληθούν με τα μαθήματά τους και κατό-
πιν χωρίζονται σε ομάδες και παρακολου-
θούν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν μας 
ενδιαφέρει εδώ ούτε το χρώμα των παιδιών μας, ούτε 
από πού προέρχονται, ούτε τι θρησκεία έχουν. Για μας 
είναι παιδιά. Τα λέω παιδιά μας και το πιστεύω!», λέει 
με συγκίνηση ο Χαράλαμπος Πυρουνάκης. 

Ο σημαντικΟσ ρΟλΟσ 
των εθελΟντων 
Στον χώρο υπάρχουν πέντε εργαζόμενοι. Αλλά η 
πραγματική δύναμη του Κέντρου Αγάπης είναι οι ε-
θελοντές φοιτητές, δάσκαλοι, καθηγητές που διδά-
σκουν καθημερινά τα παιδιά, αυτοί που καθαρίζουν 
τον χώρο και μαγειρεύουν σπιτικά φαγητά. Μία φορά 
το μήνα όλοι μαζί επισκέπτονται μουσεία, το Μέγαρο, 
το Εθνικό θέατρο και τη Λυρική Σκηνή. Λέει ο κ. Πυ-
ρουνάκης: «Τα παιδιά μπορεί να παραμένουν στο χώ-
ρο των φυσικών τους οικογενειών, όμως, δεν έχουν 
καμία ευκαιρία να πετύχουν στη ζωή κι εκεί παρεμ-
βαίνουμε εμείς και τους δίνουμε αυτά που η οικογέ-
νειά τους δεν μπορεί να τους δώσει, ώστε να μπορούν 
να αντιμετωπίσουν την κοινωνία επί ίσοις όροις”.

Δίπλα τους σε κάθε βήμα τα παιδιά της Στέγης Αγά-
πης τα τελευταία 10 χρόνια έχουν τον Όμιλο Ελληνι-
κά Πετρέλαια. Η δωρεά του σύγχρονου επταθέσιου 
αυτοκινήτου είναι η πιο πρόσφατη από μία σειρά 
ενεργειών στήριξής τους, ενώ αναμένεται και η το-
ποθέτηση φωτοβολταϊκού στη στέγη του κτιρίου, 
για εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας. «Μας έ-
χουν αγκαλιάσει σε πολλά προβλήματα», λέει ο Χα-
ράλαμπος Πυρουνάκης: «Όταν αντιμετωπίζουμε 

κάποιο πρόβλημα με τη διατροφή των παιδιών και 
το σχολείο τους, μας το λύνουν αμέσως. Χριστού-
γεννα και Πάσχα δεν μας λείπουν τα δώρα, ενώ για 
πάρα πολλά χρόνια τα καλοκαίρια φιλοξενούσαν τα 
παιδιά μας σε κατασκηνώσεις που είχαν αναλάβει 
τα έξοδά τους», σημειώνει. 

Αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι των Ελληνικών Πετρε-
λαίων που βρέθηκαν στη Στέγη Αγάπης για την πα-
ράδοση του αυτοκινήτου, εντυπωσιάστηκαν από τη 
ζεστή και ανθρώπινη φροντίδα που παρέχουν στα 
παιδιά οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές. Ο αναπλη-
ρωτής Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίων Αλέκος 
Παργινός, είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος 
στον κ. Πυρουνάκη: «Βλέπουμε και αφουγκραζόμα-
στε και μας αγγίζετε με τη δουλειά που κάνετε και 
στα πλαίσια αυτά συνεχίζουμε να προσφέρουμε και 
θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε. 
Έχουμε ευαισθησία με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί 
σ’ αυτούς τους χώρους δουλεύουμε και εμείς». Από 
την πλευρά της η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης του Ομίλου, Ράνια Σουλάκη, είπε ότι η 
συνεργασία με το Πυρουνάκειο Ιδρυμα είναι μια συ-
νειδητή επιλογή. «Επιλέγουμε τους φορείς με τους 
οποίους θα συνεργαστούμε, και για τον σκοπό τον 
οποίο επιτελούν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν. Το Πυρουνάκειο είναι ένας φορέας, ο 
οποίος λειτουργεί με διαφάνεια, χρησιμοποιεί τους 
πόρους του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βο-
ηθάει ένα σωρό παιδιά, από όλη την κοινωνία χωρίς 
εξαιρέσεις», είπε χαρακτηριστικά η κ. Σουλάκη. 

Τα παιδιά του πατέρα Πυρουνάκη, στο πλευρό των παιδιών της Ελευσίνας 

Μια (ΜΕγαλη) ιστΟρια αγαπησ 
και πρΟσφΟρασ 

➊ Από αριστερά, ο 
Διευθυντής 
Εταιρικών Σχέσεων 
Ομίλου κ. Γιάννης 
Κορωναίος, ο 
Αναπληρωτής 
Γενικός 
Διευθυντής 
Διυλιστηρίων κ. 
Αλέκος Παργινός, 
ο Πρόεδρος του 
Κέντρου Αγάπης 
Ελευσίνας κ. 
Χαράλαμπος 
Πυρουνάκης και η 
Διευθύντρια ΕΚΕ 
του Ομίλου ΕΛΠΕ 
κα Ράνια Σουλάκη.

➋ Ο κ. Παργινός 
παραδίδει τα 
κλειδιά του 
οχήματος στον κ. 
Πυρουνάκη.

➌ Πλάνο από τη 
Δανειστική 
Βιβλιοθήκη του 
Κέντρου, που 
διαθέτει συνολικά 
22.300 τίτλους 
βιβλίων.  

➊
➌

➋

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η



#τέλειο δέρμα  
Η αψεγάδιαστη επιδερμίδα είναι μύθος,  

για αυτό και η Μπιγιονσέ έγραψε το «Flawless» 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σ
υγ γ νώμη που σας 
τη σπάω, αλλά τέλειο 
δέρμα δεν υπάρχει. 
Η αψεγάδιαστη επι-
δερμίδα είναι ένας 

μύθος. Εκτός κι αν τα γονίδια 
σου είναι ευλογημένα ή είσαι 
ζάπλουτη, έχεις βρει τους 
καλύτερους ειδικούς και με 
τον παρά σου έχεις την πιο 
σούπερ φροντίδα. 

Όπως και να ' χει, η επιδερ-
μίδα θέλει καθημερινή περι-
ποίηση. Ακόμα κι όταν υπάρ-
χουν κουρασμένες νύχτες, 
όπου το πρωί είσαι σαν τον 
μαύρο Πιτ από το μολύβι 
και τη μάσκαρα που έχει γί-
νει συντρίμμια. Αυτό να σου 
γίνει μάθημα και να μην το 
ξανακάνεις. Ξεβάψου έστω 
πρόχειρα με τα μαντιλάκια 
ντεμακιγιάζ. Θα σκουπίσουν 
τα απομεινάρια μιας νύχτας. 

Φροντίδα καθημερινή για 
να νιώθεις καλά στο πετσί 
σου. Να νιώθεις ότι το δέρμα 
σου είναι ok. Όταν η Μπιγιον-
σέ έγραψε το «Flawless» πρέ-
πει να το έκανε αφού προη-
γήθηκαν κανά δύο μάσκες.  
Όταν έχεις βάλει τη μάσκα 
σου και δεν μιλάς, σκέφτεσαι. 
Σκέφτεσαι και κατεβάζεις 
ιδέες. Νιώθεις ότι η σχέση 
σου έχει ρωγμές; Βαρέθηκες 
να ακούς ειδήσεις; Επιχειρείς 
για πολλοστή φορά να δια-
βάσεις αυτό το μπεστ-σέλερ, 
που όλοι μιλούν για αυτό; Τα 
πιάτα είναι πάλι άπλυτα και 
σε κοιτούν απειλητικά; Τα-
λαιπωρήθηκες στο μετρό; Ε-
γκλωβίστηκες στην κίνηση; 

Θέλεις απλά να αράξεις, 
να σβήσεις την κουραστική 
μέρα από πάνω σου και να α-

πολαύσεις τη γλυκύτητα του 
να μην κάνεις τίποτα. Πόσο 
γλυκό. Spalife στο σπίτι σου. 
Μαζί με τη μάσκα, πάρε κι 
ένα απολεπιστικό. 

Το πιο σημαντικό είναι να 
φτιάξεις ατμόσφαιρα. Άναψε 
ένα κεράκι, φτιάξε ένα σπέσι-
αλ τσάι, με λίγες σταγόνες CBD 
με άρωμα λεμόνι-τζίντζερ, 
βάλε την αφράτη ρόμπα σου 
και δύο φέτες αγγούρια στα 
μάτια. Ρίξε αγγούρι και σε μια 
κανάτα με νερό. Το κινητό σε 
χρήση πτήσης και αφέσου σε 
μουσικές R&B από τα 90s.  

Κόψε κομματάκια δύο ε-
κλεκτές μπάρες και λίγη φίνα 
σοκολάτα και απόλαυσε. Α-
κύρωσε τα πάντα. Αυτά που 
μπορείς. Κάτσε σπίτι. Ξέχνα 
τα πιάτα. 

Πάρε τον χρόνο σου. Κάνε 
και δύο μάσκες. Κοιμήσου. 
Έναν υπνάκο χαλάρωσης. 
Πλύσου και ξαναπλύσου με 
ένα καθαριστικό με βάση το 
λάδι, που απομακρύνει υπο-
λείμματα μέικαπ και ακαθαρ-
σίες. Κάνε το πίλινγκ σου. 
Πιες το τσάι σου, πιες και τα 
νερά σου, φάε και τις μπάρες 
σου. Και μετά το πίλινγκ βάλε 
τις μάσκες σου. Και τρεις, αν 
σου αρέσει στα καπάκια. Αυ-
τές οι ώρες σου ανήκουν.  

Όσες κι αν είναι, είναι δικές 
σου. Αφιερωμένες! Και μετά 
βάζεις το σέρουμ και την ε-
νυδατική. Ακόμα και αν έχεις 
όλα τα παραπάνω σε δείγμα-
τα. Κάν'  το. Φέρσου εγωιστι-
κά. Για σένα. Ξεκουράσου. 
Στο τέλος είτε μείνεις σπίτι, 
είτε βγεις, ένα είναι σίγουρο: 
θα λάμπεις! 

GLAMAZON

Η La Roche Posay κυκλο-
φόρησε το πιο πρακτικό 
gadget που σε βοηθάει 

να προστατέψεις το δέρ-
μα σου από τον ήλιο. Το 
My Skin Track UV είναι ο 
πρώτος φορέσιμος ηλε-
κτρονικός αισθητήρας 

χωρίς μπαταρίες που με-
τρά την έκθεση στην α-
κτινοβολία UV. Ταυτό-
χρονα, το συνοδευτικό 
app στο κινητό σου πα-
ρακολουθεί την έκθεση 
στη ρύπανση, τη γύρη 

και την υγρασία επιτρέ-
ποντάς σου έτσι να κά-

νεις καλύτερες επιλογές 
στα προϊόντα περιποίη-
σης και προστασίας του 

δέρματός σου. Θα το 
βρεις στο apple.com

Δες πόση 
ηλιακή 

ακτινοβολία αντέχει 
το δέρμα σου

MINAS 
Ασημένιο γούρι για το 
2019 €140

KARL LAGERFELD 
Τσαντάκι «γάτα» με λεπτομέρειες γκλίτερ €175

CARPISA 
Τσάντα με μεταλλικές  
λεπτομέρειες €29,95
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ΟΠΤΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 
Γυαλιά ηλίου Kaleos, μοντέλο Kyle, €190

CALZEDONIA 
Κάλτσες μέχρι το 
γόνατο €6,95
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FALCONERI 
Γυναικείο πουλόβερ 
από κασμίρ €397

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 
Παντατίφ του Δημήτρη 

Ρουσσέτου  
€250

HUSH PUPPIES 
Δερμάτινο καστόρι μποτάκι €115
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Ε
υρηματικό, απρόσμενο και πολυσυλλεκτικό, το MIRfestival προσγειώνεται για έκτη φο-
ρά στην Αθήνα με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα με 14 έργα, προσκαλώντας το αθηναϊκό 
κοινό σε ασυνήθιστους αλλά και σε ιστορικούς χώρους, να ανακαλύψει την πιο σύγχρονη 
πλευρά του ζωντανού θεάματος και κυρίως να συμμετάσχει στη γιορτή. Το MIRFestival 

φέρνει μαζί του μοναδικά καλλιτεχνικά πρότζεκτ από τον χώρο όπου η περιπέτεια ανάμεσα 
στη σκηνή, στην εικόνα, στον ήχο, στους ερμηνευτές, στους «θεατές», στις ιδέες, στην πόλη 
και στους πολίτες ανοίγει καινούργιους ορίζοντες και γεννά το νέο στις παραστατικές τέχνες. 
Φέτος, μάλιστα, θα είναι λίγο πιο πολυσυλλεκτικό, καθώς εκτός από τους καλλιτέχνες που 
θα ανακαλύψουμε για πρώτη φορά, επανέρχονται και καλλιτέχνες που το έχουν ήδη επι-
σκεφθεί. Μια μεγάλη γιορτή, λοιπόν, θα είναι το MIRfestival 2018, μια γιορτή αναδυόμενων 
καλλιτεχνικών πρακτικών και γλωσσών, ένα φεστιβάλ πρωτόγνωρων, ανατρεπτικών και 
συγκινητικών εμπειριών. To MIRfestival ίδρυσε και διευθύνει καλλιτεχνικά η Χριστιάνα 
Γαλανοπούλου, η οποία επιμελείται και τον καλλιτεχνικό του προγραμματισμό. 

- Νατάσσα Καρυστινού 

MIRfestival 2018
Η γιορτή των παραστατικών τεχνών επιστρέφει  

για 6η φορά στην Αθήνα, από 22 έως 30/11

Info
Αναλυτικές 
πληροφορίες μπορείτε 
να βρείτε στο 
www.mirfestival.gr. 
Εισιτήρια προπωλούνται 
από τη viva.gr. 
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Η 
Αντίπαρος για κάποιο ανεξήγητο 

λόγο λείπει από τον χάρτη των κυ-

κλαδίτικων διαδρομών μου, δεν έχω 

πάει ποτέ. Όμως, εδώ και λίγες μέρες 

τα τηλέφωνα πέφτουν βροχή και οι φίλοι 

μου αναγγέλλουν με φωνή λαχανιασμένη 

«άνοιξε ο Lollo στην Αθήνα, τρέχα¼ ». Μου 

μιλάνε για σκηνές ειδυλλιακές, για τα προ-

σέκο που ήπιαν ένα αυγουστιάτικο ηλιοβα-

σίλεμα, για τις πίτσες που «δεν έχουν φάει 

καλύτερη», για τον Stefano (Gentili) και τη 

Sabrina (Ciarpelloni) ± «¼ φίλοι μας, κολ-

λητοί»± , για τα πλήθη που μαζευόντουσαν 

κάθε απόγευμα εκεί για να χορτάσουν α λα 

ιταλικά την πείνα τους, για τους κοσμικούς 

που ερχόντουσαν με τα σκάφη 

από τα διπλανά νησιά και δεν έ-

βρισκαν τραπέζι, μου μιλάνε με 

δυο λόγια για το καλύτερο ιταλι-

κό όχι μόνο των Κυκλάδων αλλά 

της υφηλίου ολόκληρης! 

