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Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

EMMA STONE
Κομψή, άνετη, απλή, φιλική. Παντού όπου  

εμφανίστηκε, από την Εθνική Λυρική Σκηνή μέχρι 
τις κερκίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ EUROVISION
Ή, αλλιώς, «πίτσα για όλους». Αντιμετωπίστε  

τη με τον Οδηγό Επιβίωσης της Athens Voice,  
το πιο αστείο κομμάτι της χρονιάς που γράφει 

παραδοσιακά (και μοναδικά) κάθε χρόνο  
ο Γιάννης Νένες. (σελ. 8) 

ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΗΛΙΟ
Τα τοτέμ δεν πρέπει να τα πειράζουμε. 

GOOD JOB NICKY
Ταλαντούχος, φωνάρα και τέλεια αγγλικά.  

Δικαίως επιλέχθηκε φέτος από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής. 

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Τι να την κάνεις μία λαϊκή χωρίς τους  

ανθοπώληδές της να σου φτιάχνουν τη μέρα;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
Ο Αθηναίος που προπονείται για να λάβει την  

πιστοποίηση του πρώτου σομελιέ νερού στην  
Ελλάδα (και τον ακούτε μαζί με τον Σπήλιο  

Λαμπρόπουλο κάθε πρωί 8-10 στον  
Athens Voice 102,5)

Η ΔΗΛΩΣΗ  
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Αν πεθάνω υπό μυστηριώδεις συνθήκες, 
 χάρηκα που σας γνώρισα».
Ο elon Musk στο twitter (του) σε ρόλο  
drama queen.

ΛΑΣΠΟΒΡΟΧΕΣ
Εσείς στις πόσες «ασθενείς βροχές»  
πλένετε το αυτοκίνητο;

ΠΑΡΑΛΙΑ
Ξεκινάει δίαιτα.
Ξεκινάει γυμναστήριο.
Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ’ το γιαλό.

ΠΑΛΙΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ
«Ο γιος του Νικ Κέιβ πέθανε σε ένα άθλιο μοτέλ, 
έχοντας χτυπήσει άσχημα τη μητέρα του  
για ένα πακέτο τσιγάρα».
(είδηση στις εφημερίδες)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ 
«Μακάρι να ήμουν τσιγγάνος,  
έτυχε να είμαι Δωριεύς».
(Σαββατοκύριακο στην ελληνική  
τηλεόραση)

Αthens
Voices

Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α ν
δ η μ ό σ ι ω σ  σ τ η ν  α θ η ν αV

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
panikoval500@gmail.com

«To ταξάκι σας.  
Free WiFi.  
Κωδικός:  

totaxakisas»
(μεγάλη επιγραφή μέσα σε ταξί της Uber.  

Έξτρα προσφορά ένα ταψάκι γεμάτο  
καραμέλες, νερά και  

απολυμαντικά χεριών)

Λεωφορεία με  
εκδρομείς παιδιά τάξης  

του Λυκείου επιστρέφουν.  
Οι γονείς περιμένουν να τα  

παραλάβουν. Μία πιτσιρίκα,  
ενθουσιασμένη, ακούγεται  

να λέει στη μητέρα της: 
«..και μετά πήραμε κεφτεδάκια 

από το σούπερ μάρκετ και τα 
 μαγειρέψαμε μέσα στον  
βραστήρα στο δωμάτιο  

του ξενοδοχείου!»
(Χαλάνδρι, σάββατο βράδυ)

Μεσόκοπες κυρίες  
συζητούν στο μετρό:

«Εμένα ο άντρας μου  
πάει για ύπνο στις 9  
το βράδυ και μιάμιση  

σηκώνεται και μπαίνει  
στο ίντερνετ όλη  

τη νύχτα».
(στάση πανόρμου, σάββατο πρωί)

«Μπαμπά,  
υπάρχει η Γκόθαμ Σίτι;»

«Υπάρχει  
αλλά δεν λέγεται Γκόθαμ».

«Πώς λέγεται;»
«Σικάγο».

(πολύ μικρός πιτσιρικάς με τον μπαμπά του  
στο τραμ, στάση Εδέμ,  

παλαιό Φάληρο)

...και συνεχίζει ο μικρός: 
«Και είναι μοβ το πάτωμα;».

Η μαμά, που τον κρατάει  
από το άλλο χέρι, ανήσυχη: 

«Ποιο πάτωμα;!»
(σάββατο πρωί)

«Συγγνώμη, μια  
κοπελίτσα με μπορντό  

φόρμα είναι εδώ;»
«Τι κοπελίτσα, κύριέ μου. 
Γιατροί είμαστε όλοι εδώ.  

Με πτυχία».
(αττικό νοσοκομείο, παρασκευή πρωί)

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Διαμαντής Αϊδίνης. Σπούδασε στη Σχολή Βακαλό στην Αθήνα  
και στην Bayam show στο Λονδίνο. Έζησε για πολλά χρόνια στην Ιταλία (Ρώμη) και συμμετείχε  

στο κίνημα της transavanguardia του Achille Bonito oliva. Έχει επιμεληθεί πλήθος εικονογραφήσεις 
για βιβλία, περιοδικά, cD. Είναι επίσης γνωστός για τα αντικείμενα τέχνης του από ζωγραφισμένα 

μέταλλα, εμπνευσμένα από τα παιδικά παιχνίδια.

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,  

Κωνσταντίνα Τσιάγκα

Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης

Συντακτική ομάδα: Κ. Αθανασιάδης, Ν. Αμανίτης,  
Μ. Βελέντζας, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  
Ρ. Γεροδήμος, N. Γεωργελέ, Μ. Γκανά,  

Ι. Γκομούζα, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης,  
Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Θ. Ευθυμίου, 

Τ. Ζαραβέλα, Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης,  
Σ. Καλαμαντή, K. Καμπόσου, Δ. Καραθάνος,  

Α. Κερώση, Γ. Κοροβέσης, Β. Κορωναίος,  
Σπ. Λαμπρόπουλος, Τζ. Μελιτά,  

Δ. Μαστρογιαννίτης, Β. Ματζάρογλου,  
Ευ. Μουζακίτη, Ελ. Μπεζιριάνογλου, Γ. Νένες,  

Α. Παπαδάκη, Γ. Χ. Παπαδόπουλος,  
Δ. Παπαδόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος,  

Κ. Παναγοπούλου, Ν. Παπαηλιού, Γ. Παυριανός,  
Μ. Προβατάς, Τζ. Ρουσάκη, Τ. Σκραπαλιώρη,  

Ζ. Σφυρή, Α. Τριανταφυλλίδη, Σ. Tριανταφύλλου, 
Zarastro, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Φλωράκης,  

Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

Υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Sotos Anagnos 

Lookmag Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Εικονογραφήσεις art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Γιώργος Ζαρζώνης,  

Τάσος Βρεττός, Έκτορας Δ. Βούτσας,  
Κώστας Αμοιρίδης, Βαγγέλης Τάτσης,  

Χρήστος Κισατζεκιάν, Δημήτρης Κλεάνθης,  
Μαρία Μαρκέζη, Πέτρος Νικόλτσος

Creative Marketing Director Βασιλική Κώτσου
Creative Director Στρατής Κανιμάς

Digital Advertising Director Eύα Βαγγέλη

Advertising Manager Πέπη Κράλιοβιτς

A.V. Network Advertising Manager  
Αγγελική Κοκκορόγιαννη

Direct Market Advertising Managers 
Μιχάλης Δρακάκης, Εύα Βαλαμβάνου,  

Νώντας Νταμπάνης

Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 
Συντονισμός Διαφήμισης Μαίρη Κούρτη 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Digital Advertising Coordinator Μίνα Γιαννάκη

Διεύθυνση Λογιστηρίου Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Βασίλης Νάκος,  

Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

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
Αthens Voice Radio 102.5: 210 3648.213

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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Φαντάζεστε ένα μαγευτικό ταξίδι στον χρόνο 
και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που 
έζησαν στη σκιά του βράχου της Ακρόπολης για 
περισσότερα από 4.500 χρόνια; Μην το φαντά-
ζεστε μόνο αλλά κάντε το, περιηγούμενοι στην 
αρχαιολογική ανασκαφή του Μουσείου της Α-
κρόπολης, ανάμεσα στους δρόμους της αρχαίας 
γειτονιάς, σε σπίτια και αυλές! Κάθε Σάββατο και 
Δευτέρα, στις 11.00 στα αγγλικά και στις 13.00 
στα ελληνικά, με διάρκεια 45 λεπτών (εγγραφές 

γίνονται τις ημέρες των παρουσιάσεων στο Γρα-
φείο Πληροφοριών του Μουσείου). 
Παράλληλα, το Μουσείο θα λειτουργεί με διευ-
ρυμένο ωράριο έως και τον Οκτώβριο: Δευτέρα 
08.00-16.00, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο 
και Κυριακή 08.00-20.00 και Παρασκευή 08.00-
22.00. Επίσης, το εστιατόριο του Μουσείου, με 
την ατμοσφαιρική βεράντα με θέα στη φωτισμέ-
νη Ακρόπολη, παραμένει κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο ανοιχτό έως τα μεσάνυχτα. 

Το Μουσείο Τησ Ακροπολησ 
κΑλωσορίζεί Την Ανοίξη 

Με ξεναγήσεις και διευρυμένο ωράριο
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Oι δείκτες των αγορών είναι θετικοί, η κατανά-
λωση έχει φτάσει σε σημείο ρεκόρ, οι τιμές των 
ακινήτων επίσης. Αλλά η αμερικανική οικονομία 
είναι ένα εξαιρετικά ασταθές σύστημα που απει-
λεί ολόκληρο τον κόσμο ― από την ίδια της τη 
φύση. Οι ΗΠΑ δεν έμαθαν τίποτα από τη χρημα-
τιστηριακή κρίση του 2008· συνεχίζουν να ζουν 
με τη χαρακτηριστική αμερικανική αισιοδοξία 
και με υπέρογκα προσωπικά και συλλογικά χρέη. 
Αν και στον αντίποδα υπάρχουν, όπως πάντοτε, 
οι προφήτες της Ημέρας της Κρίσεως που επιση-
μαίνουν τις μη διαχειρίσιμες δομικές αδυναμίες 
της αμερικανικής οικονομίας, κανείς δεν θέλει να 
ακούει τους un-American πεσιμιστές και πραγμα-
τιστές.

ια από τις φούσκες που ίσως σκάσει σύ-
ντομα είναι τα φοιτητικά δάνεια: την 
τελευταία δεκαετία το κόστος της ανώ-

τερης εκπαίδευσης αυξάνεται κατά 4-5% ετησί-
ως υπερβαίνοντας τον (μέχρι τώρα) πληθωρισμό. 
Καθώς τα δίδακτρα στα ΑΕΙ κυμαίνονται γύρω 
στις 50.000 δολάρια τον χρόνο, είναι φυσικό ένα 
μεγάλο μέρος των σπουδαστών να δανείζεται: 
σήμερα τα φοιτητικά δάνεια ξεπερνούν το 1,3 
τρισεκατομμύριο δολάρια· 44 εκατομμύρια Αμε-
ρικανοί σέρνουν αυτά τα χρέη μέχρι τη μέση ηλι-
κία· το 10% εξ αυτών αδυνατούν να τα εξοφλή-
σουν. Αν το ποσοστό αυτό αυξηθεί λίγο περισ-
σότερο, και όλα δείχνουν ότι θα αυξηθεί, θα έχει 
αντίκτυπο στα ομοσπονδιακά έσοδα τα οποία 
βρίσκονται ήδη σε αναντιστοιχία με τις δαπάνες 
εξαιτίας της πίεσης για όλο και χαμηλότερους 
φόρους. Οι Ρεπουμπλικανοί δεν καταλαβαίνουν 
τη χρησιμότητα των φόρων και προπαγανδίζουν 
ότι πρόκειται για ολίσθηση στον σοσιαλισμό.

Η δεύτερη φούσκα σχετίζεται με το εξωφρενικό 
κόστος της περίθαλψης. Όχι μόνο για τους ανα-
σφάλιστους, αλλά για τις ίδιες τις ασφαλιστι-
κές εταιρείες οι οποίες καταβάλλουν τεράστια ποσά για 
απλές εξετάσεις ή επεμβάσεις. Το κατά κεφαλή κόστος 
της περίθαλψης στις ΗΠΑ παραμένει διπλάσιο από τον 
μέσο όρο οποιασδήποτε άλλης ανεπτυγμένης χώρας (όχι 
σε απόλυτους αριθμούς· σε αριθμούς προσαρμοσμένους 
στο βιοτικό επίπεδο) και επιδεινώνεται από το γεγονός 
ότι οι Αμερικανοί έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας 
από τους πολίτες του υπόλοιπου ανεπτυγμένου κόσμου: 
κακή διατροφή με μεγάλες ανισότητες ποιότητας με-
ταξύ των κοινωνικών τάξεων, καθιστική ζωή λόγω της 
εκτεταμένης χρήσης ΙΧ, πολυφαρμακία, μαγική σκέψη, 
μυθολογία σχετικά με το τι είναι υγιεινό και τι όχι. Το υ-
ψηλό κόστος της υγείας ―που φτάνει σήμερα το 18% του 
ΑΕΠ― δεν συνεπάγεται καλύτερη υγεία, όπως συμβαί-
νει, λόγου χάρη, στην Ελβετία, στη Γερμανία ή στη Γαλ-
λία: πολλοί δείκτες είναι τριτοκοσμικοί και δεν αφορούν 
μόνο τα χαμηλά στρώματα. 

Η Affordable Care Act που προσπάθησε να εισαγάγει ο 
Μπαράκ Ομπάμα αλλά σκόνταψε στα μεγάλα συμφέρο-
ντα και στη δεξιά, περιέλαβε περισσότερους ανθρώπους 
στο σύστημα ασφάλισης χωρίς ωστόσο να μειώσει τα 
κόστη: το μείζον πρόβλημα του συστήματος είναι ότι, για 
παράδειγμα, μια απλή οπτομετρική εξέταση ―έχω ή δεν 
έχω μυωπία; Πόση μυωπία έχω;― η οποία στην Ευρώ-
πη γίνεται δωρεάν, ή σχεδόν δωρεάν, σε ένα κατάστημα 
οπτικών ειδών, κοστίζει στις ΗΠΑ τουλάχιστον 100 δο-
λάρια. Έτσι, 23 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι επιβαρυ-
μένοι με χρέη σε ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία 
και γιατρούς. Και εφόσον το επίπεδο υγείας είναι πολύ 
χαμηλό, υπολογίζεται ότι ο κάθε πολίτης ξοδεύει πάνω 
από 12.000 δολάρια ετησίως για τις αρρώστιες του: είναι 
πολλά χρήματα ακόμα και για τη μεσαία τάξη που έχει 

εισόδημα 65.000-70.000 δολάρια τον χρόνο. 

H φούσκα των ακινήτων είναι ίσως η πιο ορατή παρόλο 
που οι ειδικοί κάνουν λόγο για «αυτοδιόρθωση». Δεν υ-
πάρχει αυτοδιόρθωση: υπάρχει ένας φαύλος κύκλος από 
υψηλό δανεισμό και αποτυχίες εξόφλησης των στεγαστι-
κών δανείων. Ακόμα και σε υποβαθμισμένες συνοικίες οι 
τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν· ένας θεός ξέρει γιατί· το 
φαινόμενο δεν εξηγείται ορθολογικά. Πάνω 
από το 33% των Αμερικανών δεν έχουν ιδι-
ωτικό σπίτι ―ούτε θα αποκτήσουν, εκτός αν 
κερδίσουν σε τηλεπαιχνίδι ή στο καζίνο. Πα-
ραλλήλως, αυξάνονται τα ενοίκια: το 2021 το 
μέσο μηνιαίο ενοίκιο ήταν 1.800 δολάρια ―αν 
κάνουμε τους υπολογισμούς, συμπεραίνουμε 
ότι οι άνθρωποι που καταφέρνουν να το πλη-
ρώνουν εγκαίρως (μεγάλη πλειοψηφία των 
ενοικιαστών: πάνω από το 75%) είναι ήρωες 
της καθημερινότητας. Υπενθυμίζω ότι οι μισές 
περίπου αμερικανικές οικογένειες έχουν ε-
τήσιο εισόδημα γύρω στα 50.000 δολάρια. To 
αποτέλεσμα όλων αυτών είναι πως το 65% των 
Αμερικανών ζουν σε σπίτια που είναι μεν δικά 
τους αλλά για τα οποία πληρώνουν στεγαστι-
κό δάνειο: 11 εκατομμύρια αδυνατούν να πληρώσουν 
τις δόσεις· το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Κάτι πάει πολύ 
στραβά όταν ο πολίτης δεν μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι 
με το εισόδημα από την εργασία του, αλλά το φαινόμενο 
δεν είναι καινούργιο· αφορά τουλάχιστον δύο γενιές.

Φτάνουμε στα ομοσπονδιακά χρέη και στα εμπορικά ελ-
λείμματα, δύο ζητήματα διαφορετικά και συνυφασμένα. 
Πράγματι, μια χώρα μπορεί να διατηρεί μεγάλα χρέη 
επ’ άπειρον αν η οικονομία της αναπτύσσεται σταθερά. 

Αλλά στις ΗΠΑ έχουμε τεράστια δημοσιονομι-
κά ελλείμματα που αυξάνουν τα χρέη: οι πολύ 
πλούσιοι Αμερικανοί αρνούνται να πληρώνουν 
φόρους και στην πραγματικότητα ανταμείβο-
νται επειδή είναι πλούσιοι· επειδή δημιουργούν 
θέσεις εργασίας μερικές από τις οποίες αντι-
στοιχούν σε υπηρετικό προσωπικό με ωρομί-
σθιο. Η αμερικανική ανώτερη τάξη, οι entitled, 
προσλαμβάνουν ανθρώπους για να τους κάνουν 
αέρα. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μείω-
σε περαιτέρω τους φόρους χωρίς να μειώσει τις 
δαπάνες ―και πώς θα μπορούσε; Οι υποδομές 
απαιτούν κεφάλαια για να συντηρηθούν και να 
εκσυγχρονιστούν· κι αν οι ΗΠΑ επιμένουν στη 
στρατιωτική τους υπεροχή πρέπει να διοχετεύ-
ουν διαρκώς χρήματα στον στρατό. Οποιαδήπο-
τε περικοπή δαπανών ―κοινωνική ασφάλιση, 
υγεία, εθνική ασφάλεια, βετεράνοι, μεταφορές, 
δημόσια παιδεία (πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια)― θα προκαλούσε αντιδράσεις: στην 
πραγματικότητα, υπάρχει μόνο μία λύση, η αύ-
ξηση των φόρων, αλλά αν επιβληθεί θα γίνει 
επανάσταση στα προάστια. 
 
Προστίθεται το περίπλοκο πρόβλημα των εισα-
γωγών. Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες εισάγουν 
από την Κίνα κι από άλλες μακρινές χώρες με-
ρικά χρήσιμα προϊόντα, καθώς και πολλά, πάρα 
πολλά, εντελώς άχρηστα. Για παράδειγμα, όλα 
τα αθλητικά παπούτσια της Nike κατασκευά-
ζονται στην Κίνα (ας πούμε χρήσιμα)· την ίδια 
στιγμή, γίνονται κολοσσιαίες εισαγωγές άχρη-
στων αντικειμένων: μπιχλιμπίδια και τζάτζαλα 
που προορίζονται για τους φτωχότερους δίνο-
ντάς τους την ψευδαίσθηση της κατανάλωσης. 
Ούτε γι’ αυτό μπορεί να γίνει τίποτα: οι ανισόρ-
ροπες εισαγωγές θα σημαίνουν υπέρμετρη ε-
κροή κεφαλαίων και εμπορικά ελλείμματα, θα 
ενισχύουν την αποβιομηχάνιση και θα συσσω-
ρεύουν φτηνοπράγματα στην αγορά της λιανι-

κής. Stuff. The stuff that surrounds you. Παραλλήλως, 
καθώς όλα τα ευτελή αντικείμενα πρέπει να καταναλω-
θούν ―και καταναλώνονται― οι φτωχότεροι Αμερικα-
νοί χρεώνονται μέσω των πιστωτικών καρτών: το μέσο 
καταναλωτικό χρέος είναι πάνω από 6.000 δολάρια ανά 
άτομο και παραμένει αμετάβλητο· συνοδεύει τις παιδα-
ριώδεις καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες. Αυτές 

τις συνήθειες τις επιτείνουν οι γίγαντες της 
λιανικής: το Amazon είναι, μεταξύ άλλων, ένα 
θηριώδες ψιλικατζίδικο εισαγομένων. 
 
Το εμπορικό έλλειμμα ήταν 676 δισεκατομμύ-
ρια το 2020 και 860 δισεκατομμύρια πέρυσι. 
Kαι παρότι δεν σημαίνει οικονομική κρίση ή 
ότι «άλλες χώρες εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ» 
―κάθε άλλο μάλιστα― για να διατηρηθεί το 
αμερικανικό βιοτικό επίπεδο απαιτείται όλο 
και περισσότερη εργασία, όλο και περισσότερη 
κατανάλωση. Από τότε που μετουσιώθηκε η 
αμερικανική οικονομία (από το 1976 πάνω-
κάτω), το εμπορικό έλλειμμα καθιστά δύσκολη 
την αποταμίευση και οδηγεί μεγάλες μάζες 
στη lower middle class κι ακόμα χαμηλότερα. 

Αν και ο πλούτος δεν χάνεται σε εθνικό επίπεδο, χάνεται 
σε ταξικό. Στο μεταξύ, όταν ο Ευρωπαίος πολίτης μπαίνει 
σε ένα από τα αχανή πολυκαταστήματα λιανικής σκέφτε-
ται όχι μόνο πόσα πράγματα δεν χρειάζεται, αλλά πόσα 
πράγματα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν: εμφιαλωμένο νε-
ρό διαίτης· μηχάνημα χαϊδέματος για γάτες («γατοχαϊ-
δευτήρι»), κουτάλι για χιονόμπαλες, πλαστική κουρτίνα 
με θήκες για το κινητό και το iPad, μαξιλαράκι με πούλιες 
που σχηματίζουν τη φάτσα του Νίκολας Κέιτζ. Εντάξει, 
δεν συνεχίζω.  A

M
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Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού

Το καΤα κεφαλή 
κόστόσ 

περίθαλψής ςΤίς 
ήπα παραμενεί 

δίπλαςίο απο 
ον μεςο ορο 

οποίαςδήποΤε 
ανεπΤυγμενής 

χώρασ

4 A.V. 12 - 18 MAΪΟυ 2022



12 - 18 MAΪου 2022  A.V. 5 



Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Δημητρης 
τ ζ ανακόπόυλός  
 
«Η εκτίμησή μας είναι ότι 
όλες αυτές οι κρίσεις δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά 
τα συμπτώματα της χρε-
οκοπίας του φιλελευθε-
ρισμού. Απέναντι σε αυτή 
τη χρεοκοπία η Αριστερά 
έχει πολύ συγκεκριμένες 
απαντήσεις για την ανασυ-
γκρότηση του κοινωνικού 
κράτους, την αναρρύθμιση 
της αγοράς εργασίας, για 
τη διαφορετική ρύθμιση 
σε παγκόσμιο και εθνικό 
επίπεδο της οικονομίας». 
Ίσως θα πρέπει να εξηγήσει 
κάποιος στον σύντροφο, 
που έχει ζήσει Αιγάλεω, ότι 
οι μόνες χώρες που χρεο-
κόπησαν στην πρόσφατη 
ιστορία ήταν αυτές που 
εφάρμοζαν φανερό ή κρυ-
φο-κομουνιστικό μοντέλο. 
 
Βα ςίλείός
κ ω ς τε τ ςός 
 
«Το έκανες να μοιάζει 
φθηνό κομπινεζόν». Ο Βα-
σίλειος «τα χώνει» στην Κιμ 
Καρντάσιαν για τον τρόπο 
με τον οποίο φόρεσε το δι-
άσημο φόρεμα της Μέρλιν 
Μονρόε με το οποίο ευχή-
θηκε «Happy Birthday, Mr. 
President» στον Κένεντι. 
Δεν διεκδικώ δάφνες στι-
λίστα, όμως μοιάζει σαν 
να κάνει κριτική ο Τριαντά-
φυλλος στον Μπόνο ή ο 
Νίκος Κολομπούρδας στον 
Κριστιάνο Ρονάλντο.  
 
Θανα ςης 
ε υΘυμία Δης 
 
«Ο τρόπος ζωής που κάνω με 
βοηθάει πολλές φορές να 
μιλάω με έναν άνθρωπο χω-
ρίς να τον πάρω τηλέφωνο». 
Δεν κρίνω, δεν γνωρίζω. 
Να ρωτήσω όμως. Μιλάτε 
πριν ή αφού παίξετε PRO 
(evolution soccer); 
 
Βα ςίλίκη Θανόυ 
 
«Κατ’ αποτέλεσμα, η πρό-
εδρος του Αρείου Πάγου 
που αγωνίστηκε κατά της 
διαφθοράς, παρουσιάζε-
ται ως ελεγχόμενη από 
κάποιους που υιοθετούν 
πρόθυμα κατασκευασμένα 
στοιχεία που εμφανίζονται 
μάλιστα με τρόπο ύποπτο 
και μετά από 6 χρόνια, ως 
επικοινωνιακό πυροτέχνη-
μα, και οι διεφθαρμένοι 
παρουσιάζονται ως θύμα-
τα εκβιασμού». 
Διαβάζοντας τη δήλωση 
της δικαστίνας με τη σού-
περ κόμμωση, αρχικά να 
δηλώσω ότι σέβομαι από-
λυτα το τεκμήριο της αθω-
ότητας. Εν συνεχεία όμως 
οφείλω να υπενθυμίσω ότι 
ακόμη και ο Ιούλιος ο Καί-
σαρ, που μιλούσε σε τρίτο 
πρόσωπο για τον εαυτό 
του, προκαλούσε τη χλεύη 
των συγκλητικών…

10,2% έφτασε ο πληθω-
ρισμός τον Απρίλιο 

σύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το 
ενεργειακό κόστος έχει 
σαρώσει τα πάντα στο πέ-
ρασμά του.  

27 ολόκληρα χρόνια είχε 
να βρεθεί σε τέτοια 

επίπεδα ο πληθωρισμός. 

122,6% ήταν η άνοδος 
της τιμής του φυ-

σικού αερίου τον Απρίλιο, 
68,3% τον Μάρτιο, 78,5% 
τον Φεβρουάριο, 154,8% 
τον Ιανουάριο και 135,7% 
τον Δεκέμβριο. 

88,8% ήταν η άνοδος της 
τιμής του ηλεκτρι-

κού ρεύματος τον Απρίλιο, 
από 79,3% τον Μάρτιο, 
71,4% τον Φεβρουάριο, 
56,7% τον Ιανουάριο και 
από 45% περίπου τον Δε-
κέμβριο. 

65,1% ήταν η άνοδος για 
το πετρέλαιο θέρ-

μανσης τον Απρίλιο, από 
58,5% τον Μάρτιο, 41,5% 
τον Φεβρουάριο, 36% τον 
Ιανουάριο και από 34,1% 
τον Δεκέμβριο. 

 600 εκατ. ευρώ εντόπισε 
η ΡΑΕ ως υπερκέρδη 

των εταιρειών παραγωγής 
ενέργειας για το περασμέ-
νο έτος. Τα υπερκέρδη 
ωστόσο ροκανίστηκαν 
από τις επιδοτήσεις προς 
καταναλωτές και επιχειρή-
σεις, όπως επισημαίνεται 
και στην ίδια την έκθεση 
της ανεξάρτητης αρχής.  

100-200 εκατ. ευρώ το 
πολύ εντοπί-

στηκαν προς φορολόγηση, 
όπως υπολόγισαν δημοσι-
ογράφοι του ενεργειακού 
ρεπορτάζ. 

800 εκατ. ευρώ έχει ανα-
κοινώσει η ΔΕΗ ότι 

διέθεσε το προηγούμενο 
έτος για την «ελάφρυνση» 
των λογαριασμών.  

2-3 δισ. εκτιμάται ότι 
ήταν οι επιδοτήσεις 

του κράτους. 

1,4 δισ. ευρώ είχε πει ο Α-
λέξης Τσίπρας ότι είναι 

τα «κλεμμένα υπερκέρδη» 
των ενεργειακών επιχειρή-
σεων και μάλιστα από το 
βήμα της Βουλής, στις 23 
Μαρτίου 2022. 

8 μονάδες διαφορά μετα-
ξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ 

καταγράφει δημοσκόπηση 
της εταιρείας GPO. 

30,8% είναι το ποσοστό 
της Νέας Δημοκρα-

τίας και 22,8% του ΣΥΡΙΖΑ. 

12,6% είναι το ποσοστό 
που λαμβάνει το 

ΠΑΣΟΚ, που έχει χάσει σχε-
δόν δύο μονάδες από τα υ-
ψηλά του Ιανουαρίου όταν 
και έλαβε στην αντίστοιχη 
δημοσκόπηση 14,4%. 

10,6% των ερωτηθέντων 
δηλώνουν αναπο-

φάσιστοι και 2,6% δηλώ-
νουν ότι δεν θα ψήφιζαν 
σε ενδεχόμενη κάλπη την 
προσεχή Κυριακή.  

176.000 πολίτες (ψηφο-
φόροι του ΚΙΝ.

ΑΛ.) πήγαν την προηγού-
μενη Κυριακή ξανά στις 
κάλπες για να διαλέξουν το 
νέο όνομα του κόμματος.  

600 εκλογικά κέντρα 
στήθηκαν σε όλη τη 

χώρα. Χαρά στο κουράγιο 
τους, αν και μοιάζει για μια 
προσπάθεια προθέρμαν-
σης ενόψει εκλογών. Αν 
όμως ο πρωθυπουργός 
εννοεί όσα λέει, υπάρχει ο 
κίνδυνος για το ΠΑΣΟΚ να 
καούν στην προθέρμανση.   

90% τουλάχιστον έλαβε 
η πρόταση που στή-

ριζε ο πρόεδρος Ανδρου-
λάκης και έτσι το κόμμα 
θα λέγεται πλέον ΠΑΣΟΚ 
- Κίνημα Αλλαγής. Η άλλη 

επιλογή ήταν να λέγεται 
ΚΙΝ.ΑΛ. σκέτο, αλλά ίσως 
θύμιζε πολύ κασετίνα με 
άφιλτρα.  

525 παιδιά είχαν κάνει 
αίτηση για μια θέση 

στο Πρότυπο Γυμνάσιο 
Πλάκας. Μεταξύ αυτών και 
ο γιος του πρώην πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα. 
Τοιουτοτρόπως, ο πρώην 
πρωθυπουργός έδωσε 
ψήφο εμπιστοσύνης στα 
Πρότυπα σχολεία, τα οποία 
το κόμμα του απεχθάνεται 
μετά βδελυγμίας.  

78 παιδιά θα εισαχθούν 
στο συγκεκριμένο 

πρότυπο σχολείο.  

17.791 αιτήσεις υποβλή-
θηκαν φέτος για μία 

από τις 4.171 θέσεις στα 
Πρότυπα (μέσω εξετάσεων) 
και Πειραματικά (με κλήρω-
ση) Σχολεία στην Ελλάδα. 

1985 ήταν το έτος κατά το 
οποίο καταργήθη-

καν για πρώτη φορά (μετά 
από δεκαετίες επιτυχούς 
πορείας) τα πρότυπα σχο-
λεία, με απόφαση του τότε 
υπουργού Παιδείας, Από-
στολου Κακλαμάνη.  

2011 ήταν όταν η Άννα Δια-
μαντοπούλου επανέ-

φερε σε ισχύ τον θεσμό.  

2015 ήταν το έτος που ξα-
να-καταργήθηκαν, 

επί υπουργίας Αριστείδη 
Μπαλτά. 

2020 ήταν το έτος που 
επανήλθαν με 

απόφαση της Νίκης Κερα-
μέως. Συμπέρασμα, είναι 
αντίθετοι ιδεολογικά με τα 
πρότυπα αλλά ίσως ανα-
γνωρίζουν τη χρησιμότητα 
για τα παιδιά τους.  

30 χρόνια είναι η περίο-
δος «τακτοποίησης» 

των δασικών αυθαιρέτων 
σύμφωνα με το σχέδιο του 
Υπουργείου Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος. Δηλαδή, 
χτίζεις αυθαίρετο μέσα 
στο δάσος, συνεχίζει να 
είναι αυθαίρετο αλλά 

πληρώνεις κάτι τις και το 
κράτος κάνει τα στραβά 
μάτια για 30 χρόνια. Αυτή η 
χώρα βρίσκει πάντα τρόπο 
για να μένει η παρανομία 
ατιμώρητη. 

1.000.000 ιδιοκτήτες 
εκτιμάται ότι 

αφορά η συγκεκριμένη 
ρύθμιση.  

250 ευρώ κοστολογεί το 
Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος τη δυνατότητα να 
εξαιρεθεί το ακίνητο από 
κατεδάφιση, ενώ δεν του 
καταλογίζονται και πρό-
στιμα.  

92 ετών άφησε τον μά-
ταιο τούτο κόσμο ο 

Κώστας Γκουσγκούνης ο 
cult πρωταγωνιστής των 
αισθησιακών ταινιών της 
εποχής που η Ελλάδα άρχι-
σε να συγκρούεται μετωπι-
κά με τον συντηρητισμό. 

1 hardcore sex ταινία είχε 
γυρίσει ο Λαρισαίος 

πρωταγωνιστής, με τίτλο 
«Ο Ηδονοβλεψίας». Όλες 
οι άλλες ήταν απλώς «αι-
σθησιακές». Κατόρθωσε 
όμως να κατοχυρωθεί στη 
συλλογική μνήμη ως «Ο 
Βασιλιάς της Τσόντας».  

10 δόσεις προβλέπονται 
φέτος για την εξό-

φληση του ΕΝΦΙΑ, με την 
τελευταία να τοποθετείται 
χρoνικά τον Φεβρουάριο 
του 2023. Οι χρεώσεις για 
τους πολίτες ανέβηκαν 
στην πλατφόρμα την 
Τρίτη.  

80% των πολιτών θα 
πληρώσουν φέτος 

χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ. 

13% θα πληρώσει τον 
ίδιο.  

7% με 8% των ιδιοκτητών 
θα πληρώσουν φέτος 

αυξημένο ΕΝΦΙΑ. Για να 
προλάβω τους λαϊκιστές, 
καταθέτω πρόταση για 
κατάργηση με ένα νόμο και 
ένα άρθρο.     

8 ελληνικά ξενοδοχεία 
βρίσκονται στις λίστες 

του Trip advisor με τα τοπ 
στον κόσμο για το 2022 

2 βρίσκονται στη λίστα 
με τα 25 τοπ ξενοδοχεία 

στον κόσμο, το Ikos Aria 
στην Κω το οποίο ψηφί-
στηκε το 3ο καλύτερο και 
το Ikos Dassia το οποίο 
βρίσκεται στην 11η θέση. 
Γουάου, που έλεγε και ένας 
γνωστός μας. 

73 ολόκληρες ημέρες 
έμεινε κλειστή η 

ελληνική πρεσβεία 
στο Κίεβο αλλά λει-
τούργησε ξανά τη Δευ-
τέρα με επιτετραμμέ-
νο τον ηρωικό πρόξε-
νο της Μαριούπολης, 
Μανώλη Ανδρουλάκη. 

25 Έλληνες είχε 
αφήσει πίσω του 

ο προηγούμενος πρέ-
σβης της Ελλάδας στο 
Κίεβο όταν έφυγε από 
τη χώρα, σύμφωνα 
με σχετική επώνυμη 
καταγγελία Έλληνα 
που εργάζονταν στην 
ουκρανική πρωτεύ-
ουσα. 
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Της Μυρσίνησ Γκανα

Μάνά, Μητέρά, 
Μάνούλά, ΜάΜά

Όταν ήμασταν παιδάκια η Γιορτή της 
Μητέρας ήταν απλώς μια μέρα που 
ζωγραφίζαμε για τη μαμά μας μία κάρ-
τα και της λέγαμε πόσο την αγαπάμε, 
της αγοράζαμε λουλούδια ή προσπα-
θούσαμε να της φτιάξουμε πρωινό 
γιατί κάπου το είχαμε δει ή ακούσει. 
Δεν νομίζω ότι σκεφτόταν κανείς μας 
πραγματικά αν και τι θυσίες κάνει μια 
μάνα, ούτε θυμάμαι ενήλικες να τηλε-
φωνούν στις μαμάδες τους για να τους 
ευχηθούν. Τα χρόνια πέρασαν, τα τότε 
παιδάκια μεγάλωσαν, επειδή όμως 
όλη η ιδέα της ενηλικίωσης έχει αλλά-
ξει, δεν έχουν πρόβλημα να δηλώνουν 
τώρα την αγάπη τους για τη μαμά τους 
στα σόσιαλ μίντια. Όλο αυτό είναι συ-
χνά όμορφο και συγκινητικό, όμως, 
όπως όλοι σχεδόν οι ρόλοι που αναθέ-
τει στους ανθρώπους η κοινωνία, έτσι 
κι αυτός, ο ρόλος της μητέρας, ειδικά 
τις τελευταίες δεκαετίες, περιλαμβά-
νει τόσες και τόσο αντικρουόμενες 
μεταξύ τους απαιτήσεις, που μοιάζει 
να γίνεται όλο και πιο δύσκολο να τον 
ερμηνεύσεις ικανοποιητικά.

ροσωπικά, με σοκάρει σχε-
δόν το ότι, τόσα χρόνια με-
τά τα πρώτα φεμινιστικά κι-
νήματα, εξακολουθούμε να 

υμνούμε τη «μανούλα» που γίνεται 
θυσία για τα παιδιά της, 
που τους αφιερώνει τη ζωή 
της, που ζει μέσα από αυτά. 
Κρατώντας στο μυαλό μας 
ταυτόχρονα όλες τις ψυχα-
ναλυτικές αναλύσεις για 
τον ρόλο της μητέρας –που 
έχει κατά καιρούς κατη-
γορηθεί για τα πάντα, από 
τον αυτισμό ως τη σχιζο-
φρένεια– εξακολουθούμε 
να ζητάμε από τις γυναίκες 
που γίνονται μητέρες τα 
πάντα, λες και η μητρότητα είναι ένα 
μαγικό κουμπί που αλλάζει την ψυ-
χοσύνθεση, τις αδυναμίες, τις ικανό-
τητες. 
Μεταμορφώνει τις γυναίκες η μητρό-
τητα; Σίγουρα τις αλλάζει. Σίγουρα η 
αίσθηση ευθύνης που έρχεται μαζί με 
ένα παιδί, αλλά και αυτό το πρωτό-
γνωρο είδος αγάπης για κάποιον που 
δεν μπορείς να μη σκέφτεσαι κάποιες 
φορές ότι έχει δημιουργηθεί μέσα 
σου, είναι ισχυρές δυνάμεις, μπορούν 
να σου αλλάξουν προτεραιότητες, ε-
πιθυμίες, τρόπο ζωής, για λίγο του-
λάχιστον. 

Προσπαθούσα να καταλάβω γιατί έ-
νιωθα ενόχληση με τη φετινή Γιορτή 
της Μητέρας, με τη φετινή ωδή στην 
αγάπη και την υπεροχή της μάνας. Έ-
χει σαφώς να κάνει με το γεγονός ότι 
ξαφνικά, με αφορμή τις πρόσφατες 
εξελίξεις στις ΗΠΑ, αρχίζουμε να συ-
ζητάμε και πάλι κατά πόσο το δικαί-
ωμα στην άμβλωση οφείλει να κατο-
χυρώνεται ή όχι, κατά πόσο η κάθε 
γυναίκα έχει το δικαίωμα να επιλέ-
γει μόνη της αν θέλει και αν μπορεί 
να γίνει μητέρα. Για τις γυναίκες που 
έχουν μεγαλώσει θεωρώντας ότι το 
ζήτημα αυτό είχε λυθεί, η συζήτηση 
που ξεκινάει τώρα μοιάζει σχεδόν με 
το να έλεγε κάποιος ότι τα κορίτσια 
καλό θα ήταν να μη σπουδάζουν. Ή να 
μη δουλεύουν έξω από το σπίτι. 
Το δεύτερο σκέλος της ενόχλησής 
μου έχει να κάνει με πρόσφατες συ-
ζητήσεις μου με άντρες, που έχουν 
παιδιά, και έχουν χωρίσει, και βλέ-
πουν τις μητέρες των παιδιών τους να 
τα εργαλειοποιούν, να αναλαμβάνουν 
με ζήλο τον ρόλο της μίας και μονα-
δικής μανούλας που ξέρει καλύτερα 
απ’ όλους, να περιορίζουν, τελικά, οι 
ίδιες τον ρόλο του πατέρα σε κάτι δι-
ακοσμητικό.  
Οι αγώνες για την ισότητα των δύο 
φύλων, που σε καμία περίπτωση δεν 

έχει κατακτηθεί, περνάνε 
και μέσα από την εικόνα 
που η κοινωνία συνολικά 
δημιουργεί και προωθεί 
σχετικά με το ποιος είναι 
ικανός, ποιος είναι «προο-
ρισμένος» να φροντίσει τα 
παιδιά. Η αναγωγή της Μη-
τέρας σε μαγικό πλάσμα με 
απεριόριστη δύναμη πάνω 
στα παιδιά της μου μοιά-
ζει όλο και περισσότερο με 
βολικότατο μύθο που για 

χρόνια κρατούσε τις γυναίκες περι-
ορισμένες και που συχνά υιοθετείται 
πλέον από τις ίδιες τις γυναίκες ως 
μέσο άσκησης εξουσίας. 
Όσο εξακολουθούμε να ρωτάμε τις 
γυναίκες γιατί δεν έγιναν ή πότε θα 
γίνουν μανούλες, όσο σκεφτόμαστε 
ακόμα και το ενδεχόμενο να τους στε-
ρήσουμε τη δυνατότητα να παίρνουν 
αυτή την απόφαση μόνες τους, όσο ε-
ξακολουθούμε να μιλάμε για τη μη-
τρότητα ως ολοκλήρωση για μια γυ-
ναίκα, όσο συνεχίζουμε να γιορτά-
ζουμε τις μητέρες με τέτοιους όρους, 
η ισότητα θα παραμένει ανέφικτη.  A

Π

όσό εξακόλόυθόυ-
με να μιλαμε για 
τη μητρότητα ως 

όλόκλήρωσή για μια 
γυναικα, ή ισότήτα 

θα παραμενει 
ανέφικτη
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Με αρκετές καλές (!) συµµετοχές, 
η φετινή Eurovision δείχνει να πιάνει 
τον σφυγµό της εποχής, χωρίς να 
λείπουν φυσικά τα ευρω-σκουπίδια.
Ακούσαµε όλα τα κοµµάτια 
και αντιδράσαµε ανάλογα.
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A΄ ηµιτ ε λικό ς
Τρίτη 10/5

Με σειρά εµφάνισης
   

1. ΑΛΒΑΝΙΑ
Ronela Hajati 

- Sekret
Πίπιζες και µπουζουκο-
τέκνο σε ηµιαλβανική 
διάλεκτο (η άλλη µισή 
είναι αγγλικά) τύπου 
τόκα-τόκα-µπόντι-
σέκρετ σε ατµόσφαι-
ρα «Game of Thrones». 
Η ερµηνεύτρια τη µέ-
ρα είναι γυναίκα και τη 
νύχτα µεταµορφώνε-
ται σε φίδι. Άντε να την 
κάνεις φίλη µετά.

2. ΛΕΤΟΝΙΑ
Citi Zēni - Eat Your 

Salad 
«Μωρό µου όταν τρως 
τη σαλάτα σου να σκέ-
φτεσαι εµένα». Με την 
καλή έννοια. Ανόητο, 
διασκεδαστικό, κολ-
λητικό pop-funk για 
βετζετέριαν µε ολίγον 
ραπάρισµα που ρέει 
οµαλά, ωραία γέφυρα 
µε σαξόφωνο και µή-
νυµα: Green is cool. 

3. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Monika Liu 
- Sentimentai

Τραγουδίσ τρια σαν 

κ λ ώ ν ο ς  τ η ς  P o l l y 
Maggoo από τα 60s 
µε bob µαλλί, σε κοµ-
ψό, moody pop, µε 
σέξι, τζαζ  διάθεση 
και –µπράβο τους!–
τραγουδισµένο στα 
λιθουανικά, κάτι που 
το κάνει ακόµα πιο στι-
λάτο. Το θέλουµε µέσα 
στην πεντάδα. 

4. ΕΛΒΕΤΙΑ
Marius Bear - 

Boys Do Cry
Τι κάνει ένα αγόρι µό-
νο του στο δωµάτιό 
του; Η απάντηση είναι 
«κλαίει». Πολύ συναι-
σθηµατικό τραγούδι 
µε σκουπάκι στα πια-
τίνια της ντραµς και 
ροµαντικά βιολιά που 
παραµένει αξιοπρεπές 
και δεν ξεσπάει σε τσι-
ρίδες όπως οι περισ-
σότερες µπαλάντες. 
                                                                                                  

5. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
LPS - Disko 

18χρονα ντυµένα βα-
φτιστήρια κάνουν κο-
πάνα από το σχολείο 
και πιάνουν δουλειά σε 
κρουαζιερόπλοιο όπου 
παίζουν ντίσκο, άχρω-
µα (λόγω τραγουδιστή) 
αλλά µε τζάζι δεξιο-
τεχνία. Το όνοµά τους 

σηµαίνει «Το Τελευταίο 
Κοµµάτι Πίτσας».

6. ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Kalush Orchestra 

- Stefania 
Το αναµφισβήτητο 
φαβορί που είναι αυτό 
που έπρεπε: στην ου-
κρανική γλώσσα, έθνικ 
χιπ-χοπ µε παραδοσια-
κά όργανα, ύµνος στη 
«µαµά Στεφανία» που 
τους «νανουρίζει µε τα 
γλυκά της λόγια». Συµ-
βολισµοί, πολλά 12ά-
ρια, πολλοί τσεβρέδες 
στο σκηνικό.

7. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Intelligent Music 
Project - Intention 

Κ α κ ο µ ο ι ρ ό κ  κ ό π ι -
πάσ τε Toto και Bon 
Jovi  αν και  µ ε σφι-
χτοδεµένο ήχο, σόλο 
κιθάρας, µπλουζάκια-
νεκροκεφαλές, όλα 
τα απαραίτητα, από 
boomers µε µαλλί που 
αρχίζει και αραιώνει. 
Οι Måneskin έχουν πέ-
σει κάτω και γελάνε.

8. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
S10 - De Diepte 

∆υναµική αλλά κλισέ 
µπαλάντα τραγουδι-
σµένη στα oλλανδικά 
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ένα κλαµπάτο κοµµάτι 
µε πολλά «όου», γε-
λάκια, το απαραίτητο 
vogueing κι ένα κολλη-
τικό φλάουτο. Κάπου 
στη µέση µπαίνει κι 
ένας αµανές σαν αφρι-
κάνικη σκόνη και γίνο-
νται όλοι χάλια.

3. ΣΕΡΒΙΑ
Konstrakta - 
In Corpore Sano 

Η µ όνη συµµ ε τοχή 
που σατιρίζει µε µίνι-
µαλ, έξυπνους στίχους 
(στα σέρβικα) την υ-
στερία περί υγείας, το 
σύστηµα υγείας και τα 
πρότυπα οµορφιάς («ο 
καλλιτέχνης πρέπει 
να είναι υγιής»). Kα-
λαίσθητο, ντιζαϊνάτο 
beat, cool παρουσία. 
Το 12άρι µου, νοµίζω.
       

4. ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Nadir Rustamli 

- Fade To Black 
Μη σηκωθεί ένας άν-
θρωπος να πάει του-
αλέτα, αµέσως να βά-
λετε µπαλάντες. Εδώ  
έχουµε έναν βασανι-
σµένο στρέιτ (καλά, 
δεν ξέρουµε κιόλας), 
µε µονα χικό πιάνο, 
νταλκά, ξεσπάσµατα, 
βροχή («δε γουέδα») 
κλπ. Όλα µούσκεµα.
      

5. ΓΕΩΡΓΙΑ
Circus Mircus - 

Lock Me In 
Μ π ε ρ δ ε µ έ ν ο  ψ υ -
χ ο λ ο γ ι κ ά  γ κ ρ ο υ π 
(«κλείδωσέ µε πάνω, 
κάτω και πλαγίως») 
µε ενδυµατολόγο σε 
κατάσταση ευφορίας, 
σε ένα σκανδαλιάρικο 
funk που χάνεται λίγο 
στη µέση αλλά µετά 
επιστρέφει κάπως πιο 
ηλεκτρονικό και καλά 
διαβασµένο στο glam. 

6. ΜΑΛΤΑ
Emma Muscat 
- I Am What I Am 

Έ ν α  π ο λ ύ  β α σ ι κ ό 
τραγούδι, φούσ τα-
µπλούζα, κοµµένο και 
ραµµένο µε πατρόν 
Eurovision-πριν-20-
χρόνια. Κορίτσι-πιάνο-
κουρτίνες, εύκολοι 
στίχοι, καθαρό µήνυµα, 
να είσαι ο εαυτός σου, 

non-binary, καθαρό, κα-
λοσυνάτο, σου πονάνε 
τα δόντια στο τέλος.
         

7. ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ
Achille Lauro

 - Stripper 
Το αγαπηµένο µας  Σαν 
Μαρίνο πάντα έχει κά-
τι kinky να στείλει στη 
Eurovision, είτε είναι 
πολύχρωµοι daddies, 
είτε είναι φέτος, το 
µικρό ξαδελφάκι των 
Måneskin. Μία glam 
ωδή σε ό,τι του φανεί 
του λωλοσ τεφανή, 
π.χ. στις τσάντες («ο 
διάβ ολο ς είναι  µ ία 
Birkin»). 
         

8. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Sheldon Riley - 

Not � e Same 
Πω πω, το ’χα ξεχάσει 
κι αυτό το βάσανο µε 
τους Αυστραλούς. Λοι-
πόν: αγόρι-βασίλισσα 
µ ε  φ ό ρ ε µ α  µ α ύ ρ ο 
φουσκωτό µπαλούν 
και head gear µεταλλι-
κό βέλο που το βγάζει 
µε τρεµάµενα χέρια 
σ τ η ν  κ ο ρ ύ φ ω σ η . 
Power µπαλάντα για τα 
παιδιά που είναι weird. 
       

ΚΥΠΡΟΣ
Andromache - Ela 

Παραδοσιακός αµα-
νές, ούτε καν µεταµ-
φιεσµένος σε ντίσκο. 
Απλώς φανταστείτε 
το µε µπουζούκια. Πα-
ρελκόµενα, τρέσες, 
καλάθια, κάβα φιάλη, 
πολλά έλα-έλα-έλα. 
Και ένα ρεφρέν στα 
ελληνικά (µπράβο). Το 
12άρι του Ισραήλ.
        

9. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Brooke - � at's Rich 

Μελαχρινό κορίτσι µε 
πολύ swagger ύφος, 
καταβροχθίζει τη σκη-
νή σε ένα παλιοµοδί-
τικο dance track. Στο 
2ο λεπτό η φωνή της 
γίνεται Μίνι Μάους, 
ενώ τραγουδάει «∆εν 
θέλω να γνωρίσω τη 
µαµά σου». Οι φαν τη 
συγκρίνουν µ ε την 
Debbie Harry.

10. ΒΟΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Andrea - Circles 

Κοπελίτσα που σπού-
δασε το r’n’b (τρεµάµε-
νη φωνή) βγαίνει στη 
σκηνή και µε το που 
ακούγονται οι πρώτες 
λέξεις του τραγουδιού 
καταλαβαίνεις ότι ξεκι-
νάµε µε πρόβληµα. It’s 
complicated. Σε στιγµή 
αυτογνωσίας άλλωστε 
τραγουδάει «Κάτι µου 
λέει ότι δεν ακούς». 
          

11. ΕΣΘΟΝΙΑ
Stefan - Hope 

Αρµ έ νης ν τυµ έ νο ς 
Κ λ ι ν τ  Ί σ τ γ ο υ ν τ  σ ε 
σπαγγέτι-γουέστερν 
κ ά ν ε ι  κ ό π ι - π ά σ τ ε  
Ennio Morricone (ακό-
µα και το ανυπόφορο 
chorus σαν Απάτσι 
τραγουδάει «άι-χο-άι-
χο») και ρίχνει µέσα 
και κάτι αποφάγια του 
David Guetta. Ο Καλός, 
ο Κακός και ο Βαρετός.
      

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
WRS - Llámame 

Σπανιόλικο ποπ «ανοι-
χτής ερµηνείας», από 
αγόρι µε µουστάκι πο-
ντικο-ουρά, που διδά-
σκει φλαµένκο, µαζί µε 
χορό της κοιλιάς και α-
νατολίτικο λυγµό. Τον 
συνοδεύουν κορίτσια 
που βαριούνται και α-
γόρια που όχι, µε µαύ-
ρες διαφάνειες.

12. ΠΟΛΩΝΙΑ
Ochman - River  

Τραγουδιστής µεγα-
λωµένος στο Μασα-
τσούσετς που νοµίζει 
ότι η Eurovision είναι 
κάτι σαν τον ΟΗΕ, έρ-
χεται σοβαρός, µη και 
γελάσει κανείς τον έ-
φαγα, µε power ballad 
και πολλά νερά (φέτος 
η σκηνή θα έχει και νε-
ρά). Στο τέλος νοµίζω 
θα κλάψει κιόλας.
     

13. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
 Vladana - Breathe 

Κυρία µε µακιγιάζ βα-
µπιρέλας σε θρηνητι-
κό, κατίµαυρο τραγού-
δι, µε εφιαλτικό ξέσπα-
σµα και χέρια πάνω-
κάτω στον αέρα, που 
κάνει σχόλιο για την 
πανδηµία, όπως λέει, 
και για όσους χάθηκαν. 
Το κακό είναι ότι στο 

ρεφρέν δηλώνει«Θα 
ξαναγεννηθούµε». 
 

14. ΒΕΛΓΙΟ
Jérémie Makiese 

- Miss You 
Ψαρωτικά βιολιά στην 
αρχ ή π ο υ νο µ ί ζ ε ις 
ότι θα βγει η Shirley 
Bassey να πει «I who 
have nothing», αλλά 
βγαίνει µαυρούλης µε 
ωραία, τρυφερή, soul 
φωνή (είναι και καλός 
τερµατοφύλακας) και 
σκίζει µε έναν αργό, ύ-
πουλο ρυθµό.
 

15. ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Cornelia Jakobs 

- Hold Me Closer 
H Cornelia είναι κουλ 
και κάπως µποέµ και 
τραγουδάει ένα κοµ-
µάτι – δυνατό φαβορί 
που έχει έναν αέρα αυ-
θεντικής, παλιάς, πα-
µπάλαιας Eurovision, 
σαν το «Après toi» της 
Βίκυ Λέανδρος. Ακού-
γεται αυθεντικό και όχι 
φτιαγµένο από πρέσα 
εργοστασίου ευρωπα-
ϊκής ποπ.
        

16. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
We Are Domi 

- Lights Off 
Α δ ι ά φ ο ρ ο  e l e c t r o 
dance banger µε συ-
µπαθητική κοπελίτσα 
που την κυνηγούν κάτι 
Ρόµποκοπ και εκείνη 
τρέχει λες και είναι ο 
Jason Bourne και ψά-
χ νει την ταυτότητά 
της. Φυσικά τραγουδά-
ει στα αγγλικά, θα µπο-
ρούσε να είναι entry 
οποιασδήποτε χώρας.

Τε λικό ς
Σάββατο 14/5

(Η σειρά εµφάνισης 
θα προκύψει από τα 
αποτελέσµατα των 

δύο ηµιτελικών)

* ΙΤΑΛΙΑ
Mahmood & 

BLANCO - Brividi 
Μαστόρικο και εµπο-
ρικό, τυπικό ιταλιάνικο 
συναισθηµατικό τρα-
γούδι που το κάνει «µο-
ντέρνο» η γκρινιάρικη 
φωνή του Mahmood 

αλλά το επαναφέρει 
στην κλασική ιταλική 
παράδοση του Σαν Ρέ-
µο η φωνή του Blanco. 
Επίσης, έχω την εντύ-
πωση ότι αυτοί οι δύο 
αγαπιούνται.

* ΓΑΛΛΙΑ
Alvan & Ahez 

- Fulenn 
Έθνικ tribal electro-
beat από γκρουπ, τρία 
κορίτσια κι έναν τύπο 
που τραγουδούν στην 
τοπική διάλεκτο της 
Βρετάνης. Στο µπλέ-
ντερ ρίχνουν λίγο αυ-
στριακό yodelling, λα-
ρυγγισµούς α λα voix 
bulgares, α λγερινό 
νταλκά ενώ στη σκηνή 
συµβαίνουν διαβόλοι 
και τριβόλοι.

* ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μalik Harris 

- Rockstars 
Γερµανο-αµερικάνος 
ράπερ-κουταβάκι µε 
τρυφερή, εύθραυστη 
φωνή – ειδικά όταν ρα-
πάρει σαν παρλάτα στη 
µέση του τραγουδιού 
και κορυφώνει γενναία 
σαν να ζητάει την πρώ-
τη του κροκέτα. Σεµνή 
συµµετοχή, τίµια, χρι-
στιανοδηµοκρατική.
 

* ΙΣΠΑΝΙΑ
Chanel - SloMo 

Το  ο λόγρ α µ µ α  τ η ς 
Φουρέιρα µε όχι τόσο 
ωραία µαλλιά όσο της 
Φουρέιρα σε κοµµάτι 
λόκο-να-να-να-µο-µο-
µο µα όχι τόσο φουό-
κο όσο της Φουρέιρα. 
Εγώ θα ζητούσα δικαι-
ώµατα.

* ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 Sam Ryder - 
Space Man 

Τύπος που το έσκασε 
α π ό  τ ο υ ς  A l l m a n 
Brothers (ή τους Lynyrd 
Skynyrd;) αλλά µε φω-
νή τρυφερή σαν καρ-
διά µαρουλιού και µαλ-
λί για ανεµιστήρα, σε 
ά λ λη µία αδιάφορη 
συµµετοχή της Αγγλί-
ας. H οποία πλέον είναι 
τόσο out ώστε είναι και 
πάλι cool για Eurovision 
(αν ήταν ποτέ). A

15. ΕΛΛΑ∆Α
Amanda 

Georgiadi 
Tenfjord 

- Die Together 

Τίµιο κοµµάτι. 
Και τολµηρό 

γιατί αφήνει την 
Αµάντα στην 
εισαγωγή, επί 

1'.13” µόνη της, 
a cappella, 
µε ελαφρύ 

vocoder µόνο, 
να κερδίσει τις 
εντυπώσεις. 

Βέβαια από τη 
µέση και µετά 

πέφτει στα 
γνωστά κλισέ. 
Μακάρι να τα 
καταφέρει να 

µπει στην 5άδα. 
Τι να πω; 

(µε πολλά τα-ντα-ντα-
τα-ντα-ντα και ουου-
ου-αεε-ααα και νέι-
νέι-νέι για στίχους). Τα 
πιτσιρίκια θα το ψηφί-
σουν γιατί η τραγου-
δίστρια µοιάζει µε την 
Jules, το τρανς κορίτσι 
από το Euphoria.

9. ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
Zdob şi Zdub & 

Advahov Brothers 
- Trenulețul 

Ξέσαλη µπάντα τσιγ-
γανο-ροκ-εν-ρολ που 
θα ζήλευε ο Κοστουρί-
τσα, σε ταξίδι µε τρένο 
προς Μπουκαρέσ τ. 
Βιολιά,  ακορν τ εόν, 
κλαρίνα, κοστούµια µε 
µεγάλα πέτα, χιλιάρικα 
στο κούτελο. Μπράβο 
τους που τραγουδούν 
στη γλώσσα τους: τα 
µολδοβλάχικα.

10. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
MARO - Saudade, 

Saudade 
Η Πορτογαλία συνή-
θως πηγαίνει µε µία 
υ π ε ρ η φ ά ν ε ι α  σ τ η 
Eurovision, κρατάει 
χαµηλό προφί λ και 
συχνά επιδεικνύει την 
καρδιά από fado που 
έχει. Το ίδιο και φέτος, 
µε τραγούδι στα ίχνη 
του νικητή Salvador 
Sobral (2017), λιγότε-
ρο σκοτεινό και πολύ 
θεραπευτικό.
 

11. ΚΡΟΑΤΙΑ
Mia Dimšić - Guilty 

Pleasure 
Κορίτσι. Κιθάρα. Πα-
γκάκι (ή κάτι τέτοιο). 
Μόλις σχόλασε από τα 
αγγλικά. Αγόρι χορεύει 
κουλή χορογραφία και 
την εµποδίζει να τρα-
γουδήσει – τι  να πει 
βέβαια; Τραγούδι τα-
πεινό, βαρετό, που ρι-
µάρει το treasure µε το 
pleasure. Κατάλαβες.

12. ∆ΑΝΙΑ
REDDI - � e  Show 

Σχιζοφρενικό κοµµάτι 
που αρχίζει µε µπα-
λάντα σε πιάνο, παλιά 
όσο η Bonnie Tyler, 
µε βιολιά και drama 
p o t e n t i a l ,  κα ι  σ τ ο 
1 .́23΄́  µεταµορφώνε-
ται σε rock girl band, 
παλιά όσο οι Bangles. 
Το σώζει το κορίτσι 
στα ντραµς που είναι 
θεά και το γλεντάει.

13. ΑΥΣΤΡΙΑ
LUM!X feat. Pia 

Maria - Halo 
Από το πρώτο δευτε-
ρόλεπτο που ακούς 
το βούισµα της µύγας 
από το Auto Tune και 
το «χέι-ο» καταλαβαί-
νεις ότι πρόκειται για 
euro-σκουπίδι. Εν τω 
µεταξύ, κακοµοίρα Πία 
Μαρία. Της έχουνε πει 
«θα τους πετσοκόψεις 
φέτος» και κοντεύει 
να της βγει το τόπ-
φενστρούντελ από το 
στόµα.

14. ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ
Systur - Með 
Hækkandi Sól 

Τρεις αδελφές µε κι-

θάρες και ο αδερφός 
τους στο βάθος σε µία 
ν τραµς. Ισλανδικό, 
κατεψυγµένο country 
που νοµίζεις ότι του 
κάνουν χου-χου για 
να λιώσουν τα παγά-
κια. Τραγούδι που το 
ξε χ νάς το επόµενο 
δευτερόλεπτο λες και 
είσαι χρυσόψαρο.

16. ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 Subwoolfer - Give 
� at Wolf A Banana 

Κολλητικό, µπουρδο-
λογικό dance α λα Neta 
(νικήτρια του ’18) µε 
εµµονικό εφέ και στό-
χο τα µπιτσόµπαρα, 
που θέλει να λανσάρει 
και χορογραφία. Η ιδέα 
είναι ανθρωπόµορ-
φοι λύκοι σε χρώµα 
µπανανί που ζουν στη 
Σελήνη. Οι Daft Punk 
κλαίνε από τα γέλια.
 

17. ΑΡΜΕΝΙΑ
Rosa Linn - Snap 

Ταπεινή µπαλάντα η 
οποία, σε γυρίσµατα, 
γίνεται οπαδικό chant. 
Συνδυάζει το καταρα-
µένο τρίπτυχο: κορίτσι 
– κιθάρα – αγγλικά (κα-
µία σχέση µε Αρµενία 
φυσικά). Αγαπηµένος 
όµως ο στίχος: «Μπο-
ρεί να σταµατήσω να 
µι λάω στους ανθρώ-
πους πριν σαλτάρω».

Β΄ ηµιτ ε λικό ς 
Πέµπτη 12/5

Με σειρά εµφάνισης

1. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
 The Rasmus

 - Jezebel 
Παλαίµαχο γκρουπ µε 
αφόρητο τραγουδιστή 
που νιώθει dangerous 
λίγο πριν τη µέση η-
λικία και το δείχνει µε 
πολύ ρίµελ και βλέµ-
µατα ύαινας, σε ροκ 
τραγούδι που ακούγε-
ται σαν τους Roxette 
να χάνουν στροφές. 
Τραγικό.

2. ΙΣΡΑΗΛ
Michael Ben David 

- I.M.  
Gay ορατότητα, gender 
bender, bullying, body 
shame, όλα µαζί σε 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μalik Harris
- Rockstars 

ΙΣΠΑΝΙΑ

Chanel 
- SloMo 
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Τέσσέρα σωμαΤέία
γία ΑμΕΑ αποκΤούν   
νΕΑ στΕγη σΤο 
The ellinikon
Το πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί 
στο Ελληνικό έχει υψηλό συμβολισμό
Της ΕλΕνης ΜπΕζιριάνογλου

να χρόνο, σχεδόν, μετά την πρώτη παρου-
σίαση της Lamda Development για τα σχέ-
δια ανάπλασης του Ελληνικού, η εταιρεία α-
νακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου κτιρί-
ου στο χώρο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη 
και είναι μείζονος σημασίας. Αντίθετα από 
ό,τι θα φανταζόταν κάποιος –ένα εμπορικό 
κέντρο ή κάποιο εντυπωσιακό χώρο εκδη-
λώσεων–, το κτιριακό συγκρότημα που θα 
ολοκληρωθεί μέσα στο 2023 είναι ένα έργο 

που αφορά και στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα σωματεία για παιδιά και ε-
νήλικες με αναπηρία θα βρουν νέα στέγη στο υψηλών προδια-
γραφών «πράσινο» κτίριο του Ελληνικού. Τα σωματεία Αμυ-
μώνη, Ερμής, Νίκη - Victor Artant και ο Σύλλογος Ατόμων 
με Σκλήρυνση κατά Πλάκας φιλοξενούνται εδώ και πολλά 
χρόνια σε εγκαταστάσεις στον χώρο του Ελληνικού, οι οποίες 
όμως είτε είναι ακατάλληλες είτε περιορισμένης χωρητικότη-
τας είτε έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές από τον χρό-
νο και τις καιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, ολόκληρη η ε-
πένδυση του Ελληνικού μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και δημι-
ουργείται με ειδικές προβλέψεις για ΑμεΑ.
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Τα σωματεία ΑμεΑ που βρίσκονται ήδη 
στον χώρο του Ελληνικού

«Είμαστε το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα για άτομα με προβλήματα 
όρασης και πρόσθετες αναπηρίες και βρισκόμαστε εδώ 28 ολόκληρα 
χρόνια. Χρόνια δύσκολα, με πολλά προβλήματα, γιατί οι εγκαταστά-
σεις δεν κάλυπταν τις ανάγκες των παιδιών μας» αναφέρει η Παρα-
σκευή Μπέλλου, Πρόεδρος του σωματείου «Αμυμώνη» – γύρω 
μπορεί να παρατηρήσει κανείς ξηλωμένα φώτα, σκουριασμένες 
κούνιες, ξεφτισμένους από την υγρασία τοίχους, κατεστραμμένες 
από το χιόνι στέγες. Η «Αμυμώνη» είναι Πανελλήνιος Σύλλογος 
Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης 
και Πρόσθετες Αναπηρίες. Συνολικά έχει προσφέρει υπηρεσίες σε 
περισσότερες από 480 οικογένειες, παρέχοντας εκπαίδευση, θε-
ραπεία, συμβουλευτική και στήριξη, ενώ σήμερα παρέχει υπηρε-
σίες σε 90 άτομα από βρέφη έως ενήλικες μέχρι 45 ετών, με στόχο 
την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση του κάθε ατόμου 
στην καθημερινή διαβίωση.
Δίπλα βρίσκεται το σωματείο «Ερμής», που μεταφέρθηκε εκεί πριν 
σχεδόν τρεις δεκαετίες μαζί με τα 100 παιδιά που εξυπηρετεί καθη-
μερινά. «Οι εγκαταστάσεις δεν ήταν για τα παιδιά, και παρά τον αγώνα 
που έχουμε κάνει εξακολουθούν να μην είναι κατάλληλες», εξηγεί ο 
Πρόεδρος του σωματείου, Αριστείδης Πανανός. Ο «Ερμής» λει-
τουργεί από το 1988 έχοντας μοναδικό στόχο τη διαμόρφωση, 
υλοποίηση και παρακολούθηση ενός πολυδιάστατου, συστηματι-
κού και συνεκτικού πλαισίου αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων, 
με επίκεντρο το εκπαιδευτικό έργο. «Όταν μας ανακοίνωσαν ότι θα 
χτιστούν εδώ νέες εγκαταστάσεις για τα παιδιά, μας φάνηκε σαν ψέμα» 
λέει και συγκινεί.
Στο κτίριο 266 της πρώην αμερικανικής βάσης του Ελληνικού 
στεγάζεται ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 
(ΣΑμΣΚΠ) που παρέχει έγκριτη ενημέρωση στα θέματα της ΣΚΠ, 
συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαίδευση, ψυχολογική υποστή-
ριξη, κοινωνικές εκδηλώσεις, επιστημονικές ημερίδες, εκδίδει ε-
νημερωτικά έντυπα και τριμηνιαίο περιοδικό. Η Πρόεδρος του 
Συλλόγου, Βασιλική Μαράκα, περιγράφει ημέρες που σε έναν 

μικρό χώρο αναγκάζονταν να συγκεντρωθούν περισσότερα από 
200 άτομα, όλα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. 
Λίγο πιο κάτω, εντός των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Ελλη-
νικού «Γήπεδο softball» Ολυμπιακά Ακίνητα, συναντά κανείς το 
σχολείο του σωματείου «Νίκη - Victor Artant», όπου τα παιδιά με 
αναπηρία μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα ειδικά 
διαμορφωμένα στις ανάγκες τους, να μάθουν και να εξελίξουν 
γνωστικές δεξιότητες και να ψυχαγωγηθούν μέσα από ένα εύρος 
δραστηριοτήτων κατάλληλων για εκείνα. «Η πυξίδα μας κάποια 
στιγμή μας έδειξε το Ελληνικό πριν περίπου 15 χρόνια. Tείχη γύρω μας 
πάρα πολλά, έπρεπε πρώτα να τα ρίξουμε ώστε ο χώρος να μετατρα-
πεί σε σχολείο. Όλα κυλούσαν δύσκολα, ο δρόμος γινόταν όλο και πιο 
μακρύς, όταν μας ανακοινώθηκε ότι σε λίγο ο χώρος θα πάψει να είναι 
αυτό που ήταν», αναφέρει ο Πρόεδρος του «Νίκη - Victor Artant» 
Ευάγγελος Σμπράος εξηγώντας ότι ο χώρος έχει διαμορφωθεί 
με έξοδα του Συνδέσμου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατά το 
δυνατόν προσιτός και λειτουργικός, και συνεχίζει: «“Τι θα κάνουμε 
τώρα;” μας ρωτούν τα παιδιά».
Σε αυτό το σημείο της πόλης υπάρχουν άνθρωποι που προσπα-
θούν να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα και τη ζωή των 
συνανθρώπων μας με αναπηρία. Δεν αξίζει να έχουν τουλάχιστον 
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες;

Οι προδιαγραφές του πρώτου κτιριακού 
συγκροτήματος για ΑμεΑ

Το νέο κτίριο εντός του Ελληνικού, όπου θα στεγαστούν τα σωμα-
τεία Αμυμώνη, Ερμής, Νίκη - Victor Artant, καθώς και ο Σύλλογος 
Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, διακρίνεται για τον πρωτο-
ποριακό, «πράσινο», βιώσιμο σχεδιασμό του, ενώ το κόστος για 
την ανέγερση του κτιρίου, ύψους 15 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνει 
αποκλειστικά η Lamda Development. Το οικόπεδο στο οποίο θα α-
νεγερθεί το κτιριακό συγκρότημα έχει έκταση 7.500 τ.μ., πρόσωπο 
σε παράδρομο της Βουλιαγμένης και απέχει μόλις 200 μ. από τον 
σταθμό μετρό της Αργυρούπολης. 

Οι τέσσερις βασικοί άξονες στους οποίους βασίστηκε ο σχεδιασμός 
του κτιρίου είναι η φροντίδα, η εκπαίδευση, η κοινωνικοποίηση και 
η συμμετοχή στις συλλογικές δράσεις. Στόχος είναι η δημιουργία ε-
νός κτιρίου ενταγμένου στον κοινωνικό ιστό που θα ενθαρρύνει τις 
κοινωνικές δράσεις των παιδιών. Οι άνθρωποι αυτοί δεν χρειάζο-
νται ακόμα ένα κτίριο αλλά ένα μέρος που θα τους προσφέρει ένα 
νέο τρόπο ζωής, πιο ποιοτικό, πιο εύκολο, πιο ανοιχτό, περισσότε-
ρο εξωστρεφή, που θα κάνει καλύτερη την καθημερινότητά τους.
Περισσότερο από 50% της έκτασης εστιάζει στο «πράσινο» με τη 
φύτευση 12.000 νέων φυτών, εκ των οποίων 140 υψηλά δέντρα 
της ελληνικής χλωρίδας. Οι κήποι θα είναι διαδραστικοί, θα μπο-
ρούν τα παιδιά να καλλιεργούν, να συνεργάζονται, να μαζεύουν 
φρούτα και λουλούδια. «Είναι κήποι αφιερωμένοι στη χαρά και την 
απόλαυση της περιήγησης και δίνουν τη δυνατότητα σε συμπολίτες 
μας με αναπηρία να αισθανθούν και να νιώσουν ό,τι δίνει η σχέση 
μας με τη φύση», αναφέρει ο Αντώνης Σκορδίλης, Δρ. Οικολογίας 
Φυτών Πανεπιστημίου Αθηνών και Αρχιτέκτονας Ecoscapes - Αρχι-
τεκτονική Τοπίου.
Την πρωτοβουλία χαιρέτισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου, τονίζοντας ότι: «Η απόφαση της Lamda 
Development να προχωρήσει, με δικές της δαπάνες, στην ανέγερση 
ενός πρωτοποριακού κτιριακού συγκροτήματος στον χώρο του πρώην 
αεροδρομίου για τη στέγαση όλων αυτών των συλλόγων, αποτελεί 
σημαντικό βήμα τόσο για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας και τις 
οικογένειές τους που συμπάσχουν, όσο και για την ορθή αξιοποίηση 
της περιοχής, προς όφελος πάντα της ελληνικής κοινωνίας».
Εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, η υφυπουργός Πρόνοιας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε: «Είμαστε 
πλέον έμπρακτα στην εποχή που η συμπεριληπτικότητα είναι ανα-
γκαία όχι μόνο ως ανθρωπιστικό μοντέλο που μας υπαγορεύουν ηθικοί 
κανόνες, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση κοινωνικής ανάπτυξης και 
οικονομικής προόδου». Ο CEO της Lamda Development, Οδυσσέας 
Αθανασίου, δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία της εταιρείας: 
«Αποφασίσαμε για λόγους συμβολικούς, αλλά και ουσιαστικούς, ότι 
αυτό το κτίριο για ΑμεΑ είναι το πρώτο από το οποίο θα ξεκινήσουμε τα 
έργα εντός του Ελληνικού».   A

↘

↘
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μάνα του, όταν τον άκουγε να λέει «εγώ 
μία μέρα θα γίνω μεγάλος», έλεγε «το 

παιδί μου είναι τρελό», πού να το πι-
στέψει σε εκείνες τις δύσκολες επο-
χές, σε ένα σπιτάκι στο Περιστέρι, να 
ακούει ένα παιδί να της λέει ότι θα το 

μάθει όλη η Ελλάδα. Πού να ήξερε ότι 
το παιδί της έλεγε την αλήθεια, πού να 

καταλάβει το ταλέντο του, η άμοιρη γυναί-
κα! Χωρίς να το καταλάβει, του είχε κολλήσει τη ρετσινιά 
και όταν οι συγγενείς μαζευόντουσαν στην αυλή η μάνα 
του έλεγε στις θείες «το παιδί μου είναι τρελό»!

Ο Γρηγόρης ξεκίνησε με κιθάρα, είχε μία παλιά κιθάρα στο 
σπίτι, τότε συνήθιζαν να κάνουν καντάδες στις γειτονιές που 
μεγάλωσε στο Περιστέρι. Το μπουζούκι το λάτρευε, ήταν ε-
ξαιρετικός σολίστας και βασικά ποτέ δεν το άφησε παρά όταν 
πλέον έκανε σόλο καριέρα σαν τραγουδιστής. Όλες τις ώρες 
έπαιζε μπουζούκι και πάντα έλεγε ότι δεν βλέπει πλέον κανένα 
τραγούδι παιγμένο με μπουζούκι σαν τα παλιά λαϊκά, αλλά σαν 
γλυκανάλατες σκιές από το παρελθόν. Και πού να ζούσε τώρα! 
Λίγο πριν φύγει από τη ζωή είχε σπάσει την τηλεόραση με αυτά 
που άκουγε. Αυτό που με εξοργίζει εμένα είναι ότι σαν Ελλάδα 
δεν έχουμε κρατήσει την παράδοσή μας, το στίγμα μας, γιατί με 
τον Μίκη, το συρτάκι, το μπουζούκι μάς έμαθε όλος ο κόσμος. 
Οι νέοι καλλιτέχνες  κάνουν μουσική και προσέχουν να μην 

ο σερ του ελληνικού 
τραγουδιού

Μπιθικώτσησ
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Ο γιος του σπουδαίου συνθέτη και τραγουδιστή, Γρηγόρης 
Μπιθικώτσης και αυτός, όπως και ο εγγονός, μιλάει για τη ζωή 

του πατέρα του, τον ρόλο της μητέρας, το πώς μπήκε κι εκείνος στο 
τραγούδι, για τους μεγάλους της εποχής και για το σήμερα. 
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Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μίκης Θεοδωράκης, 
Μελίνα Μερκούρη, Ζιλ Ντασέν 

Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Βασίλης Τσιτσάνης, 
Μίκης Θεοδωράκης 



έχει µπουζούκι γιατί, αν έχει, δεν θα παιχτεί στα ραδιόφωνα. 
Έχουµε φτάσει σε τέτοιο σηµείο, κι αν για κάτι λατρεύω την 
Ιταλία και τους Ιταλούς είναι γιατί έχουν κρατήσει τη µελωδία 
τους, την εκφραστικότητά τους και τη µουσική τους, ενώ αυτό 
που έχουµε κρατήσει εµείς είναι ένα µπασταρδεµένο κατα-
σκεύασµα. Ο Μπιθικώτσης αδιαφορούσε για τις ετικέτες. Πώς 
είναι δυνατόν το «Ένα αµάξι και ένα άλογο» να είναι άτεχνο και 
το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» να είναι έντεχνο; Η «Φραγκοσυ-
ριανή» του Μάρκου Βαµβακάρη είναι έντεχνο, λαϊκό, άτεχνο; 
Αυτές οι καρτέλες που έχουν βάλει εξυπηρετούν οµάδες αν-
θρώπων οι οποίοι, αν δεν µπουν αναγκαστικά σε µία τέτοια 
κατηγορία, δεν µπορούν και να υπάρξουν– και προσωπικά τις 
απεχθάνοµαι. Αν και ακούω τα πάντα και πετάω ό,τι δεν µου 
κάνει, τις ταµπέλες δεν τις παραδέχοµαι.

Από όλους τους τραγουδιστές είχε απαιτήσεις ο πατέρας 
µου, δεν θα έκανε εξαίρεση µε τον γιο του. Επειδή πολύ αγα-
πούσε το τραγούδι και ζυµώθηκε µέσα σε αυτό, ήθελε να α-
κούει καλούς τραγουδιστές, ολοκληρωµένους καλλιτέχνες 
και δεν µπορούσε να συµβιβαστεί µε το λίγο, οπότε γιατί να 
συµβιβαστεί µε εµένα; 

Ήταν ο πιο γλυκός πατέρας που θα µπορούσες να φαντα-
στείς, ένας άνθρωπος ευαίσθητος, καλοσυνάτος, δοτικός µε 
όλο τον κόσµο, ο πιο απλός των απλών. Ταυτόχρονα, είχε ε-
πενδύσει στο κεφάλαιο άνθρωπος, γιατί είχε µεγαλώσει πολύ 
δύσκολα οικονοµικά, µέσα στην Κατοχή, είχε ταλαιπωρηθεί 
στη ζωή του µέχρι να φτάσει να γίνει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης 
που ήξεραν όλοι. 
∆εν περιγράφεται η αγάπη που έχω πάρει από αυτόν, η αδυ-
ναµία που είχαµε ο ένας για τον άλλον! Είχαµε µία σχέση σαν 
δυο καλοί φίλοι εκτός από αυτή του πατέρα και γιου. Γύρναγε 
σπίτι, έπιανε το µπουζούκι και εγώ ήµουν πάντα δίπλα του να 
τον περιµένω! Μου έλεγε «φέρε µου ένα τσιγάρο», γιατί το είχε 
απαγορεύσει ο γιατρός και κάπνιζε κρυφά! Καπνίζαµε παρέα 
ενώ έπαιζε εκείνος µπουζούκι κι εγώ πιάνο. Κρατώ τις µνήµες 
που τραγουδούσαµε, όπως και τη φροντίδα του, που µέχρι και 
τρία χρόνια πριν φύγει από τη ζωή µού έστυβε και µου έφερνε 
τον χυµό βιαστικά για να µη φύγουν οι βιταµίνες! Θέλω να µε 
αξιώσει ο Θεός να δώσω και εγώ στα παιδιά µου την αγάπη που 
πήρα από τους γονείς µου, στον Γρηγοράκη και στη νεογέννη-
τη Μεταξία! Γιατί και η µάνα µου ήταν ένας θησαυρός, στάθηκε 
δίπλα στον πατέρα µου 48 ολόκληρα χρόνια, αγία γυναίκα! 
Όσο και αν ήταν ευαίσθητος  ο πατέρας µου και µε ψυχή µικρού 
παιδιού, από την άλλη ήταν ιδιόρρυθµος άνθρωπος, µε πολλές 
παραξενιές, καλλιτεχνικές και µη, δεν ήταν εύκολο να σταθείς 
πλάι του, και αυτό που υποστηρίζω σήµερα µετά από ό,τι είδα 
και έµαθα είναι ότι πίσω από έναν σηµαντικό άντρα υπάρχει µία 
σπουδαία γυναίκα.

Ήταν µια συγκλονιστική εποχή αυτή που έζησε ο πατέρας 
µου, ο Θεός µοίρασε αµέτρητο ταλέντο σε αυτούς τους αν-
θρώπους απλόχερα χωρίς εκπτώσεις. Ξεκίνησε από ένα µπου-
ζούκι, γράφοντας τραγούδια. Ήταν ένας σπουδαίος συνθέτης 
κι επειδή δεν είχε ανακαλύψει ότι τραγουδάει, αρχικά έδινε 
τραγούδια και έπαιζε µπουζούκι. «Γεννήθηκες για την καταστρο-
φή» ήταν το πρώτο τραγούδι που συνόδεψε µε τη φωνή του 
σε δίσκο. Έτσι ξεκίνησε και αναδείχθηκε. Αλλά το ταλέντο του 
ήταν πηγαίο. Τον ρωτούσαν πώς εσείς, ένας βαθιά λαϊκός καλ-
λιτέχνης, αντιληφθήκατε τα έργα του Θεοδωράκη ή τη µε-
λοποιηµένη ποίηση του Βάρναλη, του Σεφέρη, ποιητών µε 
Νόµπελ. Όταν είχαν πάει µε τον Μανώλη Χιώτη να ακούσουν 
πρώτη φορά τον «Επιτάφιο», είπαν το θρυλικό «θα ξεφτιλιστού-
µε». Ευτυχώς ήταν µες στον δίσκο το τραγούδι «Η Μαργαρίτα η 
Μαργαρώ», που τους ώθησε ώστε να πουν όλον τον «Επιτάφιο» 
και να ξεκινήσει η συνεργασία τους µε τον Θεοδωράκη. Συνερ-
γασία τεράστια που ξεδίψασε µία ολόκληρη Ελλάδα! Ο Γιάννης 
Ρίτσος είπε ότι η φωνή του Μπιθικώτση έλαµψε στη µουσική 
του Θεοδωράκη και η µουσική του Θεοδωράκη έλαµψε µε 
τη φωνή του Μπιθικώτση, και το είπε αυτό και ο Μίκης στην 
αρχαία Ολυµπία που ήµουν παρών σε µία συναυλία µαζί µε τον 
πατέρα µου. «Με τον Μπιθικώτση είµαστε συνέταιροι 50% στη 
ζωή και στον θάνατο». Είχε πηγαίο ταλέντο και ενώ ουσιαστικά 
ήταν αγράµµατος, ήτανε τόσο το ταλέντο του, που µπορούσε 
να σου πει και λαϊκό και ρεµπέτικο και ποίηση και µελοποιηµένη 
ποίηση και δυσνόητα ποιήµατα και να τα αποδώσει µοναδικά! 

Μπιθικώτσης και Καζαντζίδης είναι δύο µεγάλες τραγουδι-
στικές σχολές, ο καθένας στο είδος του γιατί είναι δύο φάροι. Ο 
Στέλιος έχει κάνει τη σχολή του που ακολούθησαν αρκετοί τρα-
γουδιστές, ο Μπιθικώτσης έχει κάνει τη δική του που ακολού-
θησαν τραγουδιστές όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης 
Μητσιάς, ο Αντώνης Καλογιάννης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι 
καλλιτέχνες. Η λέξη «διάδοχος» δεν ξέρω αν ταιριάζει εδώ, 
γιατί ο καθένας από αυτούς έχει τη δική του σηµαντική καριέ-
ρα, οπότε δεν είναι σωστό να τους ονοµάζουµε διαδόχους του 
Μπιθικώτση. Έχτισαν, σπούδασαν και ερµήνευσαν πάνω στην 
ερµηνεία του Μπιθικώτση, όπως έχει πει και η σπουδαία Χα-
ρούλα Αλεξίου όταν ήταν µικρή, ότι η δασκάλα που της έκανε 
µαθήµατα φωνητικής της έλεγε «να ακούσεις τον Μπιθικώτση 
πώς κλείνει τις φράσεις του».

Ξεκίνησα παίζοντας πιάνο και σταµάτησα τις σπουδές του 
πιάνου δύο χρόνια πριν το πτυχίο γιατί κουράστηκα από την 
ατµόσφαιρα του ωδείου, και από κει και πέρα θέλησα να α-
σχοληθώ µε τη σύνθεση. Ήµουν έτοιµος να φύγω στο εξω-
τερικό για σπουδές στα 22 µου χρόνια όταν κάποιος σφύριξε 
στο αυτί του πατέρα µου ότι εγώ τραγουδάω. Βέβαια εγώ δεν 
τραγουδούσα, απλά όταν βρισκόµουν µε φίλους τυχαία και 
αυθόρµητα έλεγα κάποια τραγούδια. Όταν το έµαθε ο πατέρας 
µου ξεκίνησε το βασανιστήριο στο σπίτι. «Να σε ακούσω, αφού 
τραγουδάς πρέπει να σε ακούσω... Εγώ που έχω βγάλει όλη την 
Ελλάδα τραγουδιστές». Είχα τις αντιρρήσεις µου, δεν ήξερα αν 
έχω φωνή, αλλά ο πατέρας µου επέµενε. Το έφερνα βαρέως 
το να εκτεθώ µπροστά του τότε, γιατί, όταν βλέπεις όλη την 
Ελλάδα και πολύ σηµαντικούς καλλιτέχνες να έρχονται στο 
σπίτι και να υποκλίνονται µπροστά του αισθανόµουν φόβο και 
σεβασµό, ένα δέος, έναν δισταγµό, ντροπή, δεν ήξερα τι να 
του πω. Ώσπου µία µέρα σηκώθηκε νευριασµένος και ήρθε στο 
σαλόνι δίπλα στο τζάκι λέγοντάς µου αν δεν σε ακούσω σήµε-
ρα να τραγουδάς, θα σπάσω το µπουζούκι εδώ µπροστά σου. 
Και καθίσαµε εγώ στο πιάνο και ο πατέρας µου στο µπουζούκι 
και µου ζήτησε να πω ό,τι θέλω. Του είπα το «Ένα όµορφο αµάξι 
µε δύο άλογα», µε άκουσε µε το που είπα το πρώτο κουπλέ και 
όταν πήγαινα για το ρεφρέν µε σταµατάει λέγοντας: «Είσαι 
τραγουδιστής! Τόσο απλά! Είσαι!», και έλαµψε το πρόσωπό του. 
Αµέσως ξεκινήσαµε οι δυο µας πρόβες και έζησα ανεκτίµητες 
στιγµές σε ένα  ρεπερτόριο που περιλάµβανε Βαµβακάρη, Τσι-
τσάνη, Χατζή, Ξαρχάκο, Θεοδωράκη. Υπήρξα τόσο τυχερός 
που µαθήτευσα δίπλα του, δεν θα µπορούσα να έχω µεγα-
λύτερη τύχη! Αµέσως µετά αρχίσαµε να κάνουµε συναυλίες 
ανά την Ελλάδα, µαζί και στην οµογένεια. Πρώτη φορά που 
τραγούδησα µαζί του ήταν το 1996 προς '97 στη ∆ραπετσώνα 
σε µία λαοθάλασσα και ενώ στεκόµουν πίσω από τη σκηνή 
ξαφνικά ακούω από το µικρόφωνο «Γρηγόρη, έλα πάνω!». Τα 
έχασα, µου κόπηκαν τα πόδια, ανέβηκα, µε χειροκρότησε ο κό-
σµος, ο πατέρας µου µού ζήτησε να πω ένα τραγούδι, έχασα τη 
γη κάτω από τα πόδια µου και από το ένα είπα τελικά τρία! Μετά 
έκανα να του µιλήσω πέντε µέρες, έτσι ξεκίνησα και από τότε η 
αγάπη µου για τη µουσική δεν έχει σταµατήσει. Κάθε µέρα όλο 
και µεγαλώνει, γιατί όλο αυτό γίνεται καθαρά από αγάπη, δεν 
είναι ένα δικηγορικό γραφείο που έχεις κληρονοµήσει από τον 
µπαµπά σου ή το έχεις και µπορείς ή δεν το έχεις.

Ο Βίρβος ήταν ο νονός µου, ο πατέρας µου µε τον Βίρβο δώ-
σανε πολύ µεγάλες επιτυχίες, µία χρυσή δεκαετία που συνερ-
γάστηκαν όταν απαγορεύτηκε ο Θεοδωράκης επί δικτατορί-
ας. Στη συνεργασία τους ο Μπιθικώτσης ξεδίπλωσε το συνθε-
τικό του ταλέντο, έγραψαν τραγούδια όπως το «Ρίξε µία ζαριά 
καλή», «Ένα όµορφο αµάξι µε ένα αλογο», «Εγνατίας 406», «Του 
Μπελαµή το ουζερί», «Ο κυρ-Θάνος πέθανε παραπονεµένος», 
τεράστιες επιτυχίες. Ο Βίρβος συγκαταλέγεται στους λαϊκούς 
µας ποιητές, µαζί µε τον Λευτέρη Παπαδόπουλο είναι από τις 
πιο σηµαντικές µορφές που πέρασαν, όπως και η θρυλική Ευ-
τυχία Παπαγιαννοπούλου. Από όλα τα πρόσωπα που γνώρισα, 
γιατί υπήρξα τυχερός που κάθε µέρα περνούσαν από το σπίτι 
µας αρκετοί, το µόνο που έχω να πω είναι ότι ήταν σπουδαίοι 
άνθρωποι, είτε ήταν η Αλίκη, η Τζένη, ο Καζαντζίδης, ο Ξαρ-
χάκος, η Μοσχολιού, ο τεράστιος Γιώργος Ζαµπέτας, πάταγαν 
γερά στα πόδια τους και δεν χρειαζόταν να αποδείξουν οτιδή-
ποτε. Εκπλήσσοµαι µε το δήθεν που κυριαρχεί σήµερα, που 
για µισό τραγουδάκι αποκτούν ένα τουπέ, και αναρωτιέµαι τι 
θα έπρεπε να κάνει εκείνο το µεγάλο κεφάλαιο δηµιουργών 
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τότε. Όσο και να έδειχναν πολύπλοκοι ή σύνθετοι με καλλιτεχνικές ιδι-
αιτερότητες, στην προσωπική τους ζωή και στις συναναστροφές τους 
παρέμεναν πραγματικά απλοί.

Πάντα ο πατέρας μου πίστευε ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη δύ-
ναμη από τους άντρες, αγαπούσε πολύ τη γυναίκα, την τραγούδησε και 
την ύμνησε. Ένα από τα πολυαγαπημένα του τραγούδια σε μουσική του 
ίδιου ήταν το «Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία». Ήταν πολύ ευγενικός, 
είχε τακτ, ένας τζέντλεμαν. Ο Ψαθάς το 1961, αρθρογράφος στα «Νέα», 
τον ονόμασε «σερ» και το «σερ Μπιθί» τον συνόδευσε μέχρι το τέλος της 
ζωής του. 

Στην πρώτη συναυλία του αποθεώθηκε παρόλο που στην αρχή τρόμα-
ξε με την επισημότητα της ορχήστρας. Το 1961 στο θέατρο «Κεντρικόν» 
είχε δημιουργηθεί μεγάλη ένταση στα παρασκήνια γιατί οι μουσικοί που 
θα έπαιζαν το βράδυ με τον Μανώλη Χιώτη δεν δέχονταν στο θέατρο να 
παίξουν μαζί του, προφασιζόμενοι ότι ένα βιολί δεν μπορούσε τότε να 
κάτσει δίπλα σε ένα μπουζούκι. Εκεί παρευρίσκονταν ο Θεοδωράκης, ο 
Χατζιδάκις, πρώτη φορά ακούστηκε το «Αητός χωρίς φτερά», παρουσίαζε 
η Μάρω Κοντού την εκδήλωση και όταν βγήκε ο πατέρας μου είδε ξαφ-
νικά ένα θέατρο με κόσμο επίσημα ντυμένο, που την επισημότητά του 
δεν την είχε συνηθίσει και που τον χειροκροτούσε για 10 συνεχόμενα 
λεπτά και έπαθε τρακ. Τον έλουσε κρύος ιδρώτας και, όταν ήταν να πει 
το τραγούδι, τους ζήτησε συγγνώμη, «δεν μπορώ να τραγουδήσω», είπε, 
«είμαι αδιάθετος». Τότε βγήκε η Μάρω Κοντού και ανακοίνωσε ότι ο Μίκης 
Θεοδωράκης θα συνεχίσει και ως τραγουδιστής, στα καμαρίνια του δώσανε λίγο 
ψωμί σαν φάρμακο και βγήκε μετά και τραγούδησε. Αυτό είναι το λεγόμενο θρυλι-
κό τρακ του Μπιθικώτση, το οποίο ο Μποστ το έκανε σκίτσο με την  υποσημείωση 
«Ανωμαλίες της συναυλίας».

Ο Μπιθικώτσης έβγαλε τη Βίκυ Μοσχολιού, που συνάντησε το 1965 στην «Τρι-
άνα» του Χειλά, ένα θρυλικό κοσμικό μαγαζί της εποχής, και είχε πάει η Βίκυ με μία 
ξαδέλφη της για οντισιόν, όπου και την απέρριψαν. Τη συνάντησε στην πόρτα 
κλαμένη και της ζήτησε να την ακούσει, είπε τότε στους κριτικούς «αυτήν κόψατε;» 
και την πήρε κοντά του για έναν χρόνο. Αρχικά έλεγε μισό τραγουδάκι και χτυπού-
σε παλαμάκια δίπλα του στο πάλκο, μαθητεύοντας έτσι όπως κάνανε τα παλιά τα 
χρόνια οι καλλιτέχνες, παρατηρώντας πώς παίρνει ανάσες ο Μπιθικώτσης, και βέ-
βαια το ταλέντο της την έκανε τη σπουδαία τραγουδίστρια που γνωρίσαμε. Μετά 
την πήρε και την πήγε στον Σταύρο Ξαρχάκο που είχε γράψει ένα τραγούδι για την 
ταινία «Λόλα», το «Χάθηκε το φεγγάρι», κι επειδή η Πόλυ Πάνου δεν μπορούσε, το 
είπε η Βίκυ – τη συνέχεια τη γνωρίζουμε. 

Η ζωή του άλλαξε από το 1958, όταν πρωτοτραγούδησε στον «Επιτάφιο» τη 
«Μαργαρίτα Μαργαρώ». Έγινε χαμός στην Ελλάδα και ήταν η αφετηρία μιας μεγά-
λης οικονομικής άνεσης. Οι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής δεν στόχευαν όπως 
σήμερα ίσως να γίνουν πλούσιοι από την τέχνη τους, τα κίνητρά τους ήταν να κα-
ταθέσουν την ψυχή τους και να κάνουν αυτό που ήξεραν καλύτερα. Μπορεί μετά 
τη δόξα να ακολουθεί το χρήμα, αλλά δεν ήταν η επιδίωξή τους. Ο πατέρας μου 
πάντα έλεγε πως ότι είχε κάνει στη ζωή του το είχε κάνει με τον λαιμό του και ήταν 
περήφανος για τη στάση του.

Αυτό που συζητάω με τον γιο μου σήμερα και είναι εντυπωσιακό είναι πώς αυ-
τές οι εργατικές δυτικές συνοικίες, γεμάτες Μικρασιάτες πρόσφυγες, την εποχή 
εκείνη έβγαζαν ανθρώπους με μεγάλα ταλέντα και στο τραγούδι. Προφανώς η 
ανέχεια, η μεγάλη προσπάθεια, ο αγώνας, το γεγονός ότι ήταν άνθρωποι που πει-
νούσαν, που έπρεπε να ζήσουν, έδεσαν συγκλονιστικά με την τέχνη τους. Το ταλέ-
ντο τους τούς συνόδευε, η φτώχεια και ο πόνος το διόγκωσαν. Όποιος τα βρίσκει 
εύκολα δεν έχει το κίνητρο και τη δίψα να κοπιάσει, να εργαστεί σκληρά ώστε να 
αναδείξει τα ταλέντα του. Οι εποχές τότε ήταν εύφορες, έδιναν κίνητρα. Το 1946 
στη Μακρόνησο όταν τον άκουσε η Φρειδερίκη έδωσε εντολή να πάρουν ένα 
καινούργιο μπουζούκι στον στρατιώτη. Τότε ο πατέρας μου έκανε εκεί το στρα-
τιωτικό του και είχε αναλάβει στη λέσχη αξιωματικών της Μακρονήσου και το να 
ψυχαγωγεί τους φαντάρους. Όταν η βασίλισσα πήγε να επιθεωρήσει το τάγμα, 
ρώτησε με τα σπαστά ελληνικά της «τι είναι το μπουζούκι;». Βλέποντας σπασμένες 
τις χορδές, έδωσε τη  διαταγή: «Πάρτε ένα καινούργιο μπουζούκι στον φαντάρο». 

Τη δεκαετία του '50-'60 το μπουζούκι γνώρισε την ακμή του, ενώ πρώτα συν-
δεόταν με παρακμιακές καταστάσεις. Σήμερα δεν υπάρχουν μπουζούκια, δεν 
μπορείς να πεις πάω το βράδυ στα μπουζούκια γιατί αυτό που υπάρχει τα βράδια 
δεν είναι μπουζούκια. Σήμερα πάμε περισσότερο να δούμε παρά να ακούσουμε, 
στα γνωστά μαγαζιά της παραλιακής. Κάποια κουτούκια που έχουνε μείνει είναι 
χρήσιμα γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μας, θέλουμε δεν θέλουμε. Σε όλα αυτά τα 
σχήματα των κλαμπ που υπάρχουν στις μέρες μας μετά τις 02.00 επειδή δεν έχου-
νε και τίποτα άλλο να πούνε ξεκινάνε Καζαντζίδη, Μπιθικώτση, Διονυσίου. 

Ενώ εγώ μεγάλωσα, γαλουχήθηκα μες στη μουσική, ζούσα με νότες μες στο 
σπίτι συνεχώς, τη μουσική την αγάπησα χωρίς να ξέρω ποτέ ότι θα γίνω τραγουδι-
στής. Αλλά και τραγουδιστής να μη γινόμουν δεν υπήρχε περίπτωση να μην ασχο-
ληθώ με οποιαδήποτε μορφή της μουσικής. Όσο περνούσε ο χρόνος το αγαπούσα 
περισσότερο και επειδή ο πατέρας μου με είχε πολύ προστατευμένο δεν είχα δει 
τα άσχημα μονοπάτια που έχει αυτός ο χώρος, γιατί έχει πολλά κακά μονοπάτια, 

αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι θα μπορώ να μπω, ότι γινόμουν ένας τρα-
γουδιστής, η πρώτη του συμβουλή ήταν να έχω γερό στομάχι και πολύ 
υπομονή. Σήμερα, επειδή ξέρω πόσο δύσκολος είναι αυτός ο χώρος, 
όταν με ρωτάνε για το παιδί μου, τον μικρό Γρηγόρη, αν θα ήθελα να 
ασχοληθεί με τη μουσική, ομολογώ δεν το βλέπω πολύ θετικά γιατί ο 
χώρος αυτός είναι πολύ δύσκολος, ψυχοφθόρος, ακραία απαιτητικός 
και πλέον καθόλου αξιοκρατικός. Έχω μία ρομαντική άποψη για τον χώ-
ρο που σήμερα σαπίζει και επιμένω να το βλέπω έτσι, και δεν θα ήθελα 
για το παιδί μου τέτοιο μέλλον για κανέναν λόγο.  Εκτός αν έχει κάποιο 
πολύ μεγάλο ταλέντο, όπου εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά.

Το όνομά μας δεν είναι ένα οποιοδήποτε όνομα. Όταν σε λένε Γρηγό-
ρη Μπιθικώτση και ο πατέρας σου έχει μεγαλώσει τρεις-τέσσερις γενιές 
Ελλήνων κι έχει ριζώσει βαθιά στη μνήμη του Έλληνα, έχει ταυτιστεί με 
τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας μας ως εθνικός τραγουδιστής, 
είναι πολύ δύσκολη η θέση σου και η σύγκριση είναι άδικη, σκληρή. Ο 
κόσμος στην Ελλάδα δεν σταματάει στο ότι είσαι ο γιος του επωνύμου, 
αλλά πάνε παρακάτω, αν είναι καλύτερος από τον πατέρα σου. Σε ο-
ποιαδήποτε σύγκριση θα έρθουμε δεύτεροι, θα χάσουμε, είναι λοιπόν 
άτοπη και κουτή. 

Είχε πει ότι «με τη γυναίκα μου είμαστε είκοσι χρόνια μαζί και ξέρω ότι δεν 
θα με προδώσει ποτέ». Η μητέρα μου θυσιάστηκε για τον πατέρα μου, 
τον είχε πάνω από όλα, τον λάτρευε, τον είχε πάνω κι από τα παιδιά της 
και δεν υπήρχε μέρα μέσα στο σπίτι που να μην το έβλεπες ότι ο πατέ-

ρας μου ήταν εκεί και όλοι οι άλλοι ερχόντουσαν μετά. Τη συμβουλευόταν, ζητού-
σε τη γνώμη της και, αν αρχικά εκείνος δεν τη δεχόταν, μετά από μήνες έβλεπες 
ότι έκανε αυτό που η μητέρα μου είχε πει. Η μητέρα μου ήταν συνειδητοποιημένη 
ως σύζυγος. Στα τόσα χρόνια που ήτανε δίπλα στον πατέρα μου ίσως πήγε στα 
κέντρα που τραγουδούσε πέντε με έξι φορές και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πή-
γαινε ποτέ στα καμαρίνια. Όταν πηγαίναμε παρέα να τον δούμε, θυμάμαι, αν ήθελε 
να του δώσει κάποια ρούχα, έστελνε εμένα στα καμαρίνια για να τα παραδώσω, 
όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι το έκανε γιατί δεν ήθελε να δει κάτι που δεν θα της 
άρεσε κι επειδή είχε τόσο μεγάλη αξιοπρέπεια θα έπρεπε να φύγει. Μου έλεγε 
πάντα «εγώ θέλω τον πατέρα σου να τον θυμάμαι έτσι όπως φεύγει από το σπίτι». Είχε 
κάνει τα θέλω της πίσω προκειμένου να ικανοποιήσει τα θέλω του πατέρα και ό-
λων εμάς των υπολοίπων μετά.

Η εποχή του πατέρα μου έφυγε ανεπιστρεπτί, χάθηκαν οι αξίες, η ηθική έχει 
μείνει πίσω, έχει χαθεί η οικογένεια, οι αρχές. Θυμάμαι τον πατέρα μου που αν 
δεν τρώγαμε μαζί το μεσημέρι γινόταν Τούρκος. Η ώρα του φαγητού ήταν μια 
ιερή ώρα. Τώρα οι οικογένειες δεν βρίσκονται, δεν συνομιλούν, δεν ανταλλάσ-
σουν απόψεις, δεν ακούν το παιδί, το παιδί δεν ακούει τους γονείς, δεν έχουμε 
ανταλλαγή. Έχει χαθεί, επίσης, η κοσμική Αθήνα που για να πάει θέατρο ή να βγει 
έξω η γυναίκα φορούσε μία όμορφη τουαλέτα, ο άντρας ντυνόταν επίσημα. Αυ-
τή η φινέτσα που βλέπεις στον ελληνικό κινηματογράφο, η βραδινή τουαλέτα, 
το κουστούμι, το μαντιλάκι, το σμόκιν, η γραβάτα που φορούσαν για να πάνε να 
δουν ένα πρόγραμμα χάθηκε. Είμαστε σε μία άλλη εποχή, ο ρομαντισμός έχει 
πάει περίπατο, όλα γίνονται γρήγορα, ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και οι 
προσπάθειες  αναφοράς στο παρελθόν είναι δήθεν. Τότε ήταν γνήσιο, τώρα πρέ-
πει να το προσπαθήσεις, ό,τι προσπαθείς για να συμβεί, δεν είναι και αληθινό. Οι 
γειτονιές, ο τρόπος που συμπεριφέρονταν ο κόσμος, που έψαχναν ακόμα και για 
δουλειά, ήταν κάτι άλλο. Αναρωτιέμαι αν ο Μπιθικώτσης σήμερα ήταν 40-45 ετών 
και υπήρχε και ένας Μίκης σήμερα 40-45 ετών και έπρεπε να βγάλουν τραγούδια, 
άραγε τι θα έγραφαν, ποιος θα τα άκουγε, αν έβγαινε σήμερα ένα «Άξιον Εστί», το 
οποίο απευθυνόταν στον Έλληνα που δεν είναι πια στο δρόμο αλλά στον καναπέ. 
Η αίγλη των δεκαετιών '60-'70 δεν επαναλαμβάνεται, η στιβαρότητα των Ζορμπά, 
Παπαγιαννοπούλου, Μπιθικώτση δεν γίνεται να υπάρξει. 

«Όταν φύγω από τη ζωή θέλω κάποιος Γρηγόρης να γυρίζει πάντα στο σπίτι», έ-
λεγε, γι’ αυτόν τον λόγο μού έδωσε το όνομά του. Άκρως συγκινητικό, αποδεικνύ-
ει το μέγεθος της αδυναμίας που μου είχε. Εγώ με τη σειρά μου έβγαλα τον γιο μου 
Γρηγόρη, το όνομα του παππού του δηλαδή, αλλά με αυτό που έκανε κατάφερε το 
όνομα Γρηγόρης Μπιθικώτσης να μη χαθεί ποτέ, να διαιωνιστεί στον χρόνο.

Με τον Λάνθιμο ήμασταν συμμαθητές, καθόταν μπροστά μου, ήταν πολύ αξιόλο-
γος και καλοπροαίρετος. Από τότε έβλεπες ότι μπορεί να κάνει πολύ σπουδαία πράγ-
ματα, όσοι τον ζήσαμε από κοντά τον αγαπάμε πολύ. Όχι γιατί έγινε τώρα ο Λάνθιμος, 
αλλά γιατί ήταν πάντα ένα πολύ ευγενικό, γλυκομίλητο και αξιόλογο άτομο.

Φέτος είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μπιθικώτση και ετοιμάζουμε συ-
ναυλίες για να τον τιμήσουμε. Ο στόχος μας είναι να πάμε όπου υπάρχει  Έλληνας. 
Οι συναυλίες γίνονται για τους παλιότερους, να  θυμηθούν όλο αυτό που έζησαν 
και αγάπησαν, αλλά και για να μάθουν οι νεότεροι από πού ερχόμαστε, ποιοι ή-
μασταν, τις ρίζες μας, γιατί θεωρώ απαράδεκτο να ρωτάς ένα παιδί 14 χρόνων ή 
κάποιον έφηβο αν ξέρει κάτι από Μάνο Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, και να μην ξέρει. 

Αισθάνομαι τυχερός στην προσωπική μου ζωή που έχω βρει το λιμάνι μου, τη 
σύζυγό μου Ελένη, και έχουμε δημιουργήσει μία αρμονική και ενωμένη οικογέ-
νεια. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός άντρα, άσχετα από τις επαγγελ-
ματικές του επιτυχίες, είναι το γαλήνιο σπιτικό με σωστά μεγαλωμένα παιδιά. A

Θυμάμάι τον 
πάτέρά μου 
που, άν δέν 

τρώγάμέ μάζι 
το μέσημέρι, 

γινοτάν τουρ-
κοσ. η ώρά 

του φάγητου 
ητάν μιά ιέρη 
ώρά. τώρά οι 
οικογένέιέσ 
δέν βρισκο-

ντάι, δέν 
συνομιλουν, 
δέν άντάλ-

λάσσουν άπο-
ψέισ, δέν ά-

κουν το πάιδι, 
το πάιδι δέν 
άκουέι τουσ 
γονέισ, δέν 

έχουμέ 
άντάλλάγη. 
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ΕΠΙΜΕ ΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡ ΩΜΑΤΟΣ Θ ΩΜΑ Σ Κ.  Ε ΥΘΥΜΙΟΥ

ON THE ROAD AGAIN

>>

AV

Το έχουµε ξαναγράψει. Το γνωρίζουµε. Όλοι µας. 
Μα χρειάζεται να τονίζουµε διαρκώς τη σπανιότητα 
των αγαθών που έδωσε στην ανθρωπότητα η εφεύ-
ρεση του αυτοκινήτου. Όσο και να τη συγκρίνουµε 

µε κορυφαίες εφευρέσεις, αυτή του αυτοκινήτου ξεχωρίζει ως 
προς τη διαχρονικότητα στον τοµέα των χρηστικών εφευρέ-
σεων. Στο διαρκές ανά τις γενιές ερώτηµα: «Ποιες τεχνολογίες 
ή εφευρέσεις είναι οι πιο σηµαντικές για την καθηµερινότητά 
σας;» πάµπολλοι θα έλεγαν ότι το αυτοκίνητο είναι µία από τις 
µεγαλύτερες και πιο σηµαντικές στην ανθρώπινη ιστορία.

Το αυτοκίνητο άλλαξε πολλά πράγµατα σε ολόκληρο τον κόσµο 
– αλλαγές στη βιοµηχανία, την τεχνολογία, την καθηµερινή 
ζωή. Η αυτοκινητοβιοµηχανία έγινε µία από τις πρώτες βιοµη-
χανίες που χρησιµοποίησαν τη γραµµή συναρµολόγησης. Το 
αυτοκίνητο έδωσε στους ανθρώπους περισσότερη προσωπική 
ελευθερία και πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και υπηρεσίες. Ο-
δήγησε στην ανάπτυξη καλύτερων δρόµων και συγκοινωνιών. 
Γραµµές παταγωγής και νέες θέσεις εργασίας αναπτύχθηκαν 
για να καλύψουν τη ζήτηση για ανταλλακτικά αυτοκινήτων 
και καύσιµα. Αυτά περιελάµβαναν πετρέλαιο και βενζίνη, κα-

ουτσούκ και µετά πλαστικά. Υπηρεσίες όπως βενζινάδικα και 
µικροµάγαζα εµφανίστηκαν.

Το αυτοκίνητο έδωσε στους ανθρώπους πρόσβαση σε θέσεις ερ-
γασίας, µέρη για να ζήσουν και υπηρεσίες. Συνέβαλε στην άνοδο 
των δραστηριοτήτων αναψυχής. Προσέφερε τη χαρά του µηχα-
νοκίνητου αθλητισµού, ενώ µε τον ελεύθερο χρόνο ήρθαν νέες 
υπηρεσίες που περιελάµβαναν µοτέλ, ξενοδοχεία, πάρκα ανα-
ψυχής, εστιατόρια και γρήγορο φαγητό. Το αυτοκίνητο έφερε ε-
πίσης νέους νόµους που αφορούσαν χαρακτηριστικά ασφαλείας 
όπως ζώνες ασφαλείας, κανόνες αυτοκινητοδρόµων και άδειες 
οδήγησης. Και αν το αυτοκίνητο κατηγορήθηκε για το ότι µέσω 
των καυσαερίων προξένησε βλάβη στο περιβάλλον, σε µία επο-
χή εµπορευµατοποίησης των ενοχών, και πριν «οι αναµάρτητοι 
πρώτοι τον λίθον βαλέτω», ας αναλογιστούµε τι έχει προσφέρει 
στην ανθρωπότητα. Για αρχή, αυτό.

Ως συνειδητοποιηµένος automobile aficionado, σας προσκαλώ 
να αξιοποιήσετε τις αρετές του αυτοκινήτου. Με σεβασµό, α-
σφάλεια, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και όρεξη για ταξίδια. 
Γιατί εκεί κρύβεται το µυστικό του…

Æï áùôïëÝîèôï ðáòáíÛîåé íÝá áðÞ ôé÷ íåçáìàôåòå÷ ëáé ðéï óèíáîôéëÛ÷ åæåùòÛóåé÷ óôèî áîõòñðéîè éóôïòÝá!

E D I T O R I A L

↘
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Mercedes-Benz Ûøåé ëìèòïîïíéÀ, κύρος, 
ταλέντο και µεγάλη εµπειρία υπέρ 
της. Και πολλοί αγοραστές αυτοκινή-
του δεν διατείνονται απλά, αλλά δι-

ατρανώνουν ότι η κατοχή µιας Mercedes-Benz 
είναι ένα σηµάδι ότι τελικά τα κατάφεραν στη ζωή 
τους. Θεωρείται µία από τις πιο φιλόδοξες µάρκες 
µεταξύ των µεγαλύτερων αυτοκινητοβιοµηχανι-
ών του κόσµου ακόµη και από αγοραστές πολυτε-
λών αυτοκινήτων που προτιµούν αυτοκίνητα από 
τους ανταγωνιστές της. Αυτό µεταφράζεται σε 
σεβασµό. Σε εκτίµηση. Αλλά και σε αναγνώριση.
Οι λάτρεις του αυτοκινήτου γνωρίζουν ότι τίπο-
τα δεν ξεπερνά την εµπειρία της οδήγησης µιας 
Mercedes-Benz. Σε όλα τα µοντέλα της, είτε πρό-
κειται για τα πολυτελή S-Class Cabriolets είτε για 
τα πανίσχυρα off-roaders της G-Class είτε για τα 
executive sedans, υπάρχουν ορισµένα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσµατα που υπογραµµίζουν τη χα-
ρακτηριστική εµπειρία Mercedes-Benz. Για την 
κατανόηση των παραπάνω, αρκεί να ρίξουµε µια 
µατιά στα χαρακτηριστικά που κάνουν τα µοντέ-
λα της Mercedes-Benz να πάρει το στέµµα µετα-
ξύ των οµολόγων της στην premium κατηγορία: 
πολυτέλεια, επιδόσεις, διαχρονική αισθητική, 
κορυφαία ασφάλεια, ποιότητα κατασκευής.
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Η Mercedes-Benz κατασκευάζει ίσως τα πιο προηγµένα, 
πολυτελή και προσανατολισµένα στις επιδόσεις αυτο-
κίνητα στον πλανήτη, και αυτή η κατάσταση δεν είναι 
τυχαία. Έχουν κυκλοφορήσει καινοτόµα και τεχνολογικά 
πρωτοποριακά οχήµατα από τότε που ο Karl Benz παρου-
σίασε αυτό που θεωρείται το πρώτο βενζινοκίνητο αυτο-
κίνητο το 1886. Το τρίτροχο όχηµα µε τον κινητήρα πίσω 
άλλαξε για πάντα την ανθρώπινη µεταφορά και προµή-
νυε την έλευση των πρωτοπόρων αυτοκινήτων που η 
Mercedes συνεχίζει να παράγει µέχρι σήµερα. 
Και κάνει καλά και πράττει ορθότατα που φροντίζει να µας 
θυµίζει την πορεία της. Για το ποια είναι και πώς έφτασε 
µέχρι εδώ. Αλλά –και το κυριότερο– πού σκοπεύει να πάει 
στο µέλλον. Κάτι τέτοιο που συµβαίνει και στην πόλη µας!
Με µία εντυπωσιακή εκδήλωση την Παρασκευή 6 Μαΐου, 
στο Golden Hall στο Μαρούσι, η Mercedes-Benz Ελλάς 
έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων της Έκθεσης «PAST 
TO THE FUTURE». Μίας έκθεσης που µας ταξιδεύει από 
τις στιγµές - σταθµούς της µάρκας που εφηύρε το αυτο-
κίνητο και ορίζουν την αυτοκίνηση ως σήµερα, µέχρι τα 
ξεχωριστά αυτοκίνητα που πρόκειται να αποτελέσουν τα 
κλασικά του µέλλοντος.

Πλήθος καλεσµένων, συνεργάτες της εταιρείας, εκπρό-
σωποι των media αλλά και φίλοι της µάρκας τίµησαν τη 
Mercedes-Benz Ελλάς µε την παρουσία τους και απόλαυ-
σαν ένα όµορφο βράδυ γεµάτο λάµψη, οµορφιά και ι-
στορία. Στην εκδήλωση, οι παρευρισκόµενοι είχαν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους της Έκθεσης και 
τα οχήµατα που την κοσµούν, ενώ απόλαυσαν ένα φα-
ντασµαγορικό show στον εξωτερικό χώρο του εµπορικού 
κέντρου Golden Hall.

Το ιστορικό ταξίδι ξετυλίγεται µέσα από επιβλητικά 
installations στον εξωτερικό χώρο του εµπορικού κέ-
ντρου Golden Hall και ξεκινά από την ίδια την εφεύρεσή 
του, το τρίτροχο όχηµα Patent-Motorwagen που κατα-
σκεύασε ο Carl Benz και κατοχύρωσε το 1886, φτάνοντας 
ως το µέλλον – έως τη νέα Mercedes-Maybach GLS, την 
ολοκαίνουρια Mercedes-AMGSL και τα αµιγώς ηλεκτρικά 
µοντέλα EQB, EQE, και τη ναυαρχίδα των ηλεκτρικών της 
µάρκας EQS. Επιπλέον, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότη-
τα να συµµετέχουν σε interactive δράσεις, όπως το QR 
Code & InstantWin, όπου µπορούν να σκανάρουν µε το 
κινητό τους τα QR σηµεία της έκθεσης και να δουν πληρο-
φορίες για σηµαντικά πρόσωπα, γεγονότα και µοντέλα, 
µπαίνοντας σε instant ηλεκτρονική κλήρωση για να κερ-
δίσουν δώρα από τη Mercedes-Benz Ελλάς, ενώ επίσης 
µπορούν να συµµετέχουν στο «Mercedes-Benz Quiz», ένα 
διαδραστικό παιχνίδι µε ερωτήσεις σχετικά µε τη µάρκα. 

Κατά τον χαιρετισµό του, ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της Mercedes-Benz Ελλάς, Γιάννης Καλλίγε-
ρος, τόνισε: «Η Mercedes-Benz, ο εφευρέτης της αυτοκί-
νησης, έχει ιστορία στο να γράφει ιστορία, δηµιουργώντας 
αυτοκίνητα και αναπτύσσοντας τεχνολογίες που αφήνουν 
το σηµάδι τους στον χρόνο. Εδώ και 136 χρόνια το πάθος της 
εταιρείας να καινοτοµεί και να εξελίσσεται παραµένει αµεί-
ωτο και αυτό αποτυπώνεται µε σαφήνεια στην Έκθεση “PAST 
TO THE FUTURE” που όλοι εµείς στη Mercedes-Benz Ελλάς 
οργανώσαµε για το ελληνικό κοινό. Ένα ταξίδι από το πρώτο 
αυτοκίνητο που εφηύρε ο Carl Benz το 1886 και έχουµε τη 
χαρά να φιλοξενούµε εδώ, στο σήµερα, µε ολοκαίνουρια 
µοντέλα που κάνουν την πρώτη τους εµφάνιση στη χώρα 
µας, έως το µέλλον, µε τις ανατρεπτικές ιδέες της µάρκας 
για την αυτοκίνηση. ∆ιότι, για τη Mercedes-Benz, η διαρκής 
αναζήτηση και πραγµατοποίηση νέων ιδεών υπήρξε πάντα 
η κινητήριος δύναµη για τα µεγάλα επιτεύγµατά της».
Αναρωτηθήκαµε πριν «πού σκοπεύει να πάει στο µέλ-
λον»… Κοιτώντας στο παρελθόν, γνωρίζουµε. Στο απε-
ριόριστο σύµπαν. Εκεί που το «άστρο» της συναντά τα 
υπόλοιπα αστέρια: στον άπειρο ουρανό. Με λίγα λόγια, η 
χρονική βόλτα στα εκθέµατα της Αθήνας καταγράφει την 
αέναη πορεία της Mercedes στο µέλλον. Μοιραστείτε αυ-
τήν την εµπειρία µαζί της, αξίζει! Σας το υπογράφουµε! ●

Η

T E S T  D R I V E

MERCEDES-BENZ 
Η Αθήνα πρωτοστατεί 

με το «Past to the future»

Η Mercedes-Benz µπορεί να 
καυχιέται ότι έδωσε στον κόσµο 
το πρώτο αυτοκίνητο παραγω-
γής. Εδώ και δεκαετίες είναι ένας 
καινοτόµος, ένας αδυσώπητος 
κυνηγός της ποιότητας και 
της µηχανικής αριστείας.
Της  Λυδίας Αλικάκου

AV
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Η Έκθεση 
«PAST TO THE 
FUTURE» είναι 

ανοιχτή προς 
όλους τους φίλους 
του αυτοκινήτου 
έως τις 14 Μαΐου 
2022 στον εξωτε-

ρικό χώρο του 
εµπορικού 

κέντρου Golden 
Hall στο Μαρούσι, 
µε ώρες λειτουρ-
γίας από τις 10.00 
έως τις 21.00 και 
είσοδο ελεύθερη. 
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òéî áðÞ äùÞíéóé áéñîå÷, το 
1770, και για πρώτη φορά οι 
τροχοί της πρώτης µηχανής 
αυτοκινήτου κινήθηκαν, θέτο-
ντας έτσι σε κίνηση ολόκληρη 

την ιστορία του αυτοκινήτου. Ο σχεδια-
στής του και Γάλλος στρατιωτικός µηχανι-
κός, Nicolas Joseph Cugnot, αγνοούσε το 
γεγονός ότι θα γινόταν ο πρώτος οδηγός 
αυτοκινήτου.

Το έργο του Cugnot υποστηρίχθηκε και 
χρηµατοδοτήθηκε µε απόφαση του ∆ού-
κα του Choiseul, ο οποίος ήταν υπουργός 
Πολέµου υπό τον Λουδοβίκο XV, και µε τη 
συµβουλή του στρατηγού Gribeauval, ενός 
κορυφαίου ειδικού στο πυροβολικό. Και 
οι δύο πίστευαν στη µηχανοποίηση των 
στρατών και είδαν στο έργο του Cugnot 
µια λύση στο πρόβληµα της µεταφοράς 
βαρέων κανονιών.
Το Fardier του Cugnot ταξίδευε µε ταχύ-
τητα 4 χλµ./ώρα µε χρόνο κίνησης τα δε-
καπέντε λεπτά. Αλλά στα τέλη του 1770 
ο Cugnot έχασε την οικονοµική του υπο-
στήριξη, µε την αναγκαστική αποχώρηση 
του δούκα του Choiseul και τον υποβιβα-
σµό του στρατηγού Gribeauval. Ελλείψει 
οικονοµικών πόρων, το Fardier ήταν παρ-
καρισµένο στις εγκαταστάσεις του στρα-
τού του Παρισιού. Χωρίς νέους χορηγούς, 
ο Nicolas Joseph Cugnot αναγκάστηκε να 
αναστείλει το έργο του για την ανάπτυξη 
του Fardier του. Η φουτουριστική περιπέ-
τεια του πρώτου αυτοκινήτου καταποντί-

στηκε και σταµάτησε απότοµα και άδοξα.
Ο Nicolas Joseph Cugnot ήταν κάτι περισσότερο 
από στρατιωτικός µηχανικός: ήταν οραµατι-
στής µε µια σειρά από πρωτοποριακές ιδέες. 
Παρά τις αποτυχίες και τις απογοητεύσεις του, 
και χάρη στα λίγα χιλιόµετρα που διένυσε στα 
χειριστήρια του Fardier του, ο Nicolas Joseph 
Cugnot είχε ανοίξει τον δρόµο για τη µεγάλη 
περιπέτεια του αυτοκινήτου. ∆υστυχώς, εντά-
χθηκε στις τάξεις των ανδρών που ήταν πολύ 
µπροστά από την εποχή τους.
Ο Fardier του Cugnot κατάφερε να επιβιώσει 
από τις αναταραχές της ιστορίας και σώθηκε και 
διατηρήθηκε ως εκ θαύµατος. Σήµερα εκτίθε-
ται, από το 1801, στο Conservatoire des Arts et 
Métiers στο Παρίσι.
Στη φετινή Rétromobile, η εταιρεία «Le Fardier 
de Cugnot» παρουσίασε το πρώτο αυτοκίνητο 
σε ζωντανή επίδειξη. Η ιδέα της ανακατασκευής 
ενός αντιγράφου του Fardier de Cugnot προέ-
κυψε το 2007. Αυτό το συναρπαστικό έργο υλο-
ποιήθηκε χάρη στον δήµο του Void-Vacon, όπου 
γεννήθηκε ο Nicolas Joseph Cugnot. Ο δήµαρχος 
André Jannot, και ο  Fabrice Génisson, ένας πτυχι-
ούχος µηχανικός του Arts et Métiers, µε καταγω-

γή από την περιοχή και µια δυναµι-
κή οµάδα εθελοντών από το χωριό, 
δούλεψαν ο καθένας από τη µεριά 
του απρόσκοπτα για να βγει στο 
φως το πρώτο αυτοκίνητο.
Αυτή η ανακατασκευή βασίστηκε 
στην τεχνογνωσία τεχνιτών από 
την περιοχή και έγινε δυνατή χάρη 
στη δέσµευση της σχολής µηχανι-
κών Arts et Métiers Paris Tech.
«Μου άρεσε πάρα πολύ να συµµε-
τάσχω σε αυτή την περιπέτεια µαζί 
µε µερικούς υπέροχους ανθρώ-
πους. Ανησυχούσαµε πολύ µήπως 
το Fardier δεν λειτουργούσε όπως 

θα έπρεπε. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τη 
χαρά µας όταν κινούνταν µε δικά του µέσα και τη 
χαρά του να ταξιδεύουµε για 50 λεπτά χωρίς να 
σταµατήσουµε ή να ανεφοδιάζουµε, ενώ οι ιστο-
ρικοί είχαν αναφέρει 15 λεπτά» δήλωσε ο Francis 
Marsaux, συνταξιούχος τεχνικός συντήρησης. ●

Με το «Le Fardier» ο σχεδιαστής του Γάλλος στρατιωτικός και µηχανικός, Nicolas Joseph 
Cugnot, αγνοούσε το γεγονός ότι θα γινόταν ο πρώτος οδηγός αυτοκινήτου

Του Κωνσταντίνου Λεµονή

Τελικά αυτό ήταν το πρώτο 
αυτοκινούμενο όχημα στον κόσμο 

O Nicolas Joseph 
Cugnot είχε 

ανοίξει τον δρόµο 
για τη µεγάλη 
περιπέτεια του 
αυτοκινήτου. 

∆υστυχώς, εντά-
χθηκε στις τάξεις 
των ανδρών που 
ήταν πολύ µπρο-

στά από την εποχή 
τους.
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την έλευση του ολοκαίνουρ-
γιου Peugeot 308 στα διεθνή 
φόρα. Και η αλήθεια είναι ότι 

η Peugeot είχε πολλά κέφια όταν ενέ-
κρινε τις γραµµές των σχεδιαστών που 
παρουσίασαν τη νέα version του 308. 
Ας το γνωρίσουµε.