Το τελευταίο χτύπημα έρχεται 

από φίλη «μπλαζέ», έχει φάει πα-

ντού και τίποτα πια δεν της κάνει ε-

ντύπωση, εδώ όμως με φωνή που 

κρύβει υπονοούμενα μου δηλώνει: «Πήγαινε 
τώρα που μόλις άνοιξε, γιατί σε λίγες μέρες 
που θα μαθευτεί πως ήρθε ο Lollos στην Αθήνα, 
δεν θα πέφτει καρφίτσα εκεί μέσα».  Προχτές, 

Σάββατο με βροχή, κρύο και μποτιλιάρισμα 

φτάνω στο Χαλάνδρι περίπου στην ίδια ώρα 

που θα έφτανα και στη Ρώμη. Έχω μιλήσει 

με την πιο γλυκιά μου φωνή παρακαλώντας 

για ένα τραπέζι ± φυσικά δεν υπάρχει± , ό-

μως κάπως με στριμώχνουνε και... 4.30 το 

απόγευμα διασχίζω τον κήπο μιας ρομα-

ντικής μονοκατοικίας του ' 50 και επιτέλους 

κάθομαι στο τραπέζι μου. Ο κόσμος πολύς, 

αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να δω το χάρμα 

οφθαλμών ντεκόρ που έχουν επιμεληθεί 

οι ΑΚ-Α architects (Κατερίνα Αποστόλου και 

Μίννα Κολάκη). Μέχρι το ύψος του περβα-

ζιού των παραθύρων είναι βαμμένο πράσι-

νο σαν βουτηγμένο στο λάδι, από εκεί και 

πάνω είναι ολόλευκο, το παιχνίδι συνεχίζε-

ται και στις πανέμορφες καρέκλες, κάποιες 

είναι πράσινες και στο τελείωμα λευκές. Όλα 

έχουν μια φρεσκάδα, τα φωτιστικά είναι κα-

ταπληκτικά και τα έχουν σχεδιάσει ειδικά για 

τον χώρο, σε κυρίαρχο σημείο είναι η κουζί-

να, ανοιχτή σαν βιτρίνα για να χαζεύεις τον 

Stefano και την ομάδα του επί το έργον. Πα-

ράθυρα ολόγυρα κοιτούν τον κήπο, επικρα-

τεί μια ευχάριστη αλεγκρία ανακατεμένη με 

μπόλικη ιταλική φινέτσα και μια, να το πω, 

ακαθόριστη αντιπαριώτικη αύρα ±  ίσως το 

φωτεινό λευκό, η (μελετημένη) απλότητα, 

οι παρέες που φωνάζει από μακριά η σχέ-

ση τους με τον Lollo της Αντιπάρου. Ο κατά-

λογος που πιάνω στα χέρια μου έχει της ¼

Μαντόνας τα μάτια! Είναι μεγάλος, ξεκινάει 

με μια σειρά μπρουσκέτες ± bianca, rossa, 

piccante, burratina, tartufata± , φοκάτσιες, 

antipasti, σαλάτες, φτάνει στις πίτσες, περ-

νάει στις πάστες ± αρκετές χειροποίητες και 

φρέσκες± , καταλήγει στα secondi, κυρίως 

πιάτα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, και στα 

dolci. Στο θέμα «πίτσα» ας σταθούμε λιγάκι 

μια και είναι 40 τον αριθμό και είναι το αδιαμ-

φισβήτητο σουξέ του εστιατορίου. Τις λένε 

«pinse» (pinsere= πιέζω), είναι οβάλ και όχι 

στρογγυλές, έχουν πολύ λεπτό ζυμάρι από 

βιολογικά άλευρα που ζυμώνονται και αφή-

νονται για να ωριμάσουν τουλάχιστον 36 

ώρες, είναι αυθεντικά ρωμάνικες.

Ρωμαίοι και οι Stefano και Sabrina, οι οποίοι 

άφησαν τις δουλειές τους για να ακολου-

θήσουν το πάθος τους για τα ταξίδια και τη 

γαστρονομία και τυχαία έριξαν άγκυρα στο 

πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί. Στην αθηναϊ-

κή εκδοχή του Lollo’s συνεργάζονται με τον 

Αντώνη Ζωγράφο και τη γυναίκα του Όρσα 

Ρεμπούσκου. Πελάτες στην Αντίπαρο και 

στη συνέχεια φίλοι με το ζευγάρι των Ιτα-

λών, σπουδαγμένοι κι οι δυο στην Ιταλία, με 

άλλες καριέρες επίσης, πρώτα αγάπησαν τις 

γεύσεις και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκαν σε 

κάθε τι ιταλικό και γαστρονομικό.

Φάγαμε πολλή pinsa εκείνο το απόγευ-

μα. Για την ακρίβεια, φάγαμε τις πρώτες, 

συνεχίσαμε με τέλειες σαλάτες και πάστες, 

ξαναγυρίσαμε σε πίτσες! Στην κατηγορία 

Margherite, για να πάρετε μια ιδέα, υπάρ-

χουν 5 εκδοχές: η κλασική, με bacon, με 

bufala, με prosciutto di Parma, με prosciutto 

arrosto. Υπάρχουν οι Rosse με σάλτσα ντο-

μάτας, οι Bianche, οι Gourmet ± υπέροχη και 

εξαιρετικά φίνα η Strega με μοτσαρέλα, που-

ρέ κολοκύθας, guanciale, gorgonzola± , οι 

Piccanti (μη τυχόν και δεν πάρετε τη Nduja di 

Spilinga με το κρεμώδες πικάντικο σαλάμι), 

οι Vegane όπως η καταπληκτική Miranda με 

σάλτσα ντομάτας, τοματίνια, μελιτζάνα, κά-

παρη, ελιές σκόρδο. Συνοδέψαμε με λευκό 

κρασί Greco di Tufo της Καμπανίας, μαθαίνω 

από τον Αντώνη πως στη λίστα υπάρχουν 

κρασιά που καλύπτουν την Ιταλία από Βορ-

ρά μέχρι Νότο και καλές ελληνικές ετικέτες 

πάλι με το ίδιο σκεπτικό. Καθίσαμε για τσι-

γάρο και κουβεντούλα με το συμπαθέστατο 

κουαρτέτο των ιδιοκτητών στα τραπεζάκια 

της βεράντας, μέσα δεν καπνίζεις αλλά γορ-

γά ετοιμάζεται η στέγαση της βεράντας για 

τους καπνίζοντες. Μας μίλησαν για τον ξυ-

λόφουρνο που ήρθε από την Ιταλία και ζυγί-

ζει 2,5 τόνους, για το μενού που προσαρμό-

ζεται στα εποχικά προϊόντα, για την έννοια 

τους να κάνουν σε όλα το καλύτερο και γι'  

αυτό είναι συνέχεια όλοι τους εκεί, για τον 

κοινό τους έρωτα για οτιδήποτε αυθεντικά 

ιταλικό. Τις Κυριακές θα έχουν και πιάτα που 

χαρακτηρίζουν το ιταλικό κυριακάτικο τρα-

πέζι. Να πάτε, είναι όλα τους εξαιρετικά, και 

οι τιμές επίσης, περίπου €25 το άτομο. A

LolloÕs Atene 
Έφαγα την ωραιότερη πίτσα της Αθήνας!
Το στέκι-λατρεία της Αντιπάρου μόλις άνοιξε και μιλάει άπταιστα ιταλικά

ΓΕΥΣΗ

κ ρ ι τ ι κ Η 
ε σ τ ι ατ ο ρ ι ω ν  / 

π ρ ο σ ω π α  / 
αφ ι ξ ε ι σ  / 

σ υ ν τα γ ε σ  / 
t i p s  γ ε υ σ Η σ

Εθνικής Αντιστάσεως 
3α , Χαλάνδρι, 
2106801040, κάθε 
μέρα 18.30-23.00, 
Σάββατο 15.30-23.00, 
Κυριακή 13.30-17.00, 
Δευτέρα κλειστά

taste
police

Της ΝΕΝΕΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Από αριστερά: Stefano, Όρσα, Sabrina, Αντώνης
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ναµένεται να γίνει talk of the town. Ένα 
φρέσκο, σηµερινό µιούζικαλ που δεν 
θυµίζει σε τίποτε τα κλασικά καλογυα-
λισµένα µιούζικαλ του παρελθόντος. 
H Μαρίνα Σάττι στον ρόλο µιας Τσέχας 

µετανάστριας και ο Αποστόλης Ψυχράµης στον 
ρόλο ενός ιρλανδού µουσικού του δρόµου θα 
µας µεταφέρουν στους δρόµους του ∆ουβλίνου 
αλλά και στους δρόµους κάθε σηµερινής µεγα-
λούπολης, µε κοµµάτια ζωής, µε τη θεατρική αλ-
λά όχι θεατρινίστικη σκηνοθεσία του Ακύλλα Κα-
ραζήση. Οι ηθοποιοί παίζουν στη σκηνή όλα τα 
όργανα. Βρίσκονται σε πρόβες, έχουν διανύσει 
τη µισή απόσταση και µας δίνουν τη δική τους 
µατιά για το «Once», που θα ανέβει στην Εναλλα-
κτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ από 20 ∆εκεµβρί-
ου ως 20 Ιανουαρίου. 

Ακύλλας Καραζήσης
Είµαστε στη φάση της µισής δουλειάς. Το υλικό 
είναι µουσική, κείµενο, άνθρωποι. Η ιδιοµορφία 
αυτού του µιούζικαλ είναι ότι η ιστορία έχει παρ-
θεί από µια αυτοβιογραφική low budget ταινία. 
Έχει κάτι πολύ απλό. ∆εν είναι ένα φτιαγµένο 
µιούζικαλ. Έτσι είναι και τα υλικά του. Σε αυτή την 
παράσταση οι 11 ηθοποιοί παίζουν και τα όργανα, 
τραγουδούν, παίζουν τους ρόλους γύρω από τον 
µουσικό του δρόµου. Έχει µια ενδιαφέρουσα και 
πρωτότυπη πινελιά το ότι δεν είναι ένα γκλάµου-

ρους µιούζικαλ αλλά βγαίνει µέσα από τα διαµερί-
σµατά µας. Από τον δρόµο που µένουµε. Από τον 
δρόµο της πόλης. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ένα 
πιο «δηµοκρατικό» µιούζικαλ. ∆ιαδραµατίζεται 
στο ∆ουβλίνο χρωµατισµένο από την ιρλανδική 
µουσική µε τσέχους µετανάστες, ωστόσο θα µπο-
ρούσε να είναι σε οποιαδήποτε µεγαλούπόλη. 
Για µένα τα έργα είναι φέτες ζωής που έχουν από 
όλα. Γέλιο, κλάµα, όλα. ∆εν ακολουθώ κάποια 
δοσολογία. Το κάνω όπως είναι. 
Καθηµερινό, σαν ντοκιµαντέρ, µια 
ιστορία που εξελίσσεται σε τρα-
γούδι. ∆εν είναι θεατρινίστικο. 
Καθηµερινές κουβέντες, όπως µι-
λάµε µεταξύ µας, χαµηλότονα, πότε φωνάζοντας, 
πότε πλακωνόµαστε στο ξύλο. Μέσα από αυτό 
βγαίνει το τραγούδι. Και αυτό είναι θεραπευτικό. 
Μετά την πρεµιέρα ξεκινάω ως ηθοποιός πρόβες 
για τους «Βρικόλακες» του Ίψεν, που σκηνοθετεί ο 
∆ηµήτρης Καρατζάς στο θέατρο Τέχνης, και αµέ-
σως µετά σκηνοθετώ στην Πειραµατική του Εθνι-
κού µια τριλογία για τη Θεσσαλονικη. Το «Selfie, 
στο βάθος πίσω η πόλη», βασισµένο σε κείµενα 
των Βασίλη Βασιλικού, Γιώργου Ιωάννου, Νίκου - 
Γαβριήλ Πεντζίκη.