D E S I G N 
Η αλλαγή της εµφάνισης του νέου 308 ο-
φείλεται κυρίως στο κατά 5,5 εκ. αυξηµένο 
µεταξόνιο που µεταφράζεται σε µεγαλύ-
τερο µήκος και περισσότερο χώρο στους 
πίσω επιβάτες, ενώ είναι πιο κοντό κατά 2 
εκ. που σε συνδυασµό µε το χαµηλωµένο 
καπό εµπρός εξασφαλίζει την εικόνα ενός 
ακόµα πιο σπορτίφ hatchback. Παράλληλα 
µία πληθώρα αρχιτεκτονικών βελτιώσε-
ων και λύσεων έχουν ως αποτέλεσµα την 
κορυφαία αεροδυναµική απόδοση του α-
µαξώµατος, ενώ φέρει το νέο έµβληµα της 
Peugeot –µόνο η Λεοντοκεφαλή– πάνω σε 

µία ειδική µάσκα που είναι κατασκευασµέ-
νη αποκλειστικά για αυτό. Εµπρός βέβαια 
δεσπόζουν η φωτιστική ταυτότητα της 
µάρκας µε φώτα LED εµπρός και πίσω ό-
πως και τα φώτα ηµέρας σε σχήµα «δόντι 
λιονταριού» εµπρός και οι γνώριµες τρεις 
«νυχιές» πίσω. 
Στο εσωτερικό στο νέο Peugeot 308, το 
γνωστό µας i-Cockpit επανασχεδιάζεται 
και γίνεται απόλυτα εργονοµικό και διαι-
σθητικό στοχεύοντας στην ποιοτική αξιο-
ποίηση του χρόνου σας µέσα στο αυτοκί-
νητο, το γραµµικό ταµπλό σε ξεκουράζει 
και σου δίνει την αίσθηση του µεγάλου 
χώρου, ο νέος ψηφιακός ή ψηφιακός 3D πί-
νακας οργάνων, 10’’ στο ύψος των µατιών 
του οδηγού σε πληροφορεί για τα πάντα, 
ενώ το νέο compact σπορ τιµόνι, µε θερ-
µαινόµενη στεφάνη, συγκεντρώνει όλα τα 
απαραίτητα χειριστήρια για τη λειτουργία 
του ηχοσυστήµατος, πολυµέσων, τηλεφώ-
νου και συστηµάτων υποστήριξης οδήγη-
σης. Τον δικό της σηµαντικό ρόλο παίζει η 

νέα –«κρυµµένη» στο ταµπλό– εύχρηστη 
και πλήρως διαµορφώσιµη κεντρική οθό-
νη αφής 10’’ «multi-window», µε σύστηµα 
infotainment µε φωνητική αναγνώριση. 
Η χωρητικότητα του πορτµπαγκάζ φτάνει 
τα 412 λίτρα και ο αποθηκευτικός χώρος 
κάτω από το δάπεδο τα 28 λίτρα. Με ανα-
διπλωµένα τα πίσω καθίσµατα η µέγιστη 
χωρητικότητα φτάνει τα 1.323 λίτρα. 
Το νέο Peugeot 308 εξοπλίζεται µε πληθώ-
ρα συστηµάτων υποστήριξης οδήγησης 
που φροντίζουν να βελτιώ-
νουν το επίπεδο άνεσης και 
ασφαλείας σας, ειδικότερα, 
µε νέα υψηλής ευκρίνειας 
κάµερα οπισθοπορείας µε 
ορατότητα 180°, τέσσερις 
κάµερες υποβοήθησης στάθ-
µευσης µε ορατότητα 360° 
και έλεγχος τυφλών σηµείων 
µεγάλης απόστασης. Ιδιαί-
τερη σηµασία έχει δοθεί από 
την Peugeot στον τοµέα της 

ΝΕΟ PEUGEOT 308 Δύσκολα αποφεύγεις 
δεύτερη ματιά, 
όταν το πρωτοδείς

«Είναι αλήθεια ότι δεν είναι ένα απλά ένα όµορφο αυτοκίνητο, αλλά το σηµαντικότερο είναι ότι δεν 
µοιάζει µε οτιδήποτε άλλο εκεί έξω, κάτι που το κάνει αυτόµατα πιο ενδιαφέρον»
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

E

συνδεσιµότητας µε εξατοµικευµένες υπη-
ρεσίες σε πραγµατικό χρόνο, µέσω της δω-
ρεάν εφαρµογής My Peugeot.

ª Æ Ã Á  ¢ Ä Ã » Ã
Το νέο Peugeot 308 διατίθεται µε κινητήρες 
εσωτερικής καύσης βενζίνης και πετρελαί-
ου Euro 6 που συνεργάζονται µε χειροκίνη-
τα κιβώτια 6 σχέσεων ή αυτόµατα ΕΑΤ8 σχέ-
σεων. Συγκεκριµένα υπάρχουν για επιλογή 
3-κύλινδροι κινητήρες βενζίνης PureTech 
1.2 λίτρων 110 και 130 ίππων και Diesel, 4-κύ-
λινδροος κινητήρας Blue Hdi 1.5λίτρων 130 
ίππων. Όµως το νέο 308 ως εκπρόσωπος της 
φιλοσοφίας της «δύναµης της επιλογής», 
προσφέρεται και µε 2 Plug-In υβριδικά κινη-
τήρια σύνολα µε ηλεκτροκινητήρα ενσω-
µατωµένο στο κιβώτιο e-EAT8, ήτοι Plug-In 
Hybrid 180 e-EAT8 ( βενζινοκινητήρας Pure 
Tech 150 ίππων και ηλεκτροκινητήρας 110 
ίππων) µε ηλεκτρική αυτονοµία κίνησης 
έως και 70 χιλιόµετρα και Plug-In Hybrid 225 
e-EAT8 (βενζινοκινητήρας Pure Tech 180 ίπ-
πων και ηλεκτροκινητήρας 110 ίππων) µε 
ηλεκτρική αυτονοµία κίνησης έως και 71 
χιλιόµετρα.
Η οδηγική απόλαυση κάνει περισσότερο 
από ποτέ αισθητή την παρουσία της στο 
νέο Peugeot 308, µε υποδειγµατική οδική 
συµπεριφορά, κορυφαίο επίπεδο άνεσης, 
και µοναδική ευελιξία στην πόλη χάρη στην 
ακτίνα στροφής που δεν ξεπερνά τα 10,5 µ., 

ενώ τα επίπεδα πρόσφυσης εί-
ναι πολύ µεγάλα, γεγονός που 
δίνει στον οδηγό την απαιτού-
µενη αυτοπεποίθηση για να 
µπει µε αξιοπρεπή ταχύτητα σε 
έναν δρόµο µε στροφές. 

Æ ¹ » ¶ ª
Το νέο Peugeot 308 είναι διαθέ-
σιµο σε τιµές που αρχίζουν από 
τις 20.900 ευρώ για την έκδοση 
308 1.2 PureTech 110. ●

T E S T  D R I V E

Εντυπωσιακό 
design και 

κορυφαία ποιό-
τητα από το νέο 

Peugeot 308, που 
φέρει και το νέο 

έµβληµα της µάρ-
κας, ενώ η συνο-

λική βελτίωση της 
αρχιτεκτονικής 

αντικατοπτρίζεται 
στους εσωτερι-

κούς χώρους 
και τονίζει το 
υναµισµό του 

νέου µοντέλου. 
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καινοτοµία. Χάρη στην εκτενή ε-
µπειρία στην ανάπτυξη τεχνολογίας 
µπαταριών και στην αποτελεσµατι-
κή διαχείριση της ροής ενέργειας, 
τα αµιγώς ηλεκτρικά οχήµατα της 
Toyota προσφέρουν αξιόπιστη από-
δοση µε εξαιρετική διάρκεια.
Τα αρχικά bZ, που εµφανίζονται 
πρώτα στο νέο bZ4x, προέρχονται 
από τη στρατηγική της Toyota για 
έναν κόσµο «beyond Zero», µε το 
οποίο η εταιρεία στοχεύει σε ακόµα 
περισσότερα από την επίτευξη α-
πλώς µηδενικών εκποµπών. Στόχος 
της είναι ο µετασχηµατισµός της 
εµπειρίας του χρήστη αλλά και της 
ζωής µας συνολικότερα. Την προ-
σπάθειά της αυτή δεσµεύεται να κά-
νει πραγµατικότητα προσφέροντας 
καλύτερη µετακίνηση για όλους. 
Μετακίνηση που όχι µόνο δεν έχει 
εκποµπές αλλά επιδρά και θετικά 
στο περιβάλλον, που δεν γνωρίζει 
περιορισµούς, δεν συναντά εµπό-
δια, που ξεπερνά κάθε προσδοκία.  

Ç B E Y O N D  Z E R O È

Η σειρά αυτοκινήτων bZ αποτελεί ένα ακό-
µα βήµα στις προσπάθειες της εταιρείας 
για ένα βιώσιµο µέλλον, οι οποίες έχουν 
ξεκινήσει από τη µακρινή πλέον δεκαετία 
του ’90 µε το πρώτο υβριδικό Prius. Στόχος 
της εταιρείας είναι να συνεχίσει την προ-
σπάθειά της σε αυτόν τον τοµέα, έως ότου 
καταφέρει να προσφέρει σε κάθε της πε-
λάτη µια ολοκληρωµένη λύση κατάλληλη 
για τον ίδιο, αλλά και για τον πλανήτη µας. 
Μέχρι σήµερα η Toyota έχει αναπτύξει µια 
πλήρη εξηλεκτρισµένη γκάµα µοντέλων 
– Hybrid, Plug-In Hybrid Electric, καθώς 
και οχήµατα κυψελών καύσιµου υδρογό-
νου που, µε την εισαγωγή της σειράς bZ, 
εµπλουτίζεται και µε αµιγώς ηλεκτρικά. Κι 
αυτό γιατί στην Toyota πιστεύουν ότι πρέ-
πει να υπάρχει διαθέσιµη µία γκάµα εναλ-
λακτικών εξηλεκτρισµένων τεχνολογιών, 
προσφέροντας τη δυνατότητα σε κάθε 
πελάτη να επιλέξει το όχηµα που ταιριάζει 
περισσότερο στις ανάγκες του, στη χρήση 
και στις αποστάσεις που διανύει, στο δια-
θέσιµο προϋπολογισµό του, λαµβάνοντας 
πάντα υπόψη και τις διαθέσιµες υποδοµές. 
Πεποίθηση της εταιρείας είναι ότι ο διαρ-

å ðåòéóóÞôåòá áðÞ 25 øòÞîéá 
åíðåéòÝá÷, η Toyota οδη-
γεί τον δρόµο προς ένα 
αποκλειστικά ηλεκτρικό 

µέλλον. Με περισσότερες από 20 
εκατοµµύρια πωλήσεις εξηλε-
κτρισµένων οχηµάτων, η Toyota 
συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετική 

κής εµπλουτισµός των τεσσάρων τεχνολογιών 
ηλεκτροκίνησης µπορεί να ωφελήσει τόσο τον 
πελάτη όσο και το περιβάλλον ακόµα περισσό-
τερο στην πορεία.

Ã  Ã ¢ ¸ ¡ Ã ª  ª Æ Ã  ¶ ¦ ¹ º ¶ Á Æ Ä Ã
Ο οδηγός, αυτή η σύνθετη και πολυποίκιλη έν-
νοια, είναι η βάση της αυτοκίνησης. Τουλάχι-
στον µέχρι και όταν η αυτόνοµη οδήγηση θα 
είναι καθηµερινότητα στον πλανήτη µας, ο οδη-
γός παραµένει σηµείο αναφοράς! Και η Toyota 
το διευρύνει αυτό, τοποθετώντας τους ανθρώ-
πους στην καρδιά της σειράς Toyota bZ. Με τα 
Toyota bZ, η εταιρεία δεν στοχεύει µόνο πέρα 
από τις µηδενικές εκποµπές, αλλά πώς θα µπο-
ρέσει να προσφέρει συνολικά καλύτερη µετακί-
νηση για όλους. Με «όχηµα» τη νέα πλατφόρµα 
EV, στόχος της εταιρείας είναι να κάνει την κινη-
τικότητα προσβάσιµη και διασκεδαστική. ∆εν 
είναι τυχαίο που, σύµφωνα µε την Toyota, η νέα 
πλατφόρµα EV αναπτύχθηκε µε σκοπό να «ζω-
ντανέψει» αξίες όπως το περιβάλλον, το αυτοκί-
νητο, τη σχέση µας µε τους άλλους συνεπιβάτες 
µας, αλλά και την κοινωνία γενικότερα.
Η τοποθέτηση της Toyota είναι ότι δεν αποτελεί 
στόχο µόνο ο µηδενισµός των εκποµπών, αλλά 
και το πώς θα µεγιστοποιηθεί η ενεργειακή απο-
δοτικότητα του οχήµατος. Λαµβάνεται υπόψη 
η ενέργεια που χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο για 
να κινηθεί, συµπεριλαµβανοµένης της ανανεώ-
σιµης ενέργειας, όπως η ηλιακή που αξιοποιεί 
για την παραγωγή ηλεκτρικής µε στόχο τη µε-
γιστοποίηση της αυτονοµίας του οχήµατος. Ως 
µέρος της προσπάθειας της Toyota να µειώσει 
την κατανάλωση ενέργειας και τα απόβλητα, 
τα εξαρτήµατα και τα υλικά της µπαταρίας µπο-
ρούν να αποθηκευτούν για µελλοντική επανα-
χρησιµοποίηση ή ακόµη και να ανακυκλωθούν 
σε νέες µονάδες µπαταρίας.
Αλλά και το ίδιο το όχηµα είναι πολλά παραπάνω 
από ένα απλό µέσο µεταφοράς. Για την Toyota 
λειτουργεί ως ένας έξυπνος «οδηγικός συνερ-
γάτης». Για τον λόγο αυτό τα αµιγώς ηλεκτρικά 
οχήµατα bZ χρησιµοποιούν τα πιο πρόσφατα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά για να παρέχουν 

έξυπνη συνδεσιµότητα, ενώ η ο-
µαλή επιτάχυνση και ο εξαιρετικός 
χειρισµός κάνουν την οδήγηση απο-
λαυστική.
Μετατρέποντας δε τον χώρο του ο-
χήµατος σε ένα περιβάλλον αρµο-
νικής συνύπαρξης που προσφέρει 
ηρεµία από εξωτερικούς θορύβους, 
άνεση και πολυτέλεια, τα οχήµατα 
Toyota bZ θα προσφέρουν ένα εξαι-
ρετικό περιβάλλον για ταξίδια και ό-
µορφες διαδροµές µε οικογένεια και 
φίλους. Που στο κάτω-κάτω είναι το 
ζητούµενο!
Με κινητικότητα µηδενικών εκπο-
µπών και έξυπνη τεχνολογία, σε συν-
δυασµό µε µεγάλη χωρητικότητα 
µπαταρίας και την καλύτερη απόδο-
ση ασφάλειας στην κατηγορία του, 

τα Toyota bZ δηµιουργούν όλες τις προϋποθέ-
σεις για τη µέγιστη ασφάλεια οδηγού, επιβαινό-
ντων, πεζών, άλλων οδηγών, δικυκλιστών κ.ά.

T Ã  Á ¶ Ã  T O Y O TA  B Z 4 X
Είναι ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει σε υπερ-
θετικό βαθµό την παράδοση της Toyota µε την 
αδιαπραγµάτευτη ποιότητα σε όλα τα επίπεδα 
και τη µατιά στο µέλλον. Αµιγώς ηλεκτροκίνητο, 
κατασκευασµένο στη νέα αποκλειστική πλατ-
φόρµα BEV της Τοyota, βασισµένη στη φιλοσο-
φία eTNGA, διαθέτει αυτονοµία έως και 512 χλµ. 
µε απόδοση 14.3 kWh/100 χλµ. Πρόκειται για 
ένα αυθεντικό SUV, µε κορυφαίες στον κόσµο 
off-road ικανότητες τετρακίνησης, υψηλή ποι-
ότητα και αντοχή µπαταρίας, βασισµένη στην 
25ετή εµπειρία της Toyota στη µηχανολογία 
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, και διατίθεται µε 
εγγύηση µπαταρίας 10 ετών ή 1.000.000 χιλιο-
µέτρων. Παρούσα η νέα, ακόµα πιο εξελιγµένη 
γενιά συστηµάτων ασφάλειας και υποστήριξης 
οδηγού Toyota T-Mate, η οποία ενσωµατώνει 
την τρίτη γενιά Toyota Safety Sense (TSS3), ό-
πως και το έξυπνο σύστηµα πολυµέσων Τoyota 
Smart Connect µε πλήθος συνδεδεµένων και 
αποµακρυσµένων λειτουργιών. Το bZ4x αναµέ-
νεται στην Ελλάδα τον προσεχή Ιούνιο. 

¦ ° Ä Ã Ë ª ¹ ° ª ¸

TOYOTA BEYOND ZERO
Ένα ακόμα βήμα στις προσπάθειες 
της εταιρείας για ένα βιώσιμο μέλλον 

M

Με το beyond Zero 
και την έκφανσή 
του στη σειρά bZ, 

η εταιρεία στοχεύει 
σε ακόµα περισ-
σότερα από την 

επίτευξη απλώς µη-
δενικών εκποµπών. 

Στόχος της είναι 
ο µετασχηµατισµός 
της εµπειρίας του 
χρήστη αλλά και 

της ζωής µας 
συνολικότερα.

Τα αρχικά bZ, που εµφανίζο-
νται πρώτα στο νέο bZ4x, 
προέρχονται από τη στρατη-
γική της Toyota για έναν 
κόσµο «beyond Zero», µε το 
οποίο η εταιρεία στοχεύει σε 
ακόµα περισσότερα από την 
επίτευξη απλώς µηδενικών 
εκποµπών
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου
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òéóëÞíáóôå óôï 1971, Þôáî ï ¡Àììï÷ 
äèíïóéïçòÀæï÷ Jacques Chancel 
έκανε στον Jean Bertin την εξής 
ερώτηση: «Αναρωτιέµαι αν, αντί 

να είσαι από το σήµερα, δεν είσαι στην πραγ-
µατικότητα από το µέλλον, και µε αυτό εννοώ 
ότι βρίσκεσαι τροµερά µπροστά από την εποχή 
σου…».
Τον Οκτώβριο του 1973 ο Jean Bertin δήλω-
σε: «Ο υπερπληθυσµός των πόλεων και η κα-
ταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης έχει 
αναδείξει την ανάγκη δηµιουργίας γρήγορων 
µέσων δηµόσιας µεταφοράς µε µη παρεµβατική 
υποδοµή για να αποτρέψουν τα άτοµα από το να 
χρησιµοποιούν τα αυτοκίνητά τους. Τα τρέχοντα 
µέσα µεταφοράς φαίνονται, τις περισσότερες 
φορές, γερασµένα και ακατάλληλα για να εκ-
πληρώσουν την πολιτική του καθαρισµού των 
συµφορηµένων δρόµων των πόλεων». Προσο-
χή: όλα αυτά στο µακρινό 1973. 
Με αυτή τη φιλοσοφία, πριν από 50 χρό-
νια, ο µηχανικός Jean Bertin και η οµάδα 
του σχεδίασαν την ιδέα ενός ελαφρού, α-
πλού, οικονοµικού και πλήρως αυτόµα-
του οχήµατος δηµόσιας συγκοινωνίας: το 
TRIDIM. Το πρωτότυπο, που παρουσιά-
ζεται µε τη µορφή µιας µικρής καµπίνας 
από αλουµίνιο και σύνθετα υλικά, χωράει 
τέσσερις επιβάτες. Αυτό το µικρό όχηµα 
είναι εξ ολοκλήρου αυτόµατο και ταξιδεύει 

µε ταχύτητα κατά µήκος µιας στενής τρο-
χιάς µε ασήµαντο κόστος κατασκευής και 
µηδενικό κόστος συντήρησης, καθώς το 
TRIDIM επιπλέει σε ένα µαξιλάρι αέρα και 
δεν έρχεται ποτέ σε επαφή µε την πίστα. 
Οδηγείται δε από δύο ηλεκτροκινητήρες.

Βαπτίστηκε TRIDIM γιατί ήταν αποτε-
λεσµατικό σε τρεις διαστάσεις: γρήγορο 
όσον αφορά τους χρόνους ταξιδιού, απο-
τελεσµατικό στην κίνηση αφού µπορούσε 
να ταξιδέψει σε κλίσεις έως και 20% και 
πολύ ευέλικτο σε διαδροµές µε στροφές. 
Το TRIDIM είχε λαµπρό µέλλον µπροστά 
του γιατί ήταν γρήγορο, οικονοµικό, αθό-
ρυβο και φιλικό προς το περιβάλλον. Είχε 
προγραµµατιστεί να κατασκευαστεί µια 
έκδοση που θα περιλαµβάνει τρία ή τέσ-
σερα συνδεδεµένα βαγόνια, που θα φι-
λοξενούσαν περίπου εκατό επιβάτες. Ε-
κείνη την εποχή τα µεγάλα έργα του Jean 

Bertin, από τα οποία το πιο γνωστό ήταν το 
Aerotrain, υποστηρίχθηκαν από τον πρό-
εδρο Georges Pompidou, µιας και οι δύο 
άνδρες µοιράζονταν την ίδια αντίληψη για 
ένα φουτουριστικό ιδανικό. Η µοίρα θα 
αποφάσιζε όµως διαφορετικά. Ο θάνα-
τος του Georges Pompidou το 1974 και η 
έλευση του Valéry Giscard d’ Estaing στην 
κεφαλή της χώρας οδήγησαν στην κατάρ-
ρευση αυτών των µεγάλων έργων. Αυτό το 
επεισόδιο αποδείχθηκε µοιραίο για τον 
Jean Bertin, ο οποίος, υποφέροντας από 
ηθική και σωµατική εξάντληση, πέθανε ο 
ίδιος έναν χρόνο αργότερα. 

Τον Φεβρουάριο του επόµενου έτους, η µι-
κρή οµάδα από την εταιρεία L’Association 
des Amis de Jean Bertin, η οποία για πολλά 
χρόνια συνέχισε να διατηρεί αυτήν την έ-
ντονα σύγχρονη κληρονοµιά, θα παρουσι-
άσει το πρωτότυπο TRIDIM σε µια ζωντα-
νή επίδειξη στα µαξιλάρια αέρα, η οποία 
θα ταξιδέψει σε µια διαδροµή 20 µέτρων 
χτισµένη στις εγκαταστάσεις της έκθεσης 
Rétromobile. Οι εθελοντές, έχοντάς το α-
νακτήσει σε κατάσταση πλήρους εγκατά-
λειψης το 1998, αποκατέστησαν πλήρως 
αυτό το πρωτότυπο. Σήµερα, η εµφάνιση 
και τα χρώµατά του κάνουν το TRIDIM να 
είναι ένα σύµβολο της δεκαετίας του 1970.
Σε αυτή την έκθεση που έλαβε χώρα, όπως 
και κάθε άλλη στο Παρίσι, οι επισκέπτες 
µπόρεσαν να ανακαλύψουν τα έργα και τις 
λύσεις που είχε προτείνει ο αείµνηστος 
πρωτοπόρος Jean Bertin για την απορρύ-
πανση του αέρα στις µεγάλες πόλεις. Οι ι-
δέες του όµως παρέµειναν ανεφάρµοστες, 
καθώς θεωρήθηκαν υπερβολικά πρωτοπο-
ριακές εκείνη την εποχή.  A

B

F U T U R E

Το παρελθόν φλέρταρε 
με το μέλλον από παλιά

Μια υπέροχη αστική περιπέτεια από το µακρινό ’70
Του Κωνσταντίνου Λεµονή

Πριν από 50 
χρόνια ο µη-
χανικός Jean 

Bertin και 
η οµάδα του 

σχεδίασαν την 
ιδέα ενός ελα-
φρού, απλού, 
οικονοµικού 
και πλήρως 

αυτόµατου οχή-
µατος δηµόσιας 
συγκοινωνίας: 

το TRIDIM.

AV
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α ήταν άδικο να προσεγ γιστεί η 
παρουσίαση του Formentor σαν 
ενός ακόµη αυτοκινήτου… Για 
αυτό το µοντέλο θα έπρεπε να 

χρησιµοποιηθούν ποιητικοί, συναισθηµα-
τικοί, καλλιγραφικοί ή ακόµα και φιλοσο-
φικοί ειρµοί!  Ή µία συστάδα καλολογικών 
στοιχείων, από αυτούς που µαθαίναµε στο 
σχολείο θαυµάζοντας το ότι η φύση και ο 
άνθρωπος πλάθουν αριστουργήµατα που 
χαίρουν αξιέπαινης περιγραφής. 
Η αλήθεια είναι ότι θα µπορούσα να µιλάω 
ασταµάτητα σχεδόν για το αυτοκίνητο αυτό, 
χωρίς όµως να λέω τίποτα για το αυτοκί-
νητο… Τι να πρωτοπείς για µία δηµιουργία 
που τοποθετεί την αυτοκίνηση ανάµεσα σε 
εκείνες τις δραστηριότητες που ευφραίνουν 
ψυχήν και καρδίαν του ανθρώπου;
Σας φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά; Κι εγώ 
κάπως έτσι έλεγα πριν ευτυχήσω να οδηγή-
σω το πρώτο Formentor στο οποίο «ανέβη-
κα» και µετά τα κατάπια όλα. Ίσως ο παρο-
ξυσµός της ηλεκτροκίνησης, ίσως η δίχρο-
νη πανδηµία, ίσως ακόµα και η οικονοµική 
κρίση να στέρησε στιγµιαία τη χαρά της 
απόλαυσης και της έκφρασης από τους αν-
θρώπους, και ίσως αυτός είναι ο λόγος που 
βγάζω τόσο πάθος για αυτό το αυτοκίνητο.
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Το Cupra Formentor (το πρώτο µοντέλο µε το 
λογότυπο της φίρµας που σχεδιάστηκε από το 
µηδέν) πήρε το όνοµά του από το ακρωτήριο 
Formentor στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα, µια 
από τις πιο όµορφες και άγριες περιοχές στις 
Βαλεαρίδες Νήσους, ενώ το ακρωνύµιο VZ που 

συναντούµε στις επιθετικές εκδόσεις του, µε-
ταφράζεται σε Veloz στα ισπανικά, που σηµαίνει 
γρήγορα ή ταχύτατα. Όντως, το τέλειο όνοµα 
για τις πιο ισχυρές εκδόσεις του µοντέλου.
Είχα την τύχη να οδηγήσω για πρώτη φορά την 
έκδοση Cupra Formentor VZ των 310 ίππων και 
δη στο καλύτερο περιβάλλον που θα µπορούσα 
να ζητήσω. Στους σπάνιας ποιότητας ισπανικούς 
δρόµους. Το καταλληλότερο µέρος για να αξιο-
λογήσεις, απολαύσεις και γιατί όχι να ερωτευ-
τείς ένα αυτοκίνητο. Και δεν χρειάστηκαν πολλά 
χιλιόµετρα για να αναρωτηθείς: «Τι έφτιαξαν, ρε 
γαµώτο, οι τύποι;». Και βοηθάει σε αυτό η µε το 
καληµέρα έναρξη συµµετοχικής διαδικασίας 
µόλις βάλεις µπροστά και ακούσεις το µοτέρ να 
γουργουρίζει. Αυτό ήταν. Τα υπόλοιπα αξίζει να 
τα ζήσετε µόνοι σας. Να προσπαθήσετε να το 
οδηγήσετε, να κάνετε ένα test drive, να το µάθε-
τε, να σας µιλήσει κι εσάς. 
Εµάς µας συνεπήραν πολλά από τα όσα προ-
σφέρει αυτό το αυτοκίνητο. Κυρίως αυτό το 
µπουτόν που εδράζεται αριστερά στο τιµόνι 
και µε το οποίο επιλέγεις τη ρύθµιση που θα σε 
συγκινήσει. Κι αν διαλέξετε τη Sport επιλογή, τι-
µόνια και αναρτήσεις σεταρίζονται όπως πρέπει 
και το σύστηµα αντήχησης θα σας αποζηµιώσει 
µε τους συµφωνικούς ήχους της σκάστρας. Τα 
19άρια ελαστικά και οι τετραπίστονες δαγκά-
νες εµπρός σε συνδυασµό µε τα συστήµατα 
ασφαλείας σε βοηθούν να «παίξεις» µε ασφά-
λεια και να µη θέλεις να κατέβεις… Και πώς να 

κατέβεις όταν τα µπάκετ καθίσµατα σε 
«ρουφάνε», το σύστηµα ρύθµισης της 
θέσης του οδηγού µε τις τρεις µνήµες 
σε βοηθάει να επιλέξεις τη δική σου ώ-
στε να πιάνεις µε άνεση το τιµόνι και τα 
δάχτυλά σου να παίζουν τον δικό τους 
ρυθµό στα ανεβοκατεβάσµατα του ε-
ξαιρετικού DSG µέσω των paddles! Και 
ναι: Το Cupra Formentor των 310 ίππων, 
που σε ξεγελάει µε το µέγεθος ενός SUV 
ενώ στρίβει σαν «καυτό hatchback», 
µπήκε στη µικρή λίστα των απαντήσε-
ών µου στο ερώτηµα: «ποιο αυτοκίνητο 
σε ενθουσίασε τελευταία;» Και εκεί, σε 
περίοπτη θέση, µπήκε το Formentor, 
που δηµιουργήθηκε από ανθρώπους 
που έχουν πάθος για την αυτοκίνηση. 
Όπως αυτή τη µάθαµε µέχρι τώρα: να 
µας ευχαριστεί, να µας προσφέρει συ-
γκινήσεις, να µας µετακινεί µε ασφά-
λεια και να µας κάνει να ανατριχιάζουµε 
µε σπάνια µουσικά ακούσµατα!

F O R M E N T O R  ¡ ¹ °  Ã ¤ Ã Ë ª
∆εν χρειάζεται να απορείτε για το αν υπάρχει 
ένα Formentor στα µέτρα σας. Υπάρχει. Και µπο-
ρεί κάποιος να το βρει σε εκδόσεις µε βενζινοκι-
νητήρες και diesel, υβριδικό ή όχι, δικίνητο ή τε-
τρακίνητο. Συνολικά, προσφέρεται σε δέκα δια-
φορετικές παραλλαγές, από 150 έως 390 ίππους 
από τιµές που αρχίζουν από 30.490 ευρώ.   A

Θ

T E S T  D R I V E

CUPRA FORMENTOR 
Όταν η αυτοκίνηση έχει κέφια 

Το Formentor είναι ένα αυτοκίνητο που πρέπει να µπει στο ράφι 
της διαχρονικής έκθεσης των εποχούµενων µοντέλων µε τη λεζάντα: 

η αυτοκίνηση στα καλύτερά της! 
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

AV

Πόσο κοστίζει 
ένα δώρο στον 

εαυτό σας; 
Αποκτήστε το 

και ετοιµαστεί-
τε για κορδέλες. 
Όχι µόνο αυτές 
των δώρων, αλ-
λά και τις άλλες 
«κορδέλες»… 
Τις «φιδωτές» 
που συναντάµε 

σε ονειρικές 
διαδροµές. Γιατί 
αν αποκτήσετε 
ένα Formentor, 

εκεί θα το 
«εξαργυρώσε-
τε»! Σε στρο-
φοδιαδροµές 
απολαύσεων!
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÷ êåëéîÜóïùíå íå áùôÞ ðïù óùîÜ-
õö÷ ÇóåòâÝòåôáéÈ óôï ôÛìï÷... Και τι 
είναι αυτό που σερβίρεται στο τέλος; 
Οι τιµές! Είτε είναι ο λογαριασµός σε 

ένα restaurant, είτε είναι καθηµερινές αγορές 
αγαθών, µία αξιολόγηση επένδυσης, είτε είναι 
για το αυτοκίνητο των ονείρων µας. Στο τέλος, 
ακούµε και την τιµή. Εδώ θα το πάµε ανάποδα και 
υπάρχει λόγος. Εµφανής! ∆είτε κάτι: Ποια είναι η 
συνηθισµένη επωδός όταν συστήνει κάποιος σε 
έναν φίλο ή γνωστό του ένα αµιγώς ηλεκτροκί-
νητο όχηµα; Η υψηλή του τιµή απόκτησης. Και 
όταν µιλάµε για οικονοµικά µεγέθη, το πρώτο 
που σοβαρεύει την πορεία των ονείρων προς την 
πραγµατοποίησή τους είναι η τιµή. Μετά ακολου-
θούν η αυτονοµία και όχι κάτι άλλο ιδιαίτερα. Και 
τι έχουµε εδώ; Την κατάργηση της δικαιολογίας! 
∆ιότι έρχεται η BMW, εκ των πρωτοπόρων σε δη-
µιουργίες αµιγώς ηλεκτροκίνητων οχηµάτων, 
και λέει: Φτιάχνω ένα ηλεκτρικό Gran Coupe, 
µε ζηλευτές επιδόσεις, χώρους και ταξιδιάρικη 
προσωπικότητα. Και σου το παραδίδω σε τέτοια 
τιµή που κοστίζει λιγότερο από µία νέα Σειράς 

4 Coupe ή µία ολοκαίνουργια 330e xDrive! Ναι, 
σωστά διαβάζετε… Τα υπόλοιπα ανάγονται στη 
σφαίρα των επιλογών και των αναγκών µας, για 
τις οποίες καλούµαστε να αξιολογήσουµε. Πά-
ντως η BMW µας αφαίρεσε ένα πέπλο δυσκολίας 
–ή και δικαιολογίας– οπότε πλέον ο λόγος είναι 
στα χέρια των µελλοντικών αγοραστών!

» ¶  » ¹ °  » °Æ ¹ °
Η νέα i4 διακρίνεται για την εντυπωσιακή δυνα-
µική της σχεδίαση, όσο και για το υψηλό επίπεδο 
άνεσης και απολαυστικής οδήγησης για καθηµε-
ρινή χρήση. Η είδηση ωστόσο είναι ότι µε το λαν-
σάρισµα του µοντέλου i4 συµπεριλαµβάνεται και 
η έκδοση «Μ», όντας η πρώτη BMW µε σύστηµα 
κίνησης µηδενικών ρύπων. H i4 M50 είναι τετρα-
κίνητη µε δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 544 
ίππων, ροπής 795 Nm, και επιταχύνει 0-100 χ.ά.ώ. 
σε 3,9’’ µε αυτονοµία που φτάνει στα 510 χλµ. Αν, 
δε, τη δοκιµάσετε σε στροφοδιαδροµή θα εκπλα-
γείτε από το οριακά τέλειο ζύγισµα, την ποιότητα 
κρατηµάτων, αλλά και την εντυπωσιακή συµπε-
ριφορά που έχει γενικότερα όταν απαιτηθεί να 

διαχειριστεί την «κτηνώδη» δύναµη και ροπή των 
δύο ηλεκτροκινητήρων της. 

¡ Á ¿ Ä ¹ · Ã Á Æ° ª  Æ ¸
Όπως κάθε µοντέλο της βαυαρικής µάρκας έτσι 
και η i4 συνδυάζει την κλασική, σπορ κοµψότη-
τα των coupé µοντέλων της BMW µε την άνεση 
ενός τετράθυρου µοντέλου. Οι κοντοί πρόβο-
λοι, οι πόρτες µε παράθυρα χωρίς πλαίσια και οι 
λεπτοί προβολείς δηµιουργούν ένα ελκυστικό 
σύνολο. Στο εσωτερικό, κυρίαρχο στοιχείο είναι 
το  οδηγοκεντρικό cockpit, ενώ ηχοµονωτικά 
κρύσταλλα και λειτουργίες pre-heating και pre-
conditioning διατίθενται στάνταρ, όπως και τα 
σπορ καθίσµατα και το σπορ τιµόνι. Στην καµπίνα, 
η κρυστάλλινη συρόµενη/ανακλινόµενη ηλιο-
ροφή, ο κρυφός φωτισµός, και το ηχοσύστηµα 
Harman Kardon Surround υπόσχονται να κά-
νουν το ταξίδι σας αλησµόνητο. Συνεπικουρούν 
στοιχείο στα παραπάνω, η µεγάλη πίσω πόρτα 
έχει αυτόµατο µηχανισµό ανοίγµατος και κλει-
σίµατος, στάνταρ, η οποία µας «εισάγει» σε µία 
χωρητικότητα διαµερίσµατος αποσκευών που 
εκτείνεται από 470 - 1.290 λίτρα. 

Æ¶ÌÁÃ¤Ã¡ ¹°
Η νέα γενιά του συστήµατος απεικόνισης και 
ελέγχου/λειτουργίας iDrive επεκτείνει την αλ-
ληλεπίδραση µεταξύ οδηγού και οχήµατος σε 
φυσικό διάλογο. Το σύστηµα ψηφιακών οθονών 
αφής Curved Display περιλαµβάνει το τµήµα της 
οθόνης ενδείξεων (12,3”) και την οθόνη ελέγχου 
(14,9”) που συγχωνεύονται σε µια µονάδα πίσω 
από ένα κρύσταλλο κεκλιµένο προς τον οδηγό, 
δίνοντας το δικό του στίγµα, όπως και το ψηφι-
ακό Intelligent Personal Assistant που χρησιµο-
ποιεί νέα γραφικά για να επικοινωνεί µε τους ε-
πιβάτες. Να προσθέσουµε εδώ ότι η BMW i4 προ-
σφέρει µετάδοση δεδοµένων µε χρήση 5G, µε 
το Remote Software Upgrades, το λογισµικό του 
αυτοκινήτου να είναι πάντα ενηµερωµένο, ενώ 
περίπου 40 λειτουργίες υποστήριξης προσφέ-
ρονται στάνταρ ή προαιρετικά για ασφαλή και 
άνετη οδήγηση και διαδικασία στάθµευσης. Τέ-
λος, µνείας χρήζει το γεγονός ότι το BMW Iconic 
Sounds Electric επιτρέπει την ενσωµάτωση νέων 
εκδόσεων ήχου που δηµιουργούνται στο πλαίσιο 
της συνεργασίας µε τον συνθέτη κινηµατογραφι-
κής µουσικής Hans Zimmer.

ª Æ Ã Á  ¢ Ä Ã » Ã
BMW και επιδόσεις είναι έννοιες συµβατές από 
καταβολής. Έτσι, η i4 ως το πρώτο αµιγώς ηλε-
κτρικό µοντέλο της µάρκας BMW αποτελεί µία 
συνέχεια που δίνει έµφαση από την αρχή στις 
δυναµικές επιδόσεις. ∆υο εκδόσεις του µοντέλου 
διατίθενται, συµπεριλαµβανοµένης της πρώτης 
BMW M µε σύστηµα κίνησης µηδενικών εκπο-
µπών ρύπων. Η BMW i4 M50 είναι ένα µοντέλο 
υψηλών επιδόσεων της BMW M GmbH, που χρη-
σιµοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα στον εµπρός 
άξονα και έναν ακόµα στον πίσω προσφέροντας 
τετρακίνηση και συνολική ισχύ συστήµατος 544 
ίππους και κορυφαία οδηγική απόλαυση, µε την 
αυτονοµία του να φθάνει τα 510 χλµ. (WLTP). Η 
δε i4 eDrive40 συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα 
340 ίππων µε κλασική πίσω κίνηση. Η µέγιστη αυ-
τονοµία της i4 eDrive40 σύµφωνα µε το πρότυπο 
WLTP είναι 590 χλµ.
Αξίζει να αναφέρουµε εδώ ότι η 5η γενιά της τε-
χνολογίας BMW eDrive στην i4 περιλαµβάνει συ-
στήµατα κίνησης που συνδυάζουν τον ηλεκτρο-
κινητήρα, τα ηλεκτρονικά ισχύος και το κιβώτιο 
σε ένα κέλυφος. Επίσης η i4 διαθέτει ανάρτηση 
µε αµορτισέρ που ρυθµίζουν συνεχώς την από-
σβεσή τους ανάλογα µε την αντίστοιχη διαδροµή 
των ελατηρίων (lift-related dampers), ηλεκτρο-
µηχανικό σύστηµα διεύθυνσης Servotronic και 
πίσω αερανάρτηση. 
Σε επίπεδο φόρτισης αυτή µπορεί να γίνει µε ό-
λους τους σύγχρονους ενδεικνυόµενους τρό-
πους και η προσαρµοζόµενη ανάκτηση ενέργει-
ας αυξάνει την απόδοση και την αυτονοµία της 
BMW i4. Πληροφορικά, η BMW µας ενηµερώνει 
ότι σε ένα ταξίδι µικρής/µεσαίας απόστασης, 
χρησιµοποιώντας ένα σταθµό φόρτισης υψηλής 
ισχύος, η αυτονοµία του αυτοκινήτου µπορεί να 
αυξηθεί κατά 164 km (BMW i4 eDrive40) µέσα σε 
10 λεπτά από στάθµη φόρτισης 10%.  A

A

T E S T  D R I V E

Ένα τετράθυρο Gran Coupé που συνδυάζει την ευρυχωρία 
και την πρακτικότητα µε τις σπορ ικανότητες και µία αυτονοµία 

πειστική για µεγάλα ταξίδια
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου - Φωτογραφίες: Γιώργος Καραγιωργάκης

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Gran 
Coupé σε δική της διάσταση! 

AV

Æ ¹ » ¸
Εάν αποφασίσετε 

να παραγγείλετε 

την BMW i4 σή-

µερα, η έκδοση 

eDrive40 ξεκινά 

από 59.900 ευρώ, 

ενώ βάση όσων 

έχουν ανακοι-

νωθεί έως τώρα 

αναφορικά µε τον 

νέο κύκλο της επι-

δότησης «Κινούµαι 

Ηλεκτρικά», το 

κόστος της BMW 

i4 eDrive40 δια-

µορφώνεται στα 

51.900 ευρώ.

Από την άλλη η 

BMW i4 M50 κοστί-

ζει 75.850 ευρώ, 

καθώς δεν περι-

λαµβάνεται στην 

επιδότηση «Κινού-

µαι Ηλεκτρικά».

NΕΑ BMW i4 
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iberté, Égalité, Fraternité 
(Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη)
Ο πρώτος που επινόησε τη φράση αυ-
τή ήταν ο Camille Desmoulins και την 

εύρισκε κανείς στη σελίδα 35 του Révolutions 
de Franceet de Brabant, που δηµοσιεύτηκε στις 
26 Ιουλίου 1790. Μιλώντας στο φεστιβάλ της 
14ης Ιουλίου 1790, περιέγραψε «τους πολίτες-
στρατιώτες που ορµούσαν ο ένας στην αγκα-
λιά του άλλου, υποσχόµενοι ελευθερία, ισότη-
τα, αδελφότητα». Αρκετούς µήνες αργότερα, ο 
Maximilien Robespierre έκανε δηµοφιλή τη φρά-
ση στην οµιλία του «Σχετικά µε την οργάνωση 
της Εθνικής Φρουράς» (Discourssur l’organisation 
des gardes nationales), στις 5 ∆εκεµβρίου 1790, άρ-
θρο XVI, η οποία γρήγορα διαδόθηκε ευρέως σε 
ολόκληρη τη Γαλλία. Εκατόν δέκα χρόνια µετά 
τη θέσπιση της παραπάνω λεκτικής τριλογίας, 
µία άλλη τριλογία µε ανθρώπινη υπόσταση αυτή 
τη φορά, αποτελούµενη από τον Louis Renault 
και τους αδελφούς του Marcel και Fernand, ίδρυ-
σε στις 25 Φεβρουαρίου 1899 ως Société Renault 
Frères η γνωστή µας εταιρεία Renault. Το πρώτο 
αυτοκίνητο της Renault, το Renault Voiturette 
1CV, πουλήθηκε σε έναν φίλο του πατέρα του 
Louis αφού του έκανε µια δοκιµαστική βόλτα στις 
24 ∆εκεµβρίου 1898. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. 
Που τη µάθαµε στους δρόµους της Ευρώπης και 
όλου του κόσµου. Και κάθε χώρα έχει να πει του-
λάχιστον µία ιστορία για κάποιο µοντέλο της!

ÉCONOMIE

Εδώ θα συνεχίσουµε την «ανάγνωση» των σύγχρονων 
ιστοριών µε µία κατ’ επιλογήν δική µας τριλογία, που σαν 
παρονοµαστή δεν έχει µόνο τις τεχνολογικές µαεστρίες 
της Renault, αλλά και µία ουσιαστική σχέση µε την οικονο-
µία. Αυτή που στις µέρες µας είναι σηµείο αναφοράς: στις 
µετακινήσεις µας, στη διασκέδασή µας, στα ταξίδια µας… 
Είναι µία «µικτή τριλογία» αποτελούµενη από δύο µοντέ-
λα αυτοκινήτων που γεµίζουν δραστικά τη φαρέτρα της 
regie και µία τεχνολογική επιλογή, που ακούει στην ονο-
µασία «κινητήρας διπλού καυσίµου», ήτοι ένας κινητήρας 
που καίει βενζίνη ή και υγραέριο.

ΤΟ MÉGANE ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ!
Το νέο Megane E-TECH Electric είναι το πρώτο από τα η-
λεκτρικά οχήµατα της Γενιάς 2.0 της Renault και σηµα-
τοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου της ηλεκτρικής 
επανάστασης που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 10 
χρόνια. Συνδεδεµένο και ενσωµατωµένο στο οικοσύστη-
µα των EV και στον ψηφιακό κόσµο των χρηστών τους, 
το ολοκαίνουργιο Mégane E-TECH Electric συµβολίζει την 
αρχή του νικηφόρου φόντου της Renault στην αγορά των 
συµπαγών οχηµάτων. Βασισµένο σε περισσότερα από δέ-
κα χρόνια τεχνογνωσίας στον σχεδιασµό, την κατασκευή, 
το µάρκετινγκ και τη συντήρηση ηλεκτρικών οχηµάτων, η 
κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου Mégane E-TECH Electric 
σηµατοδοτεί µια σηµαντική αλλαγή ταχυτήτων για την 
ηλεκτρική επανάστασή της. 
Να σηµειώσουµε εδώ ότι η Renault έχει συλλέξει περισ-
σότερα δεδοµένα από τις µπαταρίες του οχήµατός της 
από οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή, διευκολύνοντας 
έτσι τη βελτίωση των σχεδιαστικών ιδιαιτεροτήτων, ώ-
στε οι µπαταρίες να διαρκούν περισσότερο και να προ-
σφέρουν στους πελάτες ό,τι χρειάζονται. 

Αυτά τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα είναι απτά στην α-
γορά. Στην Ευρώπη, η Renault είναι ηγέτις των EV και µια 
αξιόπιστη µάρκα για έναν ολοένα αυξανόµενο αριθµό ευ-
χαριστηµένων πελατών. Περισσότερα από 300.000 ηλε-
κτρικά οχήµατα έχουν πουληθεί σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο 
από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η σειρά, µε 
άλλα λόγια, δηλαδή, ένα στα πέντε οχήµατα της Renault 
που πωλούνται από το 2010. Παγκοσµίως, περισσότερα 
από 10 δισεκατοµµύρια «ηλεκτρικά χιλιόµετρα» έχουν 
ήδη καλυφθεί από 400.000 οχήµατα.
Όπως ένα smartphone, το ολοκαίνουργιο Mégane E-TECH 
Electric «συγχωνεύεται» απρόσκοπτα στο ψηφιακό οι-
κοσύστηµα του χρήστη του. Είναι ένα όχηµα υψηλής τε-
χνολογίας πάντα έτοιµο να εξυπηρετήσει, χάρη στη νέα 
του οθόνη OpenR και το νέο του σύστηµα πολυµέσων 
OpenRLink, που αναπτύχθηκε µε την Google και βασίζεται 
στο Android Automotive OS, διαθέτει ενσωµατωµένο βο-
ηθό Google, χάρτες Google και Google Play για µια χρήσιµη, 
εξατοµικευµένη και απρόσκοπτη εµπειρία οδήγησης. Το 
προφίλ κάθε χρήστη µπορεί εποµένως να συνδεθεί µε τον 
προσωπικό του λογαριασµό Google για µια πιο εµπεριστα-
τωµένη εµπειρία. Επιπλέον, οι διάφορες δυνατότητες της 
εφαρµογής My Renault κάνουν τη χρήση του αυτοκινήτου 
µια ακόµα πιο διαδραστική και προληπτική εµπειρία.
Με τον ολοκαίνουργιο ηλεκτροκινητήρα του µε ισχύ έως 
και 160 kW µε 300 Nm ροπής και τέσσερα επίπεδα πέ-
δησης µε ανάκτηση, το ολοκαίνουργιο Mégane E-TECH 
Electric απογειώνει τη χαρά της οδήγησης ενός ηλεκτρι-
κού οχήµατος σε νέα ύψη.
Χάρη στη βελτιστοποιηµένη σχεδίασή του, ο κινητήρας 
είναι συµπαγής και ζυγίζει µόνο 145 κιλά (συµπεριλαµβά-
νεται ο συµπλέκτης). Υπάρχει και εναλλακτική µε 96 kW 
(130 hp) και 250 Nm ροπής.
Το σύνολο προσφέρει όλες τις χαρές της οδήγησης ενός 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ιδιαίτερα τη στιγµιαία επιτάχυν-
ση, που είναι τόσο δυναµική όσο και οµαλή (χωρίς τρά-
νταγµα), επιταχύνοντας το ολοκαίνουργιο Mégane E-TECH 

Electric από τα 0-100 χλµ./ώρα σε µόλις 7,4 δευτερόλεπτα.

Τέλος, το ολοκαίνουργιο Mégane E-TECH Electric έρχεται 
µε επιλογή από δύο χωρητικότητες µπαταρίας: 40 kWh 
για αυτονοµία 300 χλµ. (WLTP) και 60 kWh για αυτονοµία 
έως 450 χλµ. (WLTP). Και στις δύο περιπτώσεις οι διαστά-
σεις της µπαταρίας παραµένουν αµετάβλητες, συµπερι-
λαµβανοµένου του ύψους ρεκόρ των µόλις 11 εκ., ενώ 
παρέχονται µε 8 χρόνια εγγύηση. Οι διαφορετικές εκ-
δόσεις της γκάµας καλύπτουν τις περισσότερες από τις 
ανάγκες των πελατών για καθηµερινή χρήση καθώς και 
µεµονωµένες εκδροµές, όπως λ.χ. ταξίδια Σαββατοκύρια-
κου και διακοπές.

L

T E S T  DR I V E

RENAULT 
º°¹ Æ¶ÌÁÃ¤Ã¡¹º¸ Ë¦¶ÄÃÌ¸

Τα τελευταία 123 χρόνια η δηµιουργικότητα και η φαντασία της Renault ήταν 
οι κινητήριες δυνάµεις πίσω από την ανάπτυξη και τη βελτίωση του τοµέα 
της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Σήµερα απολαµβάνουµε τα αποτελέσµατα! 

Του  Κωνσταντίνου Λεµονή

AV
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ΤΟ ΝΕΟ RENAULT AUSTRAL ΕΙΝΑΙ ΤΟ SUV 
ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ
Είναι ένα τεχνολογικά προηγµένο SUV, µε sport 
σχεδίαση που στοχεύει στην κορυφή της µικρο-
µεσαίας κατηγορίας C. Οι σχεδιαστές επιδίωξαν 
να του χαρίσουν µια ισχυρή προσωπικότητα 
που συνδυάζει κοµψότητα και δύναµη, ενώ α-
ντικατοπτρίζει την ανανέωση της µάρκας, έτσι 
όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στο πλάνο στρατη-
γικού σχεδιασµού «Renaulution». Σύµφωνα µε 
τη Renault, το ολοκαίνουργο Austral είναι µέρος 
της παράδοσης «αυτοκίνητα για τη ζωή» και ση-
µατοδοτεί το επόµενο ορόσηµο στην επίθεση 
C-segment που ξεκίνησε από το Arkana και το 
ολοκαίνουργο Megane E-TECH Electric, µε µια α-
ποφασιστικά σύγχρονη προσέγγιση που ακούει 
στο όνοµα «Nouvelle Vague», που έχει στόχο να 
µετατρέψει το εµπορικό σήµα σε σηµείο ανα-
φοράς της βιοµηχανίας για την τεχνολογία, την 
καθαρή ενέργεια και τις υπηρεσίες. Ξεχωρίζει 
δε η αποκλειστική έκδοση Esprit Alpine, µε πιο 
σπορ εµφάνιση, αλλά και µε δυναµικά και «σα-
γηνευτικά», σύµφωνα µε τους σχεδιαστές, χα-
ρακτηριστικά.

Στο εσωτερικό, οι δύο µεγάλες οθόνες 12'', συν 
την οθόνη head-up 9,3'', αποτελούν συνολικό χώ-
ρο οθόνης σχεδόν 1.000cm² για µια διαισθητική, 
καθηλωτική και συνδεδεµένη εµπειρία οδήγη-
σης. Μάλιστα, η οθόνη OpenR είναι µία από τις µε-
γαλύτερες στην αγορά αυτοκινήτων. Ένα χαρα-
κτηριστικό γνώρισµα της καθηλωτικής εµπειρίας 
ζωής στα οχήµατα που ανήκουν στο «Nouvelle 
Vague» της Renault. Σε επίπεδο ασφάλειας, το 
Austral είναι το αποκορύφωµα της νεωτερικό-
τητας µε 32 βοηθήµατα οδήγησης (ADAS), που  
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Οδήγηση, Πάρ-
κινγκ και Ασφάλεια. 
Το All-New Austral µας συστήνει έναν ολοκαί-
νουργιο κινητήρα αυτοφόρτισης E-Tech «πλή-
ρως υβριδικό» που έχει τελειοποιηθεί για να λει-
τουργεί στο αυτοκίνητο µε καλύτερη απόδοση 
και µεγαλύτερη οδηγική απόλαυση, µειώνοντας 
παράλληλα τη χρήση καυσίµου και τις εκποµπές 
CO2, ενώ έχει συνδυασµένη ισχύ από 160 - 200 
ίππους. Παράλληλα, η γκάµα των επιλογών θα 
διαθέτει δύο ακόµη βενζινοκινητήρες. Έναν 130 
ίππων1.2 48V Mild Hybrid Advanced και έναν µε 
δύο ιπποδυνάµεις, 140 και 160 ίππων1.3 TCe12V 
Mild Hybrid. 

LPG BY RENAULT: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
Η νέα µονάδα που εξελίχθηκε µέσα από τις τε-
χνολογίες της Renault απαντά δυναµικά στο 
φλέγον θέµα της εποχής µας: την οικονοµία. Και 
παράλληλα δίνει µία ακόµα ηχηρή απάντηση 
στον τοµέα της αυτονοµίας. Κι αυτό επειδή ένας 
τέτοιος κινητήρας τοποθετηµένος λ.χ. σε ένα 
Clio LPG µε γεµάτο το ρεζερβουάρ βενζίνης και 
πλήρη τη δεξαµενή υγραερίου, δίνει ονοµαστική 
αυτονοµία που υπερβαίνει τα 1.000 χιλιόµετρα. 
Ναι, σωστά διαβάζετε: 1.000+ χιλιόµετρα!

Ο κινητήρας αυτός, διπλού καυσίµου, λειτουργεί 
µε βενζίνη και µε υγραέριο. Πρακτικά, τα παρα-
δοσιακά συστήµατα µε κινητήρες διπλού καυσί-
µου ξεκινούσαν τη λειτουργία τους µε αυτόν της 
βενζίνης να προηγείται και να µεταβαίνει αυτό-
µατα σε αέριο µόλις ζεσταθεί σωστά. Η διαφορά 
µεταξύ των σηµερινών λύσεων και αυτής της λύ-
σης είναι ότι το νέο σύστηµα κίνησης της Renault 
έχει τροποποιηθεί για υγραέριο από την αρχή 
του κι έτσι δεν είναι ένας τεχνολογικά παλιός κι-
νητήρας που προσαρµόστηκε γρήγορα για να 
λειτουργεί µε το φθηνότερο καύσιµο. Η Renault 
προσέγγισε το θέµα ολιστικά και χρησιµοποίησε 
κάθε είδους σύγχρονων λύσεων, ώστε το τελικό 
προϊόν να είναι γεµάτο µε όλη την τεχνολογία 
που διαθέτει σήµερα η βιοµηχανία.
Ας µπούµε όµως στις λεπτοµέρειες: ο τρικύλιν-
δρος κινητήρας 1.0 TCe των 100 ίππων, εκτός 
από το turbo, διαθέτει τεχνολογία start/stop, 
ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισµα και 
λειτουργία «eco» οδήγησης. Οι εκποµπές CO2 
είναι µειωµένες κατά 10% σε σύγκριση µε αντί-
στοιχες του κινητήρα βενζίνης. Όσο για το ίδιο το 
σύστηµα υγραερίου, προφανώς έχει σχεδιαστεί 
εσωτερικά από τη γαλλική µάρκα. 
Υπήρχαν ορισµένες προκλήσεις που έπρεπε να 
αντιµετωπιστούν, όπως η εύρεση της σωστής 
ισορροπίας µεταξύ της λειτουργίας του turbo και 
της πίεσης υγραερίου για τη βελτιστοποίηση του 
κινητήρα ώστε να µπορεί να λειτουργεί µε υγρα-
έριο όσο το δυνατόν περισσότερο (και µε όσο 
το δυνατόν λιγότερη βενζίνη), χωρίς να εµπλέ-
κεται ο οδηγός στη διαδικασία µετάβασης. Όλα 
τα παραπάνω µεταφράζονται σε καθηµερινή οι-
κονοµία στη χρήση, που στις µέρες µας παίρνει 
µεγαλύτερη αξία αφού τα κόστη των συµβατι-
κών καυσίµων κίνησης είναι περισσότερο από 
διπλάσια του υγραερίου. ●

Τα ολοκαίνουρ-
για Mégane 

E-TECH 
Electric και 

Austral είναι 
ο τρόπος της 
Renault να 

αξιοποιήσει την 
απαράµιλλη 
ηλεκτρική 

τεχνογνωσία 
της για να 

προχωρήσει 
στο µέλλον. 
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άν διαβάζετε αυτό το άρθρο αυτή τη 
στιγμή, είστε κατά πάσα πιθανότη-
τα λάτρης των αυτοκινήτων, του 
δρόμου και της ταχύτητας. Junky 
της αδρεναλίνης που σχετίζεται με 
αγώνες ταχύτητας, αντοχής και των 
τεχνολογικών «θαυμάτων» που εδώ 

και περισσότερα από 100 χρόνια γεννάνε όλοι αυτοί που 
δημιούργησαν με κόπο αλλά και πολλή αγάπη και ενθου-
σιασμό τις συνθήκες για να υπάρχει η παρακάτω λίστα. 
Ίσως έχετε βρεθεί σε κάποια από αυτά τα μέρη, ίσως έχετε 
παρακολουθήσει κάποιον από τους παρακάτω αγώνες 
(από κοντά ή από οθόνη), ίσως έχετε απλά ονειρευτεί ή 
φαντασιωθεί να παρευρίσκεστε κάπου εκεί έστω για λίγο. 
Ίσως να τα έχετε κάνει όλα αυτά και σε αυτή την περίπτω-
ση… απλά kudos. Υποκλίνομαι. Όταν ξεκίνησα να φτιάχνω 
αυτή τη λίστα δεν ήξερα τι να πρωτοβάλω. Οι ιδέες ήταν 
πολλές. Και όσο έψαχνα, όσο διάβαζα, τόσα περισσότερα 
ήθελα να συμπεριλάβω. Ακόμα κι όταν κατέληξα στον 
αριθμό και στα συγκεκριμένα entries, υπήρξε μια εκ νέου 
αμφιταλάντευση ως προς τις πληροφορίες, το ιστορικό 
υπόβαθρο και τις λεπτομέρειες. 
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε όλοι μας σε ένα βαθμό την τάση 
να «γυρνάμε πίσω». Να κοιτάζουμε το παρελθόν και να 
θαυμάζουμε τις «εκκινήσεις» πραγμάτων. Η αρχή συνή-
θως είναι το πιο όμορφο κομμάτι. Το πιο αγνό, το πιο ωμό, 
το πιο αυθεντικό. Όσο προχωράει κάτι, η έμφαση περνάει 
στη βελτιστοποίηση, την αποτελεσματικότητα, την απλο-
ποίηση. Από κάποια στιγμή και μετά τα πάντα μπαίνουν σε 
Version 2.0: τη δεύτερη φάση. Είναι τόσο εύκολο να μπού-
με στη διαδικασία να πούμε πόσο καλύτερα, πιο αυθεντικά 
ή πιο «σκληρά» ήταν πολλά από τα παρακάτω στα πρώτα 
τους βήματα. Αναρωτιέμαι όμως εάν έχει νόημα. 
Όπως λέει και ο λαός, it is what it is. Οι χαρές της ζωής είναι 
ακόμα πολλές, και ας έχουν «απλοποιηθεί» κάποιες από 
αυτές. Και για εμάς, τους λάτρεις του αυτοκινήτου, υπάρ-
χουν ευτυχώς πολλές ακόμα, σε όλο τον κόσμο. Και ο ήχος 
ενός δυνατού κινητήρα, είτε προέρχεται από μια Formula 
1 σε ένα circuit, είτε από ένα αυτοκίνητο ράλι «στα πατη-
μένα της Παύλιανης», ή στα κατηγορικά «S» στις Καρού-
τες, ή ακόμα και από το δικό μας ταπεινό αυτοκινητάκι 
ενώ ανεβαίνει το θρυλικό Stelvio Pass στις Άλπεις, είναι 
μια αισθητήρια ευλογία και μια εμπειρία που δεν πρέπει να 
στερήσουμε από τον εαυτό μας. 

1. Stelvio Pass
Το Stelvio Pass (Passo dello Stelvio, Stilfser Joch) στην Ιτα-
λία είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δρόμους για οδή-
γηση στην Ευρώπη – και στον κόσμο. Είναι ο υψηλότερος 
ασφαλτοστρωμένος δρόμος στις Ανατολικές Άλπεις με 
υψόμετρο 2.757 μέτρα πάν  ω από την επιφάνεια της θά-
λασσας και ο δεύτερος υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος 
σε ολόκληρες τις Άλπεις. Με περίπου 60 φουρκέτες συνο-
λικά, είναι ένας δρόμος που κατέληξε σε πολλά bucket list 
(λίστα πραγμάτων που θέλουμε να κάνουμε πριν πεθά-
νουμε) για τους λάτρεις των road trips αφού είδαν το εμ-
βληματικό επεισόδιο Top Gear «In search of drive heaven», 
με τον Jeremy Clarkson να συμπεραίνει ότι το Stelvio Pass 
ήταν «ο καλύτερος δρόμος οδήγησης στον κόσμο». Ό-
σοι έχουν βιώσει έστω και μια φορά το μαγευτικό Stelvio 
Pass θέλουν να επιστρέψουν και όσοι δεν έχουν περάσει 
ακόμα από το θρυλικό αυτό μέρος θα πρέπει σίγουρα να 
το προσθέσουν στη λίστα τους, ιδανικά με ένα όχι τόσο 
συμβατικό αυτοκίνητο...

2. Ράλλυ 
Ακρόπολις

Δεν μπορούσαμε να μην το βάλου-
με πρώτο… εάν δεν παινέψεις το 
σπίτι σου, λένε. Και δεν υπάρχουν 
αρκετοί έπαινοι για να τιμήσουν 

το θρυλικό Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο διεξήχθη πρώτη 
φορά το 1951 και θεωρείται από τους πιο σκληρούς και 

απαιτητικούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. 
Για όσους το γνωρίζουν τα λόγια ίσως είναι περιττά. Για 
τους υπόλοιπους, φανταστείτε μια Ελλάδα αλλιώς. Οικεία, 
κι όμως διαφορετική. Φανταστείτε ένα άριστα οργανωμέ-
νο γεγονός να διεξάγεται σε κάποια από τα ομορφότερα 
μέρη της χώρας, βαθιά μέσα στα βουνά, σε ξεχασμένους 
δρόμους, ανάμεσα από χωριά με λιγοστούς κατοίκους, 
όπου οι αρνητικές πτυχές της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας 
βρίσκεται στα ελάχιστα επίπεδα, και η ζεστασιά, η φιλοξε-
νία, το χαμόγελο, η διάθεση και το πάθος που στον πυρήνα 
χαρακτηρίζουν το ελληνικό στοιχείο, δεσπόζου ν. Και όλα 
αυτά, για να τιμήσουν την προσέλευση μικρών «τερά-
των», τα οποία αντηχούν για δευτερόλεπτα κάθε φορά και 
σε κάνουν να ανατριχιάζεις.

3. 24 hours 
Le Mans

Ξεκίνησε το 1923 ως βιτρίνα για 
τους κατασκευαστές αυτοκινήτων 
για να αποδείξουν την ανθεκτικό-
τητα των οχημάτων τους στον α-

νταγωνισμό, εξελίχθηκε σε έναν αγώνα σκακιού υψηλής 
ταχύτητας μεταξύ κορυφαίων επαγγελματικών ομάδων 
αγώνων όπου η στρατηγική, η ομαδική εργασία και η με-
γάλη οδηγική ικανότητα είναι εξίσου σημαντικά με την 
αξιοπιστία ενός αυτοκινήτου. Είναι και διάσημο και διαβό-
ητο τόσο για τους θριάμβους όσο και τις τραγωδίες που 
έχουν συμβεί εκεί.
Ο αγώνας διοργανώνεται ετησίως στα μέσα Ιουνίου (συ-
νήθως την 24η εβδομάδα του χρόνου) από τον γαλλικό 
οργανισμό Automobile Club de l'Ouest. Το Le Mans είναι 
μέρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA. 
Από το ξεκίνημά του μέχρι και σήμερα, κατασκευαστές 
αυτοκινήτων όπως η Porsche, η Audi, η Mercedes-Benz, 

η Ford, η Toyota, η Ferrari, η Aston Martin, η Jaguar και η 
Chevrolet έχουν επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια στις 
ομάδες τους με την ελπίδα να πάρουν τις δάφνες του νικη-
τή και να μπουν στην περιβόητη λίστα νικητών του εμβλη-
ματικού αυτού αγώνα 24 ωρών.
Ο αρχικός αγώνας διεξήχθη εξ ολοκλήρου σε τοπικούς 
δρόμους, αλλά για λόγους ασφαλείας συνδυάζει πλέον 
τμήματα του δημόσιου δρόμου πλεγμένα μαζί με τμήματα 
ειδικά κατασκευασμένου circuit. Ξεκινά στις 4 το μεσημέρι 
του Σαββάτου και τελειώνει 4 μ.μ. την Κυριακή. Highlight 
του αγώνα είναι χωρίς καμία αμφιβολία οι «άγριες» βραδι-
νές ώρες κατά τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι κατασκηνώ-
νουν στη γαλλική ύπαιθρο και είτε ξενυχτούν τρώγοντας, 
πίνοντας και παρακολουθώντας τον αγώνα χαζεύοντας 
τα πυρακτωμένα δισκόφρενα των αυτοκινήτων ενώ λά-
μπουν στο σκοτάδι, είτε αποκοιμιούνται για λίγο με τον 
ασταμάτητο ήχο των τεράτων αυτών. 

4. Concorso 
d’Eleganza Villa 
D’Este
Το «Coppa d’ Oro Villa d’ Este», το 
διεθνές Concours d’ élégance για 
αυτοκίνητα, πραγματοποιήθηκε 

για πρώτη φορά την 1η Σεπτεμβρίου 1929 μετά από κοι-
νή πρωτοβουλία που ανέλαβε η Λέσχη Αυτοκινήτου του 
Como, το Grand Hotel Villa. Και έκτοτε, δίπλα στη λίμνη 
Como, μπορεί κάποιος να δει κάποια από τα πιο απίστευ-
τα αυτοκίνητα του κόσμου παρατεταγμένα κάθε Μάιο. 
Παρά την αποκλειστικότητα του χώρου και των αυτοκι-
νήτων, επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό. Αναζητήστε ει-
κόνες από αυτές τις εκδηλώσεις και θα καταλάβετε γιατί η 
αυτοκίνηση και η πολυτέλεια ζωής ή κοινωνικής ευζωίας 
είναι έννοιες αλληλένδετες! Μάλιστα η κομψότητα των 

E
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Δέκα πράγματα που πρέπει 
να κάνουν δώρο στον εαυτό τους 

οι λάτρεις της αυτοκίνησης 
ως μια αισθητήρια ευλογία!

Της Ελένης Χελιώτη

Stelvio Pass
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ενδυμάτων, συχνά συναγωνίζεται εκείνη των γλυπτών 
εποχούμενων δημιουργιών που εκθέτουν την εκπάγλου 
ωραιότητος εικόνα τους στο Concours d’ élégance!

5. Indy 500
Από το 1911, η πρωτεύουσα της Ι-
ντιάνα φιλοξενεί έναν από τους πιο 
διάσημους αγώνες αυτοκίνησης 
στον κόσμο, τον Indianapolis 500. 
Ακόμη και 110 χρόνια αργότερα, 
εξακολουθεί να αιχμαλωτίζει την 

καρδιά εκατομμυρίων θαυμαστών σε όλο τον κόσμο.
Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ήταν ακόμη στα σπάργανα 
το 1909 καθότι δεν υπήρχε οργανωμένο πρωτάθλημα, και 
ήταν πολύ λίγες οι μόνιμες εγκαταστάσεις αγώνων και οι 
επαγγελματίες οδηγοί. Το Indianapolis Motor Speedway 
ήταν μια από αυτές τις πρώτες πίστες αγώνων, που άνοιξε 
τον Αύγουστο του 1909. Το 1911, αφού μειώθηκαν τα πλή-
θη λόγω της διεξαγωγής αγώνα κάθε δεύτερη εβδομάδα, 
αποφασίστηκε να διεξάγεται ένας αγώνας αντοχής 500 
μιλίων γύρω από την πίστα τον Μάιο κάθε χρόνο, και έτσι 
γεννήθηκε το Indianapolis 500.

6. Goodwood 
Festival of Speed

Ήταν μια ήρεμη, ηλιόλουστη μέ-
ρα του 1936, όταν ο 9ος δούκας 
του Richmond, Frederick Charles 
Gordon-Lennox, και ο Freddie 

March, οδηγός αγώνων, μηχανικός και ο παππούς του 
Charles March, αποφάσισαν να κάνουν έναν αγώνα πάνω 
από τον δρόμο του κτήματος Goodwood. Ήταν μια παρέα 
φίλων οι οποίοι οδηγούσαν Lancia. Άλλωστε η εκδήλωση 

διοργανώθηκε με το Lancia Owners Club.
Το 1948, αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 
Goodwood Estate που βρίσκεται στο δυτικό Sussex της Αγ-
γλίας φιλοξένησε τον πρώτο αγώνα στη νεόδμητη πίστα 
μήκους 2,4 μιλίων που περιβάλλει πλήρως το αεροδρόμιο 
Goodwood (το αεροδρόμιο είναι επίσης μέρος του κτή-
ματος). Μερικοί από τους πιο εξέχοντες οδηγούς έκαναν 
τα πρώτα τους βήματα εκεί, συμπεριλαμβανομένου του 
Sir Stirling Moss που αγωνίστηκε την πρώτη κιόλας μέρα. 
Αργότερα, καθότι το Circuit του Goodwood επιβάρυνε 
σημαντικά τον δούκα οικονομικά, ο αγώνας σταμάτησε να 
διεξάγεται το 1966.
Το Goodwood Festival of Speed προέκυψε υπό την ηγεσία 
του Charles Gordon-Lennox, του 11ου δούκα του Richmond, 
το 1993, προέδρου του British Automobile Racing Club. 
Το Σάββατο 19 Ιουνίου 1993 διεξήχθη το Goodwood 
Festival of Speed, συγκεντρώνοντας φαβορί μηχανοκίνη-
του αθλητισμού και γιορτάζοντας την αυτοκινητοβιομη-
χανία σε όλο της το εύρος. 
Από τότε, το Φεστιβάλ έχει προσελκύσει εκατοντάδες 
χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο διοργανώνοντας πολλές 
θεματικές εκδηλώσεις. 

7. Route 66
Η λίστα για τους λάτρεις του αυτο-
κινήτου δεν θα ήταν πλήρης χωρίς 
ένα road trip κατά μήκος της Route 
66! Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της 
διαδρομής έχει πλέον αντικατα-
σταθεί από μεγαλύτερους και πιο 

σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, παρακάμπτοντας αρ-
κετές διαδρομές μέσα από μικρές κωμοπόλεις και χωριά, 
μπορείτε ακόμα να βιώσετε λίγη από την παλιά της δόξα. 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1930, η Route 66 ονομαζόταν 
ήδη «Main Street of America», και σιγά σιγά η κίνηση στον 

αυτοκινητόδρομο αυξήθηκε. Με τα χρόνια, η ανάγκη για 
τρόφιμα, καύσιμα, επισκευές και διαμονή μεταμόρφωσε 
τις οικονομίες των πόλεων από τις οποίες περνούσε. Η 
ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διαφήμισης και μάρκε-
τινγκ στον «περαστικό» πελάτη που έγινε σύνηθες στα 
μέσα του 20ού αιώνα στην Αμερική, οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην Route 66. Ξεκινώντας από το Σικάγο και φτά-
νοντας μέχρι τη Σάντα Μόνικα (ή ανάποδα), θα μπορέσετε 
να κάνετε μια ιστορική αναδρομή βλέποντας κάποια από 
τα εναπομείναντα «κιτς» αξιοθέατα του δρόμου και τα 
ιστορικά ξενοδοχεία. Δείτε το σαν μία εναλλακτική κρουα-
ζιέρα και κάντε το με ένα κλασικό αυτοκίνητο!

8. Ferrari World
in Abu Dhabi

Εάν τα Univers al  Studios σ τη 
Florida και η Disneyland της Καλι-
φόρνια δεν είναι το στιλ σας, αλλά 
σας αρέσουν τα θεματικά πάρκα 

και είστε λάτρης της ταχύτητας και των αυτοκινήτων, κα-
τευθυνθείτε προς την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων. Το Abu Dhabi φιλοξενεί το Ferrari World, 
το πρώτο θεματικό πάρκο με το σήμα της Ferrari που κα-
τασκευάστηκε ποτέ. Με 37 εντυπωσιακά ride, το πάρκο 
διαθέτει επίσης τη Formula Rossa, το ταχύτερο τρενάκι 
λούνα παρκ στη γη (το οποίο φτάνει τις τελικές ταχύτητες 
των 150 μιλίων την ώρα). Άλλα αξιοθέατα που δεν πρέπει 
να χάσετε περιλαμβάνουν το Scuderia Challenge (με τρεις 
προηγμένους προσομοιωτές οδήγησης) και το δημοφι-
λές Driving Experience (που βάζει τους επισκέπτες πίσω 
από το τιμόνι μιας πραγματικής Ferrari καθώς αγωνίζο-
νται γύρω από το νησί Yas).

9. Patagonia Jeep 
Tour with Quesar 
Expeditions
Η Παταγονία είναι ένας από τους πιο 
περιζήτητους προορισμούς στον 
κόσμο, γνωστή για τα εμβληματικά 

τοπία, την ποικιλόμορφη άγρια ζωή και τη σκληρή ομορ-
φιά της. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επισκεφτείτε και 
να δείτε την περιοχή αυτή, αλλά κανένας δεν συγκρίνεται 
με ένα Jeep Patagonia Overland Safari. Αυτή η περιπέτεια 
που λειτουργεί από την Quasar Expeditions, φέρνει τους 
λάτρεις της αδρεναλίνης στα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα 
τόσο στη Χιλή όσο και στην Αργεντινή, όπως το Fjord of 
Last Hope, το Εθνικό Πάρκο Torres del Paine και τον φημι-
σμένο παγετώνα Perito Moreno. Το Quasar προσφέρει την 
περιπέτεια αυτή με αυτοκίνητα 4Χ4 κατά μόνας ή παρέες, 
αλλά και με καθοδήγηση ειδικών που περιλαμβάνουν εκ-
δρομές επτά, εννέα και έντεκα ημερών. 

10. Grand Prix 
of Monaco

Στις 14 Απριλίου το 1929 διεξήχθη 
το πρώτο Grand Prix στο Μονακό, 
το δεύτερο μικρότερο κράτος 
στην Ευρώπη μετά το Βατικανό, και 

η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο. Ο Alexandre 
Noghes ήταν ένας πλούσιος κατασκευαστής τσιγάρων 
που ζούσε στο Μονακό και ήταν στενός φίλος της βασιλι-
κής οικογένειας. Το 1911 χρησιμοποίησε την επιρροή του 
για να οργανώσει το πρώτο Ράλι Μονακό. Δεκαοκτώ χρό-
νια αργότερα ο γιος του, Anthony, έκανε το ίδιο και είχε 
την ιδέα να για ένα Grand Prix στους δρόμους του Μόντε 
Κάρλο. Η διάταξη που πρότεινε ο Anthony Noghes είναι η 
ίδια που χρησιμοποιείται και σήμερα, η οποία ονομάζεται 
Circuit de Monaco.
Από τις παλαιότερες, πιο απαιτητικές και δημοφιλέστερες 
πίστες, το Μονακό είναι μοναδικό για πολλούς λόγους. 
Η προσπέραση είναι σχεδόν αδύνατη, το γκλάμουρ του 
πριγκιπάτου αξεπέραστο, ο αγώνας είναι ο μεγαλύτερος 
από άποψη χρόνου, και λόγω χαμηλών ταχυτήτων (σε 
σχέση πάντα με τα άλλα circuit), η κατανάλωση καυσίμων 
σημαντικά χαμηλότερη… τόσο που το 1997 ο Mika Salo 
τερμάτισε 5ος χωρίς να κάνει ούτε ένα pit stop.
Όμως τα ατελείωτα πάρτι στα δεκάδες σκάφη που ελλιμε-
νίζουν ή βρίσκονται αρόδου, τα κατάμεστα μπαρ στην 
παραθαλάσσια ζώνη και η ξεχειλίζουσα χλιδή, είναι λόγος 
για να πας έστω και μία φορά! A

Οι χαρές 
της ζωής είναι 
πολλές, και ας 

έχουν 
«απλοποιηθεί» 

κάποιες. Και 
για εμάς, τους 

λάτρεις του 
αυτοκινήτου, 

υπάρχουν 
ευτυχώς 

πολλές ακόμα, 
σε όλο 

τον κόσμο.
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ï DNA ôè÷ Citroën αφορά την και-
νοτοµία µε τολµηρές, απροσ-
δόκητες λύσεις και προϊόντα ή 
υπηρεσίες εµπνευσµένα από 

µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Ως άµεσος από-
γονος των πολλών ρηξικέλευθων ιδεών της 
Citroen, το Ami είναι µια πρακτική απά-
ντηση στις νέες προσδοκίες κινητικότητας 
για σύντοµα ταξίδια, ήτοι διευκόλυνση της 
πρόσβασης στα κέντρα των πόλεων, εύρε-
ση µέσων µικροκινητικότητας για όλους, 
όντας µία πραγµατική εναλλακτική λύση 
απέναντι σε σκούτερ, ποδήλατα, µοτοπο-
δήλατα, και δηµόσια µέσα µεταφοράς µε 
λογικό κόστος. 

¦ Ã ª Ã  ¦ ¹ Ã  ¶ ¥ Ë ¦ Á ¸  ¹ ¢ ¶ °  ¦ ¹ ° ;
Το 100% ηλεκτρικό Ami δεν έχει αντίστοιχο «α-
ντίπαλο» στο τοπίο της κινητικότητας. Η Citroën 
αποκαλύπτει µια πραγµατικά ανατρεπτική εµπει-
ρία 100% ηλεκτρικής µετακίνησης, που γεννήθη-
κε από την επιθυµία να την καταστήσει προσιτή 
και εύκολη για όλους. Και κάπου εδώ αρχίζει το 
πάρτι! Ένα πάρτι ιδεών, τεχνολογικών λύσεων, 
έξυπνων επιλογών συνάµα µε πινελιές ρετρό, 
όλα στον βωµό της απλότητας και της πρακτι-
κότητας. Με λίγα λόγια το Ami είναι η πρώτη α-

πάντηση στην ερώτηση: θέλω να έχω ένα απλό 
κλειστό τετράτροχο όχηµα, να µη βρέχοµαι, να 
µετακινούµαι µε ασφάλεια, να µου φτιάχνει το 
κέφι, να είναι οικονοµικό όσο δεν πάει, ασφαλές 
σε αδιαπραγµάτευτο βαθµό και φυσικά να είναι 
προκλητικά οικονοµικό… Ε, αυτά είχε στο µυαλό 
της η Citroen και τα έδωσε γραπτά µε αυτή τη σει-
ρά πιθανώς στην εταιρεία Altran (σήµερα µέλος 
της Capgemini Engineering), µια παγκόσµια εται-
ρεία συµβούλων καινοτοµίας και µηχανικής. Αυ-
τή µε τη σειρά της ένα απόγευµα είδε τα στελέχη 
της στα κεντρικά της στο Παρίσι να ξεφυλλίζουν 
την πλούσια βιβλιογραφία της Citroen. Και κάπου 
εκεί ακούστηκε η ιδέα: Μα θα δηµιουργήσουµε 
κάτι που µόνο η Citroen θα έφτιαχνε! Και κάπως 
έτσι γεννήθηκε το Ami, ένα λιλιπούτειο µικροό-
χηµα που µπορεί να οδηγήσουν και οι 16ρηδες µε 
δίπλωµα µοτοποδηλάτου, παρακαλώ!
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Μηδενική εκποµπή ρύπων, µηδενικός θόρυβος και 
µηδενικό στρες κατά την οδήγηση. Αυτά τα τρία 
«0» είναι η βασική ταυτότητα του Ami. Ιδανικά προ-
σαρµοσµένο σε µια διαρκώς αστική ζωή εν κινήσει, 
σύµφωνα µε τις εξελίξεις στην κοινωνία µας, το Ami 
σχεδιάζει µια νέα µορφή κινητικότητας, απαντώ-
ντας συγκεκριµένα στις αστικές προκλήσεις του 
σήµερα και του αύριο. Όλα έχουν µελετηθεί για να 
βελτιώσουν την οδηγική απόλαυση και να κάνουν 
την καθηµερινή ζωή των οδηγών πιο εύκολη. Χάρη 
στην 100% ηλεκτρική λειτουργία οδήγησης, το Ami 
επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του 
κέντρου της πόλης, συµπεριλαµβανοµένων των 
ζωνών χαµηλών εκποµπών ρύπων, διατηρώντας 
παράλληλα χαµηλά το κόστος λειτουργίας. 
Το Citroen Ami δεν απέχει διόλου από το να είναι ένα 
πραγµατικά δηµοφιλές φαινόµενο, το οποίο κάλλι-
στα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και premium 
gadget. Η επιτυχία του Ami στην Ευρώπη, µε πάνω 
από 14.000 παραγγελίες από την πρώτη στιγµή της 
παρουσίασής του µε το 80% των πελατών να είναι 
νέοι στη µάρκα! Ενδεικτικό της σηµασίας που δίνει 
η ελληνική εισαγωγική εταιρεία της Citroen είναι το 
γεγονός κατάφερε να είναι ο πρώτος εισαγωγέας 
στην Ευρώπη που θα εµπορεύεται το Ami.

ª Æ°  ª Ã º ° º ¹ °  Æ ¸ ª  ¦ Ã ¤ ¸ ª  » ° ª

Μόλις επιβιβαστείτε, θα δείτε ότι το εσωτερικό 
του Ami λούζεται πλήρως από το εξωτερικό φως 
που συνδυάζει µεγάλες επιφάνειες από γυαλί 
(παρµπρίζ, πλαϊνά παράθυρα και πίσω παράθυ-
ρο) µε µια τυπική πανοραµική οροφή, ενώ σε ένα 
κλείσιµο του µατιού στην ιστορία της Citroën, τα 
πλαϊνά παράθυρα ανοίγουν µε χειροκίνητη κλίση 
προς τα πάνω όπως στο θρυλικό 2 CV.
∆ιανύοντας µόλις 100-200 µέτρα διαπιστώνεις 
ότι το Ami είναι όντως ένα αντικείµενο κινητι-
κότητας αφιερωµένο στην οδήγηση σε αστικά 
περιβάλλοντα, µε εξαιρετικά συµπαγείς διαστά-
σεις. Τοποθετηµένο στους ειδικά σχεδιασµένους 
τροχούς 14" που βρίσκονται και στις τέσσερις 
γωνίες για εύκολο χειρισµό, το Ami έχει µήκος 
2,41 µ., πλάτος 1,39 µ. και ύψος 1,52 µ. Υπόσχεται, 
και είναι συνεπές σε αυτό, καθηµερινή ευελιξία, 
καθώς και εύκολο παρκάρισµα χάρη στη µικρή 
διάµετρο στροφής των 7,20 µ.
Το 100% ηλεκτρικό Ami είναι λοιπόν ένα ελαφρύ 
τετράτροχο όχηµα χωρίς συµπλέκτη, µε άµεση 
επιτάχυνση από στάση και ενδιαφέρουσα ροπή 
άµεσα διαθέσιµη χάρη στον ηλεκτρικό κινητήρα 
που αναπτύσσει ταχύτητες έως και 45 χλµ./ώρα. 
Αθόρυβο χάρη στην 100% ηλεκτρική τεχνολογία 
του, το Ami είναι ευχάριστο στη χρήση για τους 
επιβάτες του. Ιδανικό για πολλά σύντοµα ταξίδια 
στην πόλη –όπως να πάτε σε µια συνάντηση, στη 
δουλειά, να εκτελέσετε µια εργασία ή να βγείτε 
έξω για το βράδυ–, το Ami έχει αυτονοµία έως και 
75 χιλιόµετρα. Μια ηµερήσια απόσταση πολύ µε-
γαλύτερη από τη µέση απόσταση που διανύουν 
οι κάτοικοι των πόλεων και των προαστίων τους.
Η µπαταρία ιόντων λιθίου 5,5 kWh, που βρίσκεται 
κάτω από το πάτωµα, µπορεί εύκολα να φορτι-
στεί µέσω του ηλεκτρικού καλωδίου που βρίσκε-
ται στην πόρτα του συνοδηγού. Μόλις συνδεθεί 
το καλώδιο, 3 ώρες είναι αρκετές για πλήρη φόρ-
τιση σε µια συµβατική οικιακή πρίζα 220 V. Η χρή-
ση του Ami είναι τόσο απλή όσο κάθε καθηµερινό 
ηλεκτρικό αντικείµενο. Το Ami µπορεί επίσης να 
φορτιστεί σε δηµόσιο τερµατικό ή Wall Box χρη-
σιµοποιώντας κατάλληλο καλώδιο (αντάπτορα 
που διατίθεται στα αξεσουάρ της Citroen).

O N L I N E  ° ¦ Ã º Æ ¸ ª ¸
Ένα ολόκληρο οικοσύστηµα αναπτύχθηκε ειδικά 
για το Ami από τη Citroen, το οποίο περιλαµβάνει 
ένα πλήρως ψηφιακό ταξίδι πελατών, από την 
online ανακάλυψη, έως την αγορά και την παρά-
δοσή του. Η τιµή εκκίνησης του οχήµατος που 
ανέρχεται στις 6.500 ευρώ µε το πρόγραµµα της 
κρατικής επιδότησης Β΄ Κύκλου ∆ράσης «Κινού-
µαι Ηλεκτρικά», ενώ για νέους κάτω από 29 ετών 
η κρατική επιδότηση αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ, 
οπότε και η τελική τιµή του οχήµατος δεν ξεπερ-
νά τις 5.500 ευρώ! ●

T

NΕΟ CITROEN AMI
Με το ανατρεπτικό, παιχνιδιάρικο αλλά απόλυτα πρακτικό 100% ηλεκτρικό Ami, 

η Citroën, µε περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας στα αντισυµβατικά εµβληµατικά 
οχήµατα, σκοπεύει να απελευθερώσει την αστική µετακίνηση για όλους

Της Λυδίας Αλικάκου
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Ένα premium 
gadget, προέκταση 
του ανθρώπου

Το Citroen Ami 
δεν απέχει διόλου 
από το να είναι ένα 
πραγµατικά δηµο-
φιλές φαινόµενο, 
το οποίο κάλλιστα 

θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί και 
premium gadget.
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ή ένα χαλάκι και στερεώστε τις όλες µε ένα 
λουρί. Είναι καλύτερο να τα δέσετε σταυ-
ρωτά, διαφορετικά στις στροφές τα χαλα-
ρά αντικείµενα θα πηγαινοέρχονται, µετα-
φέροντας έναν εκνευριστικό θόρυβο στο 
εσωτερικό της καµπίνας. Ακόµα καλύτερα 
θα ήταν να χρησιµοποιήσετε ένα δίχτυ δι-
αχωρισµού χώρου αποσκευών, ειδικά εάν 
οι αποσκευές υπερβαίνουν το ύψος του 
πίσω καθίσµατος.
Τελειώσαµε; Όχι βέβαια… Το πορτµπαγκάζ 
είναι γεµάτο, αλλά αποµένουν ακόµα µε-
ρικές τσάντες. Πού θα τις πάµε; Το αετίσιο 
µάτι µου αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει όµως 
λίγος χώρος στο εσωτερικό. Οι βαριές α-
ποσκευές µπορούν να αποθηκευτούν µε 
ασφάλεια στον επιδαπέδιο χώρο µεταξύ 
των µπροστινών και των πίσω καθισµά-
των. Ωστόσο, αυτό εµποδίζει την οδηγική 
άνεση των επιβατών. Αποθηκεύστε λοιπόν 
τα µικρά και ελαφριά αντικείµενα που δεν 
χρειάζεστε απαραίτητα όταν οδηγείτε πί-

σω από το µπροστινό κάθισµα ή αρκετά 
ρούχα σε σακούλες κενού. Αυτές οι τσά-
ντες µειώνουν τον όγκο τους έως και 75% 
και χωρούν όµορφα στον αποθηκευτικό 
χώρο κάτω από τα καθίσµατα.
Τελειώσαµε; Όχι βέβαια…  Περισσεύουν 
πράγµατα και δεν υπάρχει ακόµα αρκετός 
χώρος στο αυτοκίνητό σας; Κανένα πρό-
βληµα. Απλώς τοποθετήστε µία εταζιέρα 
οροφής από πάνω, αλλά σε κάθε περίπτω-
ση τηρήστε µερικούς βασικούς κανόνες 
για να µην αλλοιωθεί η οδηγική σας από-
λαυση: κατανείµετε οµοιόµορφα τον όγκο 
και το επιτρεπόµενο φορτίο οροφής του ο-
χήµατός σας. Βάλτε τα πιο βαριά αντικείµε-
να στο κάτω µέρος και στη µεσαία περιοχή 
και περάστε τα αντικείµενα µε 
λεπτή κουβέρτα. Οι κουβέρτες 
ως επένδυση στην µπροστινή 
περιοχή µπορούν να απορρο-
φήσουν την κινητική ενέργεια, 
όταν φρενάρετε έντονα. Τελευ-

ìïé ç îöòÝúïùíå ðñ÷ åÝîáé 
ðòéî Ûîá ôáêÝäé íå áùôïëÝîè-
ôï. Έχετε ήδη γεµίσει το 
πορτµπαγκάζ, κι όµως σας 

πιάνει µία απογοήτευση όταν κοιτά-
τε γύρω από το αυτοκίνητό σας και 
βλέπετε ακόµα ένα σωρό πράγµατα 
να περισσεύουν… Και τα θέλετε όλα! 
Γιατί πάντα υπάρχουν ακόµα µερικά 
πράγµατα που δεν µπορείτε να κά-
νετε χωρίς αυτά.
Όµως, πέρα από τεχνική στον κυβι-
σµό και στην εξάντληση των γεωµε-
τρικών γνώσεών σας –και πιθανόν 
και της υποµονής σας– υπάρχει και 
µία αξιολόγηση στη διαδικασία φόρ-
τωσης. Το αντικείµενό µας δηλαδή… 
Μιας και έχω καταπιεί µε το κουτάλι 
τόνους γκρίνιας και εγκυκλοπαίδει-
ες µίρλας για τα όσα θέλω να κουβα-
λάω στις καλοκαιρινές µου διακο-
πές, έχω εντρυφήσει στο θέµα. Με το 
παραπάνω µάλιστα. Και επειδή συµ-
βαίνει να θεωρώ το αυτοκίνητο στις 
διακοπές κάτι σαν γκαρνταρόµπα, 
πιστέψτε µε, καταλαβαίνω την ο-
ποιαδήποτε «υπερβολή», να πάρετε 
µαζί σας τον αµάζευτο… Εγώ λοιπόν 
είµαι εδώ για να µη µείνει τίποτα α-
πέξω, να µην αποχωριστείτε τίποτα, 
να µε δοξάζετε που σας έσωσα!

¶ ¢ ¿  Ã  º ° ¤ Ã ª  Ã  ° Ì £ Ã ¼ Ã Ä Ã ª
Αρχικά, τοποθετήστε τις ιδιαίτερα βαριές 
αποσκευές µε τη µεγαλύτερη επιφάνεια 
στο πάτωµα του πορτµπαγκάζ, ακριβώς 
πίσω από την πλάτη του πίσω καθίσµατος, 
έτσι ώστε να µην µπορεί να µετακινηθεί ή 
να πέσει κάτι στον ελεύθερο χώρο. Ένα α-
ντιολισθητικό χαλάκι κατάλληλο για το µο-
ντέλο σας θα σάς βοηθήσει. Στη συνέχεια 
βάλτε ελαφριές αποσκευές πάνω από τις 
µεγάλες και καλύψτε τις µε µια κουβέρτα 

ταίο αλλά εξίσου σηµαντικό: οι αποσκευές 
πρέπει να είναι ασφαλισµένες στην εταζέ-
ρα. Όχι χύµα στο κύµα. 
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Όχι βέβαια! Θα αφήσουµε το ακτιβιστικό 
µας µέσο στην πόλη; ∆εν γίνονται αυτά! 
Πάµε, λοιπόν. Αν θέλετε να είστε εν κινήσει 
στις διακοπές σας και θέλετε το ποδήλατό 
σας µαζί σας, έχετε πολλές επιλογές για να 
το µεταφέρετε µε ασφάλεια. Ένα µεγάλο 
πλεονέκτηµα της σχάρας οροφής είναι ότι 
όχι µόνο έχετε καθαρή θέα κατά την οδή-
γηση, αλλά η πρόσβαση στο πορτµπαγκάζ 
παραµένει επίσης ανεπηρέαστη. Σηµαντι-
κό κατά την τοποθέτηση της σχάρας ορο-
φής: ευθυγραµµίστε την κεντρικά στο αυ-
τοκίνητό σας, έτσι ώστε το φορτίο να µην 
µπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια του 
οχήµατος, ενώ επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπερβαίνετε το µέγιστο φορτίο στέγης. Να 
γνωρίζετε βέβαια ότι η σχάρα οροφής λει-
τουργεί καλύτερα µε ποδήλατα ελαφρύτε-
ρου βάρους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, 
η οµαδική εργασία είναι το κλειδί για ένα 
ξεκούραστο ξεκίνηµα στις διακοπές σας, 
ειδικά για τα βαριά ποδήλατα. Αφήστε κά-
ποιον να σας βοηθήσει να τοποθετήσετε 
το ποδήλατό σας µε ασφάλεια και σιγουριά 
– ένα παραπάνω ζευγάρι µάτια και χέρια 
πάντα είναι χρήσιµα.
Υπάρχουν βέβαια και εργοστασιακά εξαρ-

τήµατα ασφαλούς φόρτωσης 
των ποδηλάτων στο αυτοκί-
νητό σας, που συνήθως απευ-
θύνονται και σε πιο βαρέως 
τύπου ποδήλατα. Χάρη στην 
ενσωµατωµένη λειτουργία α-
ναδίπλωσης, πολλά συστήµα-
τα πίσω µεταφοράς παρέχουν 
ακόµη και άνετη πρόσβαση 
στον χώρο αποσκευών. Και 
εδώ δεν πρέπει να ξεπεραστεί 
το µέγιστο φορτίο, ενώ τα πο-
δήλατα δεν πρέπει να προεξέ-
χουν περισσότερο από 40 εκα-
τοστά πέρα από την πόρτα του 
χώρου αποσκευών. Ωστόσο, 
το µέγιστο επιτρεπόµενο πλά-

τος διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Προσοχή στη χρήση after market εξαρτη-
µάτων µεταφοράς ποδηλάτων και ιδίως 
στα «πιρούνια» που εξέχουν και µπορεί να 
τραυµατίσουν ανθρώπους και µάλιστα ά-
σχηµα. Τέλος, ό,τι και να φορτώσετε από 
τα παραπάνω, µην ξεχνάτε να ρυθµίσετε 
την πίεση των ελαστικών στο αυξηµένο 
βάρος. Οι βέλτιστες τιµές εξασφαλίζουν 
ελάχιστη καταπόνηση των ελαστικών, α-
σφαλή οδήγηση και βέβαια µικρότερη κα-
τανάλωση καυσίµου.  ●

S U M M E R

Φορτώστε!
Μάθετε τον καλύτερο τρόπο για να χωρέσετε όλες τις αποσκευές σας στο όχηµά σας 

Της  Λυδίας Αλικάκου

Ο

Επειδή συµβαί-
νει να θεωρώ 
το αυτοκίνητο 
στις διακοπές 

κάτι σαν γκαρ-
νταρόµπα, πι-
στέψτε µε, κα-
ταλαβαίνω την 
οποιαδήποτε 

«υπερβολή», να 
πάρετε µαζί σας 
τον αµάζευτο…

AV
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Opel, το οποίο αποτελείται από δύο οθό-
νες έως 10’’ στο κέντρο και μια οθόνη έως 
12’’ μπροστά από τον οδηγό, το ψηφιακό 
cockpit δηλαδή.
Η καμπίνα κρίνεται ιδιαίτερα άνετη για μα-
κρινά ταξίδια, ενώ οι τιμές των χώρων του 
πορτμπαγκάζ κινούνται από 514 λίτρα σε 

βασικά μοντέλα βενζίνης και diesel, μέχρι 
τα 390 λίτρα για τις υβριδικές εκδόσεις.
Στον τεχνολογικό τομέα θα ήταν παράλει-
ψη να μην αναφερθούμε σε έναν τομέα 
που η Opel πρωταγωνιστεί χρόνια τώρα 
και πρωτοπορεί. Στο σύστημα φωτισμού 
adaptiveIntelli Lux LED PixelLight. Τα 168 

ο Opel Grandland κυκλοφό-
ρησε το 2017 και έκτοτε έ-
χει πουλήσει 300.000 μο-
νάδες σε όλη την Ευρώπη. 
Τώρα, πέντε χρόνια αργό-

τερα, με την Opel να αποτελεί μέρος 
του πολυεθνικού κολοσσού Stellantis, 
για το Grandland αυτό σημαίνει ότι 
ήρθε η ώρα για ανανέωση, οπότε, 
πλην άλλων, πλέον δεν έχει το πρό-
θεμα «X» και θα διατίθεται με την ίδια 
σειρά κινητήρων με πριν. Και τι έχει 
αλλάξει, θα αναρωτηθεί κάποιος. Τι 
νέο συναντάμε στο ανανεωμένο Opel 
Grandland; Περιγραφικά αναφέρουμε 
την τολμηρή σχεδίαση μιας και υιοθε-
τεί το Opel Vizor, το νέο «πρόσωπο» της 
μάρκας, το πλήρως ψηφιακό ταμπλό 
Opel Pure Panel με μεγάλες οθόνες, α-
νέσεις, ποικιλία κινητήρων με plug-in 
hybrid συστήματα και κινητήρες diesel 
και βενζίνης, ηλεκτρική τετρακίνηση 
και καινοτόμα συστήματα υποστήριξης 
οδηγού, αλλά και υψηλή τεχνολογία.
 

Η μεγαλύτερη αλλαγή που θα παρατηρή-
σετε εξωτερικά στο Grandland είναι, φυσι-
κά, η νέα μάσκα. Έχει το πρόσωπο «Vizor» 
με μαύρο πάνελ, που έχει ήδη δει στα μι-
κρότερα crossover Mokka και Crossland, 
με λεπτά φώτα LED στα εξωτερικά άκρα. 
Είναι μια προσεγμένη εμφάνιση και πολύ 
πιο διακριτικό από το παλαιότερο «πρό-
σωπο» του Grandland, ενώ υπήρξαν επί-
σης κάποιες μικρές αλλαγές στο στιλ στο 
πίσω μέρος.
Στο νέο εσωτερικό ξεχωρίζουμε τα βρα-
βευμένα εργονομικά καθίσματα –πιστο-
ποιημένα από τη γερμανική ιατρική επι-
τροπή «Εκστρατεία για Υγιέστερη Σπονδυ-
λική Στήλη»–, ενώ το ταμπλό έχει επανα-
σχεδιαστεί από την αρχή. Διαθέτει το ενι-
αίο ψηφιακό πιλοτήριο «Pure Panel» της 

στοιχεία LED που ενσωματώνονται στα πλαϊνά 
τμήματα του νέου προσώπου της μάρκας Opel 
Vizor πετυχαίνουν μια ομαλή προσαρμογή της 
δέσμης, ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες και 
το περιβάλλον, χωρίς να ενοχλούν τους άλλους 
οδηγούς. Μια ακόμα τεχνολογία που αυξάνει 
περαιτέρω την ασφάλεια όλων των χρηστών 
του δρόμου κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ο-
δήγησης είναι το Night Vision, το οποίο κάνει το 
ντεμπούτο του στο νέο Grandland. Η κάμερα υ-
περύθρων του συστήματος ανιχνεύει ανθρώ-
πους και ζώα σε απόσταση έως 100 μέτρων 
μπροστά από το αυτοκίνητο, με βάση τη διαφο-
ρά θερμοκρασίας από το περιβάλλον.

Σ τ ο ν  δ ρ ο μ ο 

Στα κινητήρια σύνολα το Grandland χρησιμο-
ποιεί έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινη-
τήρα 1.2 λίτρων άμεσου ψεκασμού απόδοσης 
130 ίππων, που συνδυάζεται με χειροκίνητο 
εξατάχυτο κιβώτιο ή αυτόματο 8 σχέσεων. Η 
έκδοση diesel«φοράει» τον κινητήρα 1.5 λίτρων 
των 130 ίππων με το αυτόματο κιβώτιο των 8 
σχέσεων. Όσοι προτιμούν αμιγώς ηλεκτρική 
οδήγηση, με μηδενικές εκπομπές ρύπων και 
άφθονη ισχύ μπορούν να επιλέξουν μία από 
τις δύο plug-in υβριδικές εκδόσεις. Αυτή με τον 
κινητήρα βενζίνης 1.6 Direct Injection με ηλε-
κτρική ισχύ 110 ίππων από μπαταρία 13,2 kwh 
που, ανάλογα με την επιλογή του συστήματος 

μετάδοσης κίνησης, μπορείτε να α-
πολαύσετε ιπποδύναμη συνδυαστι-
κής ισχύος 225 ίππων με ροπή 360Νm 
για εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός 
τροχούς και συνδυαστική ισχύ300 ίπ-
πους με ροπή 520Νm για τις τετρακί-
νητες εκδόσεις. Αμφότερα τα υβριδι-
κά σύνολα διατίθεται με το αυτόματο 
κιβώτιο 8 σχέσεων και μπορούν να 
κινηθούν με πλήρη φόρτιση αμιγώς 
ηλεκτρικά έως και 65 χλμ. 

τ ι μ έ Σ
Το ανανεωμένο Grandland διατίθεται 
στην ελληνική αγορά με τιμές που 
ξεκινούν από τις 28.400 ευρώ για την 
entry έκδοση 1.2lt Turbo, 130 hp, και 
από τις 48.350 ευρώ για την Plug-In 
Hybrid 224 hp 1.6lt Direct Injection 
Turbo FWD. ●

T E S T  D R I V E

Νέο Opel Grandland
Οι καθοριστικές σχεδιαστικές αναβαθμίσεις και η νέα τεχνολογία infotainment 
καθιστούν το ανανεωένο Grandland ένα ακόμα πιο ελκυστικό οικογενειακό SUV
Του Θωμά Κ. Ευθυμίου

Τ

Σπορ κομψότητα 
και καινοτόμες 
τεχνολογίες

Εκτός από τους 
οικονομικούς κινητήρες 

βενζίνης και diesel, οι 
υποψήφιοι αγοραστές 

του Grandland μπορούν 
να επιλέξουν ισχυρές, 
plug-in hybrid εκδό-

σεις με κίνηση μπροστά 
(FWD) ή ηλεκτρική 

τετρακίνηση (AWD).
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Ýîáé Ûîá áëÞíè áùôïëÝîèôï; Όχι! 
∆εν είναι… Είναι µέρος της σύγ-
χρονης αυτοκίνησης και καθρε-
φτίζει το µέλλον της. Το νέο DS 

4 µε την επιβλητική του προσωπικότητα, τα 
ιδιαίτερα σχεδιαστικά του στοιχεία και την 
προηγµένη τεχνολογία, είναι ένας συνδυ-
ασµός που δεν συναντάµε εύκολα στη συ-
γκεκριµένη κατηγορία.
Το DS 4 είναι το τέταρτο µοντέλο της γκά-
µας (µετά τα DS 7 Crossback, DS 3 Crossback 
και DS 9) το οποίο ενσαρκώνει το πνεύµα 
της avant-garde για κοµψότητα, τεχνολογι-
κή υπεροχή και κορυφαίο επίπεδο άνεσης 
και ευελιξίας κατά την οδήγηση. 
Πώς «γεννήθηκε» το DS 4; ∆εν θα µπορού-
σε να είναι αλλιώς, καθώς DS και πολυτέ-
λεια είναι έννοιες απόλυτα συνυφασµένες. 
Και υπάρχει λογική σε αυτό το σκεπτικό 
της εταιρείας. ∆είτε: Οι γαλλικές µάρκες 
κατέχουν το 60% της παγκόσµιας αγοράς 
πολυτελών ειδών (ένδυση, αξεσουάρ, κο-
σµήµατα, αρωµατοποιία, οινολογία κ.λπ.), 
οπότε και η DS δηµιουργήθηκε σαν γαλ-

λική απάντηση στα αυτοκινητιστικά πο-
λυτελή στερεότυπα. Η δε πολυτέλεια στο 
εσωτερικό του DS 4, αλλά και των υπολοί-
πων µοντέλων της µάρκας, είναι έκδηλη, 
έχοντας δεχθεί επιρροές από τον Dior, τη 
Luis Vuitton και άλλους µεγάλους οίκους 
της Γαλλίας.

A ¹ ª £ ¸ Æ ¹ º ¸
Είναι όντως το µεγάλο ατού του µοντέλου. Το 
DS 4 σχεδιάστηκε για να επαναπροσδιορίσει 
το περίγραµµα της κατηγορίας των Premium C 
αυτοκινήτων και απευθύνεται σε πελάτες που 
προσελκύονται από δύο σχήµατα αµαξώµατος: 
το νέο Coupé-SUV και το παραδοσιακό compact 
hatchback, ενώ σε κάθε στάδιο του σχεδιασµού 
του νέου µοντέλου η ιδέα ήταν να συνδυαστούν  
στοιχεία από τα δύο αυτά είδη αµαξώµατος.
Το εµπρόσθιο µέρος χαρακτηρίζεται από τη νέα 
φωτιστική «υπογραφή», ενώ ολόκληρο το φω-
τιστικό σύστηµα περιλαµβάνει 150 LED. Στο πλάι, 
η ρευστότητα και οι αιχµηρές γραµµές συνδυά-
ζονται ιδανικά. Οι αναδυόµενες λαβές της πόρ-
τας έρχονται σε πλήρη αρµονία µε τις γλυπτές 

πλευρικές επιφάνειες, ενώ η φωτεινή υπογραφή 
του πίσω µέρους µε το εφέ του ανάγλυφου µε 
laser είναι νέας γενιάς και αποτελεί εντυπωσια-
κή καινοτοµία. Προφανώς και θα αναφέρουµε 
τη λεπτοµέρεια της τοποθέτησης πλαστικών ε-
πιφανειών που καλύπτουν το κάτω τµήµα των 
θυρών και τα µαρσπιέ, µε αποτέλεσµα να µη 
λερώνονται και τα µπατζάκια των επιβατών 
όταν µπαίνουν ή βγαίνουν από το αυτοκίνητο.
Το εσωτερικό του DS 4 διέπεται από καινοτοµίες 
που στοχεύουν στη δηµιουργία περιβάλλοντος 
πλήρους ηρεµίας και το ταξίδι µε το DS 4 ανάγεται 
σε τέχνη µε τη νέα διάταξη των χειριστηρίων και 
των διακοπτών, που βρίσκονται οµαδοποιηµένοι 
σε τρεις ζώνες διεπαφής για απλοποίηση της ε-
µπειρίας. 
Τον ρόλο του παίζει και το Clous de Paris Guilloche, 
το µοτίβο που είναι εµπνευσµένο από την υψηλή 
ωρολογοποιία και εντοπίζεται στο ταµπλό, στους 
διακόπτες των ηλεκτρικών παραθύρων και στο 
σύµπλεγµα του DS Smart Touch, µιας οθόνης α-
φής 5 ιντσών που συνδέεται µε το σύστηµα DS 
Iris, και του DS E-Toggle, ενός συµπαγούς χειρι-
στηρίου για το αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων που 
βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα, ενώ πλήρως 
επανασχεδιασµένο είναι το σύστηµα ψυχαγωγί-
ας 10 ιντσών του DS Iris System µε έλεγχο µε φω-
νητικές εντολές και χειρονοµίες. Τέλος, ο χώρος 
για τις αποσκευές είναι 430 λίτρα και η πόρτα του 
είναι ηλεκτρική, µε σύστηµα ανέπαφου ανοίγµα-
τος, ενώ προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις: DS 4, DS 
4 Cross και DS 4 Performance Line.

ª Æ Ã Á  ¢ Ä Ã » Ã
Το ολοκαίνουργιο DS 4 διατίθεται στους υποψή-
φιους αγοραστές του µε δύο βενζινοκίνητες επι-
λογές, την 1.2 Pure Tech 130 και 180 ίππων αµφό-
τερες µε αυτόµατο κιβώτιο ΕΑΤ8, µε έναν πετρε-
λαιοκινητήρα BlueHDi 130 ίππων µε αυτόµατο 
κιβώτιο ΕΑΤ8 και µία Plug-In υβριδική έκδοση, 
την E-Tense συνδυαστικής ισχύος 225 ίππων µε  
αυτόµατο κιβώτιο ΕΑΤ8 και αµιγώς ηλεκτροκίνη-
τη αυτονοµία έως και 55 χιλιόµετρα σε λειτουρ-
γία µηδενικών εκποµπών ρύπων.
Να σηµειώσουµε εδώ ότι η Plug-in υβριδική έκδο-
ση DS 4 E-Tense 225 κληρονοµεί την τεχνογνωσία 
από την DS Performance µε τους τέσσερις τίτ-
λους στη Formula E (Οδηγών και Οµάδων) το 2019 
και το 2020. 
Όπως η ίδια η DS ενηµέρωσε, µέχρι το 2024 το DS 
4 θα είναι διαθέσιµο και σε µια 100% ηλεκτρική 
εκδοχή που θα βασίζεται στη νέα τεχνολογία των 
ηλεκτροκινητήρων και των µπαταριών. 
∆ύο σηµεία που αξίζουν την προσοχή µας και εί-
ναι από τα δυνατά σηµεία του DS 4 είναι η ελεγ-
χόµενη απόσβεση της ανάρτησης DS Active Scan 
Suspension, µοναδική στην κατηγορία, µε τη 
χρήση κάµερας που βρίσκεται στην κορυφή του 
παρµπρίζ και σκανάρει την επιφάνεια του οδο-
στρώµατος, όπως και το σύστηµα DS Night Vision  
που καθιστά τον δρόµο και τους κινδύνους του 
πιο ορατούς.

Æ ¹ » ¶ ª
Η βενζινοκίνητη έκδοση DS 4 1.2 Pure Tech 130 
αρχίζει από τις 29.800 ευρώ. ●

E

NΕΟ DS 4
Mία νέα πηγή έμπνευσης που αψηφά τις 
συμβατικές προτάσεις της αυτοκίνησης 

Τα µοντέλα της DS 
αγοράζουν πελάτες 

που «κουράστη-
καν» από 

τη συντεταγµένη 
συντηρητική 

προσέγγιση µέχρι 
σήµερα από τις 

αντίστοιχες αυτο-
κινητοβιοµηχανίες. 

Το DS 4 είναι 
ένα εµπνευσµέ-

νο αυτοκίνητο 
µε αναλογίες 

που δεν έχουν 
εµφανιστεί στο 

παρελθόν
 Του 

Κωνσταντίνου 
Λεµονή

T E S T  D R I V E AV
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¡Á¿Ä¹·ÃÁÆ°ª ÆÃ
Σχεδιασµένο και εξελιγµένο από το 
µηδέν, το EV6 ξεπερνά κάποια εγγε-
νή µειονεκτήµατα που υπάρχουν στα 
χαρακτηριστικά οδήγησης πολλών 
άλλων BEV που κυκλοφορούν σήµε-
ρα στην αγορά, συµπεριλαµβανοµέ-
νου του υπερβολικά επιθετικού ρυθ-
µού επιτάχυνσης και της απόκρισης 
στο γκάζι. Το νέο EV6, σύµφωνα µε 
την Kia, επαναπροσδιορίζει την ηλε-
κτροκινητικότητα µε υψηλές επιδό-
σεις σε ένα SUV αυτοκίνητο. Πλήρως 
ηλεκτρικό προσφέρει µεγάλη αυτο-
νοµία, µηδενικές εκποµπές ρύπων, 
υψηλής τεχνολογίας ταχυφόρτιση 
800V και ξεχωριστό crossover στιλ. 
Σε άλλα ενδιαφέροντα, το υψηλής 
τεχνολογίας EV6 αντιπροσωπεύει το 
µέλλον της βιώσιµης κινητικότητας 
της Kia, και προσέξτε κάτι χωρίς υ-
περβολή: «προκαλεί» µε την ισχύ, τις 
επιδόσεις και τον δυναµισµό του ξε-

περνώντας τις αντι-
λήψεις και τους πε-
ριορισµούς που συ-
νήθως συνδέονται 
µε άλλα ηλεκτροκί-
νητα οχήµατα.  
Τµ ή µ α  τ η ς  ν έ α ς 
σ χ ε δ ι α σ τ ι κ ή ς  α -
ντίληψης αποτελεί το χαµηλό κοίλο 
καπό, η κεκλιµένη οροφή πίσω και 
η απόσταση από το έδαφος που εί-
ναι 16 εκ. Το ιδιαίτερης κλίσης και 
κατασκευής πίσω παρµπρίζ δεν έχει 
υαλοκαθαριστήρα, µια και λόγω σχε-
δίασης διώχνει τα νερά. Στο εσωτε-
ρικό διάχυτη είναι η χρησιµοποίηση 
Vegan Leather και ειδικά υφάσµατα 
καθισµάτων µέχρι και µοκέτες από 
ανακυκλωµένα πλαστικά, που είναι 
ισοδύναµα µε 111 πλαστικά µπουκά-
λια νερού 500ml. Στο ταµπλό δεσπό-
ζει η διπλή πανοραµική οθόνη 12,3’’ 
και σε τεχνολογικό επίπεδο εξάρου-

òáâåÝá íå ôï ëáìèíÛòá Ü áììéñ÷, όπως συνηθί-
ζεται να λέγεται, «η καλή ηµέρα από το πρωί 
φαίνεται»! Και η Kia αθόρυβα, µεθοδικά και 
καινοτόµα εξέλισσε το ολοκαίνουργιο EV6, 

όχι απλά για να µπει στην αγορά των καθαρόαιµα η-
λεκτροκίνητων οχηµάτων, αλλά για να κάνει τη δι-
αφορά. Και από ό,τι δείχνουν ήδη οι διακρίσεις που 
τρέχουν η µία πίσω από την άλλη, από το ενδιαφέρον 
του κοινού αλλά και από την πορεία των πωλήσεων, 
ναι, κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Και για να γίνουµε 
πιο συγκεκριµένοι, το καινοτόµο και αµιγώς ηλεκτρι-
κό crossover ψηφίστηκε ως ο γενικός νικητής από 
µια κριτική επιτροπή 59 ατόµων που αποτελείται από 
αναγνωρισµένους δηµοσιογράφους αυτοκινήτων 22 
ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό το βραβείο Αυτοκινήτου της 
Χρονιάς 2022 είναι το τελευταίο σε έναν αυξανόµενο 
αριθµό βραβείων που έχουν απονεµηθεί στο EV6 από 
την κυκλοφορία του πέρυσι σε όλον τον κόσµο. Άλλοι 
τίτλοι που διεκδικήθηκαν πρόσφατα περιλαµβάνουν: 
«Ιρλανδικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022», «What 
car? Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022», «Crossover of 
the Year» στα βραβεία TopGear.com 2021, Νικητής 
«Premium» στα βραβεία Γερµανικού Αυτοκινήτου της 
Χρονιάς 2022 και κοινός νικητής των εναρκτήριων 
βραβείων «Best Cars of the Year» 2021/2022.

B

µε µεταξύ άλλων την παλέτα ασφαλείας µε 
18+ συστήµατα υποβοήθησης οδηγού, το 
ξεχωριστό σύστηµα µείωσης ταχύτητας στις 
στροφές µέσω του Smart Adaptive Cruise 
Control και το σύστηµα HUD (Head Up Display) 
που αποτελεί πλέον το 60% του εύρους του 
παρµπρίζ, παραθέτοντας ευρύ αριθµό χρήσι-
µων πληροφοριών.

ªÆÃÁ ¢ÄÃ»Ã
Το EV6 διατίθεται µε δύο εκδόσεις κινητηρίων 
συνόλων µε ηλεκτροκινητήρα µόνιµου µα-
γνήτη. Η πρώτη είναι η αποκλειστικά πισωκί-
νητη Standard Range τυπικής αυτονοµίας 394 
χλµ. των 170 ίππων µε τον κινητήρα πίσω και 
η δεύτερη είτε σαν πισωκίνητη Long Range 
µεγάλης αυτονοµίας 528 χλµ. των 229 ίππων, 
είτε σαν τετρακίνητη  Long Range AWD (των 
100 ίππων ο εµπρός Η/Κ και 225 ίππων ο πίσω 
Η/Κ) συνδυαστικής ισχύος AWD 325 ίππων. 
Εδώ η αυτονοµία είναι 484 χλµ. (ή 630 χλµ. 
εντός πόλης!)
Μάλιστα για τις AWD εκδόσεις του EV6, ένα 
σύσ τηµα ενεργοποίησης αποσύνδεσης 
(Disconnector Actuator System ή DAS) εξα-
σφαλίζει πάντα µια οµαλή µετάβαση µεταξύ 
των λειτουργιών πίσω κίνησης (RWD) και της 
τετρακίνησης (AWD) χωρίς να απαιτείται χει-
ροκίνητη εναλλαγή. Τέλος, ο οδηγός µπορεί 
να επιλέξει µε το πάτηµα ενός διακόπτη µία 
από τις τέσσερις προηγµένες λειτουργίες κί-
νησης – Eco, Normal, Sport ή Snow. 
Το σύστηµα φόρτισης του αυτοκινήτου είναι 

πιο ευέλικτο και αποδοτικό 
από τα BEV της προηγούµε-
νης γενιάς χάρη στην Ενσω-
µατωµένη Μονάδα Ελέγχου 
Φόρτισης (ICCU) που επι-
τρέπει τη φόρτιση από την 
µπαταρία του οχήµατος µέ-
σω ενός απλού προσαρµο-
γέα που µετατρέπει το εξω-
τερικό βύσµα φόρτισης σε 
πρίζα. Μάλιστα διαθέτει το 
πρώτο παγκοσµίως σύστη-

µα πολλαπλών φορτίσεων µε δυνατότητα 
ταχυφόρτισης 800V που καθιστά δυνατή την 
επαναφόρτιση της µπαταρίας από το 10% έως 
το 80% σε µόλις 18 λεπτά της ώρας. Θα ήταν, 
δε, παράλειψη να µην αναφέρουµε τη δυνα-
τότητα χρήσης του συστήµατος V2V (vehicle 
to vehicle) ώστε να φορτίζει άλλα αυτοκίνητα 
ή άλλες δραστηριότητές µας.

Æ¹»¶ª
Οι τιµές του Kia EV6 αρχίζουν από τις 37.990 
ευρώ (Platinum Standard Range 394km RWD 
170PS) µε κρατική επιδότηση «Κινούµαι Η-
λεκτρικά» και κίνητρο ηλεκτροκίνησης KIA 
2.000 ευρώ.  ●

T E S T  D R I V E

Η Kia αθόρυβα, µεθο-
δικά και καινοτόµα εξέ-
λισσε το ολοκαίνουργιο 

EV6, όχι απλά για να 
µπει στην αγορά των κα-
θαρόαιµα ηλεκτροκίνη-
των οχηµάτων, αλλά για 

να κάνει τη διαφορά.

NΕΟ KIA EV6
Η «Συνύπαρξη των Αντιθέσεων» που 
καταργεί τα όρια των κατηγοριών 
Το καινοτόµο Kia EV6 ανακηρύχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022» στα περίφηµα 
βραβεία Αυτοκινήτου της Χρονιάς (COTY) στη Γενεύη
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου



12 - 18 MAΪου 2022  A.V. 35 



36 A.V. 12 - 18 MAΪΟΥ 2022

Ποιοι είναι άραγε αυτοί 
οι Τifosi;
Χονδρικά σηµαίνει «φανατικοί, ένθερµοι οπα-
δοί». Αναζητώντας την ετυµολογία της λέξης, 
διαπιστώνει κάποιος ότι είναι άρρηκτα συνδεδε-
µένη µε τον «πυρετό του φανατισµού», τον «πυ-
ρετό της πίστης και της αφοσίωσης»! Ετυµολο-
γικά, λοιπόν, εσφαλµένα υποστηρίζεται ότι στα 
ιταλικά η λέξη tifosi στην κυριολεξία περιγράφει 
εκείνους που έχουν µολυνθεί από τη νόσο του 
τύφου. Στην πραγµατικότητα, προέρχεται από 
την αρχαία ελληνική λέξη τύφος («typhos»), που 
σηµαίνει καπνός, στοιχείο σύνηθες για τους θε-
ατές των Αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων να γιορ-
τάζουν τις νίκες των αγαπηµένων τους αθλητών 
ενωµένοι ξανά γύρω από µια φωτιά. Η σύγχυ-
ση προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο 
ο πυρετός όσο και ο καπνός µοιράζονται την ί-
δια ετυµολογική ρίζα, τον «τύφο». Η λέξη tifosi 
χρησιµοποιείται για µεικτό φύλο ή αποκλειστικά 
αρσενική οµάδα. Το αρσενικό ενικό είναι tifoso, 
το θηλυκό ενικό tifosa, και το θηλυκό στον πλη-
θυντικό tifose.

Έργα και ημέρες

Αν στα paddocks της Ferrari φέτος στη Μελβούρ-
νη η χαρά για την απόλυτη επικράτηση της Ferrari 
ήταν απόλυτη, στην πλευρά του Μαρανέλο, 
16.000 χιλιόµετρα µακριά, η ατµόσφαιρα δεν ή-
ταν λιγότερο ενθουσιώδης και πανηγυρική. Από 
την οµάδα (της οποίας το εργοστάσιο  –Ferrari– 
γιορτάζει φέτος την 75η επέτειό του), στην καρ-
διά της Motor Valley της Emilia-Romagna στην 
Ιταλία, η νίκη του Μονεγάσκου χαιρετίστηκε µε 
πολλά κορναρίσµατα αυτοκινήτων και τον ήχο 
από τις καµπάνες της εκκλησίας του ιερέα των 
tifosi Don Marco Bonfatti.
Για να δώσουµε όµως ένα µέγεθος του τι σηµαίνει 
Ferrari στην ευρύτερη περιοχή, να αναφέρουµε 
πως οι κωδωνοκρουσίες στην ενορία του Μαρα-
νέλο, όπου η εκκλησία του San Biagio βρίσκεται 
στους κόλπους του εργοστασίου της µάρκας, δεν 
είναι ασυνήθιστη πρακτική…
Μάλιστα ένα σπάνιο φαινόµενο στα χρονικά έχει 
λάβει χώρα στο µακρινό 2000 όταν το 1-2 των 
Schumacher-Barrichello στον εναρκτήριο αγώνα 
της σεζόν, που σηµατοδότησε και την επιστροφή 
εκείνη την χρονιά της Ferrari στους τίτλους µετά 
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¹ôáìÝá úåé ëáé áîáðîÛåé íå ôè Ferrari. Και µετά από δεκαπέ-
ντε ταπεινωτικά χρόνια, όπου οι νίκες έρχονταν µε αίτηση 
και µε το µικροσκόπιο, που είχε ως οµάδα βρεθεί στην κα-
ταφρόνια και τον χλευασµό των άλλοτε ανύπαρκτων αγω-

νιστικών οµάδων, µετά από δεκαπέντε «πέτρινα χρόνια» η γείτονα 
χώρα βλέπει φέτος την αγαπηµένη της scuderia να πρωταγωνιστεί και 
πάλι! Ανάσταση και ταυτόχρονα ιταλική ανάταση!
Ο κόσµος περιµένει –για την ακρίβεια απαιτεί– επιτυχία από το 
«Cavallino Rampante» στο φετινό πρωτάθληµα. 
Η σχέση ζωής των Ιταλών µε τη Ferrari υπάρχει από τα χρόνια που 
ο µεγάλος Enzo Ferrari δηµιούργησε τα υπεραυτοκίνητά του, έδωσε 
άλλη διάσταση στο κόκκινο χρώµα στα αυτοκίνητα και υπερηφάνεια 
στη µεταπολεµική Ιταλία. Μετά την εποχή του Michael Schumacher 
η πτώση στις επιδόσεις ήταν ραγδαία. Και η Ferrari µπήκε σε έναν κυ-
κεώνα εσωστρέφειας που την ταλάνιζε για χρόνια. Τώρα κάτι δείχνει 
ότι άλλαξε, ότι η υπόθεση νίκες και τίτλοι είναι πλέον ένα µη µακρινό 
όνειρο. Και δείχνει έµπρακτα να υπάρχει µια αχτίδα ελπίδας φέτος, 
καθώς η Ferrari µετά από πέντε αγώνες ηγείται του πρωταθλήµατος 
κατασκευαστών, µε τον πιλότο της, Μονεγάσκο Charles Leclerc, να 
ηγείται της βαθµολογίας των οδηγών.
Η νίκη του Charles Leclerc για τη Ferrari στον εναρκτήριο αγώνα της 
σεζόν του 2022 στο Μπαχρέιν χαιρετίστηκε από τις ορδές των Τifosi, 
που περίµεναν χρόνια για να δουν µια σωστή παράσταση τίτλου να 
ξεκινά από το Maranello. Η συγκίνηση καθώς ο Leclerc αγκάλιαζε το 
αφεντικό της οµάδας Matia Binotto ήταν ξεκάθαρη.

H
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από 21 χρόνια. Έτσι όταν η δορυφορική τηλεόραση έδειξε 
το τέλος του αγώνα, ο τότε ιερέας της ρωµαιοκαθολικής 
εκκλησίας San Biagio, εν µέσω µεγάλης χαράς και έξαψης, 
άρχισε να χτυπάει τις καµπάνες. Βγήκαν έξω αρκετοί κάτοι-
κοι, η πυροσβεστική και η αστυνοµία για να δουν τι γίνεται 
και όταν έφτασαν στην εκκλησία ενηµερώθηκαν από τον 
περιχαρή ιερέα για το 1-2 της Ferrari. Το θέµα τότε πήρε δια-
στάσεις και ο ιερέας πέρασε από πειθαρχικό στο συµβούλιο 
των καρδιναλίων. Όπως θα µαντέψατε ήδη, οι Τifosi της 
περιοχής έκαναν από πριν παράσταση στο συµβούλιο «α-
παιτώντας» έµµεσα πλην διακριτικά, αλλά… πειστικά, την 
αθώωση του παπά. Κάτι που έγινε αφού του εδόθη προφο-
ρική επίπληξη για διασάλευση δηµόσιας ησυχίας.
Κατά τα άλλα οι tifosi –οι µόνοι οργανωµένοι οπαδοί στον 
µηχανοκίνητο αθλητισµό– προσφέρουν στη Formula 1 µια 
θάλασσα από κόκκινο γεµίζοντας τις κερκίδες στα ιταλικά 
Grand Prix, αλλά και όχι µόνο. Ένα από τα πιο κοινά αξιο-
θέατα του tifosi είναι η επίδειξη µιας τεράστιας σηµαίας 
της Ferrari στις κερκίδες κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύ-
ριακων της Formula 1 σε κάθε πίστα αγώνων, µε ιδιαίτερα 
µεγάλα πλήθη να εµφανίζονται µε τη ζωντάνια της Ferrari 
µέσα τους και σε κοντινές ευρωπαϊκές πίστες.
Ένα ακόµη στοιχείο της αγάπης για τη Ferrari είναι το ότι δεν 
είναι ασυνήθιστο για τους tifosi στην Ιταλία να ζητωκραυγά-
ζουν πραγµατικά έναν µη Ιταλό οδηγό που οδηγεί µια Ferrari 

που προσπερνά έναν Ιταλό οδηγό σε άλλη µάρκα αυτοκινή-
του για το προβάδισµα ενός αγώνα. Χαρακτηριστικά, στο 
Grand Prix του Σαν Μαρίνο του 1983, το πλήθος των tifosi 
στην Imola επευφηµούσε δυνατά όταν ο Ιταλός Riccardo 
Patrese εγκατέλειψε µε την Brabham του από το προβάδι-
σµα του αγώνα µόλις 6 γύρους από τον τερµατισµό, χαρίζο-
ντας στον Γάλλο Patrick Tambay τη νίκη µε τη Ferrari του!