Μαρίνα Σάττι
Αυτό το έργο είναι τελείως new age. Η προσέγ-
γισή µας είναι όπως θα γινόταν σε ένα θεατρικό 
καθαρής πρόζας. Τα τραγούδια στο «Once» µπαί-
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ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οnce» Αστικοί µύθοι σε ένα
διαφορετικό new age µιούζικαλ

Ακύλλας Καραζήσης, Mαρίνα Σάττι, Αποστόλης Ψυχράµης, εν µέσω 

προβών, µιλούν για το βραβευµένο έργο που ανεβαίνει από 20/12 ως 

20/1 στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.  Tου Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

νουν µε έναν τρόπο που απορροφώνται τε-
λείως οργανικά στο έργο. Για αυτό είπα και 
στον Ακύλλα στην πρόβα πως µε αυτό τον 
τρόπο θα ήθελα να το κάνω συνέχεια. Χαίρο-
µαι πραγµατικά.
Μου αρέσει που οι ήρωες δεν έχουν όνοµα. 
Αυτός και αυτή (guy, girl). ∆εν έχει και τόση 
σηµασία. Πόσες φορές να δεις πια το Σικάγο. 
Η ταινία που βασίστηκε το «Once» είναι σαν 
ντοκιµαντέρ. Το είχα δει στο Μπρόντγουεϊ, 
ήταν πολύ ρεαλιστικό. ∆εν παίζουν, είναι σαν 
να µιλάνε µεταξύ τους. Σαν να έχεις µπει στο 
δωµάτιο και να τους παρακολουθείς στα κρυ-
φά. ∆εν µιλάµε µεταξύ µας τραγουδιστά, για 
παράδειγµα. Αυτό µου αρέσει πολύ.
∆εν µπορώ να περιγράψω πόσο µε αγχώνει 
που θα παίξω πιάνο µπροστά στο κοινό. Από 
το πιάνο ξεκίνησα. Μετά ήρθε το τραγούδι. 
Καταλάβαινα ότι πρέπει να ασχοληθώ µε τη 
µουσική. Για ένα χρόνο στο ωδείο πήγαινα και 
παίζαµε τραγούδια, δεν παίζαµε κλασικά. Έ-
δωσα αργότερα για πτυχίο. Τέλειωσα το κλα-
σικό τραγούδι και µετά πήγα στο Βerkley.
Τις Κυριακές (4-25/11) παίζω στο six d.o.g.s µε 
τις Fones. Πήγε πολύ καλά, αλλά τελειώνει 
τώρα. Κανονίσαµε να παίξουµε 24/12 σε ένα 
χριστουγενιάτικο πάρτι. Θα ήθελα να συνεχί-
σω σε αυτό τον χώρο. Μου αρέσει η συνθήκη. 
Το χαίροµαι µετά από πολύ καιρό, γιατί γίνο-
νται όλα όπως τα φανταζόµουν. Και σχετίζε-
ται µε τους συνεργάτες µου. Όσοι είναι µαζί 
µου στο πλοίο είναι δηµιουργικοί και δεν θα 
τους άλλαζα µε τίποτε. Σκηνικά, ρούχα, ήχος, 
όλα. ∆εν το θέλω αυτό το τραπέζι καρέκλα, 
όσο ωραίες και να είναι οι συνεργασίες και οι 
σχέσεις µε τους ανθρώπους.
Το καινούργιο στη ζωή, το θέατρο και τη 
µουσική για µένα είναι ο ανθρώπινος παρά-
γοντας. Το να υπολογίζεις το κοινό. Πιστεύω 
πως επειδή δεν είµαστε στα nineties και σε 
όλη αυτή την µπαρόκ κατάσταση όλοι ζούµε 
την ίδια πραγµατικότητα και βιώνουµε τις ί-
διες δυσκολίες. Νιώθω ότι δεν µας παίρνει να 
µην είµαστε ειλικρινείς ο ένας απέναντι στον 
άλλο, να µην είµαστε άµεσοι. 
Ο πατέρας µου είναι γιατρός στο Σουδάν και η 
µαµά µου χηµικός µηχανικός. Μετά τις σπου-
δές µου στην Αµερική συνειδητοποίησα τη 
δική µου ταυτότητα και καταγωγή. Μου ά-
ρεσε να τραγουδάω από µικρή. Σε σπίτια µε 
πιάνο καθόµουν µικρή µε τις ώρες.  
Η µάνα µου µε παρακολουθεί. Εδώ ήρθε στο 
six d.o.g.s. Kαι στο πέµπτο τραγούδι, ήρθε 
πρώτη σειρά µπροστά µου. «Μαµά, δεν πας 
λίγο πάνω...» (γέλια) 

Αποστόλης Ψυχράµης
Στο «Once» είµαι αυτός ο τύπος χωρίς όνοµα. 
Μουσικός του δρόµου. Ζει στο δωµάτιο που 
µεγάλωσε, γράφει δικά του τραγούδια, είναι 
φρεσκοχωρισµένος και στην πυρά αυτής της 
καταστροφής συναντά µια τσέχα µετανά-
στρια, το κορίτσι που του αλλάζει τη ζωή. Όλα 
γίνονται όπως τώρα που µιλάµε. Είναι σαν να 
φτιάχνουµε ένα έργο από την αρχή. 
Με τον Ακύλλα πρώτη φορά συνεργάζοµαι, 
αλλά µε είχαν προϊδεάσει ήδη οι κοινοί γνω-

στοί. Με έφερε σε επαφή µε έ-
ναν άλλο κόσµο, µε νέο τρόπο, 
µε νέα προσέγγιση. Όλο αυτό 
µας οδηγεί σε µια πολύ ωραία 
συνθήκη. Είναι η µουσική, η ι-

στορία και το γεγονός ότι εµείς παίζουµε τη 
µουσική που µας βάζει στο έργο 100%. Έχω 
κάνει µιούζικαλ ως ηθοποιός και τραγουδι-
στής αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. 
Αυτή η παράσταση, στο δικό µου κεφάλι, 
είναι τι χρειαζόµαστε τελικά και τι όχι. Πόσο 
απλά είναι τα πράγµατα, πόσο πολύπλοκα τα 
κάνουµε εµείς. Σε όλα τα επίπεδα. Τα διαπραγ-
µατεύται όλα αυτά, από το ταξικό χάος µέχρι 
τις ανθρώπινες σχέσεις. Με µια απλή ιστορία 
που θα µπορούσε να ζήσει ο καθένας.
Παράλληλα είµαι στο θεάτρο Πόρτα µε το 
έργο των Patari Project «Χιονάνοι», ενώ την 
Τρίτη έπαιξα µε τους Dreamy Whispers  στο 
Faust. ∆εν µπορώ να φανταστώ τη ζωή µου 
χωρίς τη µουσική. Στην πορεία συνάντησα και 
το θέατρο. Προσπαθώ να τα συνδυάσω. A

Όλες οι συνεντεύξεις στο site 
της Αthens Voice

www.athens voice.gr
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αμερικανίδα μουσικός έρχεται στο 
ΚΠΙΣΝ με το τελευταίο της άλμπουμ 
«Rebound», εμπνευσμένο από την 
Αθήνα και το ομώνυμο goth ναό 
της πλατείας Αμερικής

Συστήθηκε με τους Fiery Furnaces, το indie 
rock ντουέτο που δημιούργησε με τον α-
δελφό της Μatthew. Aπό το 2011 ακολουθεί 
προσωπική καριέρα. Η Eleanor Friedberger 
έχει ελληνικές ρίζες, μεγάλωσε στο Σικάγο 
και έρχεται στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου 
για να παρουσιάσει στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το τελευταίο της 
ηλεκτρονικό, εξωστρεφές album με τίτ-
λο «Rebound» εμπνευσμένο από την Αθήνα 
και το goth club της Μηθύμνης. Λίγο πριν, 
μας μιλάει για την ελληνική κληρονομιά, 
το πρώτο της ταξίδι στην Ελλάδα και την 
πρόσφατη αθηναϊκή της εμπειρία.
 

 

Τι θυμάστε πιο έντονα από τη γιαγιά σας 
και πώς η ελληνική σας κληρονομιά έχει 
επηρεάσει τη δουλειά σας; Θυμάμαι να α-
νεβαίνω τα απόκρημνα σκαλιά του εξώστη 
της χορωδίας στην ελληνική Ορθόδοξη Εκ-
κλησία στη δυτική πλευρά του Σικάγο, εκεί 
η γιαγιά μου διηύθυνε τη χορωδία για 40 
χρόνια, καθώς περνούσα το δωμάτιο όπου 
τα μέλη της χορωδίας άφηναν τα προσωπι-
κά τους αντικείμενα και φορούσαν μια μπλε 
στολή και χρυσά κοσμήματα πάνω από τα 
ρούχα τους. Τρύπωνα στον εξώστη και με 
έπιανε πάντα η μυρωδιά από το θυμίαμα. 
Καθόμουν στο στασίδι που βρίσκεται πιο κο-
ντά στο όργανο, η γιαγιά μου ήταν στα δεξιά, 
κουνώντας τα χέρια της με την πιο δυνατή 
φωνή στην αίθουσα. Δεν καταλάβαινα λέ-
ξη αλλά ήταν ξεκάθαρα η πρωταγωνίστρια. 
Σπάνια θα την άκουγες να μιλάει για τη δου-
λειά της ή τουλάχιστον για τις λεπτομέρει-
ές της. Φαινόταν περισσότερο να αφορά 
στην κοινωνική διάσταση, το κουτσομπο-
λιό, σίγουρα όχι τη θρησκεία. Θυμάμαι τα 
κοσμήματά της, τα δαχτυλίδια στα χέρια της 
καθώς διηύθυνε και τα κολιέ που αιωρού-
νταν πάνω από τη στολή. Και τον τρόπο που 
ανοιγόκλεινε το στόμα της όσο τραγουδού-
σε. Και τον τόνο της φωνής της. Και όποτε 
ήταν ο θείος μου εκεί, τραγουδούσε εξίσου 
βροντερά με εκείνη. Θυμάμαι τις κλήσεις 
που έκανε στη μητέρα μου τα κυριακάτικα 
πρωινά πιέζοντάς την να έρθει στην εκκλη-
σία, όχι επειδή ήταν το σωστό αλλά επειδή 
χρειαζόταν περισσότερες φωνές στη χορω-
δία της! Το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα το 
έκανα με τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου, 
όταν ήμουν 20 χρονών. Είμαι ευγνώμων για 
τις αναμνήσεις αυτές της περιόδου, όπου 
ξαφνικά η γιαγιά μου έγινε πιο Ελληνίδα και 
ξεκίνησε να με φωνάζει Ελεονώρα. Επισκε-
φτήκαμε συγγενείς και πήγαμε σε χωριά. 
Από τότε επιστρέφω συχνά.

Πώς επέδρασε η Αθήνα στη δημιουργία 
του «Rebound»; Πέρα από το γεγονός ότι 
το καλτ goth club έχει πια ένα άλμπουμ 
στο όνομά του. Τι κρατάτε από την παρα-
μονή σας στην πόλη και μορείτε να μας 
πείτε πώς σας φάνηκε το vibe της πόλης 

καθεαυτό; Αρχικά πρέπει να πω ότι είμαι 
πρωινός τύπος. Μου αρέσει να πηγαίνω για 
ύπνο πριν τα μεσάνυχτα και στις 8 το πρωί 
να είμαι ξύπνια. Μου πήρε σχεδόν δύο εβδο-
μάδες για να μεταμορφωθώ σε νυχτοπούλι. 
Ξαφνικά έγινε νορμάλ να ξενυχτάω κάθε 
βράδυ μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Έμαθα 
το ελληνικό «goodbye», που διαρκεί του-
λάχιστον μία ώρα. Έχασα την αίσθηση του 
χρόνου –αυτό πρέπει να ήταν το πιο σημα-
ντικό που συνέβη–και δεν ήμουν έτοιμη να 
φύγω. Στη Νέα Υόρκη είμαι μανιακή με την 
ακρίβεια στον χρόνο. Άλλωστε εκεί πάντα 
κάτι τρέχεις να προλάβεις. Η Αθήνα είναι το 
αντίθετο. Παρόμοια με την περίοδό μου στο 
Λονδίνο, η παραμονή μου εδώ αποδείχτηκε 
ιδανική για όνειρα, σχέδια και εξερεύνηση. 
Παλιοί γνωστοί μού σύστησαν νέους φί-
λους και μπόρεσα να φτιάξω ένα συγκρότη-
μα. Κάναμε πρόβες σε ένα εγκαταλειμμένο 
κτίριο γραφείων στου Ψυρρή και παίξαμε 
σε ένα επίσης εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο 
στην Ομόνοια. Με κάποιους από αυτούς θα 
παίξω μαζί στο τέλος του μήνα.   

Πότε αποφασίσατε ότι η μουσική είναι 
ο δρόμος σας; Έζησα στο Λονδίνο για ένα 
χρόνο, το 1999. Ήμουν 22 χρονών. Έλπιζα 
να βρω μια δουλειά σε τηλεοπτικές ή κινη-
ματογραφικές παραγωγές, αλλά κατέληξα 
να δουλεύω σε ένα μπακάλικο και να πηγαί-
νω σε πολλές συναυλίες. Ήταν μια περίοδος 
ονείρων και σχεδίων, μακριά από το σπίτι. 
Βρήκα ένα πικάπ στον δρόμο που δούλευε. 
Το είδα ως σημάδι. Έγινα φίλη με μια παρέα 
Σουηδών που με ενθάρρυναν να παίξω 
μουσική. Έπαιζα κιθάρα και τραγουδούσα 
στην ταράτσα τους ένα βράδυ και εκείνη τη 
στιγμή ήξερα ότι ήθελα πραγματικά να το 
παλέψω. Μετακόμισα στη Νέα Υόρκη αμέ-
σως μετά και έφτιαξα ένα συγκρότημα.
 
Τι να περιμένουμε από τη συναυλία στο 
ΚΠΙΣΝ; Θα παρουσιάσω το «Rebound» με 
άλλους 5 μουσικούς και στα μισά τραγού-
δια θα μας συνοδέψει ένα κουαρτέτο εγ-
χόρδων. Θα έρθω στην Αθήνα μια εβδομά-
δα πριν για τις πρόβες, οπότε στα αλήθεια 
δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς ο ήχος μας. 
Ανυπομονώ. Θα παίξω και κάποια τραγού-
δια μόνη μου, όπως και επιλογές από το ρε-
περτόριο των Fiery Furnaces με το γκρουπ. 
Θα είναι μια απόλυτα μοναδική εμπειρία για 
μένα, καθώς ποτέ δεν έχω παίξει ένα άλ-
μπουμ ολόκληρο αλλά ούτε έχω συμπράξει 
ποτέ με έγχορδα. 

Από πού ξεκινάτε τη σύνθεση;Συνήθως 
με τους στίχους, αλλά για το «Rebound» ξε-
κίνησα με τις μελωδίες. Ήταν μια πρόκληση 
και θεωρώ πως αυτό είναι ένα στοιχείο που 
δίνει στο άλμπουμ μια διαφορετική αίσθη-
ση από τις προηγούμενες δουλειές μου. 
 
Πόσο σημαντική είναι η λογοτεχνία για 
τους στίχους σας; Προσπαθώ να διαβάζω 
όσο μπορώ περισσότερο όταν γράφω στί-
χους, απλώς για να γεμίσω το μυαλό μου 
με λέξεις. Εμπνέομαι πολύ από την καθη-
μερινή γλώσσα, από συζητήσεις, μηνύμα-
τα, emails, προφορικές εξιστορήσεις. Είναι 
καλό να τα αναμειγνύεις με προσεγμένη 
γραφή. Αυτή τη στιγμή διαβάζω το βιβλίο 
«The Flame Throwers» της Rachel Kushner. 
Δεν διαβάζω πολλά σύγχρονα μυθιστορή-
ματα αλλά τη συνάντησα φέτος και νομίζω 
ότι δεν είναι κακό να διαβάζεις και κάτι πιο 
σημερινό, ακόμη και αν κυκλοφόρησε στα 
αλήθεια λίγα χρόνια πριν.
 
Ποιους δημιουργούς της γενιάς σας 
εκτιμάτε; Όπως και με τη λογοτεχνία, α-
κούω κυρίως κομμάτια από το παρελθόν. 
Αλλά υπάρχουν σύγχρονοι καλλιτέχνες 
που πραγματικά αγαπώ. Μία είναι η Cate Le 
Bon. Έκανε ένα ρεμίξ για ένα τραγούδι του 
«Rebound», το «Αre We Good?». Προτείνω 
σε όλους να το ακούσετε!