Αφοσιωμένη αγάπη
Κατανοώ ότι θα φανεί εξαιρετικά απίστευτο, 
αλλά ένας οδηγός που στην πραγµατικότητα 
δεν οδήγησε ποτέ για τη Ferrari αλλά υποστη-
ρίζεται έντονα από τους tifosi είναι ο Γάλλος 
Jean-Louis Schlesser. Οδήγησε για την οµάδα 
της Williams στο ιταλικό Grand Prix του 1988 
στη Monza αντικαθιστώντας τον άρρωστο 
Nigel Mansell. Στον 49ο γύρο του αγώνα των 
51 γύρων, ο Schlesser ενεπλάκη άθελά του στο 
περιστατικό στη στροφή Variante del Rettifilo 
που έβγαλε την κορυφαία McLaren-Honda του 
Ayrton Senna εκτός αγώνα, «δίνοντας» έτσι 
στους Gerhard Berger και Michele Alboreto της 
Ferrari ένα συναισθηµατικό τερµατισµό 1-2 στο 
Grand Prix Ιταλίας. Ένα τόσο συναισθηµατικά 

φορτισµένο αποτέλεσµα µόλις ένα µήνα µετά τον θάνατο 
του Enzo Ferrari. 

Ο πρόεδρος της Ferrari, John Elkann, δήλωσε πριν την έ-
ναρξη του φετινού πρωταθλήµατος της F1: «Η Ferrari είναι 
η µόνη οµάδα που έχει αγωνιστεί σε κάθε σεζόν του Πρωτα-
θλήµατος της Formula 1 και βρίσκεται στην πρώτη γραµµή 

της υπέρβασης των ορίων της καινοτοµίας στην 
επιδίωξη της ταχύτητας για περισσότερα από 90 
χρόνια στον µηχανοκίνητο αθλητισµό. Η F1-75 
αντιπροσωπεύει ό,τι καλύτερο στο καινοτόµο ο-
µαδικό πνεύµα και την αναζήτηση επιδόσεων, και 
η Scuderia ανέκαθεν αποτελούσε παράδειγµα 
και καθοδηγούσε τις επιδόσεις των αυτοκινήτων 
δρόµου µας τα τελευταία 75 χρόνια», για να συ-
νεχίσει: «Η ευθύνη αυτό το αυτοκίνητο να αντα-
ποκριθεί στις προσδοκίες των tifosi µας σε όλο 
τον κόσµο βρίσκεται τώρα στα χέρια του Mattia 
[Binotto], του Charles [Leclerc], του Carlos [Sainz] 
και ολόκληρης της οµάδας της Scuderia Ferrari. 
Οι αδιάκοπες προσπάθειές τους θα καθορίσουν 
την επιτυχία µας, καθώς προσπαθούν να γράψουν 
νέα κεφάλαια στην ιστορία µας στη Formula 1, τι-
µώντας το πνεύµα του ανταγωνισµού που έδειξε 
ο ιδρυτής µας», είπε. ●

Η «ανάσταση» των

TIFOSI!  
Ποιοι είναι άραγε αυτοί οι φανατικοί Ιταλοί που σε κάθε νίκη 

της Ferrari παίρνουν πολλαπλή δόση ευτυχίας; 

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

Η σχέση ζωής 
των Ιταλών µε τη 
Ferrari υπάρχει 
από τα χρόνια 
που ο µεγάλος 
Enzo Ferrari 

δηµιούργησε τα 
υπεραυτοκίνητά 
του, έδωσε άλλη 

διάσταση στο 
κόκκινο χρώµα 
στα αυτοκίνητα 

και υπερηφάνεια 
στη µεταπολεµι-

κή Ιταλία.
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ïéïé åÝîáé ïé ðáòÀíåôòïé ðïù 
ëáõïòÝúïùî τις σχεδιασ τι-
κές τάσεις της σύγχρονης 
αυτοκίνησης; Τι αναζητούν 

οι κατασκευαστές; Η απάντηση –που 
δεν αφορά την Peugeot– είναι ότι η βα-
σική παράµετρος δηµιουργίας αυτο-
κινήτων σήµερα «δεν πρέπει» να πα-
ρεκκλίνει από τον «µέσο εύπεπτο όρο» 
αποδεκτής αισθητικής, ενώ αυτό που 
αναζητούν οι περισσότεροι κατασκευ-
αστές αυτοκινήτων είναι η αποδοχή 
του µέσου όρου των παραµέτρων των 
απανταχού αγοραστών. Τι δεν κάνει η 
Peugeot; Όλα αυτά… τραβάει τον δικό 
της δρόµο, τολµά, δείχνει εµπιστοσύνη 
στις επιλογές της και… Και, µε δεδο-
µένο ότι µε τα µοντέλα της κατηγορίας 
Β (supermini) να τυποποιούνται ολο-
ένα και περισσότερο σε βάρος των χα-
ρακτηριστικών της νεανικότητας και 
της ευχαρίστησης, η Peugeot ξεχωρίζει 
παρουσιάζοντας το σαγηνευτικό 208. 
Και δεν σταµατάει εκεί: Η νέα αυτή γε-
νιά του 208, που συνάδει απόλυτα µε τη 

στρατηγική µετακίνησης της Peugeot 
στο premium κοµµάτι της αγοράς, ξε-
χωρίζει από το τολµηρό design που δι-
ακρίνεται από τον αέρα νεότητας και 
της ενέργειας που αναδίδει. Αλλά συ-
νέχισε κιόλας. Πώς; Κατασκευάζοντας 
ένα πλαίσιο για το 208 που µπορεί να 
δεχθεί οποιοδήποτε κινητήριο µπορεί 
να είναι σήµερα διαθέσιµο στην αγορά.

ª Ë Á Ã ¤ °  D I E S E L ,  µ ¶ Á · ¹ Á ¸ ª 
º ° ¹  ¸ ¤ ¶ º Æ Ä ¹ º Ã ! 
Το νέο Peugeot 208 εφοδιάζεται µε την 
πλήρη γκάµα βραβευµένων κινητήρων 
βενζίνης και κινητήρων diesel, σύνολα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Euro 6.d και 
euro 6.d-temp αντίστοιχα, ενώ οι κινητήρες 
PureTech 100hp και 130hp είναι οι µοναδικοί 
στην κατηγορία του 208 που διατίθενται 
και µε το αυτόµατο κιβώτιο EAT8 (Efficient 
Automatic Transmission) των 8 σχέσεων. 
Χαρακτηριστικό όλων αυτών των βραβευ-
µένων κινητήρων είναι η χαµηλή κατανά-
λωση σε οποιαδήποτε κλίµακα χρήσης των 
αυτοκινήτων που τους «φορούν», είτε µέσα 

στην πόλη είτε σε περιαστικά κέντρα αλλά 
φυσικά σε αυτοκινητοδρόµους. Τι βοηθάει 
σε αυτό πέρα από τα ίδια τα κινητήρια σύ-
νολα; Η τεχνολογική εξέλιξη των κιβωτίων 
ταχυτήτων! Αναλυτικά οι κινητήρες είναι οι 
πολυβραβευµένοι 3-κύλινδροι κινητήρες 
βενζίνης 1.2 PureTech 75, 100 και 130 ίππων 
που διατίθενται µε χειροκίνητα κιβώτια 5 ή 
6 σχέσεων, ενώ οι δύο ισχυρότεροι και µε 
αυτόµατο κιβώτιο 8 σχέσεων ΕΑΤ8.
Στην κορωνίδα των κινητήρων απόστασης 
και χαµηλής κατανάλωσης, ο επίσης βρα-
βευµένος 4-κύλινδρος κινητήρας Diesel 
1.5 BlueHDi 100 µε χειροκίνητο κιβώτιο 6 
σχέσεων.
∆εν τελειώσαµε όµως… Από την αρχή και 
στο ίδιο ακριβώς αµάξωµα έχει τοποθε-
τηθεί και ηλεκτρικό σύνολο, 
οπότε έχουµε το αµιγώς ηλε-
κτροκίνητο e-208 που προ-
σφέρει µία νέα απολαυστική 
οδηγική εµπειρία µε τον 100% 
ηλεκτρικό του κινητήρα, µε 
τα εξής χαρακτηριστικά: 136 
ίπποι και 260Nm ροπής (δια-

PEUGEOT 208 Οικονομία και 
σπορ χαρακτήρας 

Η χρήση του αυτοκινήτου αλλάζει, η επιλογή νέων µορφών ενέργειας είναι πλέον 
πραγµατικότητα, γι’ αυτό το νέο Peugeot 208 προσφέρεται µε τη «δύναµη της επιλογής», 
µε τρεις εναλλακτικούς τρόπους κίνησης – ηλεκτρικό, βενζίνη ή diesel

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

Π

θέσιµα από 0 χλµ./ώ) για άµεση απόκριση, 
αθόρυβος κινητήρας, µηδενικοί κραδα-
σµοί, απεικόνιση της τεχνολογίας στην κε-
ντρική οθόνη. 
Οι καταναλώσεις; Ανάλογα το µοντέλο και 
το κινητήριο σύνολο αρχίζουν από τα 4,2 
λίτρα/100 χλµ. σε συνδυασµένο κύκλο. Να 
ολοκληρώσουµε σηµειώνοντας ότι οι διαθέ-
σιµοι χώροι της καµπίνας και του πορτµπα-
γκάζ στο νέο Peugeot e-208 είναι πανοµοι-
ότυποι µε την έκδοση µε θερµικό κινητήρα 
(265 λίτρα), µια και οι µπαταρίες συνολικού 
όγκου 220 λίτρων, βρίσκονται τοποθετηµέ-
νες κάτω από το πάτωµα του νέου 208. 

°Ë Ä°  ° ¹ ª £ ¸ ª ¹ ° ª » Ã Ë 
Βασιζόµενη στην ιστορία των 208 χρόνων 
της, η Peugeot περνά σταθερά και οµαλά 
στην εποχή της µετάβασης σε νέες µορφές 
παροχής ενέργειας, προσφέροντας ένα συ-
ναρπαστικό και ταυτόχρονα ενδιαφέρον ό-
ραµα για το µέλλον µε το σλόγκαν unboring 
the future.
Η εξωτερική εµφάνισή του είναι η επιτοµή 
της ζωντάνιας, του σπορ χαρακτήρα, και α-
φήνει πολλές υποσχέσεις, ενώ συµβαδίζει 
απόλυτα µε τη στρατηγική αναβάθµισης της 
Peugeot. Η οποία αντανακλά µια νεανική ει-
κόνα και αναδίδει όλη την ενέργεια και τον 
αυθορµητισµό που συνθέτουν τις αξίες της 
µάρκας, που δεν είναι άλλες από υψηλές 
προσδοκίες, στιλ και συναίσθηµα. Ναι, όπως 
τα διαβάζετε. Και τα βλέπετε στις εικόνες. Ότι 
υπάρχει µια ξεκάθαρη αύρα αισθησιασµού 
που αντανακλάται από τα έντονα τονισµένα 
φτερά και τις καµπύλες του αµαξώµατος – 
µια διακριτική ισορροπία µεταξύ ακµών και 
καµπυλών. Άµεσα αναγνωρίσιµο, το εµπρός 
µέρος συνδυάζει αρµονικά την αισθητική 

της χαρακτηριστικής εισαγω-
γής αέρα όλων των µοντέλων 
µε τη γνωστή πλέον φωτεινή 
ταυτότητα της Peugeot: τα Full 
LED φωτιστικά σώµατα τις 3 
χαρακτηριστικές «νυχιές».
Το εσωτερικό του 208 είναι 
ξεχωριστό και όµορφο, προ-
σφέροντας ένα απόλυτα εκ-
φραστικό design µε τέλειες 
αναλογίες, και βρίσκεται στο 
επίκεντρο της στρατηγικής α-
ναβάθµισης της µάρκας. Όπως 
και όλα τα µοντέλα της µάρκας 
το 208 εφοδιάζεται µε το νέας 
γενιάς, τρισδιάστατο Peugeot 
i-Cockpit, το οποίο περιλαµ-
βάνει ψηφιακό πίνακα οργά-

νων 3D καθώς και πληθώρα συστηµάτων 
υποβοήθησης οδήγησης.

Æ ¹ » ¶ ª
Το Peugeot 208 είναι διαθέσιµο σε τιµές που 
αρχίζουν από τις 16.500 ευρώ. ●

Στην κορωνίδα 
των κινητήρων α-
πόστασης και χα-
µηλής κατανάλω-
σης, ο βραβευµέ-
νος 4-κύλινδρος 
κινητήρας Diesel 
1.5 BlueHDi 100 
µε χειροκίνητο 
κιβώτιο 6 σχέ-
σεων και µέση 

κατανάλωση 5,1 
λίτρα/100 χλµ.

T E S T  D R I V EAV
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î çùòÝóïùíå ìÝçï óôï ðáòåìõÞî, θα 
δούµε ότι η Skoda έχει πουλήσει 
περισσότερα από 4,5 εκατοµµύρια 
αυτοκίνητα στις προηγούµενες 

τρεις γενιές του Fabia. Οι πιο συνηθισµένοι 
λόγοι για την αγορά ενός τέτοιου µοντέλου 
περιλάµβαναν τη σχέση ποιότητας/τιµής, το 
χαµηλό κόστος λειτουργίας και τους εντυ-
πωσιακούς χώρους. Το νέο Fabia τέταρτης 
γενιάς δεν θα µπορούσε να υπολείπεται σε 
τίποτα από τους προκατόχους του σε όλους 
τους τοµείς, µιας και διαθέτει επίσης δυνα-
µικό σχεδιασµό και πολυάριθµα νέα συστή-
µατα υποβοήθησης οδηγού. Παράλληλα, 
παρούσες είναι όλες οι κλασικές αξίες της 
µάρκας, όπως η υψηλή λειτουργικότητα και 
ευχρηστία και µια σειρά Simply Clever χαρα-
κτηριστικών, που καθιστούν τη νέα Fabia ένα 
ολοκληρωµένο µοντέλο στην κατηγορία της.

Æ Ã  ¦ ¤ ¶ Ã Á ¶ º Æ ¸ » °  Æ ¿ Á  Ì ¿ Ä ¿ Á

Η νέα Skoda Fabia, µε σχεδόν το 80% του αµα-
ξώµατός της να αποτελείται από χάλυβα υψη-
λής αντοχής, είναι 11,1 εκατοστά µεγαλύτερη 
από το προηγούµενο µοντέλο. Με µήκος 4,11µ., 
πλάτος 1,78µ. και µεταξόνιο 2,56µ., προσφέρει 
άφθονους χώρους στο εσωτερικό. Ο χώρος απο-
σκευών –o οποίος ήταν ήδη o µεγαλύτερος στην 
κατηγορία– απέκτησε επιπλέον 50 λίτρα, φτά-
νοντας σε χωρητικότητα τα 380 λίτρα, ενώ µε τα 
πίσω καθίσµατα αναδιπλωµένα η χωρητικότητα 
ανεβαίνει στα 1.190 λίτρα. Ολοκληρώσαµε µε 
τους χώρους; Όχι! Υπάρχουν συνολικά δεκαέξι 
επιλογές αποθήκευσης στο νέο SKODA FABIA, 
µε συνολική χωρητικότητα που φτάνει τα 108 λί-
τρα, συµπεριλαµβανοµένου ενός πτυσσόµενου 
κεντρικού υποβραχιόνιου µε δύο ποτηροθήκες 
στα πίσω καθίσµατα.

Εξωτερικά, η νέα FABIA διαθέτει δυναµικές γραµ-
µές και σπορ αναλογίες, µε τους έντονα σχεδια-
σµένους προβολείς LED να ξεχωρίζουν στο µπρο-
στινό µέρος, µε εκλεπτυσµένες λεπτοµέρειες, 
όπως αεροδυναµικά βελτιστοποιηµένες ζάντες 
και ενεργά ρυθµιζόµενες περσίδες ψύξης στην 
είσοδο αέρα του µπροστινού προφυλακτήρα να 
συµβάλλουν σε αεροδυναµικό συντελεστή (Cd) 
µόλις 0,28, θέτοντας ένα νέο ρεκόρ στην κατηγο-
ρία των µικρών αυτοκινήτων. Να πούµε εδώ ότι 
για τη βελτίωση της αεροδυναµικής οι ρυθµιζό-
µενες περσίδες κλείνουν αυτόµατα όταν υπάρχει 
µικρή ανάγκη για ψύξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
εξοικονόµηση καυσίµου έως και 0,2 λίτρα ανά 100 
χλµ. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν ο διαθέσιµος ψη-
φιακός πίνακας οργάνων (Virtual Cockpit) 10,25 
ιντσών, η ανεξάρτητη κεντρική οθόνη αφής, οι 
µεγάλοι κυκλικοί αεραγωγοί δεξιά και αριστερά 
µε επένδυση χρωµίου από το επίπεδο Ambition, 
όπως και στις λαβές στις πόρτες. Ένα ολοκαίνουρ-
γιο χαρακτηριστικό είναι η αναγραφή λέξης  Fabia 
και στις δύο πλευρές του περιβλήµατος του πί-
νακα οργάνων. Ξεχωρίζει το δερµάτινο διάκτινο 
τιµόνι σύµφωνα µε το τελευταίο στιλ της Skoda 
ενώ για πρώτη φορά σε Fabia υπάρχει διαθέσιµο 
διπλής ζώνης Climatronic. Στα υπόλοιπα τεχνικά 
χαρακτηριστικά για τη νέα Skoda Fabia αξίζει να 
αναφερθούν η κορυφαία ασφάλεια (το µοντέλο 
εξοπλίζεται µε έως 9 αερόσακους ενώ διαθέτει 
τα πλέον σύγχρονα συστήµατα υποβοήθησης 
οδηγού) και οι πλήρεις δυνατότητες συνδεσιµό-
τητας (έγχρωµες οθόνες αφής έως 9,2 ίντσες, µε 
φωνητικό έλεγχο και αναγνώριση χειρονοµιών, 
καθώς και υπηρεσίες Skoda Connect). 

ª Æ Ã Á  ¢ Ä Ã » Ã
Το µοντέλο εξοπλίζεται µε πέντε βενζινοκινητή-
ρες από την τρέχουσα γενιά EVO, 1.0 MPI80 ίππων, 
ή 1.0 TSI110 ίππων ή 1.5 TSI 150 ίππων,  ενώ αξίζει 
να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα διατίθενται οι τρεις 
πιο ισχυροί, µε σηµείο εκκίνησης αυτόν των 80 
ίππων που συνοδεύεται από χειροκίνητο κιβώτιο 
5 σχέσεων. Όλοι οι κινητήρες πληρούν τις προδι-
αγραφές εκποµπών Euro 6d, κάποιοι διαθέτουν 
τεχνολογία ενεργών κυλίνδρων (ACT), και οι εκ-
δόσεις πάνω από τους 110 ίππους συνδυάζονται 
είτε µε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσε-
ων είτε µε αυτόµατο DSG 7 σχέσεων που διαθέτει 
και paddles στο τιµόνι. 
Σύµφωνα µε τη Skoda, ο εξαιρετικός βαθµός από-
δοσης σε συνδυασµό µε την κορυφαία αεροδυ-
ναµική και το προαιρετικό ρεζερβουάρ καυσίµου 
50 λίτρων, επιτρέπουν αυτονοµία στο compact 
µοντέλο µεγαλύτερη από 900 χιλιόµετρα, στον 
κύκλο WLTP. Εκτός από το στάνταρ σασί, η νέα 
Fabia διατίθεται και µε σπορ σασί µε πιο σφικτά 
ελατήρια, χαµηλωµένο κατά 15 χιλ. για πιο δυναµι-
κά χαρακτηριστικά οδήγησης, ενώ το ειδικό πακέ-
το Rough-Road, µία επιπλέον επιλογή, µε απόστα-
ση από το έδαφος αυξηµένη κατά 15 χιλ., διαθέτει 
ειδικά ρυθµισµένα ελατήρια και επιπλέον προστα-
τευτικά για το κάτω µέρος του αµαξώµατος. 

Æ ¹ » ¸
Η τιµή απόκτησης της νέας γενιάς Skoda Fabia αρ-
χίζει από τις 14.990 ευρώ για την πρώτη έκδοση 
Active 1.0 MPI των 80 ίππων. ●

A

T E S T  D R I V E

ΝΕΑ SKODA FABIA
Aνέβασε τον πήχη 
όσο ποτέ άλλοτε

Είκοσι δύο χρόνια µετά το ντεµπούτο του, το τέταρτης γενιάς Fabia, 
το δηµοφιλές compact αυτοκίνητο της Skoda, 
συνεχίζει την εξαιρετική ιστορία επιτυχίας του

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

AV

Tο πιο 
ευρύχωρο 
αυτοκίνητο 

στην κατηγορία 
του, διαθέτει 

επιπλέον 
βελτιωµένα 

χαρακτηριστικά 
άνεσης καθώς 
και πληθώρα 

νέων συστηµά-
των ασφάλειας 

και 
υποβοήθησης.



12 - 18 MAΪου 2022  A.V. 41 



42 A.V. 12 - 18 MAΪΟΥ 2022

AV

Risto Pietiläinen. 
Στην ηλικία των 15 είχε ήδη ξεκινή-
σει να κερδίζει τίτλους (Junior Rally 
Championship  Λετονίας) και τις εντυ-
πώσεις και µέχρι το 2017 (σε ηλικία 17 
ετών!) είχε κιόλας τραβήξει την προσο-
χή των εµπλεκοµένων στο Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα. Έτσι το 2018 ξεκίνησε να 
ανταγωνίζεται επίσηµα στο WRC2 µε 
την οµάδα της Skoda και τον επόµενο 
χρόνο πήρε το πρωτάθληµα WRC2. Το 
2020 ήταν το έτος που έγινε µέλος της 
οµάδας Toyota Gazoo Racing στην κο-
ρυφαία κατηγορία του WRC, και στον 
δεύτερό του αγώνα (Ράλι Σουηδίας) έ-
γινε ο νεότερος οδηγός ράλι που ανε-
βαίνει σε βάθρο. Στην παρθενική του 
χρονιά στο WRC, ο Rovanperä έκλεισε 

το πρωτάθληµα στην 5η θέση στη γενι-
κή κατάταξη οδηγών. 

Αυτά είναι τα γεγονότα, τα κεκτηµέ-
να, εάν θέλετε, ενός παιδιού θαύµα. 
∆εν είναι πολλά χρόνια που παρακο-
λουθώ το άθληµα εντατικά και µε προ-
σοχή. Ωστόσο, όταν είδα τις επιδόσεις 
του Rovanpera το 2020 στη Σουηδία, η 
πρώτη µου σκέψη και 
πρόβλεψη είναι ότι θα 
κερδίσει το πρώτο του 
πρωτάθληµα σε 5 χρό-
νια µάξιµουµ. Μετά το 
Ράλλυ Ακρόπολις, όπου 
κυριολεκτικά «ξεφτύλι-
σε» όλους του τους συ-
ναγωνιστές (ζητώ συγ-

ôáî óëåæôÞíáóôå ôïî Kalle 
Rovanpera, η πρώτη εικόνα 
που µας έρχεται κατά νου 
δεν είναι ούτε από το Ράλ-

λυ Ακρόπολις –του οποίου παρεµπι-
πτόντως υπήρξε ο νεότερος νικητής 
στην υπερπεντηκοντετή ιστορία του 
µεγάλου µας αγώνα–, ούτε από το Ρά-
λι Σουηδίας, ούτε από το φετινό Ράλι 
Κροατίας το οποίο κέρδισε διά περι-
πάτου... 
Στην πραγµατικότητα δεν προέρχε-
ται από κανέναν αγώνα, αλλά από ένα 
βιντεάκι αναρτηµένο και ευρέως δια-
δεδοµένο στο YouTube από τότε που 
ήταν 8 χρονών και ο πατέρας του Harri 
τον είχε βάλει, σε ειδικό κάθισµα, στη 
θέση του οδηγού. Ο µικρός Kalle, φο-
ρώντας µπαλακλάβα, κράνος και πολύ 
ζεστά ρούχα, πιλοτάρει έντεχνα και 
µε αδιανόητη ευκολία και χάρη ένα 
παλιό Toyota Starlet στους χιονισµέ-
νους δρόµους της Φινλανδίας κοντά 
στο σπίτι του. 

Æ Ã  µ Ã Ä ¶ ¹ Ã  ª ¶ ¤ ° ª  ¶ µ ¡° ¤ ¶  ° ª Æ Ä Ã !
Ο Rovanpera γεννήθηκε την 1η Οκτω-
βρίου του 2000, Ζυγός το ζώδιο παρα-
καλώ, και πέρσι, σε ηλικία 20 ετών και 
290 ηµερών, έγινε ο νεότερος νικητής 
ράλι στην ιστορία του WRC, όταν κέρ-
δισε το Ράλι Εσθονίας. Όλως τυχαίως (ή 
µήπως όχι;) πήρε µέρος για πρώτη φο-
ρά στη ζωή του σε αγώνα στην ηλικία 
των 10 ετών στην Εσθονία, και στα 13 
ανταγωνίστηκε στη Λετονία. Εκεί, λό-
γω ηλικίας, µπορούσε να οδηγήσει µόνο 
στις Ειδικές ∆ιαδροµές, ενώ στον δρό-
µο έπαιρνε το τιµόνι ο συνοδηγός του, 
και πρώην συνοδηγός του πατέρα του, 

Ο

γνώµη για την έκφραση αλλά µόνο αυτή 
η λέξη εκφράζει πλήρως τι συνέβη), και 
ειδικά µετά το Ράλι Κροατίας πριν λίγες ε-
βδοµάδες, έχω αρχίσει και αναθεωρώ την 
αρχική µου πρόβλεψη, πιστεύοντας πια 
ότι ενδεχοµένως φέτος να είναι η χρονιά 
του. Το 3ο του έτος στο Παγκόσµιο Πρω-
τάθληµα Ράλι. 
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Πολλοί τον έχουν ήδη συγκρίνει µε τους 
δύο µεγάλους Seb (Loeb και Ogier), σε 
σηµείο που λένε, ας τον πούµε και αυτόν 
Seb να τελειώνουµε επιτέλους. ∆ιαφωνώ 
όµως κάθετα µε αυτό. Όχι γιατί θέλω να 
µειώσω τα επιτεύγµατα των δύο προανα-
φερθέντων, αλλά γιατί ο Rovanpera φαί-
νεται να είναι µια κατηγορία από µόνος 
του. Όταν το 2019 ο Εσθονός Ott Tanak 
κέρδισε το πρωτάθληµα, είχα πιστέψει ότι 
θα είναι ο επόµενος «µεγάλος». Ο Tanak ό-
µως για κάποιο λόγο, ή ίσως για πολλούς 
λόγους, όπως το µεγάλο του ατύχηµα στο 
Monte Carlo τον Γενάρη του 2020, η µετα-
γραφή του στη Hyundai Motorsport και 
τα επερχόµενα προβλήµατά της το 2021 
µε τις άκρως προβληµατικές αναρτήσεις, 
φαίνεται να «νέκρωσαν» κάτι στον τέως 
πρωταθλητή σε σηµείο που δεν έχει κατα-
φέρει ξανά να βρει αυτό που τον ανέβασε 
στην κορυφή (παρότι παραµένει ένας εκ-
πληκτικός οδηγός). 

Ο µικρός Kalle, όµως, ο οποίος παραµέ-
νει µικρός µόνο λόγω ηλικίας, έχει µέσα 

σε 2 χρόνια σταδιακά και 
σταθερά αποδείξει ότι 
όχι µόνο είναι ένα force of 
nature, όχι µόνο µπορεί 
µε τροµακτική ευκολία 
να συγκριθεί στα 21 του 
µε τους µεγαλύτερους 
θρύλους του αθλήµατος, 
αλλά ότι και οι δύο Seb, 
αν και θα παραµείνουν 
στα βιβλία της ιστορίας 
δικαιωµατικά, θα πρέπει 
και λίγο να φοβούνται 

καθότι φαίνεται ότι οι πρωτιές τους ίσως 
χάσουν κάτι από την αίγλη τους όταν στην 
καριέρα που ήδη χτίζει ο Rovanpera, θα 
δηµιουργήσει δικές του. 
Μάλιστα «κουβαλάει» πλέον στις νεανι-
κές του πλάτες το βάρος της παλιννόστη-
σης της µεγάλης των Σκανδιναβών Σχο-
λής στα ράλι, που τόσα θρυλικά ονόµατα 
έβγαλε στο παγκόσµιο στερέωµα.
Αυτό που κατάφερε στην τελευταία Ειδική 
∆ιαδροµή (Power Stage) του Ράλι Κροατί-
ας πριν λίγες εβδοµάδες, όταν µε σκληρή 
γόµα «έριξε» 5 δευτερόλεπτα στον τέως 
πρωταθλητή Ott Tanak ο οποίος είχε ξε-
κάθαρο πλεονέκτηµα µε τα µαλακά του 
ελαστικά, είναι ένας ακόµα οιωνός ότι δεν 
έχουµε δει ακόµα τίποτα.

W R C

Στην ηλικία των 15 είχε 
ήδη ξεκινήσει να κερδί-
ζει τίτλους (Junior Rally 
Championship  Λετονίας) 

και τις εντυπώσεις και 
µέχρι το 2017 (σε ηλικία 17 
ετών!) είχε κιόλας τραβήξει 

την προσοχή των εµπλε-
κοµένων στο Παγκόσµιο 

Πρωτάθληµα.

Εσείς τι κάνατε όταν ήσασταν 8 ετών; 
Θα είναι ο Kalle Rovanpera ο επόµενος «Seb»; Πώς να πεις όχι;

Της Ελένης Χελιώτη - Φωτό: RBCP, ΤGR
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Æï íÛììïî åÝîáé åäñ ëáé êåðåòîÀ-
åé συχνά ακόµα και την προ ολίγου 
φαντασία µας… Ο λόγος που πλέον 
δεν εκπλησσόµαστε, δεν είναι άλ-

λος από την ικανότητα µεταφοράς των ειδή-
σεων και εικόνων σε εξωφρενική ταχύτητα 
και ρυθµό.
Και αυτό αδικεί εν πολλοίς την εξαιρετική δου-
λειά των επιστηµόνων που ξοδεύουν µεγάλο 
µέρος της ζωής τους στο να εργάζονται πάνω 
στο µέλλον. 
Να µεταφερθούµε όµως στον τοµέα της αυ-
τοκίνησης γιατί πλέον η πραγµατικότητα είναι 
εντελώς άλλη από αυτή που είχαµε µάθει. Και 
ας κάνουµε µια… εικονική βόλτα στα έγκατα 
του κέντρου σχεδιασµού της Renault.
Όπως συµβαίνει µε τις ταινίες, τα βιντεοπαι-
χνίδια και τη χαρτογράφηση τοπίου, τις τελευ-
ταίες δεκαετίες η αυτοκινητοβιοµηχανία έχει 
ενσωµατώσει περισσότερες τεχνολογικές 
εξελίξεις στην τρισδιάστατη µοντελοποίηση, 
για την υλοποίηση των έργων της. 
 
ª Æ Ã  µ ¤ ¶ » » °  Æ ¿ Á  ¢ ¸ » ¹ Ã Ë Ä ¡ ¿ Á
Ένας άνδρας µε γυαλιά εικονικής πραγµατικό-
τητας και ένα χειριστήριο σε κάθε χέρι στέκε-
ται στη µέση µίας αίθουσας χειρονοµώντας 

έντονα. Μοιάζει να σχεδιάζει αόρατες γραµ-
µές στον αέρα. Μία περίεργη σκηνή που παρα-
πέµπει στον κόσµο των παιχνιδιών εικονικής 
πραγµατικότητας. Και όµως, δεν παίζει κάποιο 
παιχνίδι... αλλά είναι designer! Και δουλεύει 
πολύ σκληρά. Το τελευταίο του gadget;  Ένα 
πρόγραµµα σχεδίασης 3D, µία µέθοδος σχεδι-
ασµού που έχει ήδη υιοθετηθεί από το τµήµα 
design του Renault Group.
Το τρισδιάστατο σχέδιο είναι µια µορφή διαι-
σθητικής τεχνολογίας που επιτρέπει «τη ζω-
γραφική στον αέρα», παντού γύρω σας.
Τι είναι όµως η ζωγραφική στον αέρα; Ο Πά-
µπλο Πικάσο είχε ήδη πειραµατιστεί µε αυτή 
την τεχνική από το 1949. Ο διάσηµος Ισπανός 
καλλιτέχνης αντικατέστησε το µολύβι µε έναν 
αναπτήρα για να δηµιουργήσει τα δικά του έρ-
γα µε το «φως που χορεύει». Αυτά τα πρωτό-
λεια σχέδια απαθανατίστηκαν 
από τον φωτογράφο Gjon Mili 
και η τεχνική έµεινε γνωστή ως 
light painting (ή light design). Ή-
ταν µια µορφή τέχνης που, ακό-
µη και τότε, έκανε τις ιδέες να 
ζωντανεύουν στον αέρα.
Σήµερα, το τρισδιάστατο σχέ-
διο ακολουθεί σχεδόν την ίδια 

ιδέα, χωρίς όµως τον αναπτήρα και τη φωτο-
γραφική µηχανή. Η τεχνική απαιτεί τη χρήση 
µίας συσκευής εικονικής πραγµατικότητας VR 
(Virtual Reality). Η εφεύρεση αυτή, που χρο-
νολογείται πριν από 50 χρόνια, έγινε ευρέως 
διαδεδοµένη εδώ και δέκα περίπου χρόνια, 
καθώς χρησιµοποιήθηκε για την εξέλιξη video 
games. Με το headset (γυαλιά και ακουστικά) 
σταθερά τοποθετηµένο και συνδεδεµένο, ο 
σχεδιαστής βυθίζεται σε ένα εξ ολοκλήρου 
εικονικό στούντιο σχεδίασης 360°. Χρησιµο-
ποιώντας δύο χειριστήρια (ένα σε κάθε χέρι), 
µπορεί να επιλέξει χρώµατα από µια παλέτα, 
να σχεδιάσει γραµµές, να δηµιουργήσει σχή-
µατα, να γεµίσει επιφάνειες και πολλά άλλα. 
Ένα πρόγραµµα υπολογιστή καταγράφει κάθε 
κίνηση και µετατρέπει σε µοντέλο τα δεδο-
µένα.

¢ ¸ » ¹ Ã Ë Ä ¡ ¹ º ¸  ¶ ¤ ¶ Ë £ ¶ Ä ¹ ° 
Μιλάµε για απόλυτα ψηφιακή ελευθερία που 
είναι σχεδόν απεριόριστη. Ας πάµε λίγο πίσω. 
Κοντά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η δου-
λειά των σχεδιαστών είχε ήδη περάσει από µία 
πρώτη µετάλλαξη, µε τη διάδοση του σχεδίου 
σε ψηφιακά tablet. Σήµερα, το τρισδιάστατο 
σχέδιο πηγαίνει ένα βήµα παραπέρα, καθώς 
οι σχεδιαστές δεν χρειάζονται πλέον tablet, 
µολύβι, ποντίκι ή ακόµη και επιτραπέζιο υπο-

λογιστή για να εργαστούν. Ο 
σχεδιασµός εισέρχεται σε µια 
νέα εποχή: µια εποχή όπου τα 
ψηφιακά εργαλεία βρίσκονται 
στην καρδιά της σχεδίασης αυ-
τοκινήτων.
Καθώς η τεχνολογία βελτιώνε-
ται συνεχώς, η ψηφιοποίηση 
δίνει στους σχεδιαστές δεκα-

↘

πλάσια ελευθερία και κάνει το έργο τους α-
κόµα πιο προσιτό. Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο 
να δηµιουργήσει κανείς γρήγορα ένα τρισδιά-
στατο σχέδιο, µια προοπτική, να µοντελοποι-
ήσει σχήµατα -ακόµα και σε κλίµακα 1:1- ή να 
γεµίσει τους όγκους. Αποτέλεσµα; Η µεγάλη 
εξοικονόµηση χρόνου. Σύµφωνα µε τους ει-
δικούς, χρειάζονταν τουλάχιστον τέσσερις 
εβδοµάδες για να εκτελεστεί µια σάρωση ή 
ένα αρχείο δεδοµένων µέσω ενός µηχανήµα-
τος, ενώ πλέον όλα γίνονται σε πραγµατικό 
χρόνο. Αυτό δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτηµα, 
µιας και το τρισδιάστατο σχέδιο κάνει πολύ 
πιο εύκολο το να πειραµατιστεί κανείς µε νέες 
ιδέες, καθώς αυτές ζωντανεύουν πολύ εύ-
κολα.
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Το τρισδιάστατο σχέδιο προσθέτει ένα ακόµα 
χρήσιµο εργαλείο στη φαρέτρα του σύγχρο-
νου σχεδιαστή: οι συνάδελφοι µπορούν, πλέ-
ον, να εργαστούν µαζί την ίδια στιγµή, στο ίδιο 
έργο, ανεξάρτητα από την απόσταση µεταξύ 
τους, µιας και εφόσον υπάρχει το internet, 
οι γεωγραφικοί περιορισµοί ανήκουν στο 
παρελθόν. ∆ύο ή περισσότεροι σχεδιαστές 
µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους µέ-
σω του εργαλείου 3D χρησιµοποιώντας το 
VR headset και ένα µικρόφωνο. Τα µοντέλα 
κατασκευάζονται χρησιµοποιώντας το τρισ-
διάστατο σχέδιο πριν εξαχθούν σε ψηφιακό 
αρχείο. 
Ποια είναι όµως τα µειονεκτήµατα; Η καταπό-
νηση των µατιών, οι πονοκέφαλοι και οι πόνοι 
στην πλάτη και τις αρθρώσεις που βιώνουν 
ορισµένοι σχεδιαστές µετά από παρατεταµέ-
νη χρήση. Βλέπετε το σχέδιο 360° σηµαίνει ότι 
πρέπει να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση 
και να κάνεις διαλείµµατα κάθε ώρα, σύµφω-
να πάντα µε τους ειδικούς.  

µ ¹ Ã ¹  ¦ ° Ä° ¤ ¤ ¸ ¤ Ã ¹
Οι παραδοσιακές µέθοδοι εξακολουθούν να 
παίζουν ρόλο. Οι ψηφιακές και φυσικές τεχνι-
κές πάνε χέρι-χέρι. Η καθεµία παίζει τον ρόλο 
της στη διαδικασία εξέλιξης και κατασκευής ε-
νός αυτοκινήτου. Οι µοντελιστές συνεχίζουν 
να χρησιµοποιούν τον πηλό για την κατασκευή 
µοντέλων, ένα υλικό ιδανικό, απαραίτητο για 
την επιτυχία ενός σχεδίου στα τελικά στάδια 
της διαδικασίας σχεδίασης. Αναλόγως, και το 
σχέδιο 3D δεν υποκαθιστά το ταλέντο του 
σχεδιαστή, ο οποίος εξακολουθεί και αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο όλης της διαδικασίας.  A

Το τρισδιάστατο 
(3D) σχέδιο είναι 

µια τεχνολογία που 
δίνει τη δυνατότητα 
στους designers να 
σχεδιάσουν χωρίς 
να χρησιµοποιούν 

µολύβι 
ή σχεδιαστήριο. 

Ο «εχθρός» των μολυβιών
Στις µέρες µας για να φτάσει ένα µοντέλο αυτοκινήτου στη γραµµή 

παραγωγής, πρέπει πρώτα να αποκτήσει 3D υπόσταση  
Του Κωνσταντίνου Λεµονή

T E C H AV



44 A.V. 12 - 18 MAΪου 2022

AV

υτοκίνητα με ουρές φαρδιές, 
στενές, μακρουλές, διχαλωτές, 
κολοβές, παράγωνες κ.ά. χρησιμο-
ποιούν την εσχατιά των αεροδυνα-

μικών ψηγμάτων για να επιτύχουν ή έστω να 
προσεγγίσουν «το θαύμα»: τη μείωση του συ-
ντελεστή οπισθέλκουσας, τον γνωστό Cd… 
Αυτός είναι ο συντελεστής που σε μία εποχή 
ιδιαίτερα ευαίσθητη για αποδοτικότητες και 
περιβαλλοντικές συνθήκες καλείται να παίξει 
ξεχωριστό ρόλο.
Βλέποντας εμβληματικά κομψοτεχνήματα 
της σύγχρονης αυτοκίνησης, αποφάσισα να 
«εκθέσω» δύο εκφραστές με διαφορετικά 
κινητήρια σύνολα, αλλά με κοινή αισθητική 
αντίληψη για την «ούγια». Προσπαθώντας να 
βρω περισσότερα, σε ένα χαοτικό ψάξιμο στο 
διαδίκτυο, έφτασα να ερευνήσω τι συμβαίνει 
με τους εκπροσώπους της πανίδας στη χρη-
σιμοποίηση της ουράς τους. Αποκλείοντας 
το φτερωτό βασίλειο, κατέληξα στον βασιλιά 
της επίγειας ταχύτητας, τον γατόπαρδο! Και 
πήρα μία απάντηση που λάτρεψα: «Οι γατό-
παρδοι μπορούν να στρίβουν δίχως να μειώ-
νουν την ταχύτητά τους ενώ η ουρά τους τους 
βοηθά να διατηρούν την ισορροπία τους όταν 
τρέχουν!»
Στις φωτογραφίες βλέπετε δύο από τα υπε-
ραυτοκίνητα των οποίων οι ουρές «δίνουν 
κοινώς ρέστα», οδηγώντας την οπτική φου-
τουριστική εξωτερική σχεδίαση σε ασκήσεις 
αεροδυναμικής για προχωρημένους λύτες.
Είναι η McLaren Speedtail και η Mercedes Vision 
EQXX, των οποίων ο συντελεστής οπισθέλ-

κουσας Cd αγγίζει τα εξωφρενικά νούμερα 
των 0,21 και 0,17 αντίστοιχα. Τιμές που σύμ-
φωνα με τους αεροδυναμιστές είναι εξαιρετι-
κά δύσκολο να μειωθούν πλέον. Έτσι κι αλλιώς 
κανένας δεν μπορεί να βάλει φραγμούς στα 
τεχνολογικά μυαλά και στις ικανότητές τους.
Μέχρι τότε ας γνωρίσουμε αυτές τις δύο «ε-
ποχούμενες κυρίες»!

M c L a r e n  S p e e d ta i L 
Προσφέροντας εκπληκτικές επιδόσεις και 
πολυτέλεια, η McLaren Speedtail ενσαρκώ-
νει την πιο σπάνια σύνοδο κορυφής υπε-
ραυτοκίνητων. Με κόστος που ξεκινά από 
περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ και με τελι-
κή ταχύτητα πάνω από 400 χλμ./ώρα, αυ-
τό το κουπέ κατέχει τη διάκριση της ταχύ-
τερης McLaren που κατασκευάστηκε ποτέ. 

Α

Η αισθητική της Speedtail είναι 
κομψή και υψηλά στιλιζαρισμέ-
νη, με το βλέμμα στραμμένο στο 
μέλλον. Όπως έχει αναφερθεί, 
ναι, είναι θέμα επιστημονικής 
φαντασίας. Διαθέτει ένα υβριδι-
κό σύστημα μετάδοσης κίνησης 
που αποδίδει 1.050 ίππους. 

Το Speedtail προσφέρει ένα πλήρες πακέ-
το από τις πιο σύγχρονες ανέσεις. Ξεχάστε 
τους εξωτερικούς καθρέφτες. Αντίθετα, η 
Speedtail συνοδεύεται στάνταρ με ένα ζευ-
γάρι ψηφιακών καμερών υψηλής ευκρί-
νειας που γλιστρά διακριτικά έξω από τις 
πόρτες όταν πατάτε το κουμπί εκκίνησης. 
Εμπνευσμένο από τη θρυλική McLaren F1, το 
κάθισμα του οδηγού είναι κατασκευασμένο 
από ανθρακονήματα. Ένας διπλός υπερτρο-
φοδοτούμενος V-8 4,0 λίτρων και ένας ηλε-
κτροκινητήρας ενώνουν τις δυνάμεις τους 
εδώ, αποδίδοντας συνολική ισχύ 1035 ίπ-
πων και 1.150 Nm ροπής και συνεργάζονται 
με 7άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέ-
κτη. Οι δυνατότητες επιτάχυνσης αυτού του 
hypercar είναι μαγευτικές. Σύμφωνα με τη 
McLaren, «οι πύραυλοι Speedtail» εκτοξεύ-
ονται από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 
3.0 δευτερόλεπτα. Αν ελπίζετε να κάνετε μια 
από αυτές τις ομορφιές δική σας, δεν έχετε 
τύχη. Μόνο 106 από αυτά τα αυτοκίνητα θα 
παραχθούν.

M e r c e d e S  V i S i o n  e Q X X

Το VISION EQXX είναι το πώς φα-
νταζόμαστε το μέλλον των ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων. Μόλις πριν 
από ενάμιση χρόνο η Mercedes ξε-
κίνησε αυτό το project που οδηγεί 
στην πιο αποδοτική Mercedes-
Benz που κατασκευάστηκε ποτέ. 
Με εξαιρετική κατανάλωση ενέρ-

γειας μικρότερη από 10 kWh ανά 100 χιλιόμε-
τρα. Έχει αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέ-
τρων με μία μόνο φόρτιση χρησιμοποιώντας 
μια νέα μπαταρία υψηλής περιεκτικότητας σε 
πυρίτιο που χωράει ακόμη και σε ένα συμπαγές 
όχημα. Το VISION EQXX είναι ένα προηγμένο 
αυτοκίνητο σε τόσες πολλές διαστάσεις, ενώ 
παράλληλα φαίνεται εκπληκτικό και σίγουρα 
είναι φουτουριστικό. Με νέα ρεκόρ αεροδυνα-
μικής και μείωσης βάρους, καταρρίπτοντας το 
βιβλίο κανόνων μηχανικής αυτοκινήτων, η 
Mercedes έχει κατασκευάσει ένα ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο με απόλυτα προηγμένο λογισμικό. 
Ταυτόχρονα, παρουσιάζει μια εξαιρετικά προ-
οδευτική ερμηνεία των θεμελιωδών αρχών της 
μάρκας, ήτοι της σύγχρονης πολυτέλειας και 
της αισθησιακής καθαρότητας. Αντί να αυξάνει 
απλώς το μέγεθος της μπαταρίας, η πολυλει-
τουργική διεθνής ομάδα μηχανικών επικε-
ντρώθηκε στη μεγιστοποίηση της απόδοσης 
σε μεγάλες αποστάσεις. Έβγαλαν όλα τα στά-
δια στην απόδοση του συστήματος μετάδοσης 
κίνησης, την ενεργειακή πυκνότητα, την αερο-
δυναμική και τον ελαφρύ σχεδιασμό.  A

D E S I G N

Οι μακριές ουρές 
των supercars 

δεν προέρχονται 
από την υψηλή 
ραπτική, αλλά 
βασίζοντα στα 
ίδια κόλπα των 

σχεδιαστών 
αεροσκαφών 

για να πετύχουν 
εντυπωσιακά α-

ποτελέσματα στον 
αεροδυναμικό 

τομέα.

Ουρές στα χάδια 
του ανέμου 

Σε μία προσπάθεια να κερδίσουν το στοίχημα της αποδοτικότητας, 
τα σύγχρονα supercars «τεντώνουν» τις ουρές τους! 

Αλήθεια, τι ακριβώς συμβαίνει με τις ουρές; 

Τoυ Θωμά Κ. Ευθυμίου

McLaren

Mercedes
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να καινούργιο βιβλιο έρχεται 

ακριβώς την κατάλληλη ε-

ποχή, σαν ερωτική επιστολή 

στην αθήνα και τον αρχαιολο-

γικό χώρο της ακρόπολης, για 

να μας γνωρίσει, με γοητευτι-

κές λεπτομέρειες, τα ζώα και τα 

φυτά που ζουν στην καρδιά της πόλης μας.  

Συγγραφείς του, ο βιολόγος, ορνιθολόγος και συγ-

γραφέας Γρηγόρης Τσούνης και ο περιβαλλο-

ντολόγος-ωκεανογράφος Λάμπρος 

Τσούνης οι οποίοι για πολλά χρόνια 

μελετούν τον χώρο της ακρόπολης 

και έχουν καταγράψει με μεγάλη 

λεπτομέρεια τη χλωρίδα και την πα-

νίδα της περιοχής, αποδεικνύοντας 

ότι η ακρόπολη είναι ένα Παγκόσμιο 

Μνημείο Φύσης. Στην ακρόπολη 

έχουν βρεθεί πάνω από 300 είδη 

φυτών. Σύμφωνα με έρευνα που 

δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό πε-

ριοδικό Biology, τον ιανουάριο του 

2021, η Ελλάδα είναι μία από τις πιο 

πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες σε είδη φυτών. Στη 

χώρα μας υπάρχουν πάνω από 7.000 φυτικά taxa, 

με το 20% από αυτά να είναι ενδημικά, δηλαδή δεν 

φύονται πουθενά αλλού στον κόσμο. 

Μερικά μυστικά που μάθαμε σε αυτή τη βόλτα...

οι αρχαιολογικοί χώροι είναι από τη φύση τους 

νησίδες άγριας ζωής, γιατί εδώ προσφέρονται οι 

συνθήκες για την ανάπτυξη πλούσιας χλωρίδας-

βλάστησης και πανίδας και προσφέρουν ασφαλές 

καταφύγιο για την αναπαραγωγή και τη διατροφή 

μεγάλου αριθμού πουλιών και ζώων. 

Στα βράχια της ακρόπολης φωλιάζουν οι Γαλαζο-

κότσυφες που το κελάηδημά τους μοιάζει με τον 

ήχο φλάουτου. 

Η Μικρομέρια της ακρόπολης είναι ένα μικρό, πο-

λυετές φυτό που φυτρώνει αποκλειστικά στην 

περιοχή της ακρόπολης· είχε χαθεί το 1908 και α-

νακαλύφθηκε ξανά από τον γρηγόρη Τσούνη και 

τον λάμπρο Τσούνη (το 2009 η επιβεβαίωση της 

ανακάλυψης). οι σπόροι του φυτού 

φυλάσσονται σε Τράπεζα Σπερμά-

των στο ινστιτούτο βιολογίας του 

Πανεπιστημίου της κοπεγχάγης. οι 

δύο ερευνητές έχουν προτείνει τη 

δημιουργία ενός μικρού βραχόκη-

που με την παρουσία πληθυσμού 

από Μικρομέριες που θα μπορούσε 

να δημιουργηθεί στην είσοδο του 

Θεάτρου του Διονύσου. 

Στην περιοχή της ακρόπολης υπάρ-

χουν μόνιμα 3 ζευγάρια του αρπακτι-

κού Βραχοκιρκινέζα, ενώ ένα ζευ-

γάρι φωλιάζει στους Στύλους του ολυμπίου Διός. 

Έχει τη φωλιά του ψηλά μέσα σε ένα κιονόκρανο. 

κατά τον Όμηρο, στην οδύσσεια, έσπερναν Α-

σφόδελους με τα μικρά, λευκά, μελαγχολικά 

τους λουλούδια, κοντά στις τελευταίες κατοικίες 

γιατί πίστευαν ότι οι ψυχές των νεκρών τρέφο-

νταν με τους κονδύλους τους. 

οι Παπαγάλοι Μοναχοί και οι Πράσινοι Παπαγά-

λοι, αν και αλλόχθονα είδη, δραπέτες, βρίσκονται 

στην ακρόπολη και αισθάνονται ότι είναι οι άρ-

χοντες του χώρου. Τα βάζουν με τα άλλα πουλιά, 

προσπαθούν να κλέψουν την τροφή τους και κά-

νουν πολλές ζαβολιές. 

Την Πλάκα τη λατρεύουν τα Χελιδόνια που τη δια-

λέγουν για να χτίσουν τις φωλιές τους κάθε άνοι-

ξη από το 1983 και μετά. Φτάνουν στην Πλάκα 

από τις 15-31 Μαρτίου η οποία τα υποδέχεται στις 

οδούς κυδαθηναίων, βύρωνος, αφροδίτης, αδρι-

ανού, αστερίου, Πανδρόσου, Τριπόδων, νίκης, 

λυσικράτους, απόλλωνος και Σωτήρος. 

Ένα αξιοπερίεργο είναι πως τα Χελιδόνια φτιά-

χνουν τις φωλιές τους κυρίως κάτω από τα μπαλ-

κόνια των νεοκλασικών σπιτιών και όχι των μο-

ντέρνων κατοικιών στην περιοχή. Η πιθανότερη 

εξήγηση είναι πως τα μπαλκόνια αυτά προσφέ-

ρουν μεγαλύτερη προστασία από τους αέρηδες. 

Στην αθήνα, και ειδικά στην Πλάκα, η πυκνότητα 

του πληθυσμού Χελιδονιών είναι η μεγαλύτερη σε 

όλη την Ευρώπη: 22 ζευγάρια/km². 

Οι πλαγιές της Ακρόπολης τον απρίλιο είναι πνιγ-

μένες μέσα στα αγριολούλουδα, με χρώματα και 

αρώματα που συνθέτουν την ομορφιά του τοπίου: 

Παπαρούνες, Τραγοπώγωνες, Κίτρινες Μαργαρί-

τες, Ρεσέντες, Καμπανούλες, Γαλαζάκια, Ξινήθρες, 

Πικραγγουριές, Γέροντες, Μαργαρίτες, Μολόχες, 

Αγριοσέλινα, Μικρομέριες και Χαμομηλάκια. 

ο λόφος της ακρόπολης είναι ένας μελισσοτρο-

φικός παράδεισος. Είναι ο λόφος των Μελισσών, 

λόγω της πληθώρας μελισσοτροφικών φυτών. ο 

πρώτος που ασχολήθηκε επιστημονικά με αυτές 

ήταν ο αριστοτέλης το 300 π.Χ. Την εποχή εκείνη 

ο ύμηττός ήταν το ιερό βουνό των μελισσουργών 

και το θυμαρίσιο μέλι του ήταν γνωστό πέρα από 

τα σύνορα της Ελλάδας. ο ιπποκράτης συνιστούσε 

το μέλι για πολλές ασθένειες ενώ ο Διογένης έγρα-

φε ότι «οι ηλικιωμένοι που τρώνε μόνο μέλι και ψω-
μί ζουν πάρα πολλά χρόνια». ο Δημόκριτος από τα 

Άβδηρα πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία διότι, όπως 

έλεγε: «Μέλι μέσα, λάδι απέξω». Η Μέλισσα που 

ήταν ιερή, ήταν και σύμβολο της ευφράδειας. 

Τον ιούλιο ανθίζουν στον λόφο της ακρόπολης οι 

Μυρτιές, με κρεμ-λευκά λουλουδάκια που σκορ-

πίζουν το άρωμά τους. Είναι μεσογειακός θάμνος 

που, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να φθά-

σει τα 4 μέτρα. Το φυτό είναι στενά συνδεδεμένο 

με τη θεά αθηνά, η οποία μεταμόρφωσε την αγα-

πημένη της φίλη Μυρσίνη που ψυχορραγούσε, σε 

Μυρτιά. Στην ελληνική μυθολογία είναι σύμβολο 

του έρωτα, της αγάπης και της ομορφιάς. οι αρχαί-

οι αθηναίοι στεφάνωναν τους νικητές των αγώνων 

συχνά με κλαδιά Μυρτιάς. Στην αγορά της αθήνας 

υπήρχε μία περιοχή που την έλεγαν «αι Μυρρίναι» 

και εκεί έπλεκαν και πουλούσαν στεφάνια. 

Τον αύγουστο στην ακρόπολη τα πουλιά από-

τομα σταματούν να κελαηδούν. κάπου κάπου 

ακούγεται χωρίς πολλή όρεξη το κελάηδημα μιας 

Γαλαζοπαπαδίτσας ή το κελάηδημα του Μυγο-

χάφτη. Τα μικρά έχουν βγει από τις φωλιές τους 

και οι γονείς τους δεν θέλουν με τα κελαηδήματά 

τους να προδώσουν την παρουσία τους.  

Στις μεγάλες ζέστες του καλοκαιριού οι Κρασπε-

δωτές Χελώνες με δυσκολία βρίσκουν την τροφή 

τους μέσα στις πλαγιές της ακρόπολης. Ψάχνουν 

για Πικραλίδες, Αγριοτρίφυλλα, Κιχώρια και Μη-

δικές, και πολλές φορές συγκεντρώνονται κοντά 

Στα                                                                    τηΣ ακρόπόληΣ
Του Γιάννη νένέ - Φωτό: ΘάνάΣηΣ ΚάΡάΤΖάΣ

Μια       βόλτα, Μέσα από ένα βιβλιό, στη χλωριδα και την πανιδα τόυ ιέρόυ λόφόυ

Έ
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στις βρύσες του αρχαιολογικού χώρου για να ξε-

διψάσουν από την κάψα.  

Τα νερά των πρώτων βροχών του Σεπτεμβρίου 

επάνω στους διψασμένους βράχους βοηθούν για 

να αρχίσουν να ανθίζουν τα μαγικά Κυκλάμινα, με 

ροζ χρώματα ανάμεσα στις σχισμές της πέτρας. Η 

ονομασία του προέρχεται από την ελληνική λέξη 

«κύκλος» και σχετίζεται με το σχήμα του λουλου-

διού που μοιάζει με τη γυναικεία μήτρα. Οι αρχαίοι 

Έλληνες το χρησιμοποιούσαν για να βοηθήσουν 

τις γυναίκες να συλλάβουν τα παιδιά τους. 

Τον Οκτώβριο μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, 

αλλά και στην πόλη της Αθήνας, αρχίζει ένα πα-

ράξενο πηγαινέλα. Είναι τα Ψαρόνια που κάνουν 

έναν μεγάλο θόρυβο και γεμίζουν τα πεζοδρόμια, 

κάτω από τα γυμνά δέντρα, με κουτσουλιές. Είναι 

τα πουλιά με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς 

σε όλο τον κόσμο· έχει αποδειχθεί ότι σε όλο τον 

κόσμο φθάνουν σχεδόν τον ανθρώπινο πληθυ-

σμό. Στον χώρο που συγκεντρώνονται για να κοι-

μηθούν οι αριθμοί είναι πολύ μεγάλοι: πολλές 

φορές, πάνω σε ένα δέντρο υπάρχουν δέκα ως 

δεκαπέντε χιλιάδες άτομα. 

Με τις πρώτες βροχές του Οκτώβρη αρχίζουν να 

χρυσοκιτρινίζουν ψηλά οι πλαγιές της νότιας κλι-

τύος, αλλά και ο βράχος του Αρείου Πάγου, με 

την εμφάνιση του Κίτρινου Κρόκου του φθινο-

πώρου. Μέχρι και αργά τον Δεκέμβρη, η περιοχή 

της Ακρόπολης πλημμυρίζει από το κίτρινο χρώ-

μα αυτών των όμορφων λουλουδιών. 

Την ίδια εποχή, στη νοτιοδυτική πλευρά της Ακρό-

πολης, σε τρία τουλάχιστον σημεία μέσα στα δέ-

ντρα με τις Αγριελιές, φυτρώνει το Κυκλάμινο το 

κισσόφυλλο. Ανθίζει σε δροσερές και σκιερές το-

ποθεσίες, ανάμεσα στις αγριελιές στη νότια κλιτύ.  

Τον Οκτώβρη ανθίζουν και τα σπάνια Διαβο-

λόχορτα στον Άρειο Πάγο και στη νοτιοδυτική 

πλευρά της Ακρόπολης κοντά σε ξηρές περιοχές. 

Είναι συνήθως χωρίς φύλλα και μοιάζει με μικρό 

κλαδί που βγαίνει από το έδαφος. Αν κατά λάθος 

ακουμπήσουμε αυτό το κλαδάκι στο πέρασμά 

μας, τότε βγάζει μια άσχημη μυρωδιά που θυμίζει 

περιττώματα ζώου. 

Το φθινόπωρο, με το που πέφτει ο ήλιος, γυρο-

πετούν στον αρχαιολογικό χώρο οι Μικρονυχτε-

ρίδες. Είναι η εποχή των ερώτων τους. Ψάχνουν 

να βρουν το ταίρι τους για να ζευγαρώσουν λίγο 

πριν πέσουν σε χειμερία νάρκη. 

Τα ονόματα των πουλιών που γεμίζουν, τον Νο-

έμβρη, τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης 

αλλά και τον Εθνικό Κήπο, τους Στύλους του Ολυ-

μπίου Διός, του Φιλοπάππου, τον Αρδηττό και την 

Αρχαία Αγορά: Θαμνοψάλτης, Μαυροσκούφης, 

Δενδροφυλλοσκόπος, Χρυσοβασιλίσκος, Λού-

γαρο, Τσίχλα, Κοκκινολαίμης, Σιρλοτσίχλονο, 

Τρυποφράχτης, Καρβουνιάρης, Σταχτοσουσου-

ράδα, Λευκοσουσουράδα, Ψαρόνι. 

Τον Δεκέμβρη, παρά το κρύο, ο τόπος γεμίζει από 

τα κίτρινα λουλουδάκια της Ξινήθρας. Οι αρχαίοι 

Έλληνες το χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικό 

φυτό για τη χώνεψη. Το λατινικό όνομά της προέρ-

χεται από τη λέξη «οξός» (οξύ) και τη λέξη «sal» (α-

λάτι). Μαζί τους και τα Άλυσσα που λατρεύουν τον 

ήλιο και το πετρώδες υπέδαφος. Το όνομά τους 

σημαίνει «χωρίς λύσσα» και παλιά, τα χρησιμοποι-

ούσαν για να γιατρεύουν ασθενείς με λύσσα. 

Ένα ενδημικό φυτό που βρέθηκε στην Αθήνα το 

1786 από τον Βρετανό βοτανικό John Sibthorp είναι 

η Χονδρίλη. Ο Διοσκουρίδης στο «Περί ύλης ιατρι-
κής» γράφει ότι «γύρω από το κοτσάνι της βρίσκεται 
κόμμι όμοιο με εκείνο της μαστίχας. Ως βύσμα στο 
μέγεθος της ελιάς προκαλεί την έμμηνο ρήση. Η 
ρίζα ενδείκνυται και στα δαγκώματα της οχιάς, όταν 
πίνεται με κρασί. Ο χυμός της σφίγγει την κοιλιά». 

Στην Ακρόπολη υπάρχει και το Κώνειο το στι-

κτόν. Το δηλητήριο που περιέχει ήταν αυτό που 

ήπιε ο φιλόσοφος Σωκράτης το 339 π.Χ. όταν η 

Πολιτεία τον καταδίκασε σε θάνατο επειδή «εισή-
γαγε καινά δαιμόνια». Το εκχύλισμα των φύλλων 

και των βλαστών του Κωνείου προκαλεί ανώδυ-

νο θάνατο. Δέκα γραμμάρια από αυτό παραλύουν 

το νευρικό σύστημα και υπάρχει απώλεια των 

μυϊκών δυνάμεων. Επέρχονται σπασμοί, εγκεφα-

λική νάρκη, ύπνος και τέλος ο θάνατος. 

Η Εφέδρα περιμένει την πανσέληνο του Ιουλίου 

για να ανθίσει και είναι το μοναδικό στον κόσμο 

που έχει αυτή τη συμπεριφορά. Τα φυτά τη νύχτα 

της πανσελήνου εκκρίνουν μικροσκοπικές στα-

γόνες ζαχαρούχων υγρών, δηλαδή νέκταρ, που 

προσελκύουν τους επικονιαστές τους, τα έντομα, 

τα οποία αντιλαμβάνονται τη θεαματική αντανά-

κλαση των σταγόνων στο φως του φεγγαριού.  

Η Κάππαρη, στους βράχους κοντά στις αρχαιότη-

τες, πάνω σε παλιούς τοίχους που βλέπουν προς 

τον Νότο, είναι μικρός θάμνος με λεπτά λευκορόδι-

να λουλούδια. Ο μύθος λέει ότι αυτά ήταν στολίδια 

από το πέπλο μιας νεαρής νύφης που έπεσε από 

τους βράχους καθώς πήγαινε να συναντήσει τον 

αγαπημένο της. Οι αρχαίοι Έλληνες τη χρησιμοποι-

ούσαν στα φαγητά τους και στα γλυκά τους και με 

τα φύλλα της οι γυναίκες έκαναν μάσκες ομορφιάς. 