Info: Η είσοδος στη συναυλία θα είναι ελεύθε-
ρη, με ηλεκτρονική προεγγραφή από  20/11.

ElEanor
FriEdbErgEr

 Έμαθα το ελληνικό «goodbye»,
 που διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα
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Τι είναι ελληνικό 
τελικά;

Παιδί τραύμα 
- Μυστικές χορευτικές κινήσεις
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
ντεμπούτο/άλμπουμ του 2018. 
Το Παιδί τραύμα δημιουργεί ένα 
δικό του σύμπαν που περιλαμ-
βάνει οδηγίες χρήσεως για την 
ακρόαση, σκίτσα για τις χορευτι-
κές κινήσεις και τα υπερφυσικά 
επιδραστικά αποτελέσματα που 
μπορεί να προκληθούν, πάνω απ'  
όλα όμως τραγούδια και στίχους 
με προσωπικότητα. Ένα ηχητικό 
σύμπαν ηλεκτρονικών, ροκ και α-
στικών ήχων που δεν είναι τυχαίο 
πως ολοκληρώνονται από τη σύ-
μπραξη του Κτίρια τη Νύχτα.  

Αντώνης Λιβιεράτος 
- 4 ½ 
Η ιστορία του και η εμπειρία 
του εξαργυρώνονται εδώ σε 
ένα προσωπικό, ιδιαίτερο, 
πολυδιάστατο, πολυμορφικό, 
μουσικοστιχουργικό, θεατρικό 
σύμπαν που ή σε γραπώνει και 
σε κάνει συμμέτοχο της ίντρι-
γκας ή σε ξενίζει οριστικά. Εδώ 
δεν υπάρχει η μέση λύση του 
«συμπαθητικού», ή σου αρέσει 
ή όχι. Όσο με αφορά, αφέθηκα 
στη ροή του και βγήκα αισθητι-
κά κερδισμένος βολτάροντας σε 
αυτό το σύμπαν.  

Various Artists 
- Not the Last Drive
Ολόκληρος ο καινούργιος 
δίσκος των Last Drive και 3 τρα-
γούδια από το πρώιμο παρελ-
θόν τους διασκευάζονται εδώ 
από ελληνικά συγκροτήματα και 
μουσικούς. Πιο συγκεκριμένα, 
όπως ορίζει και ο υπότιτλος 
της κυκλοφορίας, «έλληνες 
συνθέτες σε συνθήκες ανά-
δευσης ηχητικών πόρων προ-
ερχόμενων εκ των Last Drive». 
Οι συμμετοχές περιλαμβάνουν 
τους: Αντώνη Λιβιεράτο, Κτήρια 
τη Νύχτα, 2 byBukowski, Γιάννη 
Παπαϊωάννου, Hume Assine, 
Menta, Κωστή Δρυγιανάκη, Big 
Fat Lips, Άλφα Πυγμαίος & Heo 
Chop, G. Lemos & N. Kapralos. 
Όπως συμβαίνει πάντα σε παρό-
μοια «αφιερώματα» θα βρείτε 
εδώ δημιουργίες που βρήκαν 
πραγματική έμπνευση από τους 
Last Drive, άλλες που φάνηκαν 
άτολμες ή διεκπεραιωτικές, το 
ότι όμως ένα θρυλικό γκρουπ 
δίνει δημιουργική αφορμή σε 

άλλους μουσικούς 
(με εμπνευστή τον 
Στυλιανό Τζιρίτα) 
είναι από μόνο του 
ένα καλό νέο. Δεν 
έχουμε δα συνηθί-
σει και πολλές δη-
μιουργικές ανταλ-
λαγές σκέψεων σε 
αυτή τη χώρα.

Automaton 
- Ταλώς
Ορέ κοπέλι, μιλάνε 
ελληνικά στο Σινσι-
νάτι; Ξέρουν για τα 
μυθικά τέρατα του 
Ιονίου πελάγους 
και για το Ταλώς, το 
μυθικό μεταλλικό 
ρομπότ της Κρήτης 
που φύλαγε το νησί 
από πειρατές χι-
λιάδες χρόνια πριν 
φανούν οι Τραν-
σφόρμερς; Ξέρουνε 
τον Ψαραντώνη; 
Αν πρόκειται για ένα 
γκρουπ που διάλε-
ξε να ονομάζεται 
Automaton, τότε 
είναι προαφνές πως 
μετέχει της ελλη-
νικής παιδείας και 
άρα είναι «ελληνι-
κό». Το doom metal 
συγκρότημα από το 
Σινσινάτι (οι ίδιοι αυ-
τοπροσδιορίζονται 
ως steampunk) με 
το θεατράλε ύφος, 
τις μεταμφιέσεις και 
το ηχητικό χαρμάνι 
που μπερδεύει παρελθόν και 
παρόν, ανακαλύπτει την ιστο-
ρία του Ταλώς (είμαι σίγουρος 
πως οι περισσότεροι Έλληνες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
Κρητικών, ούτε που την έχουν 
ακουστά) και δημιουργεί ± με τη 
συμμετοχή και του Ψαραντώνη 
σε ένα τραγούδι±  ένα κόνσεπτ 
άλμπουμ με πολύ ενδιαφέρον 
για τους φίλους του είδους.

➜ makismilatos@gmail.com

Various
artists

Του Μάκη 
Μηλάτου

Κ
αθώς ακόμη και σήμερα ένας πολτός από φασιστοειδή, ελλη-
ναράδες, πατρίς/ θρησκεία/ οικογένεια/ χουλιγκάνια (ποιος 
φταίει που ο Τσουκαλάς έγινε φίρμα;) θέλουν να ορίσουν ποιος 
είναι Έλληνας και τι είναι ελληνικό και τι όχι, να 4 άλμπουμ που 

δίνουν όλες τις διαστάσεις του «ελληνικού». Δύο δίσκοι με ελληνικό 
στίχο, μία συλλογή με 10 έλληνες μουσικούς και συγκροτήματα που 
διασκευάζουν τραγούδια ενός σπουδαίου ελληνικού συγκροτήμα-
τος που κάνει χρήση της (διεθνοποιημένης) αγγλικής γλώσσας του 
rock ' n'  roll κι ένα σχήμα από το Σινσινάτι που εμπνέεται 
από τους μύθους του Ιονίου πελάγους και στο καινούργιο 
του άλμπουμ ± με τη συμμετοχή του Ψαραντώνη±  εμπνέ-
εται από το Ταλώς, το μυθικό κρητικό μεταλλικό ρομπότ. 

Τους δίσκους αυτούς, μαζί με πολλή α-
κόμα καλή μουσική, μπορείτε να ακού-
τε κάθε Σάββατο & Κυριακή 18.00 με 
20.00 στο Athens Voice Radio 102,5 

στην εκπομπή του Μάκη Μηλάτου.

AT
HE

NS
 VOICE RADIO

Γιάννης ςτάνκοΓλου 
& Θάλειά ςτάμάτελου 
Ένα κινηματογραφικό φλας μπακ στη ζωή του φιλανδού τυχοδιώκτη, 
που αναμένεται να ακολουθήσει την επιτυχία της  πολυσυζητημένης 
«Μεγάλης Χίμαιρας».

Μ
ετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στη «Μεγάλη χίμαιρα» ο 
σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Πορεία, Δη-
μήτρης τάρλοου, συνεργάζεται ξανά με τον Στρατή Πασχάλη για τη 
διασκευή του «Γιούγκερμαν». το τρίτο μυθιστόρημα του παππού του 

σκηνοθέτη, Μ. καραγάτση, γράφτηκε το 1938, δύο χρόνια μετά τη «Χίμαι-
ρα» και πέντε χρόνια μετά τον «Συνταγματάρχη λιάπκιν», μαζί με τα οποία 
σχηματίζει την τριλογία «Εγκλιματισμός κάτω από τον Φοίβο». Όλο το έργο 
είναι ένα τεράστιο φλας μπακ στη ζωή του Γιούγκερμαν με συνεχή ταξίδια 
σε Πειραιά, άθήνα, Μυτιλήνη, άκράτα, Θεσσαλονίκη, Γκρενόμπλ. Ένα ρό-
λερκοστερ πάθους, μοναξιάς, σκληρότητας και μυστικών. ο Γιάννης Στάν-
κογλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο και η Θάλεια Σταματέλου στον ρόλο της 
Βούλας μιλούν για το έργο, λίγο πριν την πρεμιέρα στις 28 Νοεμβρίου. 

Γιάννης Στάνκογλου
>> Μια εξαιρετική σχεδόν κινηματογραφική διασκευή από τον Στρατή 
Πασχάλη. Ξεκινάμε με τον Γιούγκερμαν, μεγάλο σε ηλικία, βαρύ, ταλαι-
πωρημένο, να επιστρέφει στον Πύργο του στη Φιλανδία. και όλο το έργο 
μετά είναι ένα φλας μπακ σε αυτά που πέρασε και αυτά που έζησε. Με τον 
τρόπο που ο Δημήτρης προσεγγίζει το έργο του καραγάτση, όλα συμβαί-
νουν μέσα στη μνήμη του. Σε ένα κομμάτι μεταξύ μνήμης και ονείρου. Για 
αυτό είναι και γρήγορο το μοντάζ της παράστασης, με 60 σκηνές. άπό τον 
Πειραιά βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά στην άκράτα, στο 
βαπόρι στη Μυτιλήνη. Προσπαθούμε να δώσουμε αυτή την αίσθηση της 
μνήμης που άλλοτε είναι ζωντανή και φωτεινή και άλλες φορές ξεθω-
ριασμένη και πληγωμένη. άυτές οι εναλλαγές, ατμοσφαιρικά και σκηνο-
θετικά, κρατούν τον θεατή σε εγρήγορση με πολλές σκηνές και γρήγορο 
μοντάζ ακολουθώντας πάντα τη δομή του καραγάτση. 

Θάλεια Σταματέλου
>> Μου αρέσει πολύ το έργο. Είναι κάτι που με συγκινεί. Θέλω όσο μπορώ 
καλύτερα να το μεταδώσω αυτό που είναι η Βούλα. ο Δημήτρης λέει ότι 
η Βούλα εκπροσωπεί μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια. Διαθέτοντας μια 
αφέλεια, μια αγνότητα, μια ακεραιότητα.  Εκπροσωπεί κάτι που μέσα μας 
αναπολούμε λίγο, κατά κάποιο τρόπο. Εκπροσωπεί κάτι καθαρό και ακέ-
ραιο, που πάντα νομίζουμε ότι έχουμε χάσει. Ή μπορεί να είναι εδώ και να 
μην το βλέπουμε. ●

Μιλούν για τον 
«Γιούγκερμαν», 

που ανεβαίνει 
σε σκηνοθεσία 

του εγγονού 
του Καραγάτση, 

Δημήτρη 
Τάρλοου, στο 

θέατρο Πορεία

Inf o
ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ, Τρικόρ-
φων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρί-
ου 69, Πλατεία Βικτωρίας, 
2108210991, 2108210082 
Πρεμιέρα στις 28 Νοεμβρί-
ου. Κάθε Τετ.  & Κυρ. 19.00, 
Πέμ., Παρ. 20.00, Σάβ. 
16.00 & 20.30. Είσοδος από 
€ 14 ως 25. Προπώληση:  
poreiatheatre.com, viva.
gr, 11876, Sevenspots, 
Reload, MediaMarkt, βι-
βλιοπωλεία Ευριπίδης.

Του ΓιώρΓου  
ΔηΜητράκοΠουλου

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.
athens voice.gr

ΘΕΑΤΡΟ
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Οι χήρες (WidoWs)****
ΣκηνοθεΣία: Στιβ Μακ Κουίν

ΠρωταγωνίΣτούν: Βαϊόλα Ντέιβις, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Σίνθια Ερίβο, 
Κόλιν Φάρελ, Τζάκι Γουίβερ, Ντάνιελ Καλούγια, Ρόμπερτ Ντιβάλ, Λίαμ Νίσον

Τρεις χήρες κακοποιών που σκοτώθηκαν στη διάρκεια μιας αποτυχημένης λη-

στείας βρίσκονται παγιδευμένες όχι μόνο με οικονομικά προβλήματα που τις 

«πνίγουν», αλλά και με προθεσμία ενός μήνα, για να επιστρέψουν στη Μαφία 

τα χρήματα που χρωστούσαν οι μακαρίτες σύζυγοί τους.

Ή
ταν πριν από δέκα χρόνια όταν το σινεμά γνώριζε ένα νέο 
σκηνοθέτη και οι Κάννες υπερηφανεύονταν για άλλη μια 
πρωτιά-ανακάλυψή τους. Το «Hunger» με τον Μάικλ Φα-
σμπέντερ αφορούσε στην αληθινή ιστορία του ιρλανδού 

Μπόμπι Σαντς και ο εικαστικός Στιβ Μακ Κουίν αποκτούσε κινη-
ματογραφική λάμψη φεύγοντας από την Κρουαζέτ με το βραβείο 
του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη. Δύο χρόνια μετά 
και πάλι με πρωταγωνιστή τον Φασμπέντερ υπέγραφε ένα από 
κορυφαία φιλμ της δεκαετίας («Shame»), ενώ το 2013 κατέκτησε 
και τα Όσκαρ με το «12 χρόνια σκλάβος». Οι «Χήρες» είναι το τέ-
ταρτο μεγάλου μήκους φιλμ του –με σενάριο γραμμένο από τον 
ίδιο και τη συγγραφέα Τζίλιαν Φλιν («Το κορίτσι που εξαφανίστη-
κε») που βασίζεται στην ομότιτλη βρετανική τηλεοπτική σειρά 
του 1983– και εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης μιας 
ιστορικής κινηματογραφικής αδικίας. Καθώς όλο και περισσότερες 
ταινίες διαθέτουν πλέον γυναίκες πρωταγωνίστριες στο καστ τους, 
οι «Χήρες» έρχονται να ρίξουν άλλο ένα ανδροκρατούμενο κά-
στρο, το heist movie. Όχι όμως με το ναζιάρικο, ανάλαφρο στιλ του 
«Ocean’s 8» αλλά με μια ορμή που λαχταρά την επιβίωση, με την 
ανάσα που ψάχνει την ελευθερία. Η ιστορία των 3 γυναικών που 
κληρονομούν τα χρέη των ληστών συντρόφων τους που τα έκαναν 
θάλασσα στην τελευταία ληστεία τους και το πλήρωσαν με τη ζωή 
τους, δεν χωράει περαιτέρω μοιρολόι. Ο χρόνος πιέζει και σε ένα 
μήνα οι 3 «χήρες» –συν την τέταρτη συνεργάτιδα που θα οδηγήσει 
το αυτοκίνητο διαφυγής– πρέπει να βρουν τα 2 εκατομμύρια που 
ζητάει ο σκληρός μαφιόζος. Ο τολμηρός χειρισμός της κάμερας 
στη χρήση του χρόνου με τα εμβόλιμα φλας μπακ που εξηγούν το 
παρελθόν, η διακριτική όσο και αναπάντεχη ύπαρξη χιούμορ σε 
ένα σκληρό και πένθιμο σενάριο, το εξαιρετικό δέσιμο των 4 χα-
ρακτήρων, η υπόγεια δράση που συσχετίζει σκηνές αγωνίας με την 
υποδεέστερη θέση της γυναίκας σε ένα σύμπαν ανδροκρατούμενο 
και βίαιο, είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του ριζοσπαστικού και 
συναρπαστικού φιλμ περιπέτειας. Ένα σπουδαίο φιλμ για όλους.  

ΣΙΝΕΜΑ
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criticÕs CHOICE

☛  ραλφ και Βανέλοπε, 
μια υπέροχη ιστορία 

φιλίας στο Διαδίκτυο

☛ 200 χρόνια από  την πρώτη έκδοση του «Φρανκενστάιν».

Dogman ***½
ΣκηνοθεΣία: Ματέο Γκαρόνε ΠρωταγωνίΣτούν: Μαρτσέλο Φόντε, Αντάμο 
Ντιονίζι, Εντοάρντο Πέσε, Νούνζια Σιάνο

Στις παρυφές μιας ιταλικής μητρόπο-

λης, όπου ισχύει μόνο ο νόμος του 

πιο δυνατού, ο μικροκαμωμένος 

και ευγενικός Μαρτσέλο μοιρά-

ζει τις μέρες του ανάμεσα σε 

ένα κομμωτήριο για σκύλους, 

την αγάπη του για την κόρη 

του και μία αμφιλεγόμενη 

σχέση υποταγής με τον νταή 

Σιμόνε, πρώην πυγμάχο που 

τρομοκρατεί όλη τη γειτονιά. 

Ο Γκαρόνε επιστρέφει στις ρίζες του 
«Gomorra» και πατάει σε μια αληθινή ιστο-

ρία που είχε συγκλονίσει την Ιταλία πριν από καμιά 20αριά χρόνια, 
για να αφηγηθεί μια ιστορία αιματοβαμμένης εκδίκησης. Ο σπου-
δαίος σκηνοθέτης υπογράφει ένα λιτό, σχεδόν ρεαλιστικό δράμα, 
με ξαφνικά διαλείμματα βίας και λυρικά πρελούδια που αναδύουν 
μια μεταφυσική γοητεία. Καταπληκτικός Μαρτσέλο Φόντε δίνει μια 
ανεπανάληπτη ερμηνεία, που τιμήθηκε στο φεστιβάλ των Καννών.

Ανάσα ελευθερίας (And BreAthe normAlly) ***
ΣκηνοθεΣία: Ισόλντ Ιγκατότιρ ΠρωταγωνίΣτούν: Κρίστον Μπόρα  
Χαραλντσντότιρ, Μπαμπετίντα Σάντζο, Πάτρικ Νόκβι Πέτουρσον

Μια ανύπαντρη μητέρα που αγωνίζε-

ται σκληρά για να τα βγάλει πέρα, 

βρίσκει δουλειά ως ελεγκτής δι-

αβατηρίων σε αεροδρόμιο της 

Ισλανδίας. Κατά τη διάρκεια 

μιας βάρδιας εντοπίζει το πλα-

στό διαβατήριο μιας γυναίκας 

από τη Γουινέα-Μπισσάου, που 

επιχειρεί να ταξιδέψει παράνο-

μα προς τον Καναδά. 

Παρά την αρκετά προβλέψιμη πο-
ρεία της η ταινία έχει ένα συναισθη-

ματικό δυναμισμό και μια αφτιασίδωτη 
συγκίνηση που δεν την αφήνει στιγμή να γίνει αδιάφορη. Οι ζω-
ές των δύο γυναικών που διασταυρώνονται πετυχαίνουν να  γε-
φυρώσουν τις πολιτισμικές διαφορές. Βραβείο Σκηνοθεσίας στο 
Φεστιβάλ του Σάντανς και Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Αθήνας 2018.

▶ Μια αλβανοελληνική 
συμπαραγωγή είναι 

το «Ξεκίνημα της 
μέρας» (Daybreak) (**) 

του Τζεντιάν Κότσι που 
αφηγείται την περιπέ-
τεια μιας μητέρας ενός 
μωρού που δεν είναι σε 

θέση να πληρώσει το 
ενοίκιό της και ο ιδιο-

κτήτης του σπιτιού την 
πετάει έξω. Σκληρό, 

κλειστό και ασφυκτικό 
δράμα με μια εξαιρε-

τική ερμηνεία από την 
Ορνέλα Καπετάνι.

▶ Το «Tuftland» (*½) 
του φινλανδού Ρούπε 
Ολένιους παρουσιάζει 
την ιστορία της νεαρής 
Ιρίνα που μετά από μια 
ερωτική απογοήτευση 
ταξιδεύει στο απομο-

νωμένο χωριό της Κιρ-
σία για να ξεχαστεί κι 
εκεί γίνεται μάρτυρας 
μιας φρικτής πραγμα-
τικότητας. Αλληγορικό 

θρίλερ με αρκετές 
γκροτέσκ σκηνές τρό-

μου που όμως δύσκολα 
γίνεται πειστικό, ενώ 

σε πολλά σημεία ο 
διδακτισμός του είναι 

αρκετά απλοϊκός. 

Μια αλβανοελληνική 

Aκόμη

Ραλφ εναντίον Ίντερνετ (rAlph BreAks the internet) 
***½
ΣκηνοθεΣία: Ριτς Μουρ, Φιλ Τζόνστον 
»ε τίΣ ΦωνεΣ των Τζον Σ. Ράιλι, Σάρα Σίλβερμαν, Γκαλ Γκαντότ, Ταράτζι 
Π.Χένσον και στα ελληνικά Βασίλη Αξιώτη, Δανάης Σκιάδη, Σοφία 
Τσάκα, Νίκου Παπακωνσταντίνου, Όθωνα Μεταξά

Ο καταστροφέας Ραλφ και η πάντα 

ανήσυχη φίλη του, Βανέλοπη, βου-

τάνε στον κόσμο του διαδικτύου, 

αναζητώντας ένα ανταλλακτικό 

για να σώσουν το SugarRush, το 

βιντεοπαιχνίδι της Βανέλοπ. 

Ένα αστείο, ιδιοφυές, τρυφερό, 
περιπετειώδες, αγωνιώδες και 

εντυπωσιακό animation και μαζί 
μια ιστορία φιλίας που δίνεται με 

ένα απόλυτα ευρηματικό στιλ. Νο-
μίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο  φιλμ 

για να περιγράψει το χάος αλλά και τη γο-
ητεία του Ίντερνετ και μάλιστα με τόσο διασκεδαστικό τρόπο που 
θα απολαύσουν εξίσου οι μικροί και οι μεγάλοι θεατές. Μετά το προ 
εξαετίας «Ραλφ, η επόμενη πίστα» η πρωτοτυπία των δημιουργών 
του σίκουελ (ίδιοι συντελεστές και στο πρώτο φιλμ) φτάνει ξανά σε 
εντυπωσιακά μεγέθη, αναπαριστώντας απίθανα το Ίντερνετ ως ένα 
τεχνολογικό θαύμα αλλά και ένα προσωπικό εργαλείο που χρησι-
μοποιεί ο καθένας κατά βούληση. Η συνάντηση της Βάνελοπ με τις 
πριγκίπισσες της Disney θα σας κόψει την ανάσα από τα γέλια!

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη
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Γιατί άραγε έγραψες αυτό το βιβλίο; Να ξέ-

ρεις, πάντως, το διασκέδασα αφάνταστα 

κατά την ανάγνωση. Γιατί αισθάνθηκα την 

ανάγκη να γράψω κάτι για τον χώρο μου και 

να το μοιραστώ με τους συναδέλφους μου 

και με τον κόσμο. Χαίρομαι πολύ που σε δια-

σκέδασε, αυτός ήταν από τους βασικούς μου 

στόχους ±  ήθελα οι αναγνώ-

στες να το διαβάσουν και να 

τελειώσουν με ένα χαμόγελο 

στο στόμα. Η ζωή είναι ωραία. 

Το ίδιο και η τέχνη. 

Σφάξιμο με το βαμβάκι! Πώς 

αποφάσισες το λεξικό σου 

να έχει τέτοια, ας την απο-

καλέσω, «γλυκιά φαρμακο-

γλωσσιά»; (γέλια) Έχω την αί-

σθηση ότι, αν απαντήσω στην 

ερώτησή σου, θα γίνω αυτο-

μάτως ο πιο αντιπαθητικός άνθρωπος στον 

εικαστικό χώρο, και είμαι πολύ εντάξει με 

τους εχθρούς που έχω ήδη, δεν χρειάζο-

μαι περισσότερους. Δεν σφάζω κανέναν, 

μοιράζομαι απλά κάποια κοινά μυστικά του 

χώρου και μαζί κάποιες προσωπικές παρα-

τηρήσεις. Χρησιμοποιώ και ένα στοιχείο 

υπερβολής, τόσο στο κείμενο όσο και στις 

εικονογραφήσεις, για να περάσει πιο εύ-

κολα η εικόνα ±  να διευκρινίσω δηλαδή ότι 

δεν υπάρχει «Μπιενάλε 35άρηδων χωρίς 

γκαλερί», δεν υπάρχει προς το παρόν του-

λάχιστον! Περιγράφω τον χώρο στον οποίο 

κινούμαι επαγγελματικά όπως τον βλέπω: 

με αγάπη αλλά και με ειλικρίνεια. 

Τα λήμματά σου ακτινογραφούν μεγάλο 

μέρος του αθηναϊκού εικα-

στικού γίγνεσθαι. Είναι όλη 

η «σκηνή» τόσο παλαβή, ό-

πως τη σκανάρεις; Και ποιο 

το μέλλον ενός νέου καλλι-

τέχνη που ξεκινά τώρα; Αν 

μας διαβάζει, θα πει: «μαμά 

μου, με έφαγαν»!  Η αλήθεια 

είναι ότι οι εικαστικές σκηνές 

όλου του κόσμου είναι κάπως 

έτσι, δεν πρόκειται για ελληνι-

κή ιδιαιτερότητα. Ίσως εδώ γί-

νεται με το γνωστό ελληνικό 

μπρίο, τον ιδιαίτερο ζήλο του more is more, 

γι'  αυτό βγάζει αυτήν την κωμική υπερβολή. 

Όσο για τους νέους καλλιτέχνες (τους κανο-

νικά νέους, όχι αυτούς που έχω στο γράμμα 

Ν στο βιβλίο¼ ) πιστεύω το αντίθετο: ένας 

καλλιτέχνης που ξεκινάει τώρα καλό είναι 

να διαβάσει το βιβλίο για να πάρει μια εικό-

να του τι τον περιμένει και να χαλαρώσει. Αν 

ξέρεις τίποτα νέους καλλιτέχνες, βρήκες το 

ιδανικό χριστουγεννιάτικο δώρο. A

Γραμμένο στο ύφος του Αμπρόουζ Μπιρς, το βιβλίο «Η Ελληνική Τέχνη από το Α έως το Ω» 

της Αλεξάνδρας Κολλάρου (εκδόσεις Key Books) αποτελεί ένα «Αλφαβητάρι του Διαβόλου» 

και αναμένεται να εγείρει συζητήσεις και να εξάψει πάθη. Τρυφερό και χιουμοριστικό στη 

βάση του, και αποδομώντας περίπλοκες έννοιες με απλά λόγια, το βιβλίο της είναι στην ου-

σία μια καταγραφή της εικοσιπεντάχρονης θητείας και εμπειρίας της, μια ματιά δηλαδή εκ 

των έσω στην ελληνική εικαστική πραγματικότητα. Όπως τη διαμορφώνουν οι διάδρομοι 

και τα κανάλια που ορίζουν τι και ποιος και πώς θα παρουσιάσει τη δουλειά του. Η συγγρα-

φέας πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα, μιας και εικονογραφεί η ίδια τις έννοιες που παρου-

σιάζει μέσα από σπαρταριστά ναΐφ σχέδια. Διαβάζεται σε χρόνο dt, όμως προσοχή: δείχνει 

εύθυμο, κανιβαλικό στιγμές-στιγμές, αλλά βαθιά μέσα του δεν παύει να σε κάνει να αναρω-

τιέσαι πόσοι από τους εμπλεκόμενους με την εικαστική Αθήνα θα αναγνωρίσουν τον εαυτό 

τους και πόσοι θα προσπεράσουν σφυρίζοντας artνέμελα!

Η ΑλεξΑνδρΑ ΚολλΑρου 
και η ελληνικη εικαστικη 

πραγματικότητα
Toυ Στέφανου τΣιτΣοπουλου

ΒΙΒΛΙΟ
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Στις 6 Δεκεμβρίου, οι εκδόσεις Ψυχογιός θα 
αρχίσουν τη σταδιακή κυκλοφορία όλων 
των έργων της δημοφιλέστερης συγγρα-
φέως αστυνομικής λογοτεχνίας όλων των 
εποχών, της Άγκαθα Κρίστι, σε σύγχρονη, 
προσεγμένη έκδοση και νέες μεταφράσεις, 
ενώ πολλά θα εκδοθούν για πρώτη φορά στα 
ελληνικά. Η έκδοση θα γίνει με την άδεια και 
τη συνεργασία της Agatha Christie Limited, 
των αποκλειστικών διαχειριστών του έργου 
της συγγραφέως. Αναμένοντας, διαβάστε 
πρώτοι ένα μικρό απόσπασμα...