Η Γιγαντορχιδέα, η μεγαλύτερη Ορχιδέα της Ευ-

ρώπης, είναι από τις πρώτες που κάνουν την εμ-

φάνισή τους στο «θέατρο της φύσης». Στην Αττική 

εμφανίζεται στην περιοχή της Κηφισιάς, στη Νέα 

Μάκρη, στην περιοχή του Λαυρίου, στον Υμηττό, 

στην Πάρνηθα και, ενώ δεν υπάρχει στους άλλους 

λόφους της Αθήνας, βρέθηκε σε τρία σημεία μέσα 

στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, όπου 

υπάρχουν ακόμη δύο άλλα είδη ορχιδέων. 

Ο Αΐλανθος, δέντρο που φθάνει τα 20 μέτρα, φυ-

τρώνει σε φτωχά και άγονα εδάφη και προέρ-

χεται από την Κίνα, έχει κατακτήσει για τα καλά 

την Αθήνα. Η οδός Φαλήρου ήταν η πρώτη που 

δενδροφυτεύτηκε, την εποχή της βασίλισσας 

Αμαλίας η οποία το θεώρησε κατάλληλο για δεν-

δροστοιχίες και το έφερε στην Ελλάδα. 

Ξακουστά είναι τα δροσερά και ευχάριστα Πλα-

τάνια της Αθήνας που φυτρώνουν ακόμα και 

στην κοίτη του Ιλισού. Για αυτά, στον περίπατο 

της Ακαδημίας, κάνει λόγο ο Πλίνιος, που οι ρίζες 

τους εκτείνονταν τριάντα τρεις πήχεις πιο μακριά 

από τα κλωνιά τους. 

Στα παλαιότερα χρόνια οι Αθηναίοι πίστευαν ότι 

μία Ελιά, ένα Κλήμα και μία Συκιά, μαζί με ένα πη-

γάδι δροσερό νερό ήταν ό,τι χρειαζόταν ένα ευ-

τυχισμένο σπιτικό. Η πρώτη Συκιά είχε φυτρώσει 

με διαταγή της Δήμητρας.  A

* Το βιβλίο των Γρηγόρη Τσούνη και Λάμπρου Τσούνη 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.
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▲◀Πλάκα, Οδός Κλεψύδρας & Θρασυβούλου

Πλάκά, Θησείο, Πετράλωνά, Γκάζί
Με τnν αύρα τnς παλιάς Αθήνας

Της  Έ λΈνα Σ νταΚΟυλ α

Η άνοιξη, με τα χρώματα και τις μυρωδιές της ανθισμένης φύσης 
να σκορπίζονται παντού, είναι η ωραιότερη εποχή για να γνωρίσει 
κάποιος παλιές γειτονιές της Αθήνας, που διατηρούν αναλλοίωτη τη 
γοητεία και την ομορφιά τους: η Πλάκα, το Θησείο, τα Πετράλωνα 
και το Γκάζι, με σημείο αναφοράς τον ιερό βράχο της Ακρόπολης 
και τους γύρω λόφους, τους γεμάτους μνήμη και ιστορία.  

ΠΟΛΗ
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◀ Οδός Δημοφώντος, 
Άνω Πετράλωνα

▲◀Οδός Ηρακλειδών με θεά τον Παρθενώνα, Θησείο

Πλάκά, Θησείο, Πετράλωνά, Γκάζί

λάκά , η αρχαιότερη συνοικία 
της Ευρώπης, κάτω από τη σκιά της 
Ακρόπολης, γνωστή ως «Συνοικία των 
Θεών» και, όπως λέει ένα τραγούδι, 
«ήξερε η ανθρωπότης πως ο Θεός ήταν 
Πλακιώτης». Αν και κουβαλάει στην 
πλάτη της 6.000 περίπου χρόνια, διατη-
ρεί τη ζωντάνια και το χρώμα της. Έχει 
αγαπηθεί και έχει υμνηθεί για τις ομορ-
φιές και τις ρομαντικές ιστορίες της και 
προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου, όλες τις 
ώρες της ημέρας.  

Είναι μία ιστορική γειτονιά, με πολυλειτουργικό χα-
ρακτήρα και αυστηρούς όρους δόμησης, που κα-
τοικήθηκε, μεταξύ άλλων, από φιλέλληνες, ανθρώ-
πους του πνεύματος και της τέχνης και βρέθηκε στο 
επίκεντρο της κοινωνικής ζωής της πόλης από τα 
πρώτα χρόνια που η Αθήνα κηρύχθηκε πρωτεύουσα 
του νεοσύστατου κράτους. Στην Πλάκα πρωτοεμ-
φανίστηκε η αθηναϊκή αποκριά, εκεί γεννήθηκε η 
αθηναϊκή καντάδα και αρκετά χρόνια αργότερα το 
Νέο Κύμα του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα, πολ-
λοί Αθηναίοι μιας κάποιας ηλικίας θα θυμούνται τα 
ήσυχα βράδια που πέρασαν μέσα στην παρεΐστικη 
ατμόσφαιρα των μπουάτ, ακούγοντας την Αρλέτα, 
τον Βιολάρη, τον Σαββόπουλο, την Κουμιώτη και 
άλλους νέους τότε καλλιτέχνες να ερμηνεύουν τρα-
γούδια σε μουσική Λοΐζου, Μαυρουδή, Χατζηδάκι.  
Είναι μια γειτονιά διάσημη για τις πολυάριθμες τα-
βέρνες της με τη ρετσίνα κεχριμπάρι, που έχουν 
γράψει ιστορία τόσο για τα χρόνια λειτουργίας τους 
όσο και για τους θαμώνες τους και τα κρασοτρά-
γουδα που ακούστηκαν εκεί, πολλά εκ των οποίων 
αφορούσαν ανεκπλήρωτους έρωτες και ερωτικές 
απογοητεύσεις που βρήκαν παρηγοριά στο κρασί, 
όπως ακούμε στο τραγούδι του Αττίκ «Ταβερνιάρη, 
μην αφήνεις το ποτήρι μου αδειανό/ Γιατί μόνο σαν 
μεθύσω τον καημό μου λησμονώ…».
 
Μια μικρή γειτονιά με μεγάλη όμως προσφορά στον 
χώρο της τέχνης, με θεατρικές σκηνές και αξιόλογα 
θεματικά μουσεία, φιλικά και ελκυστικά στους επι-
σκέπτες κάθε ηλικίας.
 
Περπατώντας στα γραφικά στενάκια με τις παλιές 
ταβέρνες στις ανηφοριές, αλλά και τα πολλά καφέ 
και ταβερνάκια του σήμερα, σκαρφαλωμένα σε 
σκαλάκια και τη μουσική από πλανόδιους καλλιτέ-
χνες να σκορπάει μια γλύκα στην ατμόσφαιρα, α-
ντιλαμβάνεσαι γιατί αυτή η περιοχή αποτελεί ένα 
διατηρητέο παλίμψηστο και την περίληψη ολόκλη-
ρης της αθηναϊκής ιστορίας. Αρχαιολογικοί χώροι, 
ερείπια, μνημεία, εκκλησιές και κτίρια μάρτυρες από 
την αρχαία, ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική και ο-
θωνική εποχή, ανάμεσα σε αυτά της νεότερης και 
ενταγμένα αρμονικά στον πολεοδομικό ιστό, σε κα-
λούν να σταθείς μπροστά τους, να τα θαυμάσεις, να 
τα φωτογραφίσεις, να τα επισκεφθείς.  

Σπίτια λαϊκά με αυλές, χαγιάτια και κεραμοσκεπές, 
σπίτια επωνύμων της παλιάς Αθήνας, σπίτια νεοκλα-
σικά, σπίτια εκλεκτικιστικά, χαρακτηρισμένα στο 
σύνολό τους διατηρητέα, συνθέτουν όλα μαζί ένα 
όμορφο οικιστικό σύνολο με αρχιτεκτονικό ενδια-
φέρον, εκφράζοντας συνάμα τη σταδιακή εξέλιξη 
της αθηναϊκής κατοικίας.  
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Ιδιαίτερη κατηγορία, τα Αναφιώτικα, ένα αιγαιοπελαγί-
τικο νησί στην καρδιά της Αθήνας, στις ΒΑ υπώρειες του 
βράχου της Ακρόπολης. Τα άσπρα σπιτάκια σκαρφαλω-
μένα από τα μέσα του 19ου αιώνα στο φυσικό ανάγλυφο 
του βράχου, οι λουλουδιασμένες αυλές που μοσχοβο-
λούν αγιόκλημα και γιασεμιά, οι γάτες που κυκλοφορούν 
νωχελικά ή λιάζονται ανενόχλητες παντού, οι μυρωδιές 
από τις κουζίνες, τα δύο πανέμορφα εκκλησάκια, ο Άγ. 
Γεώργιος του Βράχου και ο Άγ. Συμεών, που οριοθε-
τούν τον οικισμό, δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό. Ο 
διαβάτης αισθάνεται ότι διακτινίζεται σε κάποιο νησάκι 
του Αιγαίου και μόνο όταν σταθεί να ξαποστάσει στο 
πεζούλι, κάτω από τον βράχο με την πολύβουη πόλη να 
απλώνεται στα πόδια του, συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται 
σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της. 

Αρχικά, Πλάκα ονομαζόταν η γειτονιά γύρω από το μνη-
μείο του Λυσικράτη. Το όνομά της προέρχεται από τον 
16ο αιώνα και η προέλευσή του έχει προκαλέσει πολλές 
συζητήσεις μεταξύ των ιστορικών και ερευνητών. Σύμ-
φωνα με τον Καμπούρογλου, αυτό οφείλεται σε μία με-
γάλη μαρμάρινη άσπρη πλάκα που βρέθηκε κοντά στην 
οδό Θέσπιδος, ενώ ο αρχιτέκτων Κ. Μπίρης υποστηρίζει 
ότι η λέξη «Πλάκα» ήταν αρβανίτικη (από το «πλιακ», που 
σημαίνει παλιός) και είχε προέρθει από τους μισθοφό-
ρους Αρβανίτες της Αργοναυπλίας, που έμειναν άνεργοι 
μετά τα Ορλωφικά και οι Τούρκοι τους εγκατέστησαν σε 
εκείνη την περιοχή. 

Παρουσιάζει δε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ιστορία της λέ-
ξης «Γκάγκαρος» που σχετίζεται άμεσα με την Πλάκα 
και την καταγωγή των γηγενών Αθηναίων, γεννημένων 
στην Αθήνα, από πολλών ετών αθηναϊκή οικογένεια. 
Σύμφωνα με μία εκδοχή, προέρχεται από την παραφθο-
ρά της λέξης «Βάγκαρης», που σημαίνει «αποστρατευ-
μένος μισθοφόρος» και αφορούσε τους Αρβανίτες της 
Αρνοναυπλίας και αργότερα όλους τους κατοίκους της 
Αθήνας. Κατά τον Καμπούρογλου, προέρχεται από την ι-
ταλική λέξη «γκάγκαρο» και σημαίνει το ξύλο που ασφά-
λιζε εσωτερικά τις πόρτες των αθηναϊκών σπιτιών.  

Αν και σήμερα η Πλάκα, παρ’ όλη την αναβάθμισή της 
τη δεκαετία του ’80, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα 
λόγω των πολλών τουριστικών δραστηριοτήτων, εξακο-
λουθεί να διατηρεί τη μοναδικότητά της, αποτελώντας 
την πιο όμορφη και γραφική γειτονιά της πόλης μας. 

 ΘΗΣΕΙΟ 
Περπατώντας, σε έναν από τους πιο όμορφους πεζόδρο-
μους της Αθήνας, τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, φθάνου-
με σ’ ένα κομβικό σημείο όπου μένει να αποφασίσουμε 
αν θα ανηφορίσουμε προς τον Λόφο του Φιλοπάππου, 
διασχίζοντας το καταπληκτικό μονοπάτι του Πικιώνη, 
ή θα κατηφορίσουμε, μέσω της πεζοδρομημένης οδού 
Αποστόλου Παύλου, προς το Θησείο.  

Το Θησείο είναι μία όμορφη, αυθεντική, συνοικία του 
ιστορικού κέντρου της Αθήνας με μακρά ιστορία. Ταυ-
τίζεται με τον παρακείμενο ναό του Ηφαίστου, που 
παλαιότερα, λανθασμένα, ονομαζόταν Θησείο από τις 
ανάγλυφες παραστάσεις των άθλων του Θησέα που α-
πεικονίζονται στις μετώπες του. Στο Θησείο βρισκόταν 
μία από τις δεκατρείς πύλες της κλασικής οχύρωσης της 
αρχαίας Αθήνας (Πειραϊκές Πύλες), ένα από τα πιο νευ-
ραλγικά σημεία της πόλης.  

Συνορεύει με τις γειτονιές των Άνω Πετραλώνων, Ψυρ-
ρή, Κεραμεικού, Μοναστηρακίου και μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του ’30 ήταν ενιαίο με τη γειτονιά του Βρυ-
σακίου, η οποία εξαφανίστηκε, για πάντα, κάτω από τη 
σκαπάνη των αρχαιολογικών ανασκαφών της Αρχαίας 
Αγοράς από Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή.
 
Ήταν από παλιά και εξακολουθεί να είναι αγαπημένο 
μέρος των κατοίκων αλλά και τουριστών της Αθήνας, οι 
οποίοι απολαμβάνουν όμορφες βόλτες στον κεντρικό 
πεζόδρομο, με απεριόριστη θέα στην Ακρόπολη, χα-
ζεύουν τους street artists, ψωνίζουν από το υπαίθριο 
παζάρι, χαλαρώνουν και διασκεδάζουν σ’ ένα από τα πο-
λυάριθμα καφέ, μικρά εστιατόρια ή μπαράκια των οδών 

Αποστόλου Παύλου, Ηρακλειδών, Νηλέως, Ακάμα-
ντος, Επταχάλκου, ή περιπλανώνται στην... ενδοχώρα 
της γειτονιάς, η οποία διατηρεί ανέπαφη την οικιστική 
δομή των αρχών του 20ού αιώνα και είναι γεμάτη χρώμα 
από τα παλιά. 

Στο Θησείο διαμορφώθηκε το 1862 ο πρώτος δημόσιος 
κήπος της Αθήνας, γνωστός ως το «Περιβολάκι του 
λαού». Εκεί γιορταζόταν το Πάσχα και γινότανε ο Αγια-
σμός των Υδάτων σε μία δημόσια τεράστια στέρνα που 
υπήρχε, και όσο απίθανο και να μας φαίνεται σήμερα, 
εκεί μάθαιναν τα παιδιά κολύμπι. Από τον ιστορικό σι-
δηροδρομικό σταθμό του Θησείου ξεκίνησαν στις 27 
Φεβρουαρίου του 1869 οι διαδρομές της πρώτης ατμή-
λατης σιδηροδρομικής γραμμής που ένωσε την Αθήνα 
με τον Πειραιά, έργο-επανάσταση για τις δημόσιες μετα-
φορές της εποχής. 

Το Θησείο είναι ένα υπαίθριο μουσείο αρχιτεκτονικής με 
τα εκθέματά του να βρίσκονται μπροστά σε κάθε μας βή-
μα, έτοιμα να διηγηθούν τις ιστορίες τους και μερικά να 
μας πηγαίνουν χιλιάδες χρόνια πίσω, όπως τα κατάλοιπα 
των αρχαίων τειχών της πόλης. Τα δρομάκια με τα όμορ-
φα νεοκλασικά, ή τα δίπατα σπίτια με τις εσωτερικές 
αυλές, τα σπίτια του μεσοπολέμου, τα ερειπωμένα αρχο-
ντόσπιτα, τα περιποιημένα μαγαζάκια, τα ατμοσφαιρικά 
βιβλιοπωλεία, τα πλακόστρωτα με τις εμφανείς γραμμές 
του παλιού τραμ συνθέτουν μία εικόνα της Αθήνας των 
περασμένων ετών και ο διαβάτης αισθάνεται ότι κάνει 
μία βόλτα στο παρελθόν, γοητευμένος όμως και από το 
παρόν.  

Το Θησείο είναι σταθερός προορισμός διασκέδασης και 
νυχτερινής ζωής, με μερικά μαγαζιά να έχουν γράψει 
ιστορία, όπως ο Στάβλος (πρώην στάβλοι του Όθωνα), 
το Berlin (το σημερινό UnderDog), το Φοίλιστρο, το 
ρακομελάδικο Μορφή κ.ά. Πολλά από αυτά έχουν κλεί-
σει και έχουν μείνει πλέον στις μνήμες αυτών που έχουν 
διανύσει την 4η δεκαετία της ζωής τους. Στη θέση τους 
έχουν ανοίξει καινούργια που διεκδικούν, με τη σειρά 
τους, τον χώρο τους σ’ έναν από τα πιο όμορφα σημεία 
της Αθήνας. 
 
Σταθερή και διαχρονική αξία ο θερινός κινηματογράφος 
ΘΗΣΕΙΟΝ, «το καλύτερο σινεμά στον κόσμο», σύμφωνα 
με ελληνικά και ξένα δημοσιεύματα. Το να παρακολου-
θείς μια ταινία του Hitchcock κάτω από τον έναστρο ου-
ρανό κι όταν γυρίζεις το κεφάλι να βλέπεις την Ακρόπο-
λη φωτισμένη, είναι μία εμπειρία μοναδική. 

Στο Θησείο βρίσκονται μερικοί πολύ σημαντικοί χώροι 
τέχνης και πολιτισμού, όπως το Μουσείο Ηρακλειδών, 
το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, το Πολιτιστικό Κέντρο 
«Μελίνα Μερκούρη», το Μουσείο Σκιών Χαρίδημος, 
το Μουσείο Αλεξ. Μυλωνά-Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης 
Κεραμεικής, καθώς πολλές γκαλερί μία εκ των οποίων, η 
γκαλερί Bernier/Ιliades που στεγάζεται σ’ ένα υπέροχο 
διατηρητέο νεοκλασικό, με εσωτερική αυλή, στην οδό 
Επταχάλκου 11. 

Απέναντι σχεδόν από την γκαλερί, ένα εκκλησάκι σκαρ-
φαλωμένο πάνω στον βράχο, ο Άγ. Αθανάσιος Κουρ-
κούρης, το λεγόμενο μετεοράκι, μας τραβά το βλέμμα 
και συντασσόμαστε με τον Δημ. Καμπούρογλου ο οποί-
ος είχε γράψει ότι ο ναός εκεί που βρίσκεται δίνει την 
εντύπωση «ορνέου κουρκουριάζοντος».  

Ανηφορίζοντας την Αποστόλου Παύλου και στρίβο-
ντας δεξιά στην οδό Αιγινήτου προς τον Λόφο των 
Νυμφών, όπου δεσπόζει ο μεγαλοπρεπής διατηρητέος 
ΙΝ της Αγίας Μαρίνας, μέσα σε λίγα λεπτά βρισκόμα-
στε στο Αστεροσκοπείο, αλλά και στον Αρχαιολογικό 
χώρο της Πνύκας και στο μυαλό έρχονται όσα μάθαμε 
στο σχολείο για τις συνελεύσεις της Εκκλησίας του Δή-
μου, που γινόντουσαν εκεί από τον 6ο αιώνα π.Χ.  Από το 
σημείο αυτό, μπορεί κάποιος να απολαύσει μία υπέροχη 
θέα του Παρθενώνα. Και από τον λόφο Νυμφών ή του 
Φιλοπάππου, μπορούμε να κατηφορίσουμε προς την 
συνοικία των Άνω Πετραλώνων και να γνωρίσουμε μία 
ακόμη ιδιαίτερη γωνιά της Αθήνας.

Η Πολυκατοικία 
του Ασυρμάτου

Με την αύρα της 
παλιας αθηνας

Πλάκά, Θησείο, 
Πετράλωνά, Γκάζί
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 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

Τα Πετράλωνα είναι επίσης μία από τις παλιές, όμορφες, 
γραφικές γειτονιές της Αθήνας με διάσημους γείτονες, 
όπως είναι το Θησείο, το Γκάζι και το Κουκάκι.  

Το όνομά του οφείλεται στα αλώνια που είχαν δημιουρ-
γηθεί στην περιοχή μετά την εξομάλυνση του γεμάτου 
βράχους και πέτρες εδάφους. Επίσης, την αποκαλούσαν 
Πλατύ Πηγάδι, Κατσικάδικα, Αλώνια, Σαπουντίδικα, Α-
σύρματο, Χαρουπιές. Η συνοικία χωρίζεται σε Άνω και 
Κάτω Πετράλωνα με την οδό Θεσσαλονίκης ανάμεσά 
τους να αποτελεί φυσικό όριο και μέσω των τριών πεζο-
γεφυρών του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου μπορείς εύκο-
λα να πας από τη μία πλευρά στην άλλη. 

Οι δύο περιοχές έχουν αρκετά κοινά σημεία μεταξύ τους 
αλλά και αρκετές διαφορές. Τα Άνω Πετράλωνα, με α-
νηφοριές και κατηφοριές, γειτονεύουν με τους λόφους 
των Μουσών και Νυμφών και βρίσκονται αρκετά κοντά 
σε ιστορικά μνημεία, όπως η Πνύκα, ο αρχαίος δήμος 
Κοίλης, τα Κιμώνεια Μνήματα.  

Αντιθέτως, τα Κάτω Πετράλωνα είναι επίπεδα και αρ-
κετά χρόνια νεότερα, με ψηλότερα και πιο σύγχρονα 
κτίρια.  

Όπου όμως κι αν περπατήσει κανείς νιώθει σαν να βρί-
σκεται σε μία συνοικία που σε ταξιδεύει σε άλλη εποχή, 
πιο αθώα και ρομαντική. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έ-
χει τον χαρακτήρα μιας κλασικής, ήσυχης γειτονιάς, ενώ 
από το απόγευμα και ύστερα οι ρυθμοί αλλάζουν μια και 
αυτή έχει εξελιχθεί σε πόλο έλξης για όσους αναζητούν 
όμορφους, χαλαρούς ή ψαγμένους, χωρίς να είναι δή-
θεν, χώρους για τη διασκέδασή τους.  

Παρεΐστικα, φιλόξενα μαγαζιά με αυλές, τραπεζάκια στο 
πλακόστρωτο, κομψά μπαράκια, ουζερί, εστιατόρια με 
«πειραγμένη» ή ξένη κουζίνα, εστιατόρια, διαχρονικά, 
με παραδοσιακό φαγητό σε ανεπιτήδευτο περιβάλλον 
και λογικές τιμές, χαμηλές οικοδομές με λουλουδιασμέ-
νες γλάστρες στα μπαλκόνια, σπίτια καινούργια και πε-
ριποιημένα, αλλά και σπίτια φτωχικά ή ερειπωμένα, αν-
θισμένες νεραντζιές, μικρές πλατείες γεμάτες παιδάκια, 
προσδίδουν μία ιδιαίτερη γοητεία στην τραγουδισμένη 
άλλοτε φτωχογειτονιά των Πετραλώνων. 

Τοπόσημο της περιοχής, ο θερινός κινηματογράφος 
«Ζέφυρος», που λειτουργεί από το 1938, καθώς επίσης 
και το ερειπωμένο 77ο Δημοτικό σχολείο, στη συμβολή 
Δημοφώντος και Υπερίωνος, που κτίστηκε το 1920 αλ-
λά μετά τις ζημιές από τον σεισμό του 1999 παραμένει 
κλειστό. 

Στη δυτική πλευρά του Φιλοπάππου, στη θέση ενός 
παλιού λατομείου που δεν υπάρχει πια, βρίσκεται η 
περίφημη συνοικία του Ασυρμάτου (όνομα που οφεί-
λεται σε παρακείμενες εγκαταστάσεις ασυρμάτου του 
Πολεμικού Ναυτικού), πρώην προσφυγικός οικισμός, 
γνωστός και ως Ατταλιώτικα. Οι άθλιες παράγκες και τα 
παραπήγματα κατεδαφίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας 
του 1950 και στη θέση τους οικοδομήθηκαν 150 νέες κα-
τοικίες με πέτρες και κεραμίδια, τα γνωστά «Πέτρινα», 
που αποτελούν μία όμορφη γειτονιά που παραπέμπει σε 
χωριό. Αν και η επίσημη ονομασία του οικισμού είναι «Οι-
κισμός Περικλέους», αυτή δεν επικράτησε ποτέ.  
Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη συνοικία παρέμεινε μία 
από τις πιο υποβαθμισμένες και εξαθλιωμένες της Α-
θήνας και αυτό αποτυπώθηκε στην ταινία «Συνοικία το 
Όνειρο» που γυρίστηκε το 1960 στην περιοχή, σε σκηνο-
θεσία του Αλ. Αλεξανδράκη και με συμμετοχή πολλών 
γνωστών ηθοποιών και κομπάρσους τους κατοίκους 
της περιοχής. Η ταινία λογοκρίθηκε άγρια από την τότε 
κυβέρνηση, γιατί με τις προσβλητικές σκηνές της φτώ-
χειας «δυσφημούσε την εικόνα της ευημερούσας Ελλά-
δος». Τυχερό όμως στάθηκε το τραγούδι, «Βρέχει στη 

φτωχογειτονιά», σε στίχους Τάσου Λειβαδίτη και μουσική 
Μίκη Θεοδωράκη που ερμηνεύτηκε από τον Γρηγόρη 
Μπιθικώτση, που τη γλίτωσε! 

Τα «Πέτρινα» δεν κατάφεραν να λύσουν το στεγαστικό 
πρόβλημα των προσφύγων, αλλά σ’ αυτό βοήθησε η 
μεγάλη πολυκατοικία που κτίστηκε το 1967, Πολυκατοι-
κία Ασυρμάτου, σε σχέδια της αρχιτεκτόνισσας Έλλης 
Βασιλικιώτη, στην οδό Στησικλέους. 

 ΓΚΑΖΙ 
Όπως η οδός Θεσσαλονίκης βρίσκεται ανάμεσα στα Άνω 
και Κάτω Πετράλωνα, μία άλλη μεγάλη οδική αρτηρία, η 
οδός Πειραιώς χωρίζει τα κάτω Πετράλωνα από το αστι-
κό Γκάζι, την urban γειτονιά της Αθήνας.  

Οφείλει την ονομασία της στο εργοστάσιο παραγωγής 
φωταερίου που ιδρύθηκε το 1857 από τη γαλλική εται-
ρεία του Φραγκίσκου Φεράλδη και αρχικά ήταν μία υπο-
βαθμισμένη εργατική συνοικία, γνωστή ως Γκαζοχώρι, 
με χαμηλά, φτωχικά σπιτάκια με αυλές, όπου έμεναν οι 
εργάτες που δούλευαν στο εργοστάσιο. Στην περιοχή, 
ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί οίκοι ανοχής, βιοτεχνίες 
και συνεργεία αυτοκινήτων.  

Το εργοστάσιο σταμάτησε οριστικά τη λειτουργία του το 
1983, αφού είχαν προηγηθεί επεκτάσεις των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και αλλαγές του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος και διοίκησης.  Έκτοτε χαρακτηρίστηκε σπου-
δαίο βιομηχανικό μνημείο, με τις καμινάδες να είναι ση-
μείο αναφοράς της περιοχής και με τον κόκκινο φωτισμό 
τους να προσφέρουν ένα ιδιαίτερα θέαμα το βράδυ.  

Σήμερα, στις εγκαταστάσεις αυτές λειτουργεί  ο Πολυ-
χώρος Τέχνης του Δήμου της Αθήνας, Τεχνόπολις, ό-
που φιλοξενούνται μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις και 
γίνονται μουσικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και μπαζάρ 
μεγάλης αποδοχής από το αθηναϊκό κοινό.   
 
Λίγα χρόνια πριν την κρίση, το Γκάζι γνώρισε μία πρωτό-
γνωρη ανάπτυξη και αποτέλεσε χαρακτηριστικό δείγμα 
του gentrification, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται ο 
εξευγενισμός μίας υποβαθμισμένης αστικής περιοχής 
που οδηγεί στην  αναβάθμισή της με παράλληλη αύξηση 
της αξίας των ακινήτων και των ενοικίων.   

Τα περισσότερα από τα χαμηλά σπιτάκια μεταμορφώθη-
καν σε μοντέρνες πολυκατοικίες, ή σε clubs - εστιατόρια 
με ταράτσες με υπέροχη θέα προς την Ακρόπολη και 
κάθε είδους κουζίνα, οι παλιές αποθήκες σε μπαράκια ή 
μικρές θεατρικές σκηνές, οι παλιές βιοτεχνίες σε ακριβά 
lofts ή εναλλακτικούς πολυχώρους.    

Το  Γκάζι έχει περάσεις διάφορες φάσεις αλλά εξακο-
λουθεί να έχει το κοινό του, τόσο στις εκδηλώσεις της 
Τεχνόπολις, στα θεατράκια, όσο και στα μαγαζιά που 
έχουν αντέξει στον χρόνο.

Αφήνοντας πίσω μας το Γκάζι και περνώντας απέναντι 
στην  οδό Πειραιώς, κατευθυνόμενοι προς το Σύνταγ-
μα, έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε σ’ έναν ακό-
μη υπέροχο πεζόδρομο της πόλης, με το νεκροταφείο 
του Κεραμεικού στο αριστερό μας χέρι, την Ακρόπολη 
στο δεξί και τον λόφο του Λυκαβηττού μπροστά μας. 
Μία υπέροχη βόλτα, ειδικά την ώρα του δειλινού, που 
το γλυκό  φως τονίζει ακόμη περισσότερο την ομορφιά 
όλων αυτών των μνημείων.  

Όποια διαδρομή κι αν ακολουθήσει κάποιος σ’ αυτές τις 
περιοχές η αύρα της παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς είναι 
διάχυτη παντού και η κάθε μία αποτελεί ένα ξεχωριστό 
σκηνικό ικανό να ικανοποιήσει όλα τα γούστα ενός περι-
πατητή που αγαπά την πόλη του και θέλει να μάθει όσα 
περισσότερα μπορεί για αυτήν.  A

◀ Οδός Αποστόλου Παύλου, Θησείο

◀ Οδός Ηλ. Πουλόπουλου & Αποστόλου Παύλου - 
Θησείο

Ο κινηματογράφος 
Ζέφυρος στην οδό 
Τρώων,  Άνω Πετράλωνα
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Φωτό καταστημάτων: Βαγγέλης ΤαΤςης, αλκης ΜωραΐΤης

Μάιος, ο μήνας που αγαπάμε την πόλη μας από 
την αρχή. Τις ανοιξιάτικες μέρες ανοίγει η όρεξή 
μας, θέλουμε ωραία ποτά και μεγάλες βόλτες. 
Υπάρχει καλύτερος προορισμός από τις γειτο-
νιές της Ακρόπολης; Τα Πετράλωνα, το Θησείο 
και το Γκάζι τα έχουν όλα. Γύρισε σελίδα και 
ανακάλυψε τα πιο hot στέκια τους.

για τις  βόλτες σου στις γειτονιές της Ακρόπολης
στέκια 
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 Tριών ιεραρχών 72 / Δρυόπων 2/ 

Θεσσαλονίκης 172 / Κειριαδών 161 & Χαμοστέρνας 10

 koulourades   koulourades 

Θ υμάστε τη γεύση του κουλουριού που 
τρώγαμε παιδιά; Αυτήν που θυμόμαστε 
σε όλη μας τη ζωή; Τέτοια κουλούρια και 

ακόμα καλύτερα ετοιμάζουν καθημερινά τα 150 
καταστήματα που έχουν σε όλη την Ελλάδα οι 
διάσημοι Κουλουράδες, τέσσερα εκ των οποί-
ων στα Πετράλωνα! 
Ό,τι κουλούρι ονειρευτήκατε θα το βρείτε στους 
Κουλουράδες, σε μια πραγματικά πολύ μεγά-
λη γκάμα από επιλογές που είναι όλες τους μία 
και μία. Θέλετε ένα κλασικό τραγανό κουλούρι 
Θεσσαλονίκης; Μάλιστα, το καλύτερο. Αφράτο; 
Και από αυτό ετοιμάζουν οι Κουλουράδες. Κι α-
κόμα, κουλούρια ολικής άλεσης, χωρίς προσθή-
κη ζάχαρης, κουλούρια νηστίσιμα και vegan, με 
αλμυρές και γλυκές γεμίσεις, κουλούρια που 
ψήνονται, κουλούρια-σάντουιτς! Αλήθεια τώ-
ρα, υπάρχει κάτι πιο νόστιμο σε σάντουιτς από 
ένα μεγάλο κουλούρι με το σουσαμάκι του και 
μέσα ό,τι τραβάει η όρεξή σας; 
Να γνωρίζετε ότι τα πάντα στους Κουλουράδες 
φτιάχνονται εντός των καταστημάτων και είναι 
ημέρας, τίποτα δεν έχει μείνει από την προη-
γούμενη, με κάθε κατάστημα να έχει το δικό του 
εργαστήριο με τον δικό του αρτοποιό. Επίσης, 
οι Κουλουράδες ετοιμάζουν και εξαιρετικό κα-
φέ, ενώ θα βρείτε ακόμη και διάφορα σνακ για 
να τον συνοδεύσετε. 
Η ιδανική επιλογή για ένα πεντανόστιμο και 
δυναμωτικό πρωινό, δεκατιανό ή ελαφρύ με-
σημεριανό σνακ, για τη δουλειά, το σχολείο, 
τη βόλτα, το σπίτι! Θα τους βρείτε ανοιχτά από 
Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 6 το πρωί έως 
τις 2-3 το μεσημέρι. 

Extra tip: Οι αγαπημένοι Κουλουράδες βρα-
βεύτηκαν φέτος με 4 βραβεία στα Baker Awards 
2022, ένα εκ των οποίων ήταν το Baker of the 
Year 2022. 

Κουλουράδες 
Το καλύτερο κουλούρι, παραδοσιακό αλλά 

και σε φοβερές παραλλαγές 

Κατάστημα Θεσσαλονίκης 172

Κατάστημα Κειριαδών & ΧαμοστέρναςΚατάστημα Τριών Ιεραρχών 72

 Κατάστημα  Δρυόπων 2Κατάστημα Τριών Ιεραρχών 72
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  Αλκμήνης 7, Πετράλωνα, 212105 5214 

  upupaepopsthebar2016  upupaepops_thebar 

UPUPA 
EPOPS
ΤΗΕ BAR
Με χρώματα και αρώματα που 
σου ανοίγουν την καρδιά

Π ού να πρωτοκάτσεις δεν ξέρεις στο υπέ-
ροχο Upupa Epops the bar, που κάθε του 
σημείο θα μπορούσε να αποτελεί το σκη-

νικό κάποιας κινηματογραφικής ταινίας. Φοβε-
ρή ατμοσφαιρική μπάρα μέσα, αυλή πανέμορφη 
και χρωματιστή, σαν σκηνή από γαλλική κομε-
ντί, πεζόδρομος ολάνθιστος, που σου ανοίγει 
την καρδιά.  
Σε αυτόν τον απόλυτα προσεγμένο και καλαί-
σθητο χώρο, με φιλικούς και ευγενικούς ανθρώ-
πους, που διανύει τον έκτο χρόνο λειτουργίας 
του, κάθε ώρα της ημέρας έχει τη δική της ομορ-
φιά. Το Upupa Epops the bar (που έχει πάρει το 
όνομά του από την επιστημονική ονομασία του 
τσαλαπετεινού) ανοίγει από τις 10 το πρωί και εί-
ναι ιδανική επιλογή είτε για καφέ είτε για brunch, 
το οποίο σερβίρεται έως τις 18.00 και όπως και 
όλος ο κατάλογος ανανεώνεται δυο φορές το 
χρόνο. Αν θέλεις τη γνώμη μας, να δοκιμάσεις 
το φανταστικό Upupa pancake με σοκολάτα και 
φρούτα του δάσους, αλλά και το croque madame 
που είναι μια αληθινή γευστική υπερπαραγωγή. 
Εκτός από το croque madame από το μενού δεν 
λείπουν και άλλα πιάτα με αυγά σε διάφορες εκ-

δοχές, όπως τα πεντανόστιμα scrambled eggs, 
με παραδοσιακό σύγκλινο Μάνης, φρέσκια ντο-
μάτα, κρητική γαλομυζήθρα, φρέσκια ρίγανη 
και θυμαρίσιο μέλι, με homemade προζυμένιο 
ψωμί. Γενικώς η κουζίνα του Upupa Epops the 
bar, η οποία σερβίρει μέχρι τη μία μετά τα μεσά-
νυχτα, κινείται στη λογική του comfort food, με 
κάποια εστιατορικά πιάτα, με επιλογές σε pasta, 
burgers, σαλάτες, τα διάσημα Pizzette αλλά και 
επιλογές από finger food που είναι ιδανικά τόσο 
για lunch όσο και για βραδινό γεύμα.  
Εξίσου ενδιαφέροντα είναι και τα βράδια στο 
Upupa Epops the bar, με djs να επιλέγουν καθη-
μερινά ωραίες afro, jazz και soul μουσικές και το 
μπαρ να ετοιμάζει πραγματικά εμπνευσμένα κο-
κτέιλ. Ανάμεσα σε αυτά signatures διαχρονικές 
προτάσεις, όπως το αξεπέραστο Amnesia με βά-
ση το παλαιωμένα ρούμι, αλλά και το Hacienda 
Negra, δηλαδή Μαύρη Μαργαρίτα, με τη λίστα να 
αλλάζει ανά εξάμηνο, με πειραγμένες κλασικές 
συνταγές. 
Extra tip: Να δοκιμάσετε κάποιο από τα τρία α-
ναψυκτικά, φοβερά όλα τους, που ετοιμάζονται 
εδώ, στο Upupa Epops the bar. 

 Τρώων 32, Πετράλωνα, 210 3410590   Chez Lucien  @lepetitbistrotathens

ChEz 
LUCiEn 
le petit bistrot 
Το αγαπημένο εστιατόριο
 των Πετραλώνων

Η κατακόκκινη πρόσοψη ξεχωρί-
ζει, δεν γίνεται να την προσπε-
ράσεις. Πάνω της αναγράφεται 

με χρυσά γράμματα η πληροφορία: “Le 
petit Bistrot”. Αυτό ακριβώς είναι το 
Chez Lucien, ένα μικρό, χαριτωμένο και 
αυθεντικά γαλλικό bistrot, ακριβώς ό-
πως  θα το συναντούσες και σε μια τυ-
πική παριζιάνικη γειτονιά. Με σεβασμό 
στην εικοσαετή ιστορία του μαγαζιού, 
αλλά και με νέες πινελιές αγάπης και ποι-
ότητας, τα πιάτα του είναι μετρημένα, 
μα σε όλα τους ολόσωστα: ακολουθούν 
κατά γράμμα τις αυθεντικές γαλλικές 
συνταγές και πολλές φορές η πίστη στη 
γαλλική παράδοση φτάνει μέχρι και 
στην art de la table (για παράδειγμα, η 
ονειρεμένη κρεμμυδόσουπα σερβίρε-

ται στο κλασικό της σκεύος, το οποίο 
κατέφθασε από τη Γαλλία καθώς δεν 
υπάρχει στην Ελλάδα!). Να είσαι σίγου-
ρος, λοιπόν, πως τα πάντα, από τη βαθιά 
νόστιμη Entrecote “Café de Paris” και το 
λεπτοδουλεμένο ταρτάρ μέχρι τα ασυ-
ναγώνιστα Escargots a la Bourguignonne 
(σαλιγκάρια στο κέλυφος με βούτυρο, 
σκόρδο και μυρωδικά) και εκείνη τη 
συγκλονιστική Crème Brulee, έχουν τη 
γεύση της αυθεντικής γαλλικής κουζί-
νας. Συνόδεψε το γεύμα σου με γαλλικά 
κρασιά, κι έπειτα κλείσε τα μάτια… Θα 
αισθανθείς ότι βρίσκεσαι σε μια ήσυχη 
γειτονιά του Παρισιού, σε ένα τυπικό 
γαλλικό bistrot από εκείνα που βλέπου-
με στις ταινίες και ζηλεύουμε. Και πράγ-
ματι, ακριβώς εδώ είσαι…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πετράλώνά, Θησείο, ΓΚάΖί &Περίξ
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 Καλεισθένους 42, Πετράλωνα, 6908445926

 Παμε παραγκα  @pameparagka  Και delivery μέσω Wolt 

Η κατακόκκινη πρόσοψη και οι χρωματιστές 
καρέκλες αρκούν για να σου φτιάξουν τη δι-
άθεση. Μετά, γνωρίζεις την Παναγιώτα (σεφ 

και ιδιοκτήτρια) και έχεις πια βεβαιωθεί πως σε αυτή 
την κουκλίστικη γωνιά των Πετραλώνων θα ζήσεις 
μεσημέρια και βράδια αξέχαστα νόστιμα. Η Πανα-
γιώτα, αφού εργάστηκε σε πολλά εστιατόρια ανά 
την Ελλάδα, αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να ανοίξει 
το δικό της στέκι. Ένα στέκι όπου οι πελάτες θα είναι 
πρώτα απ’ όλα φίλοι, θα έρχονται για να περάσουν 
καλά και να φάνε ακόμα καλύτερα. Κάπως έτσι γέμι-
σε το εστιατόριό της χρώμα για να μας απογειώσει 
τη διάθεση, το στόλισε με ρετρό και vintage αντικεί-
μενα και το βάφτισε «Παράγκα» αποδίδοντας φόρο 
τιμής σε αυτή την αλλοτινή προσφυγική συνοικία, 
όπου οι πρώτοι πρόσφυγες έμεναν σε παράγκες. 
Αξίζει να τονίσουμε ότι τα πάντα στην κουζίνα της 
Παναγιώτας, από το ψωμί (σ.σ. θα βρεις φοβερό ψω-
μί με παντζάρι αλλά και χωριάτικο) μέχρι τα γλυκά, 
φτιάχνονται εδώ κάθε μέρα. Η Παναγιώτα ανοίγει 
επίσης η ίδια το φύλλο για τις τρομερές σφακιανές 
της πίτες, τις οποίες ύστερα γεμίζει με εκλεκτά υλικά 
φερμένα απευθείας από την Κρήτη. Να δοκιμάσεις 
τα αξεπέραστα κοκκινιστά κεφτεδάκια της με τριμ-
μένη φετούλα και φρέσκια ρίγανη, τον ωραιότερο 
κρητικό ντάκο, αλλά και το καραμελωμένο κότσι, 
που σιγοψήνεται για 4,5 ώρες μέσα σε μια χειροποί-
ητη σάλτσα Jack Daniels και σερβίρεται με τις τέλειες 
τηγανητές πατάτες. Να ξέρεις ακόμα ότι εδώ θα συ-
ναντήσεις τη μεγαλύτερη ποικιλία κρεατικών σε όλα 
τα Πετράλωνα, που περιέχει 12 διαφορετικά είδη 
κρέατος (όλα ψημένα στα κάρβουνα!), το πιο πληθω-
ρικό σουβλάκι της γειτονιάς, αλλά και πολλά πιάτα 
ημέρας, που η Παναγιώτα μαγειρεύει καθημερινά 
ανάλογα με την έμπνευση της στιγμής. Θα τα δοκι-
μάσεις όλα αυτά, τσουγκρίζοντας ποτήρια γεμάτα 
βιολογικό κρασί από την Κρήτη, σπιτική ρακή από 
το Ηράκλειο, αλλά και ένα συγκλονιστικό Mojito με 
πορτοκάλι και ρακόμελο! 
Πέρα όμως από το γεγονός ότι θα φας πραγματικά 
νόστιμα, το πιο σημαντικό είναι ότι θα νιώσεις σαν να 
πηγαίνεις σε σπίτι φίλων σου. Και είναι αυτό ακριβώς 
που κάνει ένα εστιατόριο αληθινό στέκι…

Πάμε 
Πάράγκά  

To χρωματιστό, πεντανόστιμο 
στέκι των Πετραλώνων
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 Πετράλωνα, Δημοφώντος 80, 2103470828   Βαλίτσα  @valitsa80

Βαλίτσα
Μεζεδοπωλείο και 
παντοπωλείο με προϊόντα 
από όλη την Ελλάδα

Η Βαλίτσα είναι ένα καφέ - μεζεδο-
πωλείο που δεν μοιάζει με κανένα 
άλλο. Ο ένας της τοίχος, από το 

πάτωμα μέχρι το ταβάνι, είναι γεμάτος 
με βαλίτσες σε κάθε δυνατό σχήμα και 
χρώμα. Μερικές έχουν ηλικία ενός αιώνα 
(!), κάποιες άλλες ίσως και να έχουν γυ-
ρίσει ολόκληρο τον κόσμο. Όλες πάντως 
γυρνούν από τα ταξίδια τους με νόστιμα 
προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. 
Προϊόντα που θα ανακαλύψεις στο μικρό 
παντοπωλείο της Βαλίτσας ή θα δοκιμά-
σεις επί τόπου στα νόστιμα πιάτα της. Και 
τι δεν θα βρεις! Μπατζοτύρι Παραμυθιάς, 
λαδοτύρι Μυτιλήνης, σφέλα Μεσσηνίας, 
ξινομυζήθρα Κρήτης, κεφαλοτύρι Αμφι-
λοχίας, ανεβατό Γρεβενών, παραδοσια-
κά σκιουφιχτά, αλλαντικά (όπως απάκι, 
σύγκλινο, λουκάνικα), μέλι, μπομπότα, 
παξιμάδια, όσπρια και κολοκυθοανθούς 
γεμιστούς με ρύζι. Όσο για το βαθιά νό-
στιμο μενού, πραγματικά αξίζει να έρθεις 

ξανά και ξανά για να το δοκιμάσεις όλο. 
Ωστόσο, η σαλάτα «Βαλίτσα» (φωλιά 
από ζυμάρι με λόλα, ρόκα, λιαστή ντομά-
τα, καρύδι, κουκουνάρι, πράσινο μήλο, 
flakes γραβιέρας και σος βαλσάμικου), 
τα σκιουφιχτά σε 6 διαφορετικές εκδο-
χές (με αυγό, με τυριά στον φούρνο, με 
κιμά, με ντομάτα ή γαρίδες), τα γεμιστά 
λουκάνικα (με λιαστή ντομάτα και φέτα, 
με σταμναγκάθι ή γραβιέρα), αλλά και το 
αξεπέραστο σουβλάκι λαχανικών είναι 
ανάμεσα στα πιο δημοφιλή πιάτα του κα-
ταλόγου. Να ξέρεις επίσης ότι η Βαλίτσα 
ανοίγει από τις 09.00 το πρωί σερβίρο-
ντας δύο υπέροχες ποικιλίες καφέ της 
εταιρείας Kafeistas, αλλά και παραδοσια-
κές πίτες (τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κοτό-
πιτα) που φτιάχνονται εδώ καθημερινά 
με δικό τους, χειροποίητο φύλλο! Extra 
tip: Στα τέλη Μαΐου η Βαλίτσα θα ανοίξει 
και τη φανταστική της ταράτσα, ραντε-
βού εκεί!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πετράλώνά, Θησείο, ΓΚάΖί &Περίξ

 Θεσσαλονίκης 170, Πετράλωνα, 2155004343

  @togiabri  @to_giavri

το γίαΒρί
Ένα καράβι από την Κρήτη 
να πιάνει Ξάνθη και Κομοτηνή…

Τ ο Γιαβρί, μερακλίδικο και αγαπητό 
σαν το όνομά του, άνοιξε το 2014 δί-
πλα ακριβώς στον ηλεκτρικό σταθ-

μό των Πετραλώνων και έγινε αμέσως το 
στέκι όλων: μικρών, μεγάλων, κατοίκων 
της γειτονιάς και μη. Είναι από εκείνα τα 
στέκια που στα τραπέζια τους συγκεντρώ-
νονται από φοιτητές μέχρι μεγαλύτεροι, 
μιας που το καλό φαγητό δεν έχει ηλικία 
– μας ενώνει όλους. Το φαγητό στο Γιαβρί 
μπορεί να μην υπακούει σε gourmet κα-
νόνες, είναι όμως τόσο βαθιά νόστιμο που 
σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Τα 
μυστικά όλης αυτής της νοστιμιάς είναι οι 
εξαιρετικές πρώτες ύλες (πάντα εποχια-
κές), τα φοβερά προϊόντα που έρχονται 
από την Κρήτη, την Ξάνθη και την Κομοτη-
νή και η μαμαδίσια φροντίδα με την οποία 
μαγειρεύεται κάθε πιάτο. Έτσι, θα πετύχεις 
καβουρμά και λουκάνικα Καραμανλίδικα 
φερμένα από την Ξάνθη, αλλά και πιάτα 

που βασίζονται στην Πολίτικη κουζίνα, 
όπως για παράδειγμα το καλύτερο (χω-
ρίς υπερβολή) Χουνκιάρ Μπεγιεντί της 
πόλης, το σωστό παραδοσιακό κεμπάπ, 
«αποδομημένα» ντολμαδάκια γιαλατζί ή 
την ξακουστή «Σαλάτα του Τσοπάνη» με 
το μυστικό μπαχαρικό… Να ξέρεις επίσης 
ότι τις Κυριακές σερβίρεται πάντα ένα κυ-
ριακάτικο πιάτο που μπορεί να είναι από 
γουρουνοπούλα (!), μέχρι μελωμένο κό-
τσι και (συγκλονιστικό) κοντοσούβλι. Όλα 
αυτά τα συνοδεύεις με ωραία κρασιά και 
φίνα αποστάγματα (υπάρχει μεγάλη ποικι-
λία σε ούζο και τσίπουρο), έξω στη δροσιά 
του πεζόδρομου ή μέσα με τη συνοδεία 
live ρεμπέτικων τραγουδιών τον χειμώνα. 
Extra tip: Μέχρι και τραγούδι έχει γραφτεί 
για το Γιαβρί! Λέγεται «Στα Πετράλωνα Θα 
Πάω (Το Γιαβρί)» και περιγράφει επακρι-
βώς ό,τι θα ζήσεις στα φιλόξενα τραπεζά-
κια του… 



12 - 18 MAΪου 2022  A.V. 57 

 Κυδαντινών 24, Πετράλωνα, 2103423124, www.athens-technopolis.gr

  bluebamboothai  bluebamboothai

BLUE 
BAMBOO 
THAI RESTAURANT
Υπέροχες αυθεντικές
ταϊλανδέζικες γεύσεις 

Α υθεντικές ταϊλανδέζικες γεύσεις σε έναν πολύ στιλάτο μίνιμαλ χώρο, 
με τις παρέες να μοιράζονται τους πάγκους, τραπεζάκια και έξω και 
open kitchen κουζίνα που μπορείς να βλέπεις όλα τα θαυματουργά που 

συμβαίνουν σε αυτήν, παραγγέλνοντας το κοκτέιλ σου στο μπαρ. 

Πρόκειται για εξαιρετικό φαγητό που θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε 
κι αν σας είναι δύσκολο να διαλέξετε απ’ όλα αυτά τα ωραία και νόστιμα που 
προτείνει το μενού, να σας μιλήσουμε για το θεϊκό πράσινο κάρυ με γάλα κα-
ρύδας, πιπεριές, μελιτζάνα και βασιλικό, για το εξίσου υπέροχο κίτρινο κάρυ 
με γάλα καρύδας, πιπεριές και πατάτες, για την εξαιρετική Avocado salad, με 
αβοκάντο, γαρίδες, ντομάτα, κρεμμύδι, κόλιανδρο, λάιμ και χειροποίητο φύλ-
λο κρούστας! 

Ο κατάλογος, φυσικά, είναι μακρύς, θα περιοριστούμε σε δύο ακόμη προτά-
σεις, που αν τις δοκιμάσετε θα τις θυμάστε για πάντα: Φοβερό φιλέτο σολομού 
στη σχάρα με πιπεριές, tamarind σος και ρύζι ατμού, αλλά και αξεπέραστα 
Sukiyaki rolls, που είναι ρολά ατμού με καβούρι, γαρίδα και κιμά μοσχαριού, 
τυλιγμένα σε κινέζικο λάχανο, που σερβίρονται με sukiyaki σος. 
Όλα αυτά μπορείτε να τα συνδυάσετε τέλεια με κάποιο από τα πολλά καλο-
φτιαγμένα κοκτέιλ της signature λίστας ή με κάποια από τις επιλεγμένες ετικέ-
τες κρασιών, σε έναν από τους πιο όμορφους χώρους της πόλης. 

 Δημοφώντος 57, Πετράλωνα, 2103479998

  klouviathens  klouviathens 

ΚΛΟΥΒΙ
Αν ψάχνεις πάρτι, εδώ είσαι

Α πό τα παλαιότερα στέκια στα Πετράλωνα, το Κλουβί 
έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία 
στην αθηναϊκή διασκέδαση, ήδη από το 2009. Κι αν περ-

νώντας από τη Δημοφώντος, ζηλεύεις να μπορούσες να καθό-
σουνα για ένα χαλαρό καφεδάκι το μεσημέρι ή για ένα finger 
food που έρχονται από το ταϊλανδέζικο Blue Bamboo από τις 
6 το απόγευμα, να ξέρεις, αν δεν το ξέρεις ήδη, ότι το Κλουβί 
είναι ένα καθαρόαιμο ποτάδικο. 
Κρατώντας καθημερινά μέχρι τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, είναι 
από τα μέρη που λες ότι εδώ γίνεται καλή φάση. Και όντως 
γίνεται. Ο κόσμος γνωρίζεται μεταξύ του, χορεύει, οι funk, soul, 
electro μουσικές δίνουν τον τόνο και τα signature κοκτέιλ πη-
γαινοέρχονται. Και μιλάμε για φοβερά κοκτέιλ και σε μια μεγά-
λη ποικιλία, μακριά απ’ ό,τι ίσως ξέρατε μέχρι σήμερα, καθώς 
μέχρι και τα αναψυκτικά που χρησιμοποιούνται είναι δικά τους, 
χειροποίητα. Απόλυτα ενημερωμένη είναι, επίσης, και η κάβα 
του, με αρκετές σπέσιαλ ετικέτες. 
Να το επισκεφθείτε οπωσδήποτε κι αν θέλετε να γνωρίσετε 
στον απόλυτο βαθμό το πάρτι που σας περιγράψαμε, ιδανικές 
ημέρες είναι Παρασκευή και Σάββατο βράδυ αλλά και Κυριακή 
από νωρίς το απόγευμα. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πετράλώνά, Θησείο, ΓΚάΖί &Περίξ
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 Σαλαμίνος 43-45, Κεραμεικός, 2103413563

   500milesaway

500 ΜΙΛΙΑ 
ΜΑΚΡΙΑ
Το all day στέκι 
του Κεραμεικού 

Α τμοσφαιρικό και προσεγμένο σε 
όλα του το 500 Μίλια Μακριά, είναι 
κάπως σαν το όνομά του: Μπορεί, 

όντως, να σε ταξιδέψει μακριά, ας πούμε 
στη ρομαντική δεκαετία του ’60 αν κά-
τσεις κάτω από το γκραφίτι του Τζιμ Μό-
ρισον ή σε κάποιες αξέχαστες διακοπές, 
αν προτιμήσεις τον όμορφο πεζόδρομο. 
Το 500 Μίλια Μακριά είναι αυτό που λέμε 
παρεΐστικο μαγαζί, που θα κάνεις φίλους 
εδώ, με πολλά θετικά vibes να πλανώνται 
στο χώρο, χαμόγελα, καλή διάθεση και 
φιλοξενία από τους ανθρώπους του. 
Ως κλασικό all day bar, θα σου προτείνει 
εξαιρετικές επιλογές για όλες τις ώρες της 
ημέρας. Ανοιχτό καθημερινά από τις 10 το 
πρωί, σερβίρει άριστης ποιότητας καφέ 
100% Arabica, έχει αρκετές επιλογές από 
σοκολάτες, η homemade σπιτική λεμονά-
δα είναι αληθινά υπέροχη, ενώ η κουζίνα 
ετοιμάζει εξαιρετικές προτάσεις στη λο-
γική του comfort food. Κλαμπ σάντουιτς 
και burgers (και σε vegetarian εκδοχές), 

τορτίγιες, rings, πεντανόστιμα στικς κο-
τόπουλου με σουσάμι είναι κάποιες από 
αυτές. 
Κι όσο η ώρα περνάει, δυναμώνει και 
ο χαρακτήρας του bar. Πολλές ετικέτες 
από ουίσκι, βότκα, τζιν, τεκίλα και ρού-
μι, κάποιες από αυτές και σπέσιαλ, όλα τα 
κλασικά κοκτέιλ όπως πρέπει να είναι, πε-
ρίπου 30 διαφορετικές μπίρες, ποιοτικό 
εμφιαλωμένο κρασί, ποικιλία σε τσίπου-
ρα και ούζα και μουσικές που κινούνται σε 
όλο το φάσμα της ροκ και που τις πιο πολ-
λές ημέρες επιλέγουν djs. Το 500 Μίλια 
μακριά είναι ακόμη ένας φιλικός χώρος 
για επιτραπέζια και Pen and Paper παιχνί-
δια, ενώ αρκετά συχνά διοργανώνει και 
διάφορα πολύ επιτυχημένα events, γι’ αυ-
τό να γίνετε φίλοι στο Facebook για να τα 
μαθαίνετε εγκαίρως. 

Extra tip: Μη διστάσετε να έρθετε με το 
σκυλάκι σας, καθώς το 500 Μίλια Μακριά 
είναι απολύτως pet friendly. 

 Θησείου 15, Θησείο, 6981387375    Lit Athens,   @lit.athens

Lit Athens 
Το νέο hot στέκι 
που πρέπει να επισκεφθείς

Τ ο καινούργιο hot στέκι της Αθή-
νας άνοιξε μόλις πριν από ένα 
μήνα και δεν μοιάζει με κανένα 

άλλο, καθώς πρόκειται για έναν χώρο 
που μεταμορφώνεται κάθε στιγμή, 
ανάλογα την ώρα που θα το επισκε-
φθείς. Τα πρωινά, το φως του ήλιου 
πλημμυρίζει τη σάλα, ενώ τα αρώ-
ματα του specialty coffee και του λα-
χταριστού πρωινού σε τραβούν από 
το χέρι. Τα βράδια, όμως, το Lit Athens 
αποκτά σέξι διάθεση, προκαλεί τους 
επισκέπτες του να φλερτάρουν και να 
ονειρευτούν στο κρεβάτι του πάνω ο-
ρόφου…  Δεν γίνεται να έρθεις στο Lit 
Athens και να μη δοκιμάσεις το μενού 
που υπογράφει ο Μανώλης Σαρρής. 
Ανάμεσα στα πιάτα που αξίζουν την 
προσοχή σου οι αυγόφετες από τσου-

ρέκι με πραλίνα φουντουκιού, κρέμα 
anglaise και φρέσκα φρούτα εποχής, 
τα βιολογικά αυγά σε κάθε δυνατή εκ-
δοχή, και σίγουρα τα υπερνόστιμα πα-
πουτσάκια με μοσχαρίσιο ταρτάρ και 
καπνιστή μελιτζάνα! Θα συνοδέψεις 
το πρωινό σου με εξαιρετικό specialty 
coffee από την Αιθιοπία, τη Βραζιλία, το 
Ελ Σαλβαδόρ και την Κολομβία, και το 
δείπνο σου με κάποιο από τα άκρως α-
νατρεπτικά cocktails της μπάρας. Δοκί-
μασε το Summer Cosmο, αλλά και το… 
Τζατζίκι Spritz (!), που κάτι μας λέει ότι 
θα γίνει το hit της αθηναϊκής νύχτας για 
αυτό το καλοκαίρι. Όλα αυτά ενώ ακούς 
funk και hip hop ήχους τις καθημερινές, 
ηλεκτρονικά vibes τις Παρασκευές και 
μουσική από βινύλια στις gastro vinyl 
Sundays κάθε Κυριακή. Stay Lit!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πετράλώνά, Θησείο, ΓΚάΖί &Περίξ
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 Πειραιώς 100, Γκάζι, 2103470981, www.athens-technopolis.gr

  technopoliscityofathens    @technopolis_athens

Technopolis 
café
Το ατμοσφαιρικό στέκι 
της Τεχνόπολης, ιδανικό 
για όλη την οικογένεια 

Ε ίναι το παλαιότερο στέκι της περιο-
χής του Γκαζιού και ένας από τους πιο 
ατμοσφαιρικούς χώρους της πόλης, 

καθώς στεγάζεται σε έναν από τους πιο α-
γαπημένους και πολυσύχναστους πολιτι-
στικούς χώρους της Αθήνας, την Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Μέσα στο Πα-
λαιό Υδαταέριο, ένα μοναδικό κτίριο βιο-
μηχανικής αισθητικής του 20ού αιώνα, έχει 
δημιουργηθεί ένα σύγχρονο all-day café, 
ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας, φυσι-
κά για μια στάση ύστερα από την περιήγηση 
σε κάποια εκδήλωση, αλλά και ως μια αυτό-
νομη έξοδος. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε 
εκλεκτό καφέ, δροσερούς χυμούς και ρο-
φήματα, ποτά, κοκτέιλ και βαρελίσια μπίρα, 
καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο 
γεύμα. 

Το ανανεωμένο μενού του Technopolis 
Café εμπνέεται από τη μεσογειακή κουζίνα 
και την ελληνική παράδοση και προτείνει 

σύγχρονα δημιουργικά πιάτα και, μεταξύ 
άλλων, θα βρείτε φρεσκότατες σαλάτες, 
χορταστικά burger, κλαμπ σάντουιτς και πε-
ντανόστιμα φρέσκα ζυμαρικά, ενώ η ενημε-
ρωμένη κάβα του περιλαμβάνει ελληνικά 
κρασιά για να συνοδεύσετε το γεύμα σας.

Ένα από τα μεγάλα συν του; Ακριβώς δίπλα 
υπάρχουν δύο πιστοποιημένες παιδικές χα-
ρές για παιδιά όλων των ηλικιών, έτσι οι γο-
νείς μπορούν να απολαμβάνουν τη χαλάρω-
σή τους ενώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια. 
Το φιλόξενο Technopolis Café διατίθεται, 
επίσης, για παιδικά πάρτι, δεξιώσεις και ε-
ταιρικές εκδηλώσεις, καθώς στις υπηρεσίες 
του περιλαμβάνεται και το catering εντός 
του χώρου. 

Καθημερινά 10.00-23.00, αλλά φυσικά το ω-
ράριο και η είσοδος στο καφέ προσαρμόζο-
νται σύμφωνα και με τον προγραμματισμό 
εκδηλώσεων της Τεχνόπολης.

 Θεσσαλονίκης 168 & Αλόπης, 2111841138   TafKappa.allday.br   taf_kappa 

Taf Kappa 
All day στιγμές με χαρακτήρα

Ε να πολύ προσεγμένο all day café bar στην όμορφη και 
ανεβασμένη γειτονιά των Κάτω Πετραλώνων, με εξαι-
ρετικές προτάσεις για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μέ-

ρα στο Taf Kappa ξεκινάει από νωρίς, από τις 8 το πρωί, με το 
brunch να είναι ο πρωταγωνιστής και ένας από τους λόγους για 
τους οποίους το μαγαζί αυτό έχει τόσους πολλούς φίλους! 
Θα βρείτε πεντανόστιμα και δυναμωτικά πιάτα, από γλυκά και 
αλμυρά pancakes, ομελέτες (υπέροχη η Mexican), αυγά σε δι-
άφορες εκδοχές, όπως ποσέ και σκραμπλ, με το brunch μενού 
να σερβίρεται καθημερινά έως τις 17.00, η κουζίνα όμως συνε-
χίζει να ετοιμάζει και να προσφέρει τα ωραία της έως τις 12 το 
βράδυ. Και παρότι θα βρείτε και κυρίως πιάτα, όπως burgers, 
pizza, pasta, η φιλοσοφία που κυριαρχεί είναι αυτή του sharing, 
του μοιράσματος, δηλαδή, με πιάτα όπως tacos, bao αλλά και 
το φοβερό μεξικάνικο πλατό, να ενώνουν την παρέα. 
Όλα αυτά μπορείτε να τα συνδυάσετε με επιλεγμένες ετικέ-
τες κρασιών σε μπουκάλι ή και ποτήρι, με κλασικά αλλά και 
signature κοκτέιλ και ωραίες latin και jazz μουσικές, σε έναν α-
τμοσφαιρικό χώρο, είτε στο εσωτερικό του, είτε στον όμορφο 
πεζόδρομο. Να πάτε. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πετράλώνά, Θησείο, ΓΚάΖί &Περίξ
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 Ιάκχου 12, Γκάζι, 2103460066  agrafa.gkazi20  agrafa_gkazi 

ΑΓΡΑΦΑ 
ΓΚΑΖΙ
Το σουβλάκι 
στα καλύτερά του!