Γ
ύρισα τόσο σταδιακά στην πραγµατικότητα, 
που αρχικά δεν κατάλαβα πως είχα κοιµηθεί.
Είχα στη µύτη µου τη µυρωδιά των λουλου-
διών. Απέναντί µου έβλεπα να αιωρείται στο 

κενό ένα στρογγυλό άσπρο πράγµα. Πέρασαν κά-
ποια δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσω πως 
αυτό που κοιτούσα ήταν το πρόσωπο κάποιου 
ανθρώπου. Ήταν ένα πρόσωπο κρεµασµένο στον 
αέρα, σε απόσταση περίπου µισού µέτρου από 
µένα. Καθώς ανακτούσα τις αισθήσεις µου, η όρα-
σή µου έγινε πιο καθαρή. Το πρόσωπο εξακολου-
θούσε να µοιάζει µε ξωτικό ±  ήταν ολοστρόγγυλο 
µε πεταχτά φρύδια, µαλλιά τραβηγµένα πίσω και 
µικρά σαν χάντρες µαύρα µάτια. Όλο αυτό το κε-

φάλι ανήκε σ'  ένα 
σώµα, κοντό κι α-
δύνατο σώµα. Με 
κοίταζε µε µεγάλη 
σοβαρότητα.
«Γεια», είπε.
«Γεια», απάντησα, 
ανοιγοκλείνοντας 
τα µάτια.
«Είµαι η Τζόζεφιν».
Αυτό το είχα ήδη 
σ υ µ π ε ρ ά ν ε ι .  Η 
αδελφή της Σοφί-
ας, η Τζόζεφιν, ή-
ταν, όπως υπέθε-

σα, περίπου έντεκα ή δώδεκα χρόνων. Ήταν ένα 
εξαιρετικά άσχηµο παιδί, µε χτυπητή οµοιότητα 
µε τον παππού της. Μου φάνηκε επίσης πιθανόν 
να είχε κληρονοµήσει και την εξυπνάδα του.
«Είσαι το αγόρι της Σοφίας», µου είπε η Τζόζεφιν.
Αναγνώρισα την ορθότητα αυτής της παρατή-
ρησης.
«Εδώ όµως ήρθες µε τον επιθεωρητή Τάβερνερ. 
Γιατί ήρθες µε τον επιθεωρητή Τάβερνερ;»
«Είναι φίλος µου».
«Αλήθεια; Δε µ'  αρέσει. Δε θα του πω τίποτα».
«Τι δε θα του πεις;»
«Αυτά που ξέρω. Ξέρω πολλά. Μ'  αρέσει να ξέρω 
πολλά».
Κάθισε στο µπράτσο της πολυθρόνας και συνέχι-
σε να περιεργάζεται το πρόσωπό µου. Άρχισα να 
νιώθω άβολα.
«Δολοφονήθηκε ο παππούς. Το ήξερες;»
«Ναι», είπα, «το ήξερα».
«Τον δηλητηριάσανε. Με ε-σε-ρί-νη». Πρόφερε 
τη λέξη πολύ προσεκτικά. «Ενδιαφέρον είναι, 
δεν είναι;»
«Μάλλον είναι»... ●

Πρ οδ ημοσ ίε υ σ η

Δέκα Ύποπτοι 
για φονο 
αγκαθα κριστι

Α
πό την άλλη, ένας άλλος µονό-

λογος, ο 19ος («Η θαυµαστή αλ-

ληλεπίδραση των πάντων) είναι 

που αποτελεί το συνθετικότερο 

στοιχείο στο βιβλίο, µε την έννοια ότι 

εκεί οι επιµέρους φωνές συντίθενται 

θαυµαστά και η θραυσµατική µέχρι τό-

τε αφήγηση συγκλίνει προς ορισµένα 

«βαρύτερα» επίκεντρα. 

Ήδη, όµως, οι ταυτότητες των προσώ-

πων και οι τίτλοι των κεφαλαίων (πολ-

λοί από τους οποίους είναι αναγνωρί-

σιµοι από βιβλικές, ποιητικές, οικολογι-

κές, κινηµατογραφικές, µουσικές κλπ 

αναφορές) αποτελούν από µόνα τους 

ένα µυθιστόρηµα εν σµικρύνσει. Δείτε 

τα 19 πρόσωπα και τους 22 τίτλους (για-

τί δύο είναι διπλοί), µελετήστε τους και 

θα καταλάβετε τι εννοώ:  

Δημήτρης Ωραιόπουλος: Φυσικοί κύκλοι 
Ανθή Βυθούλκα: Ο αίρων τας αμαρτίας 
του κόσμου 
Μανόλης Σερέτης: Τροφική αλυσίδα 
Βερονίκ Ωντουέν - Ωραιοπούλου: Ενερ-
γειακές ροές 
Άρης Δαμιανόγλου: Χαμένες προσδοκίες 
Νόρα Κριτσέλη: Επικίνδυνες σχέσεις 
Χάρης Μαυροειδής: Τα αρχέτυπα του νου
Τζένη Σερέτη: Το ενδιαίτημα 
Τρύφων Σαλαμέτης: Οι τόποι και οι ρόλοι
Τασούλα Παραστατίδου: Μεταβολισμός
Βασίλης Βυθούλκας: Η επαγωγική φα-
ντασία 
Ευγενία Βιτάλη: Εξωτερικές επιβαρύν-
σεις 

Στάθης Μαυροειδής: Στοχαστική προ-
σαρμογή 
Τζούλια Λασηθιωτάκη: Το διαδίκτυο
Ηλίας Τσακίρης: Νυχτόβιοι θηρευτές 
Ανζέλ Νταουτζή: Το ανθρώπινο οικο-

σύστημα 
Νίκη Ωραιοπούλου: Shortcuts ή Στιγ-
μιότυπα
Δημήτρης Ωραιόπουλος: Καλύτερα 
δεν γίνεται
Εμανουέλα Μπέλο: Η θαυμαστή αλ-

ληλεπίδραση των πάντων
Τάκης Παραστατίδης: Τζέημς Ντην ή 

Το βιβλίο των ζωντανών.

Η επανάληψη µερικών οικογενειακών 

ονοµάτων, οι ίδιοι οι τίτλοι ως θεµα-

τολογία, η απουσία του ρήµατος και 

η παρουσία ή απουσία του οριστικού 

άρθρου σ'  αυτούς προϊδεάζουν τον/

την αναγνώστη/ώστρια που µελετά-

ει το βιβλίο στο βιβλιοπωλείο για ό,τι 

πρόκειται να ακολουθήσει. Κι αυτό 

που πρόκειται να ακολουθήσει είναι η 

σειρά των παραπάνω κεφαλαίων, που 

«µπαίνουν» µε µαεστρία το ένα µέσα 

στο άλλο, δίχως  κεντρικό ήρωα (απλά, 

µερικά πρόσωπα καλύπτουν πλατύτε-

ρα µυθιστορηµατικά «εµβαδά», χωρίς 

όµως κατά κανένα τρόπο να κυριαρ-

χούν), κεφαλαίων που ± µε εξαίρεση τα 

δυο τελευταία±  διαβάζονται και σαν 

ηµιαυτόνοµα κοµµάτια, µε φόντο τη 

σύγχρονη Ελλάδα και σε µια γλώσσα 

που προσαρµόζεται σε µεγάλο βαθµό 

στο εκάστοτε υποκείµενο - οµιλητή (ή, 

αν προτιµάτε, υποκείµενο - αφηγητή).

Παρατηρούνται, κατά τη γνώµη µου, 

τέσσερις κεφαλαιώδεις ανανεωτικές 

διαφορές από όσα προηγούµενα µυ-

θιστορήµατα του Μοδινού έχω υπό-

ψη µου (δηλαδή τα περισσότερα). Η 

πρώτη: όχι µόνο δεν υπάρχει κεντρι-

κός ήρωας, όχι µόνο δεν υπάρχει κε-

ντρικός αφηγητής, αλλά δεν υπάρχει 

καν κεντρική αφήγηση. Η δεύτερη: 

όχι µόνο δεν υπάρχει αναφορά σε άλ-

λους τόπους (τριτοκοσµικούς κλπ), όχι 

µόνο δεν εκφράζεται ο ευαγγελισµός 

κάποιας ουτοπίας (πραγµατικής, φα-

νταστικής ή µικτής), αλλά κυριαρχεί η 

Ελλάδα (και η Αθήνα) της κρίσης, της 

καθηµερινότητας, των «απλών» λεπτο-

µερειών της ζωής που απασχολούν ό-

20 μονόλογοι 19 προσώπων, με ευρηματικότατες επικεφαλίδες (όνομα του «ομιλητή» 
+  τίτλος του μονολόγου) συνθέτουν το πρόσφατο μυθιστόρημα του Μιχάλη Μοδινού 
(«Το πλέγμα», Καστανιώτης), ένας όμως είναι που «προδίδει» την αρχιτεκτονική του βι-
βλίου: ο 17ος, επιγραφόμενος «Shortcuts ή Στιγμιότυπα». Επιλέγοντας τον τίτλο αυτό, 
απευθείας από την ομώνυμη ταινία, ο Μοδινός απέδωσε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, 
αποτίνοντας φόρος τιμής στο μεγάλο Αμερικανό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Ρό-
μπερτ Όλτμαν, την τεχνική του οποίου χρησιμοποιεί δημιουργικότατα στο βιβλίο του. 

Ο Μιχάλης ΜΟδινΟς 
της κριςης
Το καινούργιο του μυθιστόρημα  «Το πλέγμα» 
(Καστανιώτης) έχει φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα

Toυ Δημητρη Φύσσα

Ημερολόγια 
σαββάτου 
Ένα ανατρεπτικό 

μυθιστόρημα από τη 
Δήμητρα Μπαρώτα, για τις 

ανθρώπινες σχέσεις στον 
καιρό της κρίσης. Κυκλοφο-
ρεί από τις εκδ. 24 Γράμματα 

/ Γιώργος Δαμιανός 

Στην ιστορία, µια υπάκουη σύζυγος φορο-
τεχνικού που εµφανίζεται στα πρωινάδικα 

ως εµπειρογνώµονας, ο δάσκαλος και 
απογοητευτικός εραστής της από την έκτη 

δηµοτικού, µια φίλη της αστρολόγος και 
εναλλακτική θεραπεύτρια, ένας εργολάβος 
κηδειών, η µητέρα του συζύγου της κι ένας 
προγραµµατισµένος φόνος δηµιουργούν 
ένα κουβάρι ± που ίσως κάτι σας θυµίσει. 
Ένα µυθιστόρηµα για τις ανθρώπινες σχέ-

σεις, ερωτικές, επαγγελµατικές,  
κοινωνικές, στις µέρες της ηθικής και  

της οικονοµικής κρίσης. 

ρηξη χωροχρονου
Ένά πΟιηΜά της  

Μαρίας Μπουτζέτη 
γιά τΟ διάδικτυΟ

Μες στα παράδοξα που  
έγιναν συνήθεια

έμαθα πια να ζω με τα ψιμύθια
Και εσύ, εδώ, αλλού,  

προτού και τώρα
διοικείς την ηλεκτρονική  

σου χώρα

Οι σχέσεις οι διαδραστικές
ψεύδους ζητούν ναρκαλιευτές

Της πλάνης οι εφαρμογές
μας κάναν αναχωρητές

Μες σε οθόνες και σε πλήκτρα σω-
πάσαν όλες οι φωνές

μα τώρα συμβιβάστηκα να μου 
φωνάζουν οι σιωπές

Και εσύ, παρών, απών,  
μαζί και χώρια

πληρώνεις τα διαδικτυακά διόδια

Σε ιστούς και δίχτυα θα πιαστώ,
εθελουσίως θα παγιδευτώ,

μήπως και στο εκμυστηρευτώ
απ'  το Διαδίκτυο σ'  αγαπώ

το ΠΟΙΗΜΑ

 της εβδομάδας

της κρ
Το καινούργιο του μυθιστόρημα 
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λους εμάς τους κοινούς ανθρώπους και τις 

οποίες ο Μοδινός, εστέτ από τη φύση του 

ως διεθνής Έλληνας,  δεν είχε μέχρι τώ-

ρα πολυασχοληθεί. Η τρίτη: υιοθετώντας 

προγραμματικά - δομικά τη φόρμα των μο-

νολόγων, ο συγγραφέας υποχρεώνει τον 

εαυτό του να σκέφτεται και να μιλάει με 

19 διαφορετικούς τρόπους, με όλους τους 

περιορισμούς παντογνωσίας και παντεπο-

πτείας που αυτό συνεπάγεται (πράγμα που 

θα ενοχλήσει τους/τις ακόλουθους της  

πολιτικοκορεκτίλας). Από αυ-

τό προκύπτει και μια τέταρτη 

διαφορά: η υποχώρηση του 

διδακτικού και επεξηγηματι-

κού  στοιχείου, που ± αν και 

δεν έφτανε το διδακτισμό ή 

το σωφρονισμό ±  χαρακτή-

ριζε σε κάποιο βαθμό μερικά 

προηγούμενα έργα του συγ-

γραφέα. 

Οι ήρωες (που φυσικά είναι 

περισσότεροι από τα ομιλού-

ντα υποκείμενα) έχουν διά-

φορες ηλικίες, φύλα, γνωσιακά επίπεδα, ε-

παγγέλματα κλπ, και ζουν όπως ζούμε όλοι 

μας, με μικρότητες, κακίες, χαρές, αγωνίες 

κλπ κλπ. Ανάμεσά τους αναφέρονται και 

δημόσια πρόσωπα με το όνομά τους, χα-

ρακτηριζόμενα ανάλογα με την οπτική γω-

νία του υποκειμένου. Η δε λεπτολογία των 

μικροπραγμάτων μού θύμισε Καχτίτση, γι'  

αυτό και το βιβλίο θέλει μεγάλη προσοχή, 

ώστε να κερδηθεί η αναγνωστική απόλαυ-

ση μέσα από τις λεπτομέρειες. 

 

Ο γνωστός Μοδινός υπάρχει σε ορισμένες 

υποδόριες γεω-οικολογίζουσες  αναφο-

ρές, στην ακρίβεια των περιγραφών (που 

όλοι όσοι γράφουμε ξέρουμε ότι είναι μια 

από τις δυο αχίλλειες πτέρνες του κάθε 

συγγραφέα, η άλλη είναι η «παιδαγωγική» 

διάθεση) και, ιδίως, στον ανελέητο σαρκα-

σμό. Ακαριαίο δείγμα: «Κρατιόμαστε τόσο 
συχνά απ’ το χέρι –στο σινεμά, στο φαγητό, 

στο αυτοκίνητο– που κινδυ-
νέψαμε να καταντήσουμε 
μονόχειρες. Τρακάραμε κά-
να δυο φορές, ευτυχώς ελα-
φρά, γιατί δεν εννοούσε να 
πάρει το χέρι του από πάνω 
μου ούτε στις διασταυρώ-
σεις».
 

Έχω τη γνώμη ότι η συνδυ-

ασμένη θραυσματικότητα 

της αφήγησης (: απουσία 

κεντρικών ηρώων και ταυ-

τόχρονα κεντρικού αφηγη-

τή) χωρίς να ισχυρίζομαι ότι εφευρέθηκε 

τώρα, αποτελεί μια τάση που παράγει δυ-

ναμικά δείγματα στην πεζογραφία μας και 

έχει πολύ ψωμί. Την είδαμε πρόσφατα και 

στα «Ελαφρά ελληνικά τραγούδια» του Αλέ-

ξη Πανσέληνου, αλλά με πιο πολλή μουσι-

κή και 60 χρόνια πίσω. 