Τ ο σουβλάκι και όλα αυτά που μας 
αρέσουν και τα λέμε «της ώρας» 
όπως πραγματικά πρέπει να είναι 

και εξηγούμαστε: Οι άνθρωποι εδώ είναι 
έμπειροι, ξέρουν τι κάνουν και πώς να το 
κάνουν και προμηθεύονται πάντα άρι-
στης ποιότητας υλικά για να βγάζουν το 
καλύτερο αποτέλεσμα. Όλο το μενού του 
Άγραφα Γκάζι είναι μια νοστιμιά. Καλαμά-
κια χοιρινό και κοτόπουλο σκέτο όνειρο, 
χειροποίητα χοιρινά μπιφτέκια που μέ-
νουν αξέχαστα, μοναδικό και αξεπέραστο 
κοτόπουλο σούβλας, είτε το προτιμάτε 
ολόκληρο, είτε μισό είτε σε μερίδα! 
Ακόμη, φοβερές σκεπαστές με κρέας της 
επιλογής σας (ιδανικό finger food), μονα-
δικό κοντοσούβλι, μπριζολάκια λαιμού 
που ψήνονται την ώρα της παραγγελίας 

σας και ο κατάλογος είναι μακρύς. Δίπλα 
σε όλα αυτά προσθέστε εξαιρετικές τη-
γανητές πατάτες, κλασική πίτα ή και ολι-
κής εάν προσέχετε λιγάκι παραπάνω τη 
διατροφή σας, αλλά και πίτα γίγας (!), φρε-
σκοκομμένες σαλάτες, αλοιφές διάφορες, 
σαν να λέμε όλα τα καλά του κόσμου. 
Κι ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα: Το 
Άγραφα Γκάζι, που είναι αδερφάκι με τα 
Άγραφα στα Κάτω Πατήσια (Αγίου Δημη-
τρίου Όπλων 61, 2108540030), έχει μια ω-
ραιότατη σάλα αλλά και χώρο έξω, ενώ 
φυσικά όλα αυτά τα νόστιμα μπορείτε να 
τα απολαύσετε και take away αλλά και με 
delivery και μάλιστα σε ένα πολύ διευρυ-
μένο ωράριο: Κυριακή με Πέμπτη 12.00-
01.00, Παρασκευή και Σάββατο 12.00 με 
07.00. Καλή μας όρεξη! 

 Δημοφώντος 10, Πετράλωνα, 2103456914

  cafespook  cafespook

SPOOK 
Εξαιρετικός καφές και
τέλειες επιλογές για όλη τη μέρα

S pook σε μια αφρικανική διά-
λεκτο σημαίνει «στέκι» κι αυ-
τός εδώ ο χώρος έχει γίνει ένα 

αληθινό στέκι. Μίνιμαλ αισθητική, 
καθαρές γραμμές και χρώματα, με-
γάλες τζαμαρίες που γεμίζουν το 
χώρο με φως, τέλειες επιλογές για 
όλες τις ώρες της ημέρας και πραγ-
ματική φιλοξενία από τους ανθρώ-
πους του. Στο Spook η μέρα ξεκινάει 
από τις 8 το πρωί (τα ΣΚ από τις 9) με 
φοβερό speciality καφέ μοναδικών 
προελεύσεων από Βραζιλία, Κολομ-
βία, Αιθιοπία, Κόστα Ρίκα και ο κατά-
λογος κάθε τόσο ανανεώνεται.

Παράλληλα με τον εξαιρετικό καφέ 
θα βρείτε και κάποιες πολύ προσεγ-
μένες επιλογές για φαγητό, από τα 
αλμυρά και γλυκά κρουασάν, τα κέ-
ικ (και σε vegan εκδοχή), σαλάτες, 

healthy μπάρες και άλλα υγιεινά 
snacks (όπως το γιαούρτι με φρούτα 
εποχής, φιστικοβούτυρο, μέλι και 
granola), αλλά και τα πολύ νόστιμα 
σάντουιτς, όπως αυτό με μους μα-
νούρι, λιαστή ντομάτα και κρέμα 
από πιπεριά Φλωρίνης, ή το τσορί-
θο, με κατσικίσιο τυρί, καραμελωμέ-
νο κρεμμύδι και baby σπανάκι!

Το Spook, το οποίο παραμένει ανοι-
χτό μέχρι τις 11 το βράδυ, αποτελεί 
επίσης μια ιδανική επιλογή για ερ-
γασία ή διάβασμα νωρίς, για ένα χα-
λαρό ποτό μετά τη δουλειά ή πριν 
τη βραδινή έξοδο, με καθαρά ποτά, 
καλοφτιαγμένα κοκτέιλ, διάφορα 
απεριτίφ και ψαγμένες ετικέτες σε 
μπίρες. Και κάτι ακόμη: Δεν πρέπει 
να χάσετε το απογευματινό πάρτι 
που κάνει κάθε δεύτερη Κυριακή!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πετράλώνά, Θησείο, ΓΚάΖί &Περίξ
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 Ακάμαντος 2, Θησείο, 2103457825

  @tokafeneiotourizou   To_kafeneio_tou_rizou

Το καφενείο
Του Ρίζου
Αξεπέραστα μεζεδάκια με θέα 
την Ακρόπολη

Ό ταν βραδιάζει πάνω από τη μικρή 
πλατεία της Ζακλίν Ντε Ρομιγί, ένα 
απαλό αεράκι σηκώνεται και σε 

ξεσηκώνει μαζί του. Νιώθεις σαν να βρί-
σκεσαι σε ένα κυκλαδίτικο νησί, η Ακρό-
πολη όμως που ξεπροβάλλει φωτισμένη 
σε επαναφέρει στον πραγματικό τόπο και 
χρόνο. Ακριβώς εδώ άπλωσε τα τραπε-
ζάκια του το Καφενείο του Ρίζου και πά-
νω τους σερβίρει τα θαυμαστά μεζεδάκια 
που ονειρευόμαστε: κεφτεδάκια και τη-
γανητές πατάτες, κολοκυθάκια κομμένα 
λεπτά σαν ριζόχαρτο, μαρινάτο χταπόδι 
και παστουρμά θαλάσσης κι άλλα πολλά 
ακόμα για να συνοδεύσεις το απόσταγμά 
σου όσο πιο νόστιμα γίνεται. Το στέκι αυτό 
είναι ένα αστικό καφενείο που ήρθε για 
να δώσει σε τούτη την πλευρά του Θησεί-
ου ένα νέο, νόστιμο αέρα. Στο εσωτερικό 

του θα χαζέψεις έργα τέχνης (που συνε-
χώς εμπλουτίζονται) γνωστών ελλήνων 
εικαστικών, στο εξωτερικό θα θαυμάσεις 
την Ακρόπολη κάτω από φουντωτές, δρο-
σερές πρασινάδες. Ο κατάλογος ανανεώ-
νεται διαρκώς, έτσι δίπλα στα μεζεδάκια 
που προτιμούν οι ορκισμένοι θαμώνες 
αυτού του αλλιώτικου καφενείου, κάθε 
τόσο εμφανίζονται νέα πιάτα (όπως π.χ. 
ένα πληθωρικό κριθαρότο με γαρίδες σε 
ζωμό θαλασσινών) που μας δίνουν ακόμη 
μία αφορμή για να κάτσουμε στα μαρμάρι-
να τραπεζάκια ακούγοντας Χατζιδάκι και 
τσουγκρίζοντας ποτήρια γεμάτα τσίπου-
ρο. Αν δεν έχετε πάει ακόμα στο Καφενείο 
του Ρίζου, να το κάνετε απόψε κιόλας – εί-
ναι το ιδανικό στέκι της άνοιξης. 
Extra tip: οι τιμές είναι πραγματικά 
πολύ καλές.

  Αιολέων 40 & Καλλισθένους, 2130356879 

  @XrysaXrysaRestaurant  @xrysa_xrysa_restaurant

Τρι.-Σάβ.: 17.30-00.30, Κυρ. από το μεσημέρι

ΧΡυσα 
ΧΡυσα
Το αγαπημένο εστιατόριο 
των Πετραλώνων

Η  Χρύσα είναι κάτι σαν μύθος για τα 
Πετράλωνα. Γέννημα θρέμμα της 
γειτονιάς, το πρώτο της εστιατόριο 

το άνοιξε εδώ το 1991. «Ήθελα να κάνω 
ένα εστιατόριο όπου θα μπορούν να φά-
νε όλοι», θα σου πει με εκείνη τη στεντό-
ρεια φωνή της, αν τη ρωτήσεις. Από μικρή 
στο επάγγελμα, δούλευε πάντα σε καλά 
εστιατόρια, στο δικό της, όμως, οι περιτ-
τές φιοριτούρες παραμερίζονται για να 
δώσουν τη θέση τους στο καλό φαγητό. 
Όχι ότι δεν υπάρχουν τα λευκά τραπέζια, 
τα φρέσκα λουλούδια στα βάζα, η πάντα 
άψογη εξυπηρέτηση. Αλλά όλα αυτά έ-
χουν τον δεύτερο ρόλο. Στη Χρύσα θα πας 
πρώτα απ’ όλα για το αξεπέραστο φαγητό 
της. Πιάτα πληθωρικά και γενναιόδωρα, 
που κλείνουν μέσα τους όλη τη νοστιμιά 
της ελληνικής κουζίνας, χωρίς να λείπουν 
και οι δημιουργικές πινελιές της Χρύσας. 

Έτσι, το κατσικάκι που μαρινάρεται σε 
λευκό κρασί, μέλι και άγριο θυμάρι και 
σερβίρεται με τηγανητές πατάτες ίσως 
είναι από τα ωραιότερα της Αθήνας, το 
μυλοκόπι φρικασέ θα σου μείνει αξέχα-
στο, το ίδιο και οι γαρίδες με άνηθο και 
ούζο σε μπισκ από καραβίδες, για να μη 
μιλήσουμε για εκείνο το μελωμένο κότσι 
με την τραγανή πετσούλα που σε βάζει να 
γλείψεις τα δάχτυλά σου... Από το λαβρά-
κι με σάλτσα λαδολέμονο που σερβίρεται 
μαζί με πουρέ σελινόριζας και αλμύρα (ή 
σταμναγκάθι – εξαρτάται την εποχή) έως 
την πατατοσαλάτα με χωριάτικο λουκά-
νικο και σάλτσα τσένταρ, τα πιάτα της 
Χρύσας δεν είναι πολλά, και ίσως γι’ αυτό 
είναι όλα τους ασυναγώνιστα. Extra tip: 
Θα συνοδεύσεις το γεύμα σου με καλό 
ελληνικό κρασί και θα βρεις τις τιμές κάτι 
παραπάνω από καλές…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πετράλώνά, Θησείο, ΓΚάΖί &Περίξ
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 Νηλέως 58, Θησείο, 2103410566   Ubuntu_ath  @ubuntu_ath

ΟυμπΟυντΟυ
Το πιο φιλικό specialty 
coffeeshop της πόλης 
σε περιμένει στο Θησείο

Σ ε μια διάλεκτο της Νοτίου Αφρι-
κής η λέξη Ουμπούντου (Ubuntu) 
πάει να πει «Είμαι αυτός που είμαι, 

επειδή είσαι αυτό που είσαι». Η κατάλ-
ληλη φράση, δηλαδή, για να περιγρά-
ψει ό,τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την 
ολόφωτη γωνιά του Θησείου, όπου οι 
άνθρωποι γνωρίζονται, επικοινωνούν 
και φλερτάρουν με μια απλή αφορμή, 
όπως ο καφές. «Θέλαμε να φτιάξουμε 
ένα specialty coffeeshop, που να μην 
είναι απρόσωπο. Στόχος μας είναι να 
ξέρουμε όλους τους πελάτες μας με το 
μικρό τους όνομα», μας λέει ο Νίκος που 
μαζί με τον Χρήστο άνοιξαν το Ουμπού-
ντου στα τέλη του χρόνου.  Εδώ, περι-
τριγυρισμένος από δεκάδες φυτά, θα 
πιεις ένα φοβερό blend με τρεις διαφο-
ρετικές βραζιλιάνικες ποικιλίες από την 
εταιρεία Mr. Bean, ενώ κάθε εβδομάδα 
σε περιμένει και ένας διαφορετικός μο-

νοποικιλιακός καφές.  Μπορείς να απο-
λαύσεις τον καφέ σου μαζί με διάφορα 
σνακ (ανάμεσά τους και πολλές vegan 
επιλογές), όπως αφράτα cinnamon rolls 
και κέικ, φρεσκοψημένα μπισκότα και 
μια συγκλονιστική vegan babka. Αν προ-
τιμάς κάτι αλμυρό για να συνοδέψεις 
κάποιο από τα κρασιά του wine corner 
(ναι, υπάρχουν και ωραία κρασιά!), θα 
βρεις διάφορα σάντουιτς (σ.σ. δοκίμα-
σε οπωσδήποτε εκείνο με το ψωμί από 
καλαμπόκι, κοτόπουλο, προσούτο, παρ-
μεζάνα, pesto βασιλικού, ρόκα και βαλ-
σάμικο ρόδι!) και δροσερές σαλάτες. 
Πρέπει επίσης να ξέρεις ότι το ανήσυχο 
Ουμπούντου είναι κάτι παραπάνω από 
ένα coffeeshop, οπότε συνέχεια σκαρ-
φίζεται αφορμές για να μας κεντρίζει 
το ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, μπορεί 
να πετύχεις από bazaar ρούχων μέχρι 
ένα… ποδηλατικό αγώνα! 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πετράλώνά, Θησείο, ΓΚάΖί &Περίξ
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▶ Με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, η 

Sisley παρουσιάζει τα ρούχα της συλλογής «Undyed», 

που παράγονται χωρίς βαφές περιορίζοντας τη σπατάλη 

νερού και τη διασπορά χημικών ουσιών στο περιβάλλον, 

ενώ παράλληλα τονίζουν τα φυσικά χρώματα των ινών. 

Ρούχα από fleece, λινό και βισκόζη αλλά με επίκεντρο το 

denim, το οποίο για τη Sisley αποτελεί τρόπος ζωής και 

ακρογωνιαίο λίθο της κληρονομιάς brand από τη δεκαε-

τία του '70. Την καμπάνια της ξεχωριστής αυτής συλλο-

γής ανέλαβε η Fabrica παρουσιάζοντας μια ομάδα 

millenials, σε ένα ταξίδι εκτός πόλης, που μεταφέρει το 

μήνυμα της βιωσιμότητας και της αυθεντικότητας. 

Sisley Undyed: Χωρίς βαφές, χωρίς φίλτρα
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Επιμέλεια: 
τανια δελη
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«Animal print 
μόνο η Ασημίνα 
είχε τολμήσει 

να βάλει»
Λεωνίδας  

Κουτσόπουλος  
στο Master Chef 

KARL 
LAGERFELD
Γυναικεία τσάντα €345

MINAS
Pendant ζώδιο 
«Ταύρος» από 

ασήμι €270

LA ROCHE POSAY
Ορός προσώπου με βιταμίνη C

COOCOOTALES
Φόρεμα για βρέφη €38,50

SUPERDRY
Σακίδιο πλάτης

TOMS
Γυναικεία παπούτσια €60

KENZO
Unisex t-shirt

UGG
Υφασμάτινη πλατφόρμα €130

DESIGUAL
Denim πουκάμισο

SISLEY PARIS
Κραγιόν Le Phyto Rouge 

€50,90

YAMAMAY
Ποδηλατική βερμούδα €25,95

ZOUMBOULAKIS GALLERIES
3D διακοσμητικά από ανακυκλωμένο χαρτόνι και 

φυτικά μελάνια €20

DELUX
Γυαλιά ηλίου Balenciaga

TEZENIS
Ολόσωμο μαγιό 

€22,99

TED BAKER
Γυναικεία τσάντα ώμου

PENNYBLACK
Μίντι φούστα

MARKS & SPENCER
Bucket καπέλο €8,95
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Mitsuko 
Uchida 

στο 
Μέγαρο

Η σπουδαία πιανίστα 
ερμηνεύει έργα Μότσαρτ, 

Σούμαν και Κούρταγκ

INFO Mitsuko Uchida, 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 

Τρίτη 24 Μαΐου, 20:30
Πληροφορίες: 210 72 82 333, 

www.megaron.gr

A
πό το κλασικό και το ροµαντικό στο 
σύγχρονο ρεπερτόριο, η Μιτσούκο 
Ουτσίντα είναι διεθνώς γνωστή για 
την άνεση µε την οποία κινείται σε 

ποικίλες πτυχές της πιανιστικής εργογρα-
φίας. Οι ερµηνείες της στις συνθέσεις του 
Μότσαρτ, του Σούµαν, του Σούµπερτ και του 
Μπετόβεν χαρακτηρίζονται απαράµιλλες, η 
ίδια, ωστόσο, αγαπά εξίσου τη µουσική των 
Μπεργκ, Σένµπεργκ και Κούρταγκ, µε τις η-
χογραφήσεις της να κερδίζουν σηµαντικές 
διακρίσεις (από τα βραβεία Grammy ως το 
Gramophone Award). 
Την Τρίτη 24 Μαΐου, στις 20:30, η Ιαπωνο-
βρετανίδα σολίστ, η οποία θεωρείται από 
τις σπουδαιότερες πιανίστες του καιρού 
µας, έρχεται για µία µοναδική εµφάνιση στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μαζί της στην 
Αίθουσα Χρήστος Λαµπράκης φέρνει τις 
παρτιτούρες της Φαντασίας σε ντο ελάσσονα
και της Σονάτας για πιάνο σε σι ύφεση µείζο-
να του Μότσαρτ καθώς και από τους Χορούς 
των οπαδών του ∆αβίδ, έργο 6 του Σούµαν. 
Η διακεκριµένη δεξιοτέχνις θα ερµηνεύσει 
επίσης δηµιουργίες του Γκιέργκι Κούρταγκ, 
ενός από τους µεγαλύτερους δηµιουργούς 
του 20ού αιώνα, το έργο του οποίου της εί-
ναι ιδιαίτερα προσφιλές, και συγκεκριµένα 
αποσπάσµατα από τους τόµους 2, 3, 5 και 7 
της συλλογής Játékok (Παιχνίδια), αλλά και 
το ...Couple égyptien en route vers l’inconnu...
(… Ζευγάρι Αιγυπτίων στον δρόµο για το ά-
γνωστο…). 
Γεννηµένη κοντά στο Τόκιο, η Ουτσίντα µε-
τακόµισε στη Βιέννη στα δώδεκά της χρόνια 
και σπούδασε κοντά στον Ρίχαρντ Χάουζερ 
στην Ακαδηµία Μουσικής της Βιέννης και αρ-
γότερα µε τον Βίλχελµ Κεµπ και τον Στεφάν 
Ασκενάζι. Σε ηλικία 14 ετών έδωσε το πρώ-
το της ρεσιτάλ στο περίφηµο Musikverein, 
ενώ το 1969 κέρδισε το πρώτο βραβείο στον 
διαγωνισµό Μπετόβεν στην αυστριακή πρω-
τεύουσα. Το βιογραφικό της περιλαµβάνει 
συνεργασίες µε τα διασηµότερα ορχηστρικά 
σύνολα παγκοσµίως (Φιλαρµονικές Βερο-
λίνου και Λονδίνου, Κονσέρτχεµπαου, Συµ-
φωνικές της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, του 
Λονδίνου και του Σικάγο κ.ά.) και µε κορυ-
φαίους αρχιµουσικούς, όπως οι Μπέρναρντ 
Χάιτινκ, σερ Σάιµον Ρατλ, Ρικκάρντο Μούτι, 
Έσα-Πέκκα Σάλονεν, Βλαντίµιρ Γιουρόφσκι, 
Άντρις Νέλσονς, Γκουστάβο Ντουνταµέλ και 
Μάρις Γιάνσονς. Πρόσφατα, µάλιστα, γιόρ-
τασε την 100ή της σύµπραξη ως σολίστ µε 
την Ορχήστρα του Κλήβελαντ.
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➏ Collage Remix

∆εκαεπτά καλλιτέχνες δηµιoύργησαν έργα ανα-
λογικού και ψηφιακού κολάζ, σε 2 και 3 διαστά-
σεις, για την έκθεση «Collage Remix», που επιµε-
λούνται οι Mary Cox και Παναγιώτης Βούλγαρης. 
Συµµετέχουν: N. Abboud, Π. Βούλγαρης, P. Wong, 
Κ. Ζαχαρίου, M. Cox, Κ. Κουµαριανού, Έ. Κυρκιλή, 
Λ. Λεβέντη, A. Luycx,  ∆. Μαλταµπέ, Κ. Ματσού-
κας, ∆. Παππάς, Ν. Ποδιάς, G. Roopnarine, Χ.-Σ. 
Σηµαντήρα, Φ. Σπαθοπούλου,  Γ. Σπυρόπουλος.

FokiaNou Art Space, Φωκιανού 24, 
7ος όροφος, Παγκράτι, 

Πέµπτη µε Σάββατο, 12 - 28 Μαΐου 2022
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Της IΩΑΝΝΑΣ
ΓΚΟΜΟΥΖΑ

Πρεμιέρες 
με θέατρο, 

μουσική και 
εκθέσεις, 

γιορτή στα 
μουσεία και  
διαδρομές 

πολιτισμού 
στο ιστορικό 

κέντρο και 
την Κυψέλη. 

Πολλές 
αφορμές για 
πολιτιστικές 
εξόδους και 

αυτή την 
εβδομάδα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

¡éá îá ëáôáøöòéóôåÝôå 
óôïù÷ ïäèçïà÷ ôè÷ A.V., 

óôåÝìôå äåìôÝá Æàðïù 
2 åâäïíÀäå÷ ðòéî áðÞ 
ôèî ðòïçòáííáôéóíÛîè 

èíåòïíèîÝá. Æáøùäòïíéëñ÷ 
óôè äéåàõùîóè 

Ìáò. Æòéëïàðè 22, 
10679 °õÜîá Ü óôï 

fax 210 3617310 Ü óôï 
avguide@athensvoice.gr

➍ O λυρικός 
Μίκης 

Θεοδωράκης

Στο πιο λυρικό πρό-
σωπο της πορείας του 
µεγάλου συνθέτη είναι 
αφιερωµένα τα βράδια 

από τις 12 έως τις 15 
Μαΐου. Στις σελίδες της 
δηµιουργίας του (από 

τους κύκλους «Πολιτεία 
Ά », «Επιφάνια», «Μικρές 
Κυκλάδες», «Θαλασσινά 

φεγγάρια», «Μπαλάντες», 
«Ταξίδι µέσα στη νύχτα», 
«Χαιρετισµοί», «Ραντάρ», 

«Ασίκικο πουλάκη», 
τις παραστάσεις «Το 

τραγούδι του νεκρού α-
δελφού», «Μαγική πόλη» 
κ.ά.) όπου εξυµνεί τον 
έρωτα, την αγάπη, τη 
φύση, το παιδί και το 

όνειρο και έρχεται αντι-
µέτωπος µε τον συναι-
σθηµατικό αντίκτυπο 

της αποξένωσης και του 
θανάτου. Συνοδοιπόροι 
στην εξερεύνηση αυτή: 

ο ενορχηστρωτής 
Γιάννης Μπελώνης, 

ο αρχιµουσικός Ηλίας 
Βουδούρης και ο Γιάν-

νης Κότσιρας. 

Στην Εναλλακτική 
Σκηνή της ΕΛΣ

➎ Η Ντόρα Οικονόμου 
στο Ολύμπια

Η γνωστή γλύπτρια παρουσιάζει δηµιουργίες 
της των τελευταίων 15 ετών σε µια έκθεση µε 
τίτλο «Ρακόρ/Continuity». ∆ανείζεται στοιχεία και 
τεχνικές από διαφορετικά πεδία τα οποία προ-
σπαθεί να αποδεσµεύσει από το αρχικό τους 
πλαίσιο και να τα προσαρµόσει στην προσωπική 
της πρακτική. Καθοδηγούµενη από το προφίλ 
του υλικού, φτιάχνει αντικείµενα που αποσκο-
πούν να καταστήσουν τη διαδικασία εµφανή 
στην τελική τους µορφή. 

Στο Ολύµπια, ∆ηµοτικό Μουσικό Θέατρο 
«Μαρία Κάλλας», από τις 13 Μαΐου

➋ Τα ηλιοτρόπια του Μίλτου Γκολέμα

Ανθίζει ηλιοτρόπια η Γκαλερί Ζουµπουλάκη. Πέντε χρόνια µετά την 
τελευταία του ατοµική έκθεση, ο γνωστός ζωγράφος επιστρέφει 
στην αίθουσα της πλατείας Κολωνακίου ανοίγοντας ένα παράθυ-
ρο σε απλωµένα χωράφια σπαρµένα µε λουλούδια, κάτω από το 

φως του ήλιου αλλά και τη νύχτα. 
Από τις 12 Μαΐου

so many 
choices 
only one 

voice

Είναι η αγαπηµένη σου βόλτα όταν θέλεις να δεις και Ακρόπολη και θάλασ-
σα και να σε ζώνουν µυρωδιές λουλουδιασµένες. Πόσα ξέρεις, όµως, για το 
Αστεροσκοπείο και τους γειτονικούς του λόφους; Τις Πέµπτες του Μαΐου, 
ραντεβού για περίπατο στα λιθόστρωτα µονοπάτια του Πικιώνη, από το 
Ιερό των Μουσών, το Μνηµείο του Φιλοπάππου και τις αρχαίες συνοικίες 
Μελίτης και Κοίλης, στο Ηλιοτρόπιο του Μέτωνα και στο πρώτο ερευνη-
τικό κέντρο της Ελλάδας, το Αστεροσκοπείο, στον λόφο Νυµφών. Ναι, 
θα δεις και τον ουρανό µε τ’ άστρα από το ιστορικό τηλεσκόπιο ∆ωρίδη. 
Κλείσε θέση στα τηλ. 210 349 0160 και 210 349 0036

➌ Από τους 
δυτικούς 

λόφους της 
Αθήνας 

στ’ αστέρια

➊ Ποιος είναι ο Φρανκενστάιν της Λένας Κιτσοπούλου;

Μια αγαπηµένη οικογένεια, µια αράχνη που βγάζει δηλητήριο, ένα γραφείο κηδειών, ένα εργα-
στήριο κεραµικής, ένας ευαίσθητος νέος που δεν θέλει να δηµιουργήσει κανένα τέρας… Αντλώ-
ντας υλικό από το εµβληµατικό µυθιστόρηµα τρόµου της Μαίρη Σέλλεϋ, η γνωστή συγγραφέας, 
σκηνοθέτρια και περφόρµερ επιδιώκει να µιλήσει µε σαρκασµό για τη µοναξιά, τον ναρκισσισµό, 
την απελπισία, τη βία, τους σταρ δολοφόνους, τους ηθικούς αυτουργούς, για τον χαµένο 
παράδεισο της νιότης, αλλά και για τη φύση της δηµιουργίας. Μαζί της, µια δυναµική οµάδα 
(Νίκος Καραθάνος, Έµιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος κ.ά.). 

Στη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση από τις 18 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου
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 Η Βαρκελώνη του ’36 στη σκηνή

Πώς μπορεί κάποιος να αφηγηθεί με τον τρόπο του θεάτρου και υλι-
κά το σινεμά και τη μουσική την ιστορία του Ισπανικού Εμφυλίου; Η 
παράσταση «Μικρό αναρχικό κα λοκαίρι/Βαρκελώνη ’36» του Ακύλ-
λα Καραζήση και της ομάδας RMS MATAROA εστιάζει στα τρία εκείνα 
χρόνια πριν την απόλυτη επικράτηση του Φράνκο, όταν στην ιβηρική 
χώρα εφαρμόστηκε ένα μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης βασισμένο 
στον αναρχισμό. Μπορείτε να δείτε είτε τη δυομισάωρη εκδοχή της  
(τα Παρασκευοσάββατα) είτε την πεντάωρη βερσιόν (τις Κυριακές).

Στο Θέατρο  Τέχνης από τις 13 Μαΐου

  Θραύσματα μουσικής  
και εικόνων 

Tι  κοινό έ χει  το γαμ ή λιο δ ώρ ο του συ ν θέ τη  
Ολ ι β ι έ  Μ ε σ ι ά ν σ τ η σ ύ ζυ γ ό τ ο υ,  β ι ολον ί σ τ α  
Κ λερ Ντελμπό, με τη ρομαν τική εξομολόγηση  
τ ο υ  κ υ ρ ί ο υ  Ν τ ά ρ σ ι  σ τ η ν  η ρ ω ί δ α  τ ο υ  
«Περηφάνια και προκατά λ ηψη»;  Γιατί  ο Μορίς  
Ραβέλ θα μπορούσε να είχε γράψει το σάουντρακ  
του «Υπέροχου Γκάτσµπι»; Τι συνδέει τη σονάτα  
για βιολί του Κλοντ Ντεμπισί με το «Αποχαιρετισµός 
στα όπ λα» του νομπελίστα συγγραφέα Έρνεστ  
Χέμινγουεϊ; Η πιανίστα Ειρήνη Σαρηκώστα και  
η βιολονίστα Αθηνά Γρατσούνα μας προσκαλούν σε 
ένα διαφορετικό μουσικό ταξίδι με όχημα συνθέσεις 
των προαναφερόμενων δημιουργών, τα ψηφιακά  
κολάζ της Κατ ερίνας Σωτηροπούλου και την  
καλλιτεχνική επιμέλεια των The Page Τurners. 
Στον Πολυχώρο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 15 Μαΐου, στις 20.30

Μ Η Ν
Τ Ο

Χ Α Σ Ε Ι Σ

➒ Πάμε μια 
βόλτα στην 

Κυψέλη

Θα ανακαλύψετε 
καλλιτεχνικά στέ-
κια και κοινωνικές 
πρωτοβουλίες, θα 
ακούσετε μουσι-

κούς της γειτονιάς 
στην πιο δημοφιλή 

πλατεία της, θα 
δείτε παραστάσεις 
θεάτρου, χοροθε-
άτρου και αφήγη-
σης, ενώ μπορείτε 
να συμμετάσχετε 

και σε εκπαιδευτικά 
εργαστήρια, ανοι-
χτές συζητήσεις 

και σε έναν φωτο-
γραφικό μαραθώ-
νιο. Το πρόγραμμα 
«Πολιτισμός στις 
Γειτονιές του Δή-

μου Αθηναίων» ση-
κώνει αυλαία στις 

12 Μαΐου, με πρώτη 
στάση την Κυψέλη 

και 14 δωρεάν 
δράσεις. Αναλυτικά 
οι εκδηλώσεις στο 

www.athensvoice.gr

 3 Rooms 
στην Εθνική 

Λυρική  
Σκηνή

Με τρεις χορογραφίες 
που φέρουν τη δημι-

ουργική σφραγίδα του 
διευθυντή του, αλλά 
και δύο κορυφαίων 

σύγχρονων δημιουρ-
γών, ολοκληρώνει τη 
σεζόν το Μπαλέτο της 
ΕΛΣ. Ο Κωνσταντίνος 
Ρήγος δημιουργεί με 

όχημα το μουσικό έργο 
του Γιώργου Κουμε-

ντάκη «Το ισοκράτημα 
ενός παιδιού». Στο 

εμβληματικό «Petite 
mort» o Γίρζι Κύλιαν, 

ακολουθώντας τα αργά 
μέρη από τα κοντσέρτα 
για πιάνο αρ. 21 και 23 

του Μότσαρτ, παρέδω-
σε μια χορογραφία που 
φλερτάρει με την επι-

θετικότητα, τη σεξουα-
λικότητα, την ενέργεια 
και τη σιωπή. Η βραδιά 
κλείνει με το «Minus 16» 
του Ισραηλινού Οχάντ 

Ναχαρίν. 

Για τέσσερις  
παραστάσεις στην  
Αίθουσα  «Σταύρος  

Νιάρχος» στις  
18, 20, 21, 22 Μαΐου

➑ Η Ρούλα Πατεράκη «συναντά» 
τη Νίκη Τριανταφυλλίδη

Αφιερωμένη σε μια σπουδαία γυναίκα του ελληνικού θεάτρου, τη Νίκη  
Τριανταφυλλίδη, είναι η παράσταση «Νίκη, απόψε στο πάρτι» που ανεβάζει  
η Ρούλα Πατεράκη. Η γνωστή σκηνοθέτρια μεταγράφει το «Πάρτι στο σπίτι 
της Ελισάβετ Π» της Τριανταφυλλίδη, που υπήρξε μια πολυπρόσωπη αντα-
νάκλαση του ασυνειδήτου της, και το προσαρμόζει για ένα μόνο πρόσωπο 
επί σκηνής. Στο πρώτο ανέβασμα του βραβευμένου έργου από το 1994 την 
κεντρική ηρωίδα ενσαρκώνει η Νάνα Παπαδάκη. 

Στο Θέατρο Φούρνος από τις 14 Μαΐου

➐ Η δύναμη των μουσείων

Ξεναγήσεις, εργαστήρια και νέες εκθέσεις, συναυλίες, ομιλίες, αλλά και παι-
χνίδια φέρνει η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Την Τετάρτη 18 Μαΐου ας ανακα-
λύψουμε τις συλλογές των μουσείων. Θα λειτουργούν, όπως και οι αρχαιο-
λογικοί χώροι, με ελεύθερη είσοδο, ενώ προγραμματίζονται και εκδηλώσεις 
που αναδεικνύουν τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την 
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Το Σάββατο 14 Μαΐου, επίσης, η Ευ-
ρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων μάς δίνει την ευκαιρία να χαρούμε την περιήγηση  
στο Μουσείο Ακρόπολης ως τα μεσάνυχτα – το βράδυ δωρεάν!

©
t

h
o

d
o

r
is

 s
tA

m
p

el
o

s

Αθηνά Γρατσούνα

Μουσείο Ακρόπολης



JUST THE FACTS
Επιχείρηση: Κιµάς ****

Ο καλύτερος στην µπλόφα 
κερδίζει

Το κορίτσι µε 
το βραχιόλι ****

∆ικαστικό θρίλερ µε 
βραβείο 

To µαύρο κουτί ***
Σε συνθήκες πραγµατικής 

πτήσης

Οι γείτονες από πάνω ***
Ισπανικό καρέ του σεξ

Πύρινη οργή 
Καψ’ τα όλα, Στίβεν Κινγκ 

Κατ’ οίκον περιορισµός
Η ελευθερία της έκφρασης 

στη Ρωσία

criticÕs CHOICE

°ºÃ»¸

Η «Πύρινη οργή» του Κιθ Τό-

µας είναι µια ταινία τρόµου, 

βασισµένη στο διάσηµο µυθι-

στόρηµα του Στίβεν Κινγκ που 

έχει ως ηρωίδα ένα κορίτσι µε 

θανατηφόρες πυροκινητικές 

ικανότητες. »»» Η πολιτική σά-

τιρα του Αλεξέι Γκέρµαν Τζού-

νιορ «Κατ’ οίκον περιορισµός» 

περιγράφει την περιπέτεια 

ενός καθηγητή πανεπιστηµίου 

που κριτικάρει τη δηµοτική 

αρχή στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

1943. Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος βρίσκεται στην κορύφωσή του και οι Συµµαχικές ∆υνάµεις ετοιµάζουν 

καίριο στρατηγικό χτύπηµα κατά των ναζιστικών στρατευµάτων µε την απόβαση εκατοντάδων χιλιά-

δων  στρατιωτών τους στη Σικελία. Όµως η γερµανική αντικατασκοπία µαθαίνει τα σχέδια των Συµµά-

χων, κι έτσι αναγκάζονται να αλλάξουν ρότα. Ή µήπως όχι; ∆ύο Βρετανοί πράκτορες σκαρφίζονται ένα 

ευφάνταστο όσο και ριψοκίνδυνο σχέδιο µε σκοπό να ξεγελάσουν τους γερµανούς. Και προσπαθούν να 

τους πείσουν πως η κοµβική απόβαση θα γίνει στην… Ελλάδα! 

Μ
πορεί τα όσα βλέπουµε µπροστά από την κάµερα του Τζον Μάντεν να φαντάζουν από υπερβο-
λικά έως και αποκυήµατα ανεξέλεγκτης φαντασίας, αλλά η πραγµατικότητα είναι πως η «Επι-
χείρηση κιµάς» ήταν ένα αυθεντικό γεγονός του οποίου η έκβαση καθόρισε σε µεγάλο βαθµό 
την πορεία του πολέµου. Ο σκηνοθέτης του «Ερωτευµένου Σαίξπηρ» δεν ενδιαφέρεται τόσο πο-

λύ για την πειστική, ρεαλιστική ανάπλαση του ιστορικού πλαισίου όσο για την ανάδειξη του κατασκο-
πικού χαρακτήρα µιας πολυεπίπεδης και συναρπαστικής περιπέτειας που βρίσκεται πιο κοντά στην 
κινηµατογραφική µαγεία παρά στην ιστορική αλήθεια. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που ο Μά-
ντεν ενισχύει την αίσθηση της ψευδαίσθησης σε βάρος της πραγµατικής ιστορίας, δίνοντας τον ρόλο 
του αφηγητή στον άνθρωπο που δηµιούργησε έναν θρύλο του σινεµά. Ο Ίαν Φλέµινγκ, πράκτορας της 
MI6, δεν πρωτοστατεί στην υπόθεση, αλλά οι αιχµηρές παρεµβάσεις καθώς και τα βιτριολικά σχόλιά 
του δείχνουν ότι οι πρώτες ιδέες για τη γέννηση ενός σούπερ κατασκόπου ονόµατι Τζέιµς Μποντ ίσως 
και να έχουν την πηγή τους στην «Επιχείρηση Κιµά». Οι βασικοί πυλώνες της ιστορίας είναι οι δύο 
Βρετανοί πράκτορες (ο έµπειρος στα στολισµένα δράµατα εποχής Κόλιν Φερθ και ο απρόσµενα στιβα-
ρός Μάθιου Μακφέιντεν αλληλοσυµπληρώνονται θαυµάσια) που δένουν µε αξιοθαύµαστη ακρίβεια 
το χιούµορ µε το δράµα και τα ακανθώδη σηµεία της Ιστορίας µε την ανάλαφρη ψυχαγωγία. Το πραγ-
µατικό επίτευγµα όµως του έργου είναι ο αόρατος πόλεµος νεύρων, ψυχολογίας και παραπλανητικών 
ειδήσεων που δίνεται µέσα από τα σκοτεινά δωµάτια Γερµανών και Βρετανών κατασκόπων. Ο τρόπος 
µε τον οποίο ο Μάντεν καταγράφει το πώς η µια πλευρά επιχειρεί να ξεγελάσει την άλλη είναι βγαλ-
µένος από τα πιο εµπνευσµένα κείµενα του όχι µόνο του Ίαν Φλέµινγκ αλλά- ακόµη καλύτερα- του 
Τζον Λε Καρέ!

Επιχείρηση: Κιµάς
 (OPERATION MINCEMEAT) **** 

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τζον Μάντεν ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Κόλιν Φερθ, Μάθιου Μακφέιντεν, Κέλι Μακντόναλντ, Πενέ-

λοπε Γουίλτον, Τζόνι Φλιν, Τζέισον Άιζακς, Μαρκ Γκάτις

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ
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 ΑδιΑφορη * 
 ΜέτριΑ ** 

 ΚΑλη ***
 Πολύ ΚΑλη **** 
 έξΑιρέτιΚη *****

☛ Εισπρακτικό 
ρεκόρ εν καιρώ 
πανδημίας από τον 
Dr Strange

Το κορίτσι με το βραχιόλι
 (La fiLLe au braceLet)***
ΣκηνοθΕΣία: Στεφάν Ντεμουστιέ ΠρωταγωνίΣτούν: Μελί-
σα Γκουέρς, Ρόσντι Ζεμ, Αναΐς Ντεμουστιέ, Κιάρα 
Μαστρογιάνι
Η 16χρονη Λιζ Μπατάιγ κατηγορείται για τον 
θάνατο της κολλητής της Φλορά, που βρέθηκε 
αιμόφυρτη μετά από 7 μαχαιριές μέσα στο ίδιο 
της το σπίτι.
Το βραβευμένο στα Σεζάρ σενάριο του Στεφάν 
Ντεμουστιέ υπονοεί περισσότερα από όσα απο-
καλύπτει. Το έργο από την εναρκτήρια σεκάνς της 
σύλληψης της Λιζ στην παραλία του Λίγηρα μέχρι 
και το τελευταίο αινιγματικό πλάνο αρνείται να 
δώσει τις απαντήσεις στο αστυνομικό μυστήριο. 
Προτιμά να μείνει στην υποκειμενική αντίληψη 
της πραγματικότητας και στο πλαίσιο της σχέσης 
της Λιζ με τους γονείς της. Τα θέμα της εφηβικής 
βίας, της απονομής της δικαιοσύνης και της αδυ-
ναμίας ουσιαστικής επικοινωνίας (κυρίως μεταξύ 
γονιών και παιδιών) άπτονται του θρίλερ που ε-
κτυλίσσεται μέσα στη δικαστική αίθουσα.  

To μαύρο κουτί(bο îte Noire) **
ΣκηνοθΕΣία: Γιαν Γκοζλάν ΠρωταγωνίΣτούν: Πιερ Νινέ, 
Λου ντε Λαάζ, Αντρέ Ρισολιέ
Ο Ματιέ, αναλυτής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας 
έρευνας αεροσκαφών, πρέπει να βρει σε λίγες 
ώρες τα αίτια συντριβής ενός ολοκαίνουριου 
αεροπλάνου.
«Δεν κάνω εικασίες αλλά αναλύω τα δεδομένα», 
λέει στη δημοσιογράφο ο Ματιέ όταν εκείνη του 
αναφέρει ότι ίσως βιάστηκε να βγάλει το αρχικό 
συμπέρασμα ότι η συντριβή του αεροσκάφους ο-
φείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Η ταινία ακολουθεί 
τη λογική ενός καλοσχεδιασμένου θρίλερ που σε 
ένα πρώτο επίπεδο έχει τον στόχο να παραπλα-
νήσει τον θεατή –και τα καταφέρνει αρκετά κα-
λά– όμως στη συνέχεια δεν μπορεί να αποφύγει 
την πεπατημένη καθώς και μερικά αναμασήματα 
γύρω από θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν 
τις «κακές» πολυεθνικές, με τα οικονομικά συμφέ-
ροντα και τη δράση σατανικών χάκερ. Η ερμηνεία 
του Πιερ Νινέ είναι πάντως προσανατολισμένη 
προς τη σωστή κατεύθυνση.  

Οι γείτονες από πάνω
 (SeNtimeNtaL) **
ΣκηνοθΕΣία: Σεσκ Γκέι ΠρωταγωνίΣτούν: Μπελέν Κουε-
στα, Χαβιέρ Καμαρά, Αλμπέρτο Σαν Χουάν, Γκρι-
ζέλντα Σισιλιάνι
Δεκαπέντε χρόνια είναι παντρεμένοι ο Χούλιο 
και η Άνα. Οι μεταξύ τους καβγάδες έχουν απο-
κτήσει μεγαλύτερη συχνότητα. αλλά το χειρό-
τερο είναι πως έχει χαθεί κάθε διάθεση για σεξ. 
Ώσπου ένα βράδυ που η Άνα καλεί σε δείπνο το 
ενοχλητικό (και ερωτικά δραστήριο) νεοφερ-
μένο ζευγάρι των γειτόνων τους, τα πράγματα 
αλλάζουν.  
Ισπανική κωμωδία που έχει την πλακίτσα της, κα-
θώς το πρωταγωνιστικό καρέ είναι απολαυστι-
κό (τα δέοντα στον υπέροχο Χαβιέρ Καμαρά) και 
κάποιοι διάλογοι καυτηριάζουν υποδειγματικά 
την πολιτική ορθότητα και τη σοβαροφάνεια των 
διαπροσωπικών σχέσεων της εποχής. Κάποια α-
στεία δεν αποφεύγουν την μπανανόφλουδα της 
εύκολης ηθογραφίας, ενώ η αίσθηση του φιλμ 
που σαν να το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν δεν 
αφήνει την ιστορία να απογειωθεί.  

Οι  γείτονες από πάνω

Το κορίτσι με το βραχιόλι To μαύρο κουτί
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Π
ώς συνδέονται ο Πλάτωνας με τον Wells; Το 
κλάμα των υάδων για τον χαμό του αδελ-
φού τους Ύαντα με τον τρόπο που οργανώ-
νει τα συναισθήματα ο ανθρώπινος εγκέ-

φαλος; Η Μπλε Πολυκατοικία των Εξαρχείων 
με τις εγκεφαλικές συνδέσεις; Η εικαστικός Ε-
λεάννα Μαρτίνου μας ξεναγεί στο δημιουργικό 
της σύμπαν και μας αποκαλύπτει τους συμβολι-
σμούς και τις συνάψεις μεταξύ χώρου, χρόνου 
και συναισθήματος στα έργα της. 
 
Ελεάννα, από το Ωδείο Αθηνών, όπου σπούδα-
σες κλασικό πιάνο, βρέθηκες στην Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών. Η μουσική σε ακολούθη-
σε σε αυτή τη διαδρομή; Η σχέση μου με τη μου-
σική θα έλεγα ότι δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση 
με τη ζωγραφική. Ο ρυθμός, η εναλλαγή άσπρου 
και μαύρου των πλήκτρων του πιάνου και ο απόκο-
σμος ήχος του με το μοναδικό ηχόχρωμα με ακο-
λουθούν πάντοτε στη δομή των εικόνων.
Μίλησε μου για τα πρώιμα έργα σου. Έχουν 
τίτλο «Κούρου Μειδίαμα», δημιουργήθηκαν από 
το 2005 έως το 2007, αποτελούνται από χειρο-
ποίητα χρώματα λαδιού και γύψο σε καμβά και 
δομούνται με ρυθμικές χρωματικές παραλλαγές 
ενός αρχαϊκού Κούρου. Σχηματίζονται από ανά-
γλυφες πινελιές, η καθεμία από τις οποίες είναι 
μια χρωματιστή γραμμή.
Στις «Αυτοπροσωπογραφίες» σου, που ακολού-
θησαν, παρατηρώ ότι τα σχέδια είναι ασπρό-
μαυρα όπως τα πλήκτρα του πιάνου. Πράγματι! 
Πρόκειται για ασπρόμαυρα σχέδια με μελάνι σε 
πολυπροπυλένιο και αποτελούν σύνθεση άσπρου 
και μαύρου, όπως τα πλήκτρα του πιάνου. Κάθε 
πρόσωπο αποτελεί τον Λαβύρινθο που δομείται 
από ένα σύμπλεγμα γραμμών, χρωματισμένων με 
όλους τους τόνους του μαύρου. Κάθε σχέδιο, με α-
φορμή το Πρόσωπο, καταλήγει στη σύνθεση ενός 
χώρου μεγάλων διαστάσεων που παραπέμπει σε 
ένα γλυπτικό δίκτυο-εγκατάσταση.
Στις «Φαντασιακές μητροπόλεις» εμφανίζεις 
την έννοια του Δικτύου. Αναφέρεσαι στο αστι-
κό δίκτυο; Η σειρά «Φαντασιακές Μητροπόλεις/
Radar» αποτελεί την κατασκευή μιας ζωγραφικής 
χαρτογραφίας αστικών δικτύων, όπου η ανθρώ-
πινη χειρονομία, με αναφορές στους εξπρεσιονι-
στές και τους situationnistes του 1950, δημιουργεί 
έναν Λαβύρινθο, σε έργα μεγάλης κλίμακας, με 
μελάνι σε χαρτί ή σε πολυπροπυλένιο. Οι ροές των 
γραμμών και τα κτίρια που εμφανίζονται σε μι-
κροκλίμακα (π.χ. η Μπλε Πολυκατοικία Εξαρχείων, 
η Καπνικαρέα, το οικογενειακό επαρχιακό σπίτι 
στην Κυπαρισσία) φανερώνουν την ανθρώπινη 
δραστηριότητα στα τοπία του ανθρώπινου Νου. 
Το Δίκτυο αναφέρεται στην εικόνα των εγκεφα-
λικών συνάψεων τη στιγμή που απεικονίζεται ένα 
ανθρώπινο συναίσθημα ή μια ανασκευασμένη 
μνήμη, μέσα στην επιθετικότητα του σύγχρονου 
αστικού περιβάλλοντος. Ο χρόνος και ο χώρος 
δεν καταγράφονται γραμμικά, αλλά ως Ρυθμός, 
ως Μάζα ή Λαβύρινθος.
Σε απασχολεί τόσο η ανθρώπινη εγκεφαλι-
κή διεργασία όσο και το συναίσθημα. Κάτι 
που φαίνεται από την ενότητα «Προσωπο-
γραφίες/Αυτόπτες». Στην ενότητα «Προσωπο-
τοπιογραφίες/Αυτόπτες» το δίκτυο των γραμμών 
παραπέμπει σε λαβυρινθώδεις προσωπογραφίες 
διάφανων ανθρώπων που δομούνται από γραμ-
μές. Με κάθε σχέδιο επιχειρείται η αρχειοθέτηση 
του καθημερινού. Ό,τι φανταζόμαστε από τον 
υλικό κόσμο αποτελεί τη σύγχρονη ανθρώπινη 
κατάσταση, στην οποία η ζωή καθίσταται επανα-
λαμβανόμενη και αποσπασματική. Το χρώμα επι-
λέγεται ανάλογα με το ανθρώπινο συναίσθημα 
που απεικονίζεται: Έκπληξη, Θυμός, Απογοήτευ-
ση, Αποδοχή, Γαλήνη. Οι Προσωπο-τοπιογραφίες, 
που σχηματίζονται με ακουαρέλα σε χρωματιστό 
χαρτί, αποτελούν συμβολικά συστήματα ανθρώ-

πινου εγκεφάλου και αισθητηριακής δραστηριό-
τητας. Η περίπλοκη και ενδιαφέρουσα φύση του 
ανθρώπινου εγκεφάλου μεταφέρεται σε εικόνες 
ανθρώπινων συναισθημάτων. 
Ποια ήταν η αφορμή για αυτές τις τοπογραφί-
ες του Νου; Το βιβλίο «Ο αόρατος άνθρωπος» του 
H.G. Wells και η αναφορά του συγγραφέα στην επί-
δραση που δέχτηκε διαβάζοντας την Πολιτεία του 
Πλάτωνα ως έφηβος. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο 
βιβλίο της Πολιτείας, ο Γλαύκων αναφέρεται στον 
θρύλο του δαχτυλιδιού του βασιλιά Γύγη. Με την 
ιστορία του Δαχτυλιδιού, η Πολιτεία εξετάζει εάν 
ένα έξυπνο άτομο θα ήταν δίκαιο όταν δεν είχε να 
φοβηθεί την κακή φήμη στην περίπτωση που διέ-
πραττε αδικίες. Εάν ένας άνθρωπος μπορούσε να 
γίνει αόρατος και να ενεργήσει με ατιμωρησία, θα 
μπορούσε «να βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώ-
πους με τις δυνάμεις ενός Θεού».
Σ τ α  έργα  σ ο υ  « Με τ ρ ονό μ ο ς /J un c ti o n -
Disjunction» ξανασυναντούμε την έννοια του 
Λαβύρινθου, με διαφορετική όμως δομή. Στα 
«Μετρονόμος/Junction–Disjunction» ο Ρυθμός κα-
ταγράφεται με αφορμή τις κυματομορφές που 
παράγει ο Ήχος, με Χρώμα που χαρακτηρίζει την 
ακουστική εμπειρία του ανθρώπινου Εγκεφάλου. 
Η διαφορετική ευαισθησία του αυτιού στην πρό-
σληψη Ήχου διαφορετικών συχνοτήτων μετα-
φράζεται σε εικόνες που εμφανίζονται στα σύγ-
χρονα τεχνολογικά προγράμματα ανάλυσης και 
σύνθεσης ήχων. Η συγκεκριμένη ενότητα περι-
λαμβάνει έργα βίντεο, τα καρέ των οποίων είναι 
σκαναρισμένα σχέδια ακουαρέλας και επεξεργα-
σμένα στον υπολογιστή. Ο Λαβύρινθος αυτή τη 
φορά δομείται ως πύκνωμα και αραίωμα, ως με 
μία Σχέση-Σχάση, σε μία αχρονική διάσταση μέσα 
στη ροή του Χρόνου. Το χρονόμετρο και ο μετρο-
νόμος αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα δι-
αφορετικής αντίληψης της αίσθησης του χρόνου, 
αφού με το χρονόμετρο ο χρόνος ρέει γραμμικά, 
ενώ με τον μετρονόμο ρέει ρυθμικά, χωρίς αρχή, 
μέση και τέλος, δίνοντας την αίσθηση του Άπει-
ρου και της Σπείρας, όπως συμβαίνει στον χορό 
του Δερβίση ή στη δομή του Σύμπαντος.
Θα κρατήσω τη λέξη Σύμπαν. υπήρξε κάποιο δι-
άστημα που επισκεπτόσουν το Αστεροσκοπείο 
Αθηνών. Γιατί; Για την ενότητα «Αστρο-χαρτογρα- 
φίες» Όπου το Σύμπαν και το νερό αποτελούν τη 
βάση για την κατασκευή εικόνων Φανταστικής Το-
πιογραφίας. Οι «Αστρο-χαρτογραφίες» περιλαμ-
βάνουν είτε μικρογραφίες ακουαρέλας, είτε έργα 
μεγάλων διαστάσεων μεικτής τεχνικής που ανα-
φέρονται σε Νεφελώματα, Γαλαξίες και αστρικά 
σμήνη. Η ενότητα των έργων βασίστηκε πράγματι 
στις συχνές επισκέψεις για παρατήρηση του ουρα-
νού από το τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών και στο αστρικό σμήνος των 34 Υάδων 
που αποτελούν συστροφή. Στην ελληνική μυθολο-
γία Υάδες σημαίνουν άστρα της βροχής και είναι οι 
ξαδέρφες των Πλειάδων. Η μεταμόρφωση των Υά-
δων σε αστερισμό, αποδίδεται στη θλίψη τους για 
τον χαμό του αδελφού τους Ύαντα, πιθανότατα από 
τσίμπημα φιδιού. Μετά τον θάνατό του, άρχισαν να 
κλαίνε ασταμάτητα από τη λύπη τους. Τότε οι θεοί 
τις λυπήθηκαν και τις μεταμόρφωσαν σε αστέρια.
«Τρισδιάστατες κατασκευές και Πλατωνικά 
Στερεά». Μια σύνθεση που αποτελείται από ευ-
τελή υλικά. Ποιος είναι ο συμβολισμός της; Το 
δωδεκάεδρο συμβολίζει τον αιθέρα. Οι σύνδεσμοι 
των υλικών που αποτελούν το τρισδιάστατο δίκτυ-
ο-λαβύρινθο είναι εύπλαστοι και μετακινούμενοι. 
Η σύνθεση αποτελείται από ευτελή υλικά: ξύλο, 
καλάμια, χαρτοταινία, κλωστή. Ό,τι συμβαίνει ως 
διαδικασία στη ζωγραφική, στις κατασκευές συμ-
βαίνει στις τρεις διαστάσεις. Η αίσθηση της διαφά-
νειας και του ίχνους υπάρχει με τη χρήση φωτει-
νών προβολέων που δημιουργούν σκιές, και με την 
τοποθέτηση καθρέφτη που πολλαπλασιάζει στο 
άπειρο την αίσθηση του χώρου. A

ΤΕΧΝΗ
Προτζέκτορας
Της Villy Calliga

ΕλΕάννά
Μάρτίνου

Ταξίδι στα τοπία του ανθρώπινου νου 
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Nick Cave: Επτά Ψαλμοί

 Ο Nick Cave αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο. Μόλις 
χθες μερικοί από τους πιο τυχερούς είδαν στη Θεσσαλονίκη 
το ντοκιμαντέρ του Andrew Dominic, “THIS MUCH I KNOW TO 
BE TRUE”, που έκλεισε το φεστιβάλ In-Edit, ένα ντοκιμαντέρ 
που παρουσιάζει ανάγλυφα τη δημιουργική σχέση ανάμεσα 
στον Cave και τον Warren Ellis, ειδικά στη διαδικασία ηχο-
γράφησης των δύο πιο πρόσφατων δίσκων, “Ghosteen” και 
“Carnage”. Κλείνοντας το ντοκιμαντέρ, μένεις με την εντύπω-
ση ότι ο Αυστραλός μουσικός θα αρχίσει να παράγει μουσική, 
βιβλία, εικαστικές εκθέσεις, περιοδείες κ.λπ. με πιο αργούς 
ρυθμούς. Όμως η κυκλοφορία του “Seven Psalms” έρχεται το 
επόμενο λεπτό να σε διαψεύσει. Πρόκειται για ένα δεκάιντσο 
που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο και θα περιλαμβάνει επτά 
spoken word tracks –ένα για κάθε ημέρα της εβδομάδας– όπου 
ο Cave θα μιλήσει για τα ζητήματα που έτσι κι αλλιώς τον απα-
σχολούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια: την πίστη, τον θυμό, 
την αγάπη, το πένθος, το sex, την προσευχή και τη συγχώρε-
ση. Φυσικά δεν πρόκειται για τον καινούργιο δίσκο των Bad 
Seeds, ο Nick θα είναι ολομόναχος στον δίσκο αυτό. Αν όμως 
συνυπολογίσουμε ότι τον τελευταίο καιρό ο Cave έχει μεγαλύ-
τερη ανάγκη να καταθέσει φιλοσοφικές θέσεις από το να γρά-
ψει τραγούδια, ίσως στο “Seven Psalms” ανακαλύψουμε τους 
νέους δρόμους που παίρνει η σκέψη του. Κυκλοφορεί στις 18 
Ιουνίου σε περιορισμένα αντίτυπα και μ’ έναν τρόπο συνοψί-
ζει με την πνευματική του κατεύθυνση τα συναισθήματα για 
τη δεύτερη μεγάλη του απώλεια, τον θάνατο ενός ακόμη γιου 
του, του Jethro.

 Στην εποχή μας το παιδικό βιβλίο βρίσκεται σε τεράστια άν-
θηση. Κυκλοφορούν δεκάδες τίτλοι βιβλίων που αναφέρονται 
σε όλες τις πιθανές ηλικίες των παιδιών και των εφήβων. Και 
μπορείς να βρεις διαμάντια αν αποφασίσεις να περάσεις ένα 
ολόκληρο απόγευμα στο παιδικό ή το εφηβικό τμήμα ενός 
βιβλιοπωλείου. Η αλήθεια είναι ότι πρόσφατα έπεσαν στα 
χέρια μου κάποιες ιδιαίτερα επιτυχημένες σειρές βιβλίων που 
με εξόργισαν με τη ρηχότητα των σκέψεων που περνούσαν 
από τις σελίδες τους και την απλοϊκότητα της σκέψης των 
συγγραφέων τους. Ένας από τους αθλιότερους συγγραφείς 
υποστήριζε μάλιστα ότι τα βιβλία του αποδεικνύουν «ότι το 

διάβασμα μπορεί να είναι διασκεδαστικό»! Και όχι, δεν θεωρώ 
την «Κοκκινοσκουφίτσα» το καλύτερο παραμύθι που γράφτηκε 
ποτέ. Είμαι από εκείνους που έκλαψαν με μαύρο δάκρυ όταν 
σκοτώθηκε ο Άλμπους Ντάμπλντορ στον «Χάρι Πότερ», είμαι 
από εκείνους που ένιωσαν το στήθος τους να φουσκώνει από 
ενθουσιασμό όταν η Λύρα και το δαιμόνιό της ξεκίνησαν το τα-
ξίδι τους για τον Βορρά στην Τριλογία του Φίλιπ Πούλμαν. Αλ-
λά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε κάποια από τα βιβλία που με-
ταφράστηκαν σε 45 εκατομμύρια γλώσσες και πούλησαν 180 
δισεκατομμύρια αντίτυπα. Στον αντίποδα αυτών των αρκετών 
εμπορικότατων αθλιοτήτων, στέκεται ένα βιβλίο του 1963. 
Πρόκειται για τη «Χώρα των τεράτων» του Maurice Sondak, 
που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μετάφραση του εξαιρετικού 
διηγηματογράφου Γιάννη Παλαβού από τις Εκδόσεις Παπα-
δόπουλος. Με έναν μόνο ήρωα και μερικά φιλικά τερατάκια, ο 
Sondak δημιουργεί μια βαθύτατη συγκίνηση, εκείνη τη μονα-
δική αίσθηση που έχουν ανάγκη τα παιδιά –ενίοτε και οι μεγά-
λο– ότι παρ’ όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, υπάρχουν κάποια 
πράγματα που παραμένουν στη θέση τους. Ευτυχώς!

 Ένα από τα πράγματα που σίγουρα παραμένουν στη θέση 
τους είναι ο Mick Jagger. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, αυτός 
ο δαιμόνιος τύπος θα είναι κοντά μας. Τέρμα γκάζια είναι το 
“Strange Game”, το ολοκαίνουργιο τραγούδι του από τη σειρά 
του ATV+, “Slow Horses”. Μερικοί άνθρωποι δεν θα μεγαλώ-
σουν ποτέ!

 Η Kae Tempest είναι η κοπέλα που μας είχε εντυπωσιάσει 
το 2019 με το “The Book Of Traps And Lessons”, η ποιήτρια, συγ-
γραφέας και τραγουδίστρια που μιλάει για όλα όσα ο καθένας 
από εμάς αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα αλλά και μέσα 
του. Το “The Line Is A Curve” είναι ο καινούργιος της δίσκος και 
μιλάει για την πίεση και τους τρόπους που πρέπει να βρούμε 
για να την πετάξουμε από πάνω μας. Αν αρχίσεις να το ακούς, 
το album θα παίζει σε συνεχή επανάληψη.

P.S.: Κυκλοφόρησε στη Record Store Day το single της Lady 
Blackbird, “Did Somebody Make A Fool Outta You/It’s Not That 
Easy”. Αν το πετύχετε κάπου, αξίζει να γίνει δικό σας…

OrigiNAl ArT by ΜΑρΙνΑ-ΑλΚΜΗνΗ ΦλωρΑΚΗ

Σημειώσεις Ενός 
Μονομανούς CXXXXII
Του ΓιώρΓου Φλώράκη
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Ζωντανεύοντας τη Σμύρνη μέσα από τα βιβλία
Η Ιωάννα Πετροπούλου ξετυλίγει την πνευματική ζωή της πόλης, από το 1764 ως την τραγωδία του 1922

Της Αγγελικής ΜπιρΜπιλή 

INFO 
Ιωάννα Πετροπούλου , 

«Η Σμύρνη των  
βιβλίων. Συγγραφείς, 

μεταφραστές,  
εκδότες, τυπογράφοι. 

1764-1922»,  
εκδ. Κέντρο Μικρασιατι-

κών Σπουδών, 
σελ.204 + ένθετο CD: 

«Σμυρναϊκή Βιβλιογρα-
φία», έρευνα - τεκμηρί-

ωση: Σάντρα Βρέττα 

100 
χρόνια μετά τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή, η ιστορικός 
Ιωάννα Πετροπούλου με τη 
μονογραφία της «Η Σμύρνη 

των βιβλίων» ανασυνθέτει την εξελικτι-
κή πορεία της ιωνικής πρωτεύουσας μέσα 

από την τυπογραφία και την εκδοτική 
της δραστηριότητα και περιγράφει 

τον άθλο για την απογραφή και 
τη διάσωσή της. Η σημαντική 

αυτή έκδοση του Κέντρου Μι-
κρασιατικών Σπουδών, μια 
ιστορική τοιχογραφία μέσα 
από την οποία ξετυλίγεται η 
πνευματική ζωή της πόλης, 
από το πρώτο γνωστό βιβλίο 
που τυπώθηκε στη Σμύρνη 

το 1764 ως την τραγωδία του 
1922, αποτελεί πολύτιμη ιστο-

ρική πηγή για τους μελετητές 
και ένα συναρπαστικό ανάγνω-

σμα για το αναγνωστικό κοινό. Μέσα 
στις σελίδες του βιβλίου, η Πετροπούλου 

αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την ιστο-
ρική διαδρομή και το διανοητικό σφρίγος 
του μικρασιάτικου ελληνισμού, έναν πο-
λυπολιτισμικό και κοσμοπολίτικο τόπο 
στον οποίο σφυρηλατήθηκε το όραμα της 
ελευθερίας, του ελληνικού εθνικισμού και 
της εθνικής ιδέας. 