Κλείνω λέγοντας πως ο Μοδινός, μη θέλο-

ντας να αυτο-επαναληφθεί, «έβαλε δύσκο-

λα» στον εαυτό του. Και τα κατάφερε. A
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Μυρτώ μου, γλυκιά και σοφή, σου γράφω γιατί είμαι σε μπερ-
δεμένη φάση. Μου αρέσει μια κοπέλα από την παρέα μου 
στη σχολή αλλά κωλώνω να την πλησιάσω γιατί παγώνω 
στην ιδέα να φάω χυλόπιτα από κάποια που ανήκει στην ίδια 
παρέα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι η κοπέλα είναι πολύ 

όμορφη και δημοφιλής (άρα γιατί να κοιτάξει εμένα με το 1.70 
μου και τη μεγάλη μύτη) αλλά και ότι μου προκαλεί τόση νευ-

ρικότητα η παρουσία της που είτε δεν μιλάω καθόλου, είτε λέω 
ό,τι μου ’ρθει για να την κάνω να εκτιμήσει την «εξυπνάδα» μου και το πόσο 

ατακαδόρος είμαι με αποτέλεσμα να βγαίνω συνέχεια άκυρος. Θα μου πεις ότι έχω 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και να πάω να της μιλήσω. Το δέχομαι. Από πού αρχίζουμε 
όμως όταν νιώθουμε όπως εγώ; - Μ.Π.

Το πρώτο που φαντασιώθηκα διαβάζοντας το γράμμα σας είναι ότι είστε ο Αλ Πατσίνο, αυτή που 
σας αρέσει είμαι εγώ και δεν ξέρετε πώς να με πλησιάσετε. Μετά, συνήλθα. Επιμένω ωστόσο πως 
υπάρχουν διάφορες κατηγορίες 1.70 με μεγάλη μύτη, οπότε ας αφήσουμε στην άκρη αυτό το 
υποτιθέμενο εμπόδιο. Η γνώμη μου είναι να κόψετε τις ναρκισσιστικές καραγκιοζιές στην παρέα 
και να παρατηρήσετε το κορίτσι. Ο χαρακτήρας της θα σας δώσει τα στοιχεία για το πώς να την 
πλησιάσετε. Αρκεί να ασχοληθείτε.

Αγαπημένη Μυρτώ, τι γνώμη έχεις για τα αγόρια που πηγαίνουν με αγόρια και με 
κορίτσια; Σε ρωτάω γιατί το δικό μου αγόρι είναι μια τέτοια περίπτωση και ενώ στην 
αρχή δεν είχα πρόβλημα, τώρα που είμαστε 4 μήνες μαζί και έχουμε δεθεί, αρχίζω 

και δεν νιώθω καθόλου καλά όταν βγαίνει μόνος με 
τους φίλους του και ξέρω ότι μπορεί να φλερτάρει ή να 
παρασυρθεί από κάτι τυχαίο της μιας βραδιάς. Δεν μου 
έκρυψε ποτέ την προτίμησή του και στα 2 φύλα, ούτε 
τις σχέσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Τον θέλω πο-
λύ γμτ και γίνομαι κτητική, ενώ ξέρω πως δεν πρέπει.

Σας αγχώνει που το αγόρι είναι μπαϊσέξουαλ ή που είναι κάπως 
μπαγασάκος; Αν δλδ προτιμούσε μόνο τις γυναίκες και έβγαινε 
με τους φίλους του δεν θα υπήρχε ο κίνδυνος να παρασυρθεί 
από κάτι τυχαίο της μιας βραδιάς; Και γιατί πρέπει σώνει και 
καλά αυτό το τυχαίο να είναι αγόρι; Εννοείτε ότι ενδιαφέρεται 

περισσότερο για αγόρια και γενικά δεν φλερτάρει κορίτσια; Και γιατί δεν πρέπει να είμαστε κτητι-
κοί αφού είμαστε ερωτευμένοι και μάλιστα σε σχέση; Τι δεν καταλαβαίνω; Τίποτα. Χριστό.

Τρία χρόνια χωρίς σχέση, Μυρτώ μου. Όλοι μου ξίνιζαν, τους βαριόμουν, ξέρναγα. Και 
εκεί που λέω πάει και ετοιμάζομαι να βάλω άμπερ αλέρτ τη λίμπιντό μου με σημείω-
μα «δίνεται αμοιβή σε όποιον τη βρει», ξαφνικά σκάει Εκείνος! Ψηλός, μελαχρινός, 
βλοσυρός, καύλα ολόσωμη! Με την πρώτη ματιά πέφτω ξερή η γυναίκα, κεραυνο-
βολούμαι στο δόξα πατρί και πάρ’ την κάτω. Από την πρώτη στιγμή, οι οργιώδεις 
νύχτες των άλλων είναι για μας ένα πεντάλεπτο προκαταρκτικών. Το κάνουμε 
παντού, έξω, μέσα, σε ασανσέρ, σε τουαλέτες μπαρ, σε σκυλάδικα, όπου μπορείς να 
φανταστείς. Στις φίλες μου τα λέω και με προσκυνάνε. Αλλά, Μυρτώ μου, κάτι με 
προβληματίζει. Εκείνος είναι –πώς να το πω τώρα;– κάπως παράταιρος σε σχέση 
με τη ζωή, τους φίλους και τα ενδιαφέροντά μου. Δεν ξέρει άλλο από την ΑΕΚ και τα 
γήπεδα, δεν πηγαίνει θέατρο, σινεμά, δεν διαβάζει εννοείται, δεν ενδιαφέρεται για 
τίποτα πέρα από την μπάλα, το σεξ και το φαΐ. Και έρχομαι και σε ρωτάω. Πειράζει 
τόσο; Όταν η χημεία σου με τον άλλο γκρεμίζει πολυκατοικία, σε νοιάζει αν ξέρει 
ποιος είναι ο Σεφέρης και αν γλείφει τη σάλτσα απ’ το μαχαίρι όταν τρώει;

Μόνο αν το μαχαίρι είναι κοφτερό και αν μας χρειάζεται η γλώσσα του. Που, αν έχω καταλάβει 
καλά, μας είναι απαραίτητη. 
Υ.Γ. Ας μη σας ταράξω μεσημεριάτικο με την (ορθή) λογική μου. Ζήστε τον έρωτά σας. Ο συνή-
θης πανδαμάτωρ θα τα φανερώσει όλα. 

Μυρτώ μου, τον καλεί η μαμά πατρίδα και μ’ έχει πιάσει τρέλα. Τι θα γίνει όλους 
αυτούς τους μήνες που θα είμαστε χώρια; Δεν του λέω τίποτα για να μην τον στε-
ναχωρήσω, ενώ είναι ήδη αγχωμένος, κι έτσι το περνάω όλο μόνη μου κλαίγοντας 
και μετρώντας τις μέρες που έχουμε μέχρι να φύγει. Πώς θα τον αποχωριστώ τώρα 
που τον βρήκα;

Να βλέπετε κάθε μέρα τη δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά και ο καιρός θα 
περάσει γρήγορα. Κουράγιο.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.
Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, κρυμ-
μένα μυστικά... και στα fm! Το «Μίλα μου 
βρώμικα» κάνει τα ερωτικά σας θέματα 
να ακούγονται σαν παθιάρικο τραγού-

δι στο Athens Voice Radio 102.5 
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  36χρονος Γιατρός από Β. προάστια, 
ευκατάστατος, με εισόδημα €4.000 μηνιαίως και μεγάλη 

ακίνητη περιουσία, εμφανίσιμος, με γαλάζια μάτια, επιθυμεί σοβαρή 
γνωριμία. «Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, Αριστοτέλους 
24, Θεσσαλονίκη, 2310 231051, 698 0290679, www.pappas.gr 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)  
Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Οι εξωτερικές χαρούλες τσιγκλούν 
το εσωτερικό σου δράμα
Μία υπερσυναισθηματική και δραματική υ-
περβολή είναι η αρχή της εβδομάδας, καθώς η 
ανάλαφρη εξωτερική ατμόσφαιρα δεν φτάνει 
για να βάλει τέλος στη μυστική, εσωτερική σα-
πουνόπερα που ζεις. Ο Ήλιος στον Τοξότη (22) 
διασκορπίζει αρκετή απαισιοδοξία, ζήλεια και 
ανασφάλεια δίνοντας ένα χαρωπό και ξέγνοια-
στο χέρι βοήθειας στην ερωτική σου ζωή. Μία 
εκδρομή, πιο χαρούμενες στιγμές στο συγγενικό 
σου περιβάλλον, ανανέωση 
στη διασκέδαση και υπερβο-
λή στο αλκοόλ σε ανεβάζουν 
αλλά παράλληλα καθυστε-
ρούν κάποια σχέδιά σου και 
αναβάλλουν το ξεκαθάρισμα 
στις φιλίες σου. Μαθήματα, 
σεμινάρια και ό,τι αφορά την 
επιμόρφωσή σου πηγαίνει 
καλύτερα και εμπλουτίζεται. 
Η πρόοδος όμως σου θυμίζει 
ό,τι έχεις αμελήσει σε προσω-
πικό επίπεδο. Με την επιστρο-
φή του Ποσειδώνα σε ορθή 
πορεία (25) σου είναι ευκολότερο να σταματήσεις 
να λες ψέματα στον εαυτό σου, να δικαιολογείς 
τους άλλους και συνεπώς να ξεκόψεις από άτομα 
και καταστάσεις. Παράλληλα είναι καιρός να συμ-
μαζευτούν οι κακές συνήθειες που αφορούν το 
σώμα και την υγεία σου γενικά, ξεκινώντας με τις 
υπερβολές στο αλκοόλ και τα γλυκά. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Μισές αλήθειες και μπερδέματα δικής σου
κατασκευής
Μυστικά, ανακρίβεια και περιστροφές διαταράσ-
σουν τις ισορροπίες στην εξωεπαγγελματική 
σου ζωή, δημιουργώντας παρεξηγήσεις και α-
νταγωνισμό με φίλους και ομάδες, απόσταση κι 
εντάσεις στην κρεβατοκάμαρα, στην αρχή της 
εβδομάδας. Εναλλακτικά επιλέγεις να εκφρά-
σεις το εσωτερικό σου μπουρδούκλωμα με πιο 
καλλιτεχνικά μέσα ή να το πνίξεις στο αλκοόλ. 
Ο Ήλιος στον Τοξότη (22) αλλάζει τα δεδομένα 
καθώς θέτει το μυαλό σου σε λειτουργία μήπως 
και ξεμπλέξεις το γαϊτανάκι των ερωτικών σου 
και του οικογενειακού/επαγγελματικού προϋ-
πολογισμού. Μη γίνεις πιο ξεροκέφαλος επειδή 
πιστεύεις ότι εσύ ξέρεις ή ότι βάλλεσαι. Σε ε-
παγγελματικό επίπεδο κάτι τέτοιο θα φέρει στο 
προσκήνιο τα λάθη και τις συγκρούσεις που προ-
σπαθείς να αποφύγεις. Σε προσωπικό επίπεδο θα 
σε κάνει να αμφιβάλλεις για τις επιλογές σου και 
κυρίως για τις γέφυρες που έκαψες με αφορμή 
τον γάμο σου ή τον στόχο σου για μία ποιοτική 
σχέση. Ο ορθόδρομος Ποσειδώνας (25) ξεκολ-
λάει τα σχέδιά σου και ξεδιαλύνει το όραμά σου 
για το μέλλον, σου θυμίζει τα χόμπι σου και λύνει 
παρεξηγήσεις στις φιλίες σου.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Πολλές επιλογές και πιθανότητες και 
αναποφασιστικότητα που σε καθυστερεί
Η αρχή της εβδομάδας είναι ένα μπέρδεμα στον 
γάμο και την καριέρα σου. Οι πολλές ιδέες και 
σχέδια σε μπερδεύουν επαγγελματικά, ενώ οι 
φιλίες και τα χόμπι σου γεννούν ανακρίβειες, 
περιστροφές και μυστικά στον γάμο σου. Ο Ή-
λιος στον Τοξότη (22) φέρνει στο προσκήνιο 
τις καλύτερες ποιότητες των συνεργατών και 
του συντρόφου σου και αρκετή ένταση διαλύ-
εται με χιούμορ, καλή διάθεση, κουβέντα και 
διασκέδαση. Λόγω αυτής της ευκολίας, καθυ-
στερείς τα σχέδιά σου μένοντας χωρίς τύψεις 
στη θεωρία. Επίσης δικαιολογείς λάθος συμπε-
ριφορές (δικές σου ή των άλλων) σε επίπεδο 
φίλων ή συγγενών δήθεν λόγω ανωτερότητας, 
ενώ ξέρεις ότι όλο αυτό δεν σου κάνει καλό. Η 
επιστροφή του Ποσειδώνα σε ορθή πορεία (25) 
είναι ανακουφιστική γιατί διασκορπίζει αρκε-
τή από την ομίχλη που κάλυπτε τα θέματα της 
καριέρας και του γάμου σου. Βλέπεις με μεγα-

λύτερη ακρίβεια τον σύντροφό σου ή το πώς 
επιθυμείς τη σχέση, χωρίς να εξιδανικεύεις ή να 
υποβιβάζεις άτομα και καταστάσεις. Επαγγελ-
ματικά οι στόχοι σου ξεκαθαρίζουν και η εστία-
σή σου βελτιώνεται.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Καταπιάνεσαι με τη ρουτίνα και την
 αυτοβελτίωσή σου
Τα καλά νέα είναι ότι επαγγελματικά ανοίγεις 
πόρτες και κυνηγάς πιο δημιουργικά πράγματα 
στην αρχή της εβδομάδας. Τα όχι και τόσο καλά 

ότι φορτώνεις το πρόγραμμά 
σου ως τα μπούνια, αν και η 
δουλειά είναι σίγουρα ευχά-
ριστη. Βγαίνεις επίσης περισ-
σότερο για δημόσιες σχέσεις, 
αλλά και λόγω γάμου, συγγε-
νών και κοινωνικών στόχων 
γενικώς. Με τον Ήλιο στον Το-
ξότη (22) η προσοχή στρέφε-
ται στην καθημερινότητα και 
το πρόγραμμά σου. Ξοδεύεις 
κάποια χρήματα για να ανα-
νεώσεις τη ρουτίνα σου μέσα 
από καινούριες ασχολίες και 