Έναυσμα ήταν, όπως αναφέρει η συγγραφέ-
ας, η «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία» του πρω-
τοπόρου βιβλιογράφου της Σμύρνης, του 
οραματιστή ψυχίατρου Αθανάσιου Δ. Χατζη-
δήμου. Επίμονος συλλέκτης, ξεκίνησε από 
το 1948 τη βιβλιογραφική απογραφή συγκε-
ντρώνοντας περίπου 940 τίτλους βιβλίων, τα 
οποία αγοράστηκαν το 1981 από το Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών και εντάχθηκαν 
στις πολύτιμες συλλογές παλαιών βιβλίων 
του. Την εκτέλεση του μεγαλόπνοου σχεδι-
ασμού ανέλαβε το ίδρυμα σε συνεργασία με 
το «Βιβλιολογικό Εργαστήρι Φίλιππος Ηλιού» 

υπό την αιγίδα του Μουσείου Μπενάκη και 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Η επι-
στημονική ομάδα (Σάντρα Βρέττα, Αναστα-
σία Μυλωνοπούλου, Ειρήνη Ριζάκη), με την 
καθοδήγηση της Πόπης Πολέμη, αξιοποίησε 
μέσω διαδικτύου τα αβιβλιογράφητα αντίτυ-
πα 264 βιβλιοθηκών της Ευρώπης, της Ασίας, 
της Αμερικής, της Αφρικής. Επίσης ενίσχυσε 
το σώμα της Βιβλιογραφίας με σμυρναϊκές 
εκδόσεις 231 ελληνικών βιβλιοθηκών. Το βι-
βλίο της ιστορικού συμπληρώνεται από ένα 
ψηφιακό δίσκο της «Σμυρναϊκής Βιβλιογρα-
φίας» με 2.375 λήμματα βιβλίων, φυλλαδίων, 
μονόφυλλων, εφημερίδων και περιοδικών 
στα ελληνικά, στα φραγκοχιώτικα και τα κα-
ραμανλίδικα σε επιστημονική εποπτεία της 
συγγραφέως και του ακαδημαϊκού Πασχάλη 
Κιτρομηλίδη.
Στο βιβλίο σας «Η Σμύρνη των βιβλίων» μέ-
σα από την εκδοτική παραγωγή από το 
1764 έως το 1922 επιχειρείτε την «ανάκτη-
ση» της Σμύρνης και της πνευματικής ζωής 
της πόλης. Πόσο δύσκολη ήταν η συγκέ-
ντρωση του υλικού και η απογραφή του; 
Αναμφίβολα, η συγκέντρωση υλικού στάθη-
κε δύσβατη αλλά και εξαιρετικά χρονοβόρα. 
Το βιβλίο μου θα έλεγα πως συνιστά τελικό 
κρίκο μιας μακράς αλυσίδας. Η συσσώρευση 
εργασίας πολλών ανθρώπων, διαδοχικά, έ-
φτιαξε τη στέρεη υποδομή, δηλαδή τη λεπτο-
μερή καταγραφή των εκδόσεων σε χρονολο-
γική τάξη. Με το βιβλίο αυτό θέλησα να μετα-
ποιήσω σε ιστορία πληροφορίες που άλλοι, 
προηγούμενοι, συγκέντρωσαν με καιρό και 
με κόπο. Επιχείρησα λοιπόν μια ερμηνευτική 
προσέγγιση ενός φαινομένου όπως η γένεση 
της τυπογραφίας και οι διαδρομές του βιβλί-
ου στην πόλη της Ιωνίας. 
Μιλήστε μας για αυτή τη «διαδρομή» σας, 
από τη «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία», την αρ-
χική συλλογή του ιατρού συλλέκτη Αθα-
νάσιου Χατζηδήμου, μέχρι το βιβλίο σας. 
Τον θεμέλιο λίθο για την απογραφή της τυπο-
γραφικής δραστηριότητας των Σμυρναίων 

βάζει πρώτος ο Μικρασιάτης Αθανάσιος Δ. 
Χατζηδήμος, νευρολόγος-ψυχίατρος [1910-
1957]. Στα χρόνια του Εμφυλίου, η κατ’ οίκον 
ενδοσκόπηση τον οδηγεί στη σύνταξη πρω-
τοπόρας μελέτης για την ψυχοπαθολογία της 
πείνας και του άγχους στην Κατοχή. Από φοι-
τητής στο Παρίσι στον Μεσοπόλεμο, ο ενθου-
σιώδης συλλέκτης περιηγητικών σπάνιων φι-
λελληνικών εκδόσεων, συγκροτεί την πρώτη 
συλλεκτική σοδειά σμυρναϊκών εκδόσεων. 
Για τριάντα περίπου χρόνια αναζητά «χαμέ-
νες» εκδόσεις Σμύρνης μέσα και έξω από τα 
ελληνικά σύνορα. Εκτός θεσμών, αβοήθητος, 
ο μοναχικός ερευνητής, υπήρξε ο ιδεώδης 
ερασιτέχνης, ένας αυθεντικός εραστής της 
τέχνης και της ιστορίας. Ο Χατζηδήμος δημο-
σιεύει από το 1948 έως το 1955 σε τρεις συνέ-
χειες, στα «Μικρασιατικά Χρονικά», το έγκριτο 
περιοδικό της Ενώσεως Σμυρναίων, την πρώ-
τη απογραφή βιβλίων της Σμύρνης.
Στην επόμενη γενιά, ο ιστορικός του βιβλίου 
Φίλιππος Ηλιού κάνει το τοπίο να μεγαλώσει: 
σκύβει στη βιβλιογραφική παραγωγή των 
χριστιανών Ελλήνων στον χώρο της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, όπου φυσικά περιλαμ-
βάνεται και η τυπογραφική δραστηριότητα 
της συγκεκριμένης πόλης. Εκτός θεσμών και 
εκείνος, για πολλά πολλά χρόνια, περίπου για 
μισόν αιώνα, συνθέτει κομμάτι-κομμάτι το με-
γάλο έργο της ελληνικής βιβλιογραφίας. Η 
Σμύρνη ως παραγωγός βιβλίου βγαίνει κατά 
πολύ ενισχυμένη. 
Σχηματικά, ας πούμε ότι το σημείο αυτό κλεί-
νει η εποχή της σποράς, για να ακολουθήσει η 
εποχή του θερισμού. Στην ιστορική συγκυρία 
της Μεταπολίτευσης, στο Μουσείο Μπενάκη 
θα ιδρύσει το «Βιβλιολογικό Εργαστήρι Φίλιπ-
πος Ηλιού». Επί δέκα χρόνια μια εξειδικευμένη 
ομάδα, θεσμικά πλαισιωμένη, επεξεργάζεται 
την πρώτη ύλη γεφυρώνοντας κατά κάποιον 
τρόπο την προ του υπολογιστή χειρωνακτική 
περίοδο του Χατζηδήμου με τις νεωτερικές 
μεθόδους της σύγχρονης εποχής προσφεύ-
γοντας στα αγαθά του διαδικτύου.   
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Εδώ έρχεται η δική μου συμβολή. Έχοντας α-
ποκτήσει πανοραμική θέαση της διαδρομής 
των βιβλίων από το πάντρεμα των προσκτή-
σεων  Χατζηδήμου-Ηλιού, επιχειρώ μια ελεύ-
θερη ιστορική ανάγνωση της βιβλιογραφι-
κής ύλης. Υποστηρίζομαι από έναν θεσμό: το 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών [ΚΜΣ], που 
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της έκδοσης.
«Συνελόντι ειπείν» πίσω από τη «Σμύρνη των 
βιβλίων» πραγματοποιείται μια αδιάκοπη 
σκυταλοδρομία. Με τούτα και με εκείνα προ-
σεγγίζουμε τον αιώνα. Απίστευτο και όμως 
αληθινό. Σε κάθε περίπτωση δεν θα ισχυρι-
στούμε ότι η ενασχόληση με το αντικείμενο 
αντιστοιχεί σε «εκατό χρόνια μοναξιάς». Οι 
πολλαπλές συνεργασίες ανάμεσα σε απόντες 
και παρόντες, σε μοναχικούς και θεσμικούς, 
δίνει το εντυπωσιακό εξαγόμενο.
Πέρα από την προφανή αξία μιας βιβλιο-
γραφίας για τους ειδικούς, τι προσφέρει 
στον σημερινό αναγνώστη; Η βιβλιογρα-
φία σε συνδυασμό με το βιβλίο «Η Σμύρνη των 
βιβλίων», πέρα από τους ειδικούς, μπορεί να 
αναγνωσθεί από τον όποιον φιλοπερίεργο 
«περιηγητή της γνώσης», κάποιον που γυρεύ-
ει να πιάσει στον αέρα «το πνεύμα μιας επο-
χής». H ζωή των Σμυρναίων, της κοινότητας 
των ορθοδόξων χριστιανών –όχι αποκλειστι-
κά και μόνον εκείνης– ξεδιπλώνεται μπροστά 
στα μάτια μας σε όλες της τις εκφάνσεις μέσα 
από τον έντυπο λόγο. 
Και για να κάνω απτό αυτό που προσπαθώ 
να πω, ανατρέχω στο βιβλίο μου. Ένα παρά-
δειγμα: ο Φίλιππος Ηλιού, επισημαίνοντας 
τις αλλαγές στην τυπογραφία πριν την Επα-
νάσταση του 1821, παρατηρεί πως το μέγε-
θος των βιβλίων μικραίνει αισθητά καθώς 
εμφανίζονται «βιβλία κουριόζα, βιβλία της 
τζέπης», όπως ονομάστηκαν τότε. Τι ωραία 
πληροφορία! Και τι δεν είναι δυνατόν να ε-
ξορύξει κανείς αν σταθεί για λίγο να σκεφτεί! 
Ο μη εξαρτημένος από τη διαστρεβλωτική 
συνήθεια αποστήθισης, την παπαγαλία α-
ναγνώστης, ένας που θέλει να κατανοήσει 
τις νέες πραγματικότητες θα μπορούσε τα-
ξιδεύοντας στον παρελθόντα χρόνο να συ-
μπεράνει: Τα «βιβλία της τζέπης», όσα δηλα-
δή χωρούν στην τσέπη μας (όπως εκείνα τα 
πολύ μεταγενέστερα, του Μεσοπολέμου, τα 
Penguin ή τα livres de poche) είναι τα βιβλία 
της νεωτερικότητας, πάει να πει της εξωεκ-
κλησιαστικής παιδείας, τα οποία διαδέχονται 
κατά κάποιον τρόπο τα βιβλία του παλαιού 
καθεστώτος. Ποια είναι αυτά τα παλαιά; Εί-
ναι τα τεράστια ογκώδη θρησκευτικά βιβλία 
που στέκουν αμετακίνητα στον πάγκο, όπου 
αναγκαστικά διαβάζονται, εδραία όπως και 
οι απόψεις που πρεσβεύουν. Αλλάζει λοιπόν 
το σχήμα μαζί με το περιεχόμενο, αλλάζει η 
χρήση μαζί με τους χρήστες. Τα μικρά το δέ-
μας βιβλία, ευκίνητα, αλλάζουν χέρια ου μην 
αλλά και απόψεις. Οι νέοι κάτοχοί τους αλλά 
και οι συγγραφείς τους ταξιδεύουν, θέλουν 
να γνωρίσουν πρωτοϊδωμένα λιμάνια, υιο-
θετούν μυθολογικά ονόματα, νιώθουν ελεύ-
θεροι να επιλέξουν μιαν άλλη εθνικότητα. 
Με την προϊούσα εκκοσμίκευση, τα βιβλία, 
όπως και οι πεποιθήσεις που εκφράζουν, 
δεν είναι αιώνια αλλά «κουριόζα», νεωτερι-
κά, για να ξυπνούν την περιέργεια. Απεικονί-
ζουν λοιπόν τον κόσμο της περιπέτειας, των 
φυσικών επιστημών και της φιλοσοφίας, τη 
δίψα για μάθηση αλλά και την «ανακάλυψη 
του έρωτα» ως νέου θεματικού πεδίου: το 
μυθιστόρημα, ως μέγα κύμα λογοτεχνικό, 
φέρνει την τομή, την απελευθέρωση του νου 
της φαντασίας – εκατό χρόνια πριν από την 
ψυχανάλυση. Έτσι λοιπόν, από μια φράση μα-
ντεύουμε μιαν ολόκληρη εποχή. 
Στο γέρμα του 18ου αιώνα, ο ποιητής Αλέξαν-
δρος Κάλφογλου, φίλος του Ρήγα, περιγράφει 
την κατάσταση («Ηθική στιχουργία» 1794):  
Λέγουν «έχομεν βιβλία και ρομάντζα γαλλικά / 
όλα τ ά́λλα τα βιβλία είναι μελαγχολικά / είμεθα 
πεφωτισμένοι /φιλοσόφων μαθηταί / 
…΄Οθεν με αυτά τα φώτα, με φραντσέζικα χαρ-

τιά / αναιδώς οι νέοι βάζουν εις τα σπίτια των 
φωτιά… 
Μιλώντας για το πνεύμα της εποχής, αλή-
θεια ποια ήταν η προέλευση των πληθυ-
σμών που κατοικούν στη Σμύρνη τον 18ο 
και τον 19ο αιώνα; Ο πανεπιστημιακός δά-
σκαλος Βασίλης Σφυρόερας κομίζει άφθονο 
τεκμηριωτικό υλικό, υποστηρίζοντας επιστη-
μονικά ότι πληθυσμοί προερχόμενοι κυρίως 
από το Αρχιπέλαγος, τις Κυκλάδες, προσφεύ-
γουν στον «οφθαλμό της Ασίας» – το νέο Ελ 
Ντοράντο. Μαρτυρίες της εποχής επικυρώ-
νουν το ανελέητο φοροεισπρακτικό σύστη-
μα, που, σε συνδυασμό με την αφορία της γης, 
κατέστησε τον βίο των νησιωτών αβίωτο. 
Οι επήλυδες κίνησαν από Κύθνο, Πάρο, Νάξο, 
Σέριφο, Σίφνο κατά τον 17ο αιώνα. Από Τήνο, 
Μύκονο, Σύρα, Σαντορίνη τον 18ο αιώνα. 
Αργότερα, από Αμοργό, Τζια, Άνδρο, Τσιρίγο 
[Κύθηρα]. Αυτοί οι φυγάδες, που στάθηκαν 
το προζύμι για τον μεταγενέστερο αστικό κοι-
νωνικό σχηματισμό, αποδείχτηκε πως είχαν 
γερό κύτταρο. 
Μπορείτε να σκιαγραφήσετε το προφίλ 
αυτών των ανθρώπων και των δραστηρι-
οτήτων που αναπτύσσει η Σμύρνη από τη 
δεκαετία του 1830 και δώθε για το βιβλίο 
– τότε δηλαδή που σπάει η τυπογραφική 
σιωπή της πόλης και αρχίζει η απρόσκο-
πτη πλέον εκδοτική παραγωγή; Και μόνο 
με την ανάγνωση του υλικού της βιβλιογρα-
φίας παίρνουμε μια εικόνα της κίνησης των 
ιδεών και των δραστηριοτήτων που επικρα-
τούν στη Σμύρνη. Όσο για τα ζητήματα που 
απασχολούν τη σύγχρονη ιστοριογραφία, 
δηλαδή στοιχεία για το είδος, τις προτιμήσεις 
του αναγνωστικού κοινού, την ανιούσα κα-
μπύλη που καταγράφουν οι δείκτες του εγ-
γραμματισμού ή ακόμα για τον βαθμό γλωσ-
σομάθειας ή αλφαβητισμού των δυο φύλων, 
καλό θα ήταν να μη μείνουν στο επίπεδο των 
εντυπώσεων. Να διασταυρωθούν ποσοτικά 
και να εξεταστούν σε συνάρτηση με την πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα. Λόγου χάρη, όταν 
λέμε πως οι γυναίκες αρχίζουν να διαβάζουν 
μυθιστορήματα, θέλουμε να ξέρουμε –εφό-
σον αυτό είναι δυνατό– πόσα και ποια μυθι-
στορήματα, πόσοι και ποιοι μεταφραστές, 
από ποιες ακριβώς γλώσσες μεταφράζουν. 
Ωστόσο, καλό θα ήταν να ρίξουμε μια ματιά 
στις όμορες μη μουσουλμανικές, αλλά και 
μουσουλμανικές κοινότητες. Μήπως η λο-
γιοσύνη των Αρμενίων, των Εβραίων, των 
Οθωμανών μεταφράζει έργα όμοια ή παρό-
μοια; Αυτές οι «οριζόντιες οσμώσεις» είναι 
πράγματα που ακόμα δεν κατέχουμε καλά. Η 
πλούσια δεξαμενή τίτλων της Βιβλιογραφίας 
μάς προσκαλεί να τα ανιχνεύσουμε. Η Βιβλιο-
γραφία, πέρα από το τέρμα μιας συλλογικής 
προσπάθειας, αποτελεί ασφαλώς μια θελ-
κτική ερευνητική αφετηρία, εφαλτήριο για 
παραπέρα επιστημονική έρευνα. 
υπάρχουν βιβλιοπωλεία και ιδιωτικές χρι-
στιανικές βιβλιοθήκες στη Σμύρνη του 
18ου και 19ου αιώνα, όπως η βιβλιοθήκη 
του παππού του Αδαμαντίου Κοραή; Διάβα-
ζαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες της Σμύρ-
νης; Οι λίγες βιβλιοθήκες των χριστιανών του 
18ου αιώνα είχαν κατά κανόνα συγκροτηθεί 
από επιφανείς κληρικούς ή στεγάζονταν σε 
μοναστηριακά συγκροτήματα ή εκπαιδευτι-
κά καταστήματα εποπτευόμενα από την Εκ-
κλησία – όπως, λόγου χάρη, την περιώνυμη, 
μακρόβια Ευαγγελική Σχολή. Η ιδιωτική βιβλι-
οθήκη μιας εγγράμματης οικογένειας, όπως 
εκείνης του Ρυσίου, παππού του Κοραή, μοιά-
ζει να αποτελεί εξαίρεση. Εξαίρεση αποτελεί 
και η εγγράμματη μητέρα του Αδαμάντιου – η 
Θωμαΐς, που έλαβε «ελευθεριωτέραν ανα-
τροφήν», όπως σημειώνει ο γιος της. Δείτε τη 
συσχέτιση: η ελευθερία στη διαπαιδαγώγηση 
άνοιξε το πορτόνι εξασφαλίζοντας πρόσβα-
ση στην παιδεία. Βρισκόμαστε στον πυρήνα 
των διαφωτιστικών ιδεών. Όσο για τα βιβλιο-
πωλεία αυτά θα αργήσουν να εμφανιστούν. 
Άλλωστε, στην απαρχή του 20ού αιώνα η Βιρ-

τζίνια Γουλφ τα περιγράφει σαν κάτι το εντυ-
πωσιακά καινοφανές ακόμα και στο Λονδίνο. 
Προεπαναστατικά, ελάχιστες αναφορές έ-
χουμε από Σμυρναίους για θέματα της διανο-
ητικής ζωής. Αντίθετα, διαθέτουμε πλήθος ει-
δήσεων για την ελλειμματική καλλιέργεια των 
γραμμάτων διατυπωμένες από Ευρωπαίους 
περιηγητές. Οι αλλοδαποί, προσηλωμένοι δια 
βίου στα φιλελληνικά τους ιδεώδη, αδυνα-
τούν να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν στη 
γενέθλια πόλη του θεϊκού Ομήρου να μη βρί-
σκουν ούτε ένα αντίτυπο της Ιλιάδας ή της Ο-
δύσσειας, όπως σημειώνει 1830 ο Jean Joseph 
Francoiς Poujoulat.
Ωστόσο η κατάσταση πραγμάτων θα μετα-
βληθεί άρδην μέσα σε λίγες μόνον δεκαετίες 
στην πόλη αυτή που είναι «πολύ παλαιά και 
συγχρόνως πολύ νέα». Με την εκκοσμίκευ-
ση της κοινωνίας οι απόγονοι των νησιωτών 
προοδεύουν και αρχίζουν να απολαμβάνουν 
προνόμια του υπό διαμόρφωση αστικού πο-
λιτισμού. Διευρύνουν ολοένα τον γνωστικό 
τους ορίζοντα μέσα από το print capitalism, 
τον έντυπο καπιταλισμό ο οποίος –όπως πα-
ρατηρεί ο Benedict Andeson– εγκατέστησε 
δίκτυα εμπορίας και διάδοσης του βιβλίου στα 
πέρατα της οικουμένης. 
Ας προσθέσω εδώ ότι στη Σμύρνη, από τα μέ-
σα του 19oυ αιώνα, έχουμε την εμφάνιση μιας 
λογιοσύνης «των μέσων όρων». Εκείνη δεν 
ανήκει πλέον στον προεπαναστατικό ιδεότυ-
πο των δασκάλων του γένους «των ολίγων», 
«των ελίτ». Η νέα λογιοσύνη είναι κοινωνικά 
επιδραστική, αριθμητικά πολυπληθέστερη. 
Όχι απλώς στρατεύεται στην εθνική ιδέα αλλά 
τη διαμορφώνει εκπέμποντας τη δυναμική 
της μέσα από τον νεοϊδρυμένο Τύπο. Η δημο-
σιογραφία καλπάζει: οι νεοϊδρυμένες εφημε-
ρίδες και τα περιοδικά της, διατρανώνουν την 
παρουσία τους μέχρι τέλους.
Η οικονομική άνοδος των εμπόρων, ο α-
στικός εκσυγχρονισμός και κοσμοπολιτι-
σμός της Σμύρνης γνώρισαν άνθηση μετά 
τα μέσα του 19ου αιώνα με τη συγκρότη-
ση και την υπεροχή της ελληνικής αστικής 
τάξης. Μπορείτε να μας βάλετε λίγο στην 
ατμόσφαιρα; Πώς οι Έλληνες χριστιανοί 
της οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ως 
χθες είχαν μόνο συνδετικό στοιχείο τη θρη-
σκεία, αποκτούν εθνικά χαρακτηριστικά 
και διαμορφώνουν εθνική συνείδηση; Την 
επερχόμενη αλλαγή στο επίπεδο των ελληνι-
κών ηθών και συμπεριφορών είχε διακρίνει ο 
Αδαμάντιος Κοραής ήδη από το 1803.
Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 μπορεί να θε-
ωρηθεί μια πρώτη γόνιμη αφετηρία για τις επι-
κείμενες αλλαγές. Δύο δεκαετίες πριν από τον 
Αγώνα του 1821, με τη διάχυση του Διαφωτι-
σμού στον ελληνικό κόσμο, οι νέες νοοτρο-
πίες αρχίζουν να παγιώνονται. Αναμφίβολα, 
η κορύφωση θα έρθει με την Ελληνική Επανά-
σταση που απελευθερώνει δυνάμεις – όπως 
και κάθε επανάσταση. 
Για να χρησιμοποιήσουμε μια τρέχουσα έκ-
φραση, μετά τα δυο αυτά κεφαλαιώδη γεγο-
νότα, «τίποτα δεν μοιάζει όπως πριν». Ανα-
φέρω λοιπόν, επιγραμματικά, κάποιες τομές 
στην πνευματική ζωή της Σμύρνης: την ίδρυ-
ση του Φιλολογικού Γυμνασίου (1809-1819). 
Την υιοθέτηση αρχαιοελληνικών βαπτιστι-
κών ονομάτων από τους υπόδουλους οραμα-
τιστές της απελευθέρωσης. Τη στροφή του 
αναγνωστικού κοινού προς την εξωεκκλη-
σιαστική γνώση. Το πλάσιμο νέων λέξεων, 
όπως λόγου χάρη του όρου «πολιτισμός» που 
οφείλουμε στον Κοραή. Τις μεταρρυθμιστι-
κές κινήσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
(πρώτα ο Διαφωτισμός –το Lale Devri το οποίο 
σπάνια αναφέρεται– και ύστερα το Τανζιμάτ). 
Ας θεωρηθούν επιλεκτικοί δείκτες μιας προ-
ετοιμασίας για το νεωτερικό που επελαύνει 
δίχως να έχει ακόμα εγκατασταθεί ριζώσει 
στο σύνολο της κοινωνίας. 
Το πλέον καθοριστικό όμως στοιχείο για την 
τυπογραφική έκρηξη που σημειώνεται στη 
«νύμφη της Ιωνίας» από το 1830 και δώθε είναι 

η διάδοση της εθνικής ιδέας και η ίδρυση του 
νεοελληνικού κράτους.
Τι χρειάστηκε ώστε να εδραιωθεί η εθνι-
κή ταυτότητα και ποια τα σημαντικότερα 
εκπαιδευτήρια, σύλλογοι, ιδρύματα κ.λπ. 
που συντέλεσαν στη διαμόρφωσή της; Και 
συνδέθηκε και πότε η κοσμοπολίτικη ελλη-
νική κοινότητα της Σμύρνης με το αρχαίο 
πνεύμα του περιβάλλοντος χώρου της Ιω-
νίας; Η ελληνική αστική τάξη, όπως είδαμε, 
συστάθηκε βαθμιαία. Έχοντας καταρχάς στο 
ενεργητικό της εντυπωσιακές επιδόσεις στο 
εμπόριο στρέφεται κατόπιν στα γράμματα πα-
ρουσιάζοντας μικρή χρονική υστέρηση. Στη 
Σμύρνη οι δρόμοι του βιβλίου πορεύονται στα 
ίχνη των δρόμων του εμπορίου. Πλήθος ιδρύ-
ματα εκπαιδευτικά και για τα δυο φύλα, καθώς 
και σύλλογοι, μουσεία, βιβλιοθήκες ιδρύονται 
στο διάβα του 19ο αιώνα ενώ παράλληλα επι-
τελείται μια στροφή στην αρχαιότητα με την 
ιδεολογική επίκληση της προγονικής κληρο-
νομιάς και του ένδοξου παρελθόντος. Συνερ-
γεί σε αυτό η ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, 
καθώς τα παράλια βρίθουν από «τα μέχρι χθες 
αγνοημένα μάρμαρα (…)» τους «αψευδείς αν 
και ακρωτηριασμένους μάρτυρες του ελλη-
νισμού», όπως θα γράψει το 1890 ο γάλλος 
Gaston Deschamps.
Η Βιβλιογραφία αποτελεί εργαλείο ιστορι-
κής γνώσης. Πόσο αντικειμενική και ψύ-
χραιμη όμως είναι η καταγραφή της πραγ-
ματικής εικόνας του τόπου μετά το τραύμα 
της καταστροφής; Θα μπορούσε κανείς να 
πει πως η εικόνα του τόπου συντίθεται από 
πολλές πραγματικότητες. Σαν ένα μωσαϊκό 
του οποίου οι διαφορετικές, ψηφίδες αντι-
στοιχούν σε κάθε εθνότητα. Για τον ιστορικό 
εκκρεμεί πάντοτε το αίτημα μιας συνολικής 
και ψύχραιμης όπως υπογραμμίζετε θέασης 
του χώρου και του χρόνου.
Η σύνταξη και καταγραφή του χρονικού μιας 
πολιτείας, η εξιστόρηση της γενέθλιας Σμύρ-
νης επιχειρήθηκαν μετά το 1922 από τη λαβω-
μένη ανέστια πρώτη γενιά προσφύγων. Εδώ η 
ιστοριογραφία λειτούργησε «εκτός τόπου και 
χρόνου» ως αναπλήρωση της μεγάλης απώ-
λειας – κάτι σαν θεραπεία του χαίνοντος τραύ-
ματος. Στην εξιστόρηση του παρελθόντος η 
μνήμη της πρώτης γενιάς, στο ακρότατο χρο-
νικό σημείο της, συνέπιπτε ιστορικά με τη με-
γάλη ικμάδα της πόλης. Ο νους σε αυτήν την 
προς τα πίσω πορεία, εκ των πραγμάτων δεν 
πήγαινε πάρα πέρα. Έτσι λοιπόν αποσιωπήθη-
κε ή και αγνοήθηκε η διαδικασία μετάβασης 
από την προεθνική εποχή στην αστική μορ-
φή ανάπτυξης. Χάθηκαν σαν να λέμε από τη 
σκηνή της ιστορίας η κοπιώδης, εκπληκτική 
ανέλιξη της πόλης και η ενεργή συμβολή των 
κατοίκων της. Σαν όλα να ήσαν εκεί από πάντα 
και από το αρχαίο κλέος, τους προσωκρατι-
κούς φιλοσόφους, να βρεθήκαμε ως αιώνιοι 
κληρονόμοι με μαγικό χαλί στην κοσμοπολίτι-
κη Σμύρνη του τέλους του 19oυ αιώνα. Τη συ-
γκεκριμένη ανάγνωση της ιστορίας διευκόλυ-
νε η δεσπόζουσα ιστοριογραφική αντίληψη 
περί της τρισχιλιετούς συνέχειας. 
Η εξιδανίκευση του παρελθόντος, μέσω α-
ποκρύψεων, συμπορεύεται με τη νοσταλγία 
που επιθυμεί να αναδείξει τη μυθική διάστα-
ση του διαρρεύσαντος χρόνου, γιατί, όπως 
λέει και ο ποιητής, το ανθρώπινο γένος δεν 
δύναται να αντέξει πολλή πραγματικότητα 
– μεταφράζω άκομψα τον πανέμορφο στίχο 
μόνο και μόνο για να επεξηγήσω με ελάχι-
στες λέξεις τι θέλω να πω.
Ωστόσο συμβαίνει το εξής: η αληθινή ιστορι-
κή πορεία της Σμύρνης, αυτό που έφτιαξαν οι 
άλλοτε ανυπόδητοι φυγάδες των νησιών αλ-
λά και οι επιγενόμενοι, οι οιστρηλατημένοι 
από το όραμα της ελευθερίας και το δυναμι-
σμό της εθνικής ιδέας, είναι απείρως πιο ενδι-
αφέρουσα, συναρπαστική και, αν θέλετε, «ε-
θνική» από τη δοξαστική κατεψυγμένη ακι-
νησία που επαγγέλλονται όσοι με επιλεκτική 
μνήμη επιχειρούν μονοδιάστατα να ιστορή-
σουν το παρελθόν. A
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Ν
ομίζω πως δεν μπορώ να το 
πω καλύτερα: εδώ και δέκα 
μέρες περίπου, βιάζομαι 
να ξαπλώσω στο κρεβάτι 

μου κάθε βράδυ –μάλιστα, κάθε 
βράδυ και νωρίτερα από το προ-
ηγούμενο– μόνο και μόνο για 
να συνεχίσω την ανάγνωση του 
«Παπύρου». Δεν έχω διαβάσει 
τίποτε πιο συναρπαστικό, και 
μαζί συγκινητικό, ευφρόσυνο, 
χιουμοριστικό, έξω καρδιά και 
ανθρώπινο, σαν αυτό το βιβλίο 
εδώ και πολύ καιρό.

Δεν έχει να κάνει (μόνο) με το γεγονός 
ότι αγαπώ τα βιβλία και ότι εργάζομαι από 
νεαρή ηλικία σε αυτά. Έχει να κάνει με 

τους λόγους που 
προείπα: όλο το 
περιεχόμενο του 
«Παπύρου» θα 
μπορούσε να δο-
θεί με άπειρους 
άλλους τρόπους 
– αμφιβάλλω αν 
θα είχε οποιοσ-
δήποτε από 
αυτούς παρόμοιο 
αποτέλεσμα. 
Δεν είναι δη-
λαδή ΜΟΝΟ 
το βιβλίο, και 
ΜΟΝΟ όσα μας 
μαθαίνει – που 
είναι απίστευτα 
πολλά. Είναι ο 
τρόπος του. Το 
στιλ του. Είναι 
αυτή η γοητευ-
τική γλύκα 
που το κάνει να 
ξεχωρίζει και να 
σε τραβά μέσα 
του πιάνοντάς σε 
από το χέρι και 
ψιθυρίζοντάς 
σου μία-μία τις 
ιστορίες του. 

Είναι ο συγκινημένος του τόνος, που καμιά 
φορά δεν μπορεί να κρυφτεί – και ευτυ-
χώς. Είναι η μεγάλη αγάπη που έχει η Βα-
λιέχο για το βιβλίο σαν αντικείμενο και το 
δέος της για το βιβλίο σαν κατάσταση, σαν 
κάτι που μεταμόρφωσε τον κόσμο και τον 
έκανε ΙΣΤΟΡΙΑ.

Και είναι και πολλά άλλα μαζί. Όπως, 
βέβαια –το είπαμε–, γνώσεις. Και μάλι-
στα γνώσεις που δεν πέφτουν γραμμικά 
μπροστά μας, σαν μια ατέλειωτη σειρά από 
περιστατικά που έγιναν τότε, και τότε, και 
τότε, αλλά με έναν ταχυδακτυλουργικό 
τρόπο, σαν πλεγμένο καλάθι, ή σαν φού-
γκα – η απίθανη αυτή συγγραφέας μπορεί 
τη μια στιγμή να μιλά για κάτι πολύ εξειδι-
κευμένο που έγινε στην πρώιμη αρχαιό-
τητα, και την αμέσως επόμενη να κάνει μια 
αναφορά στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, 
ή να μιλά για την ίδια, ή για… οτιδήποτε. 
Δεν είναι εύκολο αυτό, δεν μπορεί να το 
κάνει ο καθένας, αλλά νά που εδώ πιάνει 
100%, ψεκάζοντας με ένα άρωμα φρε-
σκάδας και αγάπης τις παλιές, πανάρχαιες 
περγαμηνές.

Η δουλειά της Irene Vallejo ήταν πολύ-
χρονη και πολύμοχθη και η ίδια. Έπρεπε 
να ανατρέξει σε έναν πελώριο όγκο πλη-
ροφοριών και εκτιμήσεων, να αντλήσει 
και να διασταυρώσει πληροφορίες από μία 
χαοτική βιβλιογραφία, και να συνθέσει 
εντέλει ένα βιβλίο –είπαμε: την ΠΕΡΙΠΕ-
ΤΕΙΑ του βιβλίου– που θα μπορούσε να 
διαβαστεί από πολλούς. Πόσους; Προφα-
νώς η ίδια δεν θα μπορούσε να πει. Ούτε 
οι εκδότες της θα μπορούσαν. Και η μεν 
και οι δε θα ήταν, άλλωστε, ευχαριστημέ-
νοι με μερικές τιμητικές κριτικές, κάποια 
βράβευση ίσως, και με την εξάντληση της 
έκδοσης. Έπεσαν απολύτως έξω. Το βιβλίο 
πούλησε 150.000 αντίτυπα μέσα σε μόλις 
δύο χρόνια, προσεγγίζει τις 30 εκδόσεις, 
μεταφράζεται σε περισσότερες από 30 
χώρες, πήρε όλα τα βραβεία που μπορούσε 
να πάρει (με πρώτο το Κρατικό Βραβείο 
Δοκιμίου για το 2010), ανέβηκε σε όλες τις 
λίστες των μπεστ-σέλερ, αγαπήθηκε από 
το σύνολο των πολυπληθών αναγνωστών 
του, έγινε βασικό στοιχείο των καθημερι-
νών συζητήσεων, και πήρε άπειρες κριτι-
κές – μέχρι και από τον νομπελίστα Mario 
Vargas Llosa.

Ο «Πάπυρος» απέσπασε το βραβείο δοκι-
μίου, αλλά δεν είναι ένα «δοκίμιο». Είναι 
ένα παραμύθι: γοητευτικό, συναρπαστικό, 
και ξέχειλο από γνώσεις. Στ’ αλήθεια, δεν 
υπάρχει σελίδα που να μη μάθουμε και 
κάτι ελκυστικό και τρομερά ενδιαφέρον: 
από το ότι αυτός που έκανε ελληνικό το 
φοινικικό αλφάβητο ήταν βέβαια ένας και 
μόνον άνθρωπος (ναι!) και όχι μια σχολή 
ή μια επιτροπή, «και από το πώς φτιάχνο-
νταν οι πάπυροι και οι περγαμηνές, μέχρι 
πώς, ποιοι και γιατί αντέγραφαν τα παλαιά 
κείμενα, πότε φτιάχτηκε η πρώτη βιβλι-
οθήκη, ποιοι συνέλεγαν βιβλία, πώς δια-
σώθηκαν η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, πώς άλ-
λαξε τη λογοτεχνία αλλά και την ίδια μας 
τη ΖΩΗ η επινόηση της γραφής και της 
μνημείωσης της ανθρώπινης σκέψης με 
γραπτά σύμβολα, πώς φτιάχτηκε η Βιβλι-
οθήκη της Αλεξάνδρειας, και πώς, και από 
ποιους καίγονται τα βιβλία, από πολύ πα-
λιά μέχρι –φευ– σήμερα. Θα διαβάσουμε 
για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τον Πτολε-
μαίο και την Κλεοπάτρα, για μία σειρά από 
βασιλείς, ηγεμόνες, ιερείς, χώρες, εποχές, 
συγγραφείς, αντιγραφείς, βιβλιοπώλες, 
αναγνώστες, ανώνυμους, σκλάβους, για 
τους κώδικες και την κριτική βιβλίου, για 
τους αγιατολάχ και τα γκουλάγκ, για τον 
κινηματογράφο και τη βιβλιοθήκη του  
Σαράγεβο, για τους μεταφραστές τού τότε 
και του σήμερα.

Συνολικά, έχουμε να κάνουμε με ένα υπέ-
ροχο ταξίδι στην ιστορία του βιβλίου και 
του πολιτισμού του αρχαίου κόσμου, που 
δεν θα θέλουμε να τελειώσει ποτέ.

Καταπληκτική συνολικά η επιμέλεια από 
τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, σε κάθε επίπεδο – 
το κείμενο, έκτασης 544 σελίδων, με ση-
μειώσεις και βιβλιογραφία στο τέλος, είναι 
τρομερά απαιτητικό, καθώς είναι γεμάτο 
ονόματα, που συχνά η απόδοσή τους κρύ-
βει παγίδες. Θερμά συγχαρητήρια για την 
οξυδερκή και διαβαστερή της μετάφραση 
στην Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη. A

Η μεγάλη και γοητευτική 
περιπέτεια του βιβλίου

Του ΚυριάΚου άθάνάσιάδη

Ανθρωποκυνηγητό 
σε τρεις ηπείρους

Αν σας αρέσουν τα κατασκοπευτικά 
θρίλερ, το νέο βιβλίο του 
Ίωνα Οικονομόπουλου 

«Στο όνομα του χρήματος» θα σας 
κρατήσει σε αγωνία και ένταση 
μέχρι την τελευταία του σελίδα 

Του ΦιΛιΠΠου ΚοΛΛιά

Ε
πιστροφή στον Ζεράρ Ντε Βιλιέ: Το βιβλίο «Στο 
όνομα του χρήματος» του Ίωνα Οικονομόπου-

λου είναι μια περιπέτεια που συστήνεται ανεπι-

φύλακτα στους φαν του μετρ. Πράκτορες και 

κατάσκοποι, πληρωμένοι δολοφόνοι, στρατιωτικές 

επιχειρήσεις που εξελίσσονται σε διεθνές ταραγμένο 

περιβάλλον, ένταση, σασπένς και ένα διαπλανητικό 

κυνηγητό χωρίς όρια. Από την έρημο της Συρίας μέ-

χρι τη Γενεύη και από τη Γαλλία, την Ολλανδία και το 

Βέλγιο ως και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μουσουλμάνοι 

τρομοκράτες, Αμερικανοί πλοίαρχοι και πιλότοι αερο-

πλάνων, Ευρωπαίοι μεγιστάνες, συνοδοί πολυτελείας, 

τζιχαντιστές και πληρωμένα πιστόλια συναγωνίζονται 

ο καθένας για δικούς του λόγους να προστατεύσουν 

ή να αποσταθεροποιήσουν την Ευρώπη και το ευρώ. 

Στρατόπεδα εκπαίδευσης τρομοκρατών, παράνομες 

εισροές μεταναστών, ναυτικές επιχειρήσεις στη Με-

σόγειο, προικισμένοι με εξαιρετική διαύγεια αστυνο-

μικοί και ανιχνευτές ραντάρ που ξέρουν να διαβάζουν 

καλά το τι συμβαίνει πάνω και κάτω από τη θάλασσα, 

έρχονται αντιμέτωποι όλοι εναντίον όλων. 

Ένα ιλιγγιώδες βιβλίο που αλλάζει τις ηπείρους σαν τα 

πουκάμισα και παρακολουθεί την εύθραυστη ισορρο-

πία μιας Ευρώπης σε κίνδυνο: Ο Ιμπραήμ, η Ντομινίκ, 

η Σάνον και ο Γιαν, ο Χάρντινγκτον και ο Μουσταφά, 

ο Μοσέ, ο Μορόνι, ο Ζακ και η Έμυ, το Τελ Αβίβ και οι 

Βρυξέλλες, όλοι κοιτάζουν με αγωνία ο 

καθένας για τους δικούς του λόγους τα 

ρολόγια να μετράνε τις μέρες. Οι ώρες 

οδηγούν στην τελική στιγμή και κανέ-

νας δεν ξέρει αν θα φέρουν το αναπό-

φευκτο, καθώς ο Ίων Οικονομόπουλος 

καθοδηγεί τη δράση και τους πολυφω-

νικούς ήρωες με μαεστρία. 

Στο μυθιστόρημα «Στο όνομα του χρή-
ματος», η θρησκεία και ο πλούτος, η ι-

δεολογία και το συμφέρον, οι ιδέες και 

τα προσχήματα, οι επιθυμίες και τα 

συμφέρον τα προσδίδουν σε κάθε 

πρωταγωνιστή έναν ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα. Ο συγγραφέας τούς παρα-

δίδει στον αναγνώστη επαρκώς κατα-

νοητούς ως προς τον σκοπό και το κί-

νητρο, οι εικόνες είναι καθαρές και η 

δράση τρέχει αχαλίνωτη ανά τις ηπεί-

ρους. Διάλογοι κοφτοί και περιβάλλον 

που από καυτή έρημος γίνεται πολυτε-

λές ξενοδοχείο, αίθουσα επιχειρήσεων και αστυνομι-

κό τμήμα, κουβανέζικο λάουντζ και βιτρίνα πορνείου 

στο Άμστερνταμ. Εξού και η μνεία στον Ζεράρ Ντε Βι-

λιέ αλλά και μερικές λαμπρές πινελιές από τις κοσμο-

πολίτικες ιστορίες του Τζον Λε Καρέ. Το βιβλίο θα απο-

ζημιώσει αυτούς που επιθυμούν να διαβάσουν ένα 

κατασκοπευτικό θρίλερ που μέχρι και την τελευταία 

του σελίδα διαβάζεται με αγωνία και ένταση. Κυκλο-

φορεί από τις εκδόσεις Παρισιάνου. A

Ίων Οικονομόπουλος
«Στο όνομα του χρήματος»
εκδ. Παρισιάνου

Irene Vallejo 
«Πάπυρος: Η περιπέτεια του 
βιβλίου  από την αρχαιότητα  
μέχρι σήμερα»  
μτφ. Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη 
εκδ. Μεταίχμιο



Αν διαβάσει κάποιος το βιβλίο του Μυριβήλη «Η ζωή εν τάφω» (που ανα-

φέρεται στον Ά  Παγκόσμιο), δεν θα θελήσει ποτέ να βρεθεί στη δίνη 

ενός πολέμου – ακόμη και του πιο πατριωτικού.

Αν διαβάσει κάποιος το «Καπούτ» του Κούρτσιο Μαλαπάρτε, θα νιώσει 

βαθιά στο πετσί του τη φρίκη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την ανο-

ησία των πολιτικών της εποχής που οδήγησαν την ευρωπαϊκή ήπειρο κι 

αργότερα τον κόσμο όλο στη σωματική και ηθική εξαχρείωση.

Αν σήμερα διαβάσει κάποιος τις «Γκρίζες μέλισσες» του Αντρέι Κούρκοφ, 

θα έχει μια συνολική εικόνα σε τι αναφέρονται οι χάρτες που βλέπουμε 

στις τηλεοράσεις σχετικά με τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή 

στην Ουκρανία. Θα εννοήσει απόλυτα τι σημαίνει Ντονμπάς και Ντο-

νέτσκ. Θα καταλάβει γιατί ονομάζουν οι κάτοικοι της Κριμαίας στρατό 

κατοχής τους Ρώσους που κατέλαβαν τη Χερσόνησο. 

Ο συγγραφέας αυτού του μυθιστορήματος γεννήθηκε στην Αγία Πε-

τρούπολη και αποφάσισε να ζήσει στο Κίεβο. Γράφει στα ρώσικα ενώ 

η μισή καρδιά του –ή μήπως ολόκληρη;– βρίσκεται στην Ουκρανία. 

Οι Ρώσοι τον θεωρούν προδότη κι οι Ουκρανοί τον βλέπουν με μισό 

μάτι. Εκείνος γράφει. Και γράφει σπουδαία. Έχουμε διαβάσει κι άλλα 

βιβλία του μεταφρασμένα στα ελληνικά, το γνωστό «Οι πιγκουίνοι δεν 

πεθαίνουν απ’ το κρύο», όπως και «Ο τελευταίος έρωτας ενός Ουκρανού 

προέδρου» – που ακούγεται τόσο γκροτέσκα επίκαιρο.

Αληθινά επίκαιρο όμως είναι το τελευταίο του μυθιστόρημα, οι «Γκρίζες 

μέλισσες», που σε εξαιρετική μετάφραση του Δημήτρη Β. Τριαντα-

φυλλίδη, μας καλεί να ξεναγηθούμε στην γκρίζα ζώνη της Ανατολικής 

Ουκρανίας, ανάμεσα στις αυτονομημένες περιοχής του Ντονέτσκ και 

την ατόφια Ουκρανία. Σ’ ένα ερειπωμένο από 

τους βομβαρδισμούς χωριό, εγκαταλελειμ-

μένο από τους κατοίκους του, εξακολουθούν 

να μένουν δυο απόμαχοι της ζωής, ένας δη-

μόσιος υπάλληλος που έχει συνταξιοδοτη-

θεί και ασχολείται με τη μελισσοκομία κι ένας 

παλιός του αντίζηλος. Ο ένας είναι με τους 

μεν κι ο άλλος με τους δε. Δεν το δηλώνουν 

ξεκάθαρα για να μην αλληλοσφαχτούν. Α-

φήνουν τους άλλους να βγάλουν το φίδι από 

την τρύπα. Εξάλλου, τι έχουν να χωρίσουν; Ο 

τόπος τους έχει ερημώσει, το ηλεκτρικό έχει 

κοπεί εδώ και καιρό, θερμαίνονται με καυσό-

ξυλα και για τυχόν προμήθειες καταφεύγουν 

σε ένα γειτονικό χωριό.

Η γυναίκα του μελισσοκόμου τον έχει παρα-

τήσει παίρνοντας μαζί την κορούλα τους και 

καταφεύγοντας σε μια μεγάλη πόλη για να 

γλιτώσει το κακό. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί 

ανοίγουν χαίνουσες πληγές στην ψυχή, κι ας 

είναι κάτι που το συνηθίζει κανείς. Όμως οι μέλισσες δεν βρίσκουν πια 

άνθη να τραφούν στο σεληνιακό αυτό τοπίο του πολέμου, κι ο μελισσο-

κόμος αποφασίζει να μεταφέρει με το παμπάλαιο όχημά του τα μελίσσια 

του στη Χερσόνησο της Κριμαίας, όπου για να την επισκεφτεί πλέον 

κάποιος χρειάζεται βίζα από τις ρώσικες αρχές. 

Ο αναγνώστης περιδιαβαίνει, μαζί με τον ήρωα του Κούρκοφ, σε μέρη 

με ονόματα ελληνικά, τη Συμφερούπολη, τη Μελιτόπολη, τη Μαριού-

πολη. Η καρδιά χτυπά συγκινημένη κι ένα ερώτημα μένει: Γιατί; (Ίσως οι 

πολιτικοί θα έπρεπε να διαβάζουν περισσότερη λογοτεχνία).

Με δυο λόγια, αν θέλετε ένα βιβλίο συγκαιρινό, αυτό είναι το βιβλίο!

O Αντρέι Κούρκοφ μας 
ξεναγεί στην γκρίζα 
ζώνη της Ανατολικής 
Ουκρανίας
Tου Άρη ΣφΆκιΆνΆκη

Αντρέι Κούρκοφ
«Γκρίζες μέλισσες»
εκδ. Καστανιώτη

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ



Ο χάρτης
των δέντρων
της Αθήνας
Πόσα δέντρα μάς κάνουν συντροφιά 
στις γειτονιές της πόλης και ποια είδη 
χλωρίδας ευδοκιμούν σε κάθε συνοικία;

A.V. TEAM

city

α δέντρα της Αθήνας 
έχουν τη δική τους ιστορία 
να διηγηθούν για αυτή την 
πόλη. Αυτοί οι αγέρωχοι 

«Αθηναίοι» στέκονται σιωπηλοί 
δεκαετίες ολόκληρες σε πεζο-
δρόμια, νησίδες, πάρκα και πλα-
τείες. Είναι πάντα εκεί, πράσινες 
πινελιές της φύσης που ομορ-
φαίνουν την πόλη, μικρές οάσεις 
ζωντάνιας στο γκρίζο του αστικού 
τοπίου. Στέκουν εκεί αγέρωχα και 
μεγαλώνουν δίπλα στις πόλεις 
που μεταμορφώνονται και στους 
ανθρώπους που χτίζουν τις ζωές 
τους. Ένα δέντρο στον Εθνικό 
Κήπο αντίκρισε δύο νέους να 
φιλιούνται το 1908, το ίδιο δέντρο 
είδε εθνικούς διχασμούς, Κατοχή 
και έφτασε μέχρι τον καιρό της 
πανδημίας, πάντα ριζωμένο στο 
ίδιο σημείο. 

Από τα πλατάνια της Πανεπιστη-
μίου και τις σοφόρες στην οδό 
Ιπποκράτους μέχρι τις κουκου-
ναριές της Συγγρού και της Αγίου 
Κωνσταντίνου, αλλά και τις 
νεραντζιές στην αρχή της Σόλω-
νος, κάθε δρόμος έχει τη δική του 
ταυτότητα όσον αφορά τα είδη και 
την αίσθηση που του προσδίδουν.

Ποιος είναι όμως ο χάρτης αυ-
τών των σιωπηλών πρωταγωνι-
στών του κέντρου της Αθήνας;
Στην περιοχές γύρω από την Πλα-
τεία Συντάγματος, το Μοναστη-
ράκι, την  Πλάκα, το  Κολωνάκι, 
το Κουκάκι, συναντά κανείς διά-
φορα είδη δέντρων. Στην πρώτη 
δημοτική κοινότητα βρίσκουμε, 
όσον αφορά τις δεντροστοιχίες, 
σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πράσι-
νου του Δήμου της Αθήνας, 19.920 
δέντρα. Ανάμεσά τους, μεταξύ 
άλλων, υπάρχουν 300 ελιές, 2.300 
ιβίσκοι, 3.900 μουριές, 3.300 νε-
ραντζιές. Σε άλλα σημεία της ίδιας 
ζώνης μπορεί κανείς την ώρα που 
κάνει τον περίπατό του να βρεθεί 
δίπλα σε πικροδάφνες, ακακίες, 
πλατάνια και κουτσουπιές. 
Από την άλλη πλευρά, στη συνοι-
κία του Παγκρατίου, στο Μετς, 
στον Νέο Κόσμο και γενικότερα 
στις περιοχές της δεύτερης δη-
μοτικής κοινότητας του Δήμου 
της Αθήνας, απλώνουν τις ρίζες 
τους δεντροστοιχίες με 16.500 
δέντρα, ανάμεσά τους, λεύκες, 
κυπαρίσσια και ευκάλυπτοι. Σε 
αυτές τις περιοχές, διασχίζοντας 
τα πεζοδρόμια, μπορεί να συνα-
ντήσει κάνεις επίσης μυρωδάτες 
λεμονιές και καρυδιές μέχρι και 
εντυπωσιακά πεύκα, χαρουπιές, 
ακόμα και φοίνικες.
Στις δενδροστοιχίες των επτά δη-
μοτικών κοινοτήτων της Αθήνας 
βρίσκουμε συνολικά 93.891 δέ-
ντρα. Ζωντανά στολίδια που α-
φομοιώνουν τους κραδασμούς 
αυτής της πόλης και που σίγουρα 
στο μέλλον θα θέλαμε να πληθύ-
νουν και να δώσουν μεγαλύτερη 
ανάσα στην καθημερινότητά μας. 
Με την παρουσία τους κάνουν τις 
βόλτες μας στην πολύβουη Αθήνα 
πιο ανθρώπινες. Άλλωστε, οι δε-
ντροστοιχίες της πόλης, όσο και 
αν τις προσπερνούμε βιαστικά, 
μας συνδέουν σαν αόρατη κλω-
στή νοερά με την πιο ήσυχη και 
ξέγνοιαστη πλευρά της ζωής,  
αυτή που μας χαρίζει η επαφή μας 
με τη φύση.  A
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Σε είδα...

Μετρό Χόλαργός: 
ΚαληΜερα ςόυ
Συναντιόμαστε σχεδόν 
κάθε μέρα στην Ηρώων 
Πολυτεχνείου, εγώ 
κατευθύνομαι προς το μετρό 
και εσύ πρέπει να δουλεύεις 
κάπου τριγύρω. Φοράς 
γυαλάκια, είσαι πολύ γλυκός, 
μικροκαμωμένος (όπως κι 
εγώ) και με ένα όμορφο 
χαμόγελο. Πρέπει να είσαι 
γύρω στα 24. Αν το δεις,  
θα χαρώ πολύ να στείλεις.

ΚόιταΧτηΚαΜε  
ςτη νηςιδα
Της Σπύρου Λούη προς 
οΑΚΑ. Περπατούσαμε 
αντίθετα, κοιταχτήκαμε.  
Εσύ πετίτ μελαχρινή, με γκρι 
φόρμα. Μελαχρινός κι εγώ,  
με κυπαρισσί μπλουζάκι.  
Τόσο όμορφη... Ελπίζω  
να το δεις.

ΧαΜόγελαςες  
Μεςα από τη  
ΜαςΚα
Πράσινη γραμμή. 
Κατέβηκες στον Αγ. 
Νικόλαο.  Σε κοίταζα επίμονα 
(με τη ροζ μάσκα) και 
καθισμένη, δεν ξέρω γιατί 
αλλά έτσι όπως στεκόσουν 
ήθελα να σου πω πως ήσουν 
πολύ γοητευτικός. Ήλπιζα να 
κατέβεις Μοναστηράκι...

ςτη ςυναυλια 
Trashformers
Fuzz. Φορούσες ζακέτα 
adidas, καραφλός με μούσι  
και σκουλαρίκι στο αυτί. 
Νομίζω ήσουν με έναν φίλο 
σου. Κοιταχτήκαμε στιγμιαία 
και μετά έπρεπε να φύγω.  
Σε ψάχνω.

όΜόρφη ΜελαΧρινη...
Leroy Αμπελόκηποι.   
Σήμερα το απόγευμα (3/5) τα 
βλέμματά μας συναντήθηκαν 
πολλές φορές... Αν και δεν  
θα έπρεπε! Θα ήθελα πολύ  
να ξαναέβλεπα αυτό το 
βλέμμα όμως....

ςτό λεωφόρειό...
Λεωφορείο Γιάννενα - 
Αθήνα, 17:30,  2-5-2022. 
Καθόσουν μόνη στη θέση 25. 
Άφησα ένα βιβλίο στο διπλανό 
διχτάκι επειδή δεν είχα χώρο. 
Κατέβηκες στο Παλατάκι. 
Έβλεπα ότι κοίταξες πίσω 
πολλές φορές. Σε θαύμαζα. Το 
πρόσωπό σου ήταν υπέροχο. 
Μου είπες να μην το ξεχάσω. 
Ήσουν τόσο ευγενική! Θα 
ήθελα να σε ξαναδώ.

τρενό - edo
Τρένο προς Αθήνα.  Σε 
κοίταζα να διαβάζεις το βιβλίο 
σου. Διάβαζες Πρεζεράκο. 
Έχεις ωραία, θλιμμένα μάτια.

Μόνό τό βλεΜΜα…
Lohan night club. 
Κοιταχτήκαμε όταν μπήκες, 
ξαναπέρασες, πιο διακριτικά, 
γιατί ήσουν με παρέα όπως κι 
εγώ. Σε πέτυχα όταν πήγαινα 
προς την έξοδο. Με κοίταξες 
πιο έντονα, σου χαμογέλασα, 
έσκυψα το κεφάλι και έφυγα. 
Κακώς...

ςτόν φόυρνό
Έξω από φούρνο της 
Ερέτριας.  Μου άνοιξες την 
πόρτα στο αυτοκίνητο της 
μητέρας μου, γιατί είχα 
καφέδες στα χέρια και δεν 
μπορούσα. Εσύ ήσουν σε 
μηχανή μεγάλου κυβισμού και 
πίσω έναν συνοδηγό. Σαν να 
πηγαίνατε για camping. Εγώ 
ήμουν με κολάν και μπότες... 
ό,τι να 'ναι. Θα ήθελα να σε 
γνωρίσω, αλλά δεν ήξερα 
πώς. Ήταν και η μαμά μου στο 
αμάξι, οπότε λίγο άβολο.

ςτην alpha Bank  
ν. φαληρόυ
Έξω από την τράπεζα, 
κοιταζόμασταν, δεν μιλήσαμε. 
Ήταν λάθος μας. Σε ψάχνω. 
Φορούσες φόρμα Fila, 
τατουάζ στο δεξί εσωτερικό 
του μπράτσου  και σκουλαρίκι 
στο αριστερό αυτί. Φορούσα 
τζιν, κοκκινόμαυρο πουκάμισο 
και αμάνικο μαύρο μπουφάν.

Κάποιος σε ψάχνει. Ψάξε τον κι εσύ και επικοινώνησε μαζί του στο www.athensvoice.gr/stiles/se-eida.

Αγαπημένη Τζένη, το δικό μου πρό-
βλημα είναι ότι εγώ μένω Θεσσαλο-
νίκη και αυτός φεύγει για Αμερική 
τον επόμενο μήνα. Είμαστε μα-
ζί μισό χρόνο περίπου και οι δυο 
νιώθουμε πράγματα ο ένας για 
τον άλλο. Μου πρότεινε να πάω να 
μείνω μαζί του, αλλά τώρα εδώ που 
τα λέμε, δεν γνωριζόμαστε και τό-
σο καιρό και δεν μπορώ έτσι απλά 
να αφήσω όλους μου τους φίλους 
και τη δουλειά μου στα κα-
λά του καθουμένου. Εί-
παμε να συνεχίσουμε 
να είμαστε μαζί και 
με έβαλε να του υ-
ποσχεθώ ότι δεν 
θα έχω κάποιου 
είδους σεξουαλική 
επαφή με κάποιον 
άλλον όλο αυτό το 
διάστημα, που θα εί-
ναι εκτός. Τι κάνω;

Ώπα, φιλενάδα Τι όρ-
κους και υποσχέσεις μου λες; Γιατί δεν 
το παίρνουμε πιο χαλαρά; Πρέπει από 
τώρα να υπογράψετε συμβόλαιο, τι θα 
κάνετε και με ποιους θα πάτε μέχρι τα 
βαθιά σας γεράματα; Άντε και του το υ-
ποσχέθηκες και σου το υποσχέθηκε, πού 
ξέρεις τι σου ξημερώνει μεθαύριο; Κι αν 
σου εμφανιστεί μπροστά στ’ αθώα μάτια 
σου ο ένας και μοναδικός; Εντάξει η καλή 
σας πρόθεση μετράει, αλλά μέχρι εκεί. 
Στις σχέσεις από απόσταση, είμαι πάντα 
της άποψης «κράτα μικρό καλάθι και 
βλέπεις πώς θα πάει». Ή απλά εγώ έχω 
γίνει πολύ κυνική; Δεν ξέρω. 

Είμαι στο σπίτι του αγοριού μου, 
περνάμε πολύ καλά, μέχρι που 
τσακωνόμαστε για κάτι άσχετο, 
ούτε καν θυμάμαι για να φαντα-
στείς! Αυτός τέρμα νευριασμένος, 
για να ηρεμήσει κάλεσε τη μάνα 
του στο τηλέφωνο, που μένει α-
κριβώς από πάνω. Η μάνα του ήρ-
θε και του έκανε ποδόλουτρο, για 

να χαλαρώσει. Αυτός 
της το ζήτησε. Το αντι-
λαμβάνεσαι, μανεκέν 
μου; Μπροστά μου όλα 
αυτά! Εγώ είχα μείνει 
ξερή απλά να κοιτάω 
και  να βράζω μέσα 
μου. Όλες μου οι φίλες 
μού λένε να τρέξω. Εγώ 

σκέφτομαι όλα τα καλά 
χαρακτηριστικά του, αλ-

λά ακόμα δεν το ’χω ξεπε-
ράσει και τελείως.

Να και μια χτυπητή περίπτωση, 
που πρέπει να ακούμε τις φίλες μας. 

Ξέρω κι εγώ, βρε παιδί μου, αντί να κά-
τσει να το συζητήσετε, που θα ήταν το 
ιδανικό, μέχρι να πάει ο καθένας σπίτι 
του και να μιλήσετε ξανά, όταν θα έχετε 
χαλαρώσει, αυτός επέλεξε να κατεβά-
σει τη μαμά του, για να του κάνει ποδό-
λουτρο μπροστά σου; Ομολογουμένως, 
αυτή την ιεροτελεστία χαλάρωσης δεν 
την έχω ξανακούσει σε ενήλικη σχέση. 
Αν μείνεις, πάντως, σε βλέπω πριν από 
κάθε σας τσακωμό να προετοιμάζεις τα 
αιθέρια έλαια και τα άλατα, που θα χρει-
αστούν μετά. Σκέψου το!

Είμαι ερωτευμένη με τον 
δάσκαλο μου στο πιάνο. 

Εγώ 25, αυτός 35.Δεν 
το είχα σκεφτεί πο-
τέ, ούτε με προ-
σέλκυσε ερωτικά 
με το που τον είδα. 
Όμως, μέσα από τη 
διδασκαλία του, εί-

δα την ψυχή του και 
έχω πάθει τεράστιο 

εθισμό στα μαθήματά 
μας, στη σκέψη του, στην 

ομιλία του, στις εκφράσεις που 
παίρνει, όταν παίζει πιάνο. Δεν α-
ντέχω να το κρατάω άλλο κρυφό. 
Φοβάμαι, όμως, ότι θα γίνει άβολη 
η κατάσταση.

Καθόλου άβολη, από τη στιγμή που είστε 
και οι δύο ενήλικες αρχικά. Μακάρι να 
είχα κι εγώ έναν τόσο γοητευτικό δάσκα-
λο, όταν έκανα πιάνο. Θα είχα μάθει δυο 
νότες να παίζω και δεν θα έκανα συνέ-
χεια κοπάνα από το ωδείο. Τι το ήθελα το 
ωδείο, ενώ σπούδαζα στη Νομική, ακό-
μη αναρωτιέμαι. Έφυγα 
ολίγον από το θέμα 
μας. Το λοιπόν, 
από τη στιγμή 
κ ι ό λ α ς ,  π ο υ 
μιλάς με τόσο 
όμορφα λόγια για 
εκείνον, φαίνε- ται 
ότι δεν είναι κά-
τι επιφανειακό 
και επιπόλαιο και 
ότι το έχεις σκεφτεί 
και χτίσει μέσα σου. Βουρ 
για καρδιοχτύπια στις παρτιτούρες! Δώσ’ 
του το να το καταλάβει και από κει και πέ-
ρα βλέπεις. Μπορεί ο άνθρωπος να μην 
ενδιαφέρεται ή να έχει κάτι άλλο, αλλά τι 
έχεις να χάσεις στ’ αλήθεια; 

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΟΜΙΚΑ

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗσ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα μου βρόμικα. 

Μίλα μου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny
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Σε γνωρίζω... 29χρονος ασφαλιστής, 42χρονη παθολόγος, 63χρονος 
συνταξιούχος ναυτικός, 36χρονη διατροφολόγος, 

51χρονος ιδιοκτήτης ιατρικής κλινικής, 44χρονος πολιτικός μηχανικός, 
54χρονη υπεύθυνη μουσείου, 38χρονος δημόσιος υπάλληλος, 66χρονη  
συνταξιούχος νοσηλεύτρια, επιθυμούν γνωριμία γάμου. «ΠΑΠΠΑΣ»,  
Ομήρου 38, Κολωνάκι, τηλ. 210 3620.147, 6944137189 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

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυμμένα μυστικά... και στα fm!  
Το «Μίλα μου βρόμικα» κάνει τα 
ερωτικά σας θέματα να ακούγονται 
σαν παθιάρικο τραγούδι στο  
Athens Voice Radio 102.5 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Η δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου ξεκινά με τάση 
για... «αλαλούμ» στην επικοινωνία και τις μετακινή-
σεις, καθώς την Τετάρτη ο Ερμής γυρνά ανάδρομος 
στους Διδύμους, οπότε θα πρέπει να οπλιστείς με 
υπομονή αλλά και χιούμορ στην καθημερινότητα 
σου, για να βγεις όσο το δυνατόν πιο «αλώβητος» 
από αυτή τη διέλευση που θα είναι αρκετά δυνα-
τή. Αυτά που θα σκέφτεσαι