μαθήματα, για να διευθετήσεις λογαριασμούς 
και υποχρεώσεις και για να αυξήσεις τις επαγ-
γελματικές σου δραστηριότητες. Απλώς η ενα-
σχόληση με το μέρα-μέρα της ζωής σου μπορεί 
να θολώσει κάπως τους μακροπρόθεσμους στό-
χους σου και να σε κάνει κάπως εγωιστάκο στον 
γάμο και την καριέρα σου. Με τον Ποσειδώνα 
ορθόδρομο (25) πάντως βελτιώνεται η σχέση με 
τους συγγενείς σου και προχωράνε νομικές σου 
υποθέσεις. Παράλληλα κεντράρεις στην επιμόρ-
φωση, τη διεύρυνση και την ψυχαγωγία σου και 
παύεις τα ίδια και τα ίδια.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ερωτοδουλειές και λεκτικές χοντράδες
Η αρχή της εβδομάδας μπορεί να λύσει τη γλώσ-
σα σου μέσα στο σπίτι αλλά αυτά που ετοιμάζε-
σαι να πεις δεν είναι ό,τι καλύτερο για την ερωτι-
κή και σεξουαλική σου ζωή. Παράλληλα ανοίγει 
θέματα διατροφών, μοιρασμένων οικονομικών 
και παιδιών και των σχετικών σου πλάνων, τα 
οποία καλείσαι να διαπραγματευτείς όχι πάντα 
με τους καλύτερους για σένα όρους. Το πέρασμα 
του κυβερνήτη σου, Ηλίου, στον Τοξότη (22) είναι 
ανακουφιστικό γιατί σου φτιάχνει το κέφι, τονώ-
νει τη δημιουργικότητα και την παιδικότητά σου 
και σε κάνει να θέλεις να ερωτευτείς πάση θυσία. 
Είναι πολύ πιθανό δε αυτό να σου συμβεί αν δεν 
αποφασίσεις να μουλαρώσεις άσχημα στον δι-
κό σου τρόπο σκέψης και δεν απορρίψεις άμα 
τη εμφανίσει ενδιαφέροντες ανθρώπους που 
όμως δεν ξέρεις πώς ακριβώς να διαχειριστείς, 
να ταξινομήσεις ή πού οδηγεί η εμπλοκή μαζί 
τους. Στα επαγγελματικά σου το μόνο βέβαιο εί-
ναι ότι αποζητάς πιο ενδιαφέροντα πράγματα, 
όμως προς το παρόν οποιαδήποτε καινούρια και 
δημιουργική προοπτική φαίνεται να μένει μόνο 
στη θεωρία.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Ξεκάθαρη, όχι απαραίτητα ευχάριστη, 
εικόνα στα προσωπικά σου
Δυσκολεύεσαι να καθίσεις σε ένα σημείο στην 
αρχή της εβδομάδας, στην καλύτερη περίπτωση 
δυσκολεύεσαι να σταματήσεις να μιλάς κι επειδή 
τα θέματά σου είναι ή τα ερωτικά σου ή η οικο-
γένειά σου, προσπάθησε να μη σκάβεις μόνος 
τον λάκκο της κοινωνικής σου εικόνας με αυτά 
που λες. Ο Ήλιος στον Τοξότη (22) υπογραμμίζει 
ότι ο κόσμος είναι μικρός. Με τον Ποσειδώνα σε 
ευθεία πορεία (25), στα ερωτικά σου έχεις και-
νούριες αφίξεις και τις περνάς από ψιλό κόσκινο, 
καλό θα ήταν όμως να χαλαρώσεις γιατί μιλάμε 
για το κλειδί της κρεβατοκάμαράς σου, όχι για 
κρατικά μυστικά την περίοδο του ψυχρού πολέ-
μου. Αν είσαι δεσμευμένος προσπάθησε να μη 
βλέπεις τα απλά και καθημερινά πράγματα σαν 
προσβολή στο είναι σου, θα σε βοηθήσει ιδιαίτε-

ρα. Στα επαγγελματικά σου υπάρχει μεγαλύτερη 
ασφάλεια και η ρουτίνα σου τακτοποιείται, όμως 
συνεχίζεις να ανησυχείς γιατί δεν αισθάνεσαι ο 
εαυτός σου στην καριέρα σου και οι οικονομικές 
εξελίξεις δεν σε βοηθάνε ούτε να σχεδιάσεις κά-
τι άλλο, ούτε να ησυχάσεις εκεί που βρίσκεσαι.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Έξω, κόσμος και γενικός χαμός, 
ευχάριστος κι όχι τόσο ευχάριστος
Η αρχή της εβδομάδας προσφέρεται για πάσης 
φύσεως επαφές, ραντεβού και κουβέντες σχε-
τικά με το εισόδημά σου, για να διαφυλάξεις τα 
συμφέροντά σου με τον καλύτερο τρόπο, ακό-
μη κι αν οι καθυστερήσεις στα ανοίγματα που 
περιμένεις σου δημιουργούν άγχος και αγωνία. 
Ο Ήλιος στον Τοξότη (22) σου δίνει την ευκαιρία 
που χρειάζεσαι για να κάνεις τις απαραίτητες αλ-
λαγές στην καριέρα και κοινωνική σου εικόνα 
γιατί η πορεία που ακολουθείς ως τώρα σε κάνει 
να αισθάνεσαι ότι έχεις κολλήσει. Άκου τη γνώμη 
των φίλων σου και αναθεώρησε τα σχέδιά σου. 
Άλλωστε η αλλαγή αναμένεται να τονώσει τη 
διάθεσή σου για κόσμο, συζητήσεις, για βόλτες 
και φλερτ και να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα για 
καινούριες γνωριμίες. Με τον Ποσειδώνα ορθό-
δρομο (25) θα είναι πιο εύκολο να τις δεις περισ-
σότερο σαν μία ευχάριστη προσθήκη στη ζωή 
σου, γιατί το πιο πιθανό είναι να μην μπορείτε να 
συμβαδίσετε στον τρόπο σκέψης και διασκέδα-
σης ή και να μη σου κάνουν για κάτι παραπάνω.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Περίεργο μείγμα λογικής και παραλόγου 
στα προσωπικά σου
Στην αρχή της εβδομάδας αποτινάζεις την όποια 
εσωστρέφεια είχε απομείνει από την προη-
γούμενη περίοδο. Έχεις έντονη διάθεση να εκ-
φραστείς και να επικοινωνήσεις, ιδιαίτερα αν οι 
κουβέντες που γίνονται συνδυάζουν το τερπνόν 
μετά του ωφελίμου, κυρίως γιατί τα έξοδα συνε-
χίζονται όσον αφορά το κοινό πορτοφόλι, στο 
σπίτι και στις δουλειές σου. Στα ερωτικά σου, με 
τον Ήλιο στον Τοξότη (22), ενώ εσένα τα κέφια 
σου βελτιώνονται σταθερά, ο σύντροφός σου 
και η ευρύτερη οικογένεια δεν βοηθάνε με τη 
στάση τους, αφού σου τονίζουν τις υποχρεώσεις 
σου και τις διαφορές στον τρόπο που αντιλαμβά-
νεστε τα πράγματα. Αν είσαι ελεύθερος, προς το 
τέλος της εβδομάδας μπαίνεις σε μια τεμπέλικη 
φάση και χρειάζεσαι καταστάσεις στις οποίες 
αισθάνεσαι άμεσα άνετα και μπορείς να περά-
σεις καλά χωρίς να καταβάλεις ιδιαίτερη προ-
σπάθεια. Με τον Ποσειδώνα ορθόδρομο (25) η 
ερωτική σου διάθεση τονώνεται και βρίσκεις ιδι-
αίτερα θελκτική την αυτόματη οικειότητα, αυτό 
το «αισθάνομαι σαν να σε γνωρίζω από παλιά».
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Διάθεση απολογισμού αλλά με μεγαλύτερη
αισιοδοξία
Αυτή την εβδομάδα έχεις την αίσθηση ότι μόλις 
φτιάχνεις κάτι, κάτι άλλο χαλάει παρά τη γενι-
κώς καλή διάθεση. Ως αντίβαρο στα μπερδέματα 
και την αλλοπρόσαλλη ψυχολογία που προκύ-
πτει, λειτουργεί η είσοδος του Ηλίου στο ζώδιό 
σου (22) που σου ανάβει ένα φως στο βάθος του 
τούνελ, τονώνοντας την αισιοδοξία σου ακόμη 
περισσότερο, αλλά και θυμίζοντάς σου ότι σου 
ταιριάζει περισσότερο να παίρνεις τα πράγματα 
πιο ανάλαφρα γιατί «μια ζωή την έχουμε», «καλή 
καρδιά», κι άλλα τέτοια. Ο Ποσειδώνα ορθόδρο-
μος (25) σε ωθεί να κλείσεις ανοιχτές υποθέσεις 
που αφορούν την οικογένειά σου ή ακίνητα, αλ-
λά και να κάνεις έναν γενικό απολογισμό τύπου 
«ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω» με με-
γαλύτερη καθαρότητα κι επιτυχία. Στα ερωτικά 
σου τείνεις σε πισωγυρίσματα. Αυτό συμβαίνει 
γιατί η καθημερινότητα κοντράρει τη σεξουαλι-
κότητά σου, ενώ η σχέση –έχεις δεν έχεις– σου 
φαίνεται αυτό τον καιρό ότι όντως σκοτώνει τον 
έρωτα, είτε λόγω άπιαστων προσδοκιών, είτε 
γιατί νομίζεις ότι σε εμποδίζει να νιώσεις χαλα-
ρός και ξέγνοιαστος.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Αναπροσδιορισμός στις φιλίες σου και 
αντικειμενικότητα στις συναλλαγές σου
Στην αρχή της εβδομάδας καλείσαι να θέσεις 
επί τάπητος ό,τι σε ενοχλεί στις φιλικές σου 
σχέσεις και να βρεις μία ρεαλιστική λύση, α-
κόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να 
αποχωριστείς κάποια άτομα ή κάποια επιβα-
ρυντικά μοντέλα φιλίας. Ο Ήλιος στον Τοξότη 
(22) σε βοηθάει σε αυτό το εγχείρημα δίνοντάς 
σου τη δύναμη συγχώρεσης και αλλαγής που 
χρειάζεται, αλλά και ανοίγοντας την πόρτα για 
καινούρια άτομα και ασχολίες. Το θέμα λεφτά 
χρειάζεται μία κάποια προσοχή, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τα οικονομικά του συντρόφου σου αλλά 
και ανεπιθύμητες τροπές στις οικονομικές σου 
συνεργασίες. Το κλίμα δυσκολεύει την ερωτι-
κή σου ζωή, αφού χρειάζονται μεγάλες παρα-
χωρήσεις στο πλαίσιο της σχέσης κι εσύ ειδικά 
προς το τέλος της εβδομάδας αισθάνεσαι ήδη 
πολύ κουρασμένος. Με τον Ποσειδώνα ορθό-
δρομο (25), τα τεκταινόμενα στη ζωή σου δεν 
βοηθάνε τον συναισθηματισμό και τον ρομα-
ντισμό σου, καθώς βλέπεις πολύ καθαρότερα 
και γίνεσαι αντικειμενικότερος προς οτιδήποτε 
καινούριο. Ίσως το καλύτερο θα ήταν να πάρεις 
τον χρόνο που χρειάζεσαι.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Θέλεις και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο 
χορτάτο, όμως δεν γίνεται
Παρότι το κλίμα βραδύτητας που επικρατεί στα 
επαγγελματικά σου έχει αρχίσει και σου τη δί-
νει σοβαρά, οι προσπάθειές σου να ανακινήσεις 
οικονομικά σχέδια και επαφές χρειάζεται μεγα-
λύτερη ευελιξία από αυτή που σου βρίσκεται 
πρόχειρη. Ωστόσο, η είσοδος του Ηλίου στον 
Τοξότη (22) κάνει μία πιο ανάλαφρη προσέγγιση 
δυνατή. Επιπλέον δημιουργεί τις συνθήκες για 
να περάσεις περισσότερο χρόνο με τους φίλους 
και τις εξωεπαγγελματικές σου ασχολίες. Με την 
ορθοδρόμηση του Ποσειδώνα (25) έχεις την ε-
ντύπωση ότι κάτι χάνεις στη διαδρομή ανάμεσα 
στο σεξ και τον έρωτα. Οι σχετικές κουβέντες 
δεν βοηθάνε, βοηθάει όμως το να μην κολλάς 
στην ιδέα που έχεις για το πώς πρέπει να γίνο-
νται τα πράγματα. Άλλωστε το θέμα ξεκινάει 
από σένα, αφού από τη μία θέλεις σχέση, αλλά 
με την ελευθερία σου άθικτη, τέλεια συνεννόη-
ση με τον απέναντι και κοινό πλάνο, από την άλ-
λη όμως η ιδέα της μοιρασμένης ρουτίνας, των 
υποχρεώσεων και των πρακτικών κομματιών 
μιας σχέσης φαίνεται να κυλάει με χαρακτηρι-
στική δυσκολία.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Εμπιστεύεσαι περισσότερο τον εαυτό σου
Ο κυβερνήτης του ζωδίου σου, Ποσειδώνας, 
ορθοδρομεί (25) και σου δίνει την ψυχραιμία 
που χρειάζεσαι για να βάλεις μία τάξη στο μυα-
λό σου, στις σχέσεις σου με τους συγγενείς σου 
και γενικώς στο οτιδήποτε είσαι και θέλεις να 
κάνεις. Εγκαινιάζει μία περίοδο ιδανική για να 
προωθήσεις τον εαυτό σου και τις δραστηριό-
τητές σου, καθώς ανακτάς μεγάλο μέρος από 
την αυτοπεποίθησή σου και μπορείς να διακρί-
νεις τους στόχους σου και να συγκεντρωθείς 
σε αυτούς πολύ καλύτερα. Με τον Ήλιο στον 
Τοξότη (22) ανακινούνται και επαγγελματικο-
οικονομικά ζητήματα που είχαν μπει στον πάγο 
εδώ και μήνες. Στην προσωπική σου ζωή, οι συ-
νειδητοποιήσεις που κάνεις για το τι σημαίνει να 
είσαι ή να μην είσαι δεσμευμένος δημιουργούν 
ένα αρκετά σοβαρό κλίμα στο σπίτι και μία τάση 
υπερβολής στις κουβέντες με τους δικούς σου. 
Αν έχεις παιδιά, καλό θα ήταν να φροντίσεις να 
διατηρήσεις τα κανάλια της επικοινωνίας σας 
ανοιχτά, προσέχοντας την υπερβολική χαλα-
ρότητα, ακόμη κι αν δυσκολεύεσαι ιδιαίτερα σε 
αυτό το κομμάτι. A

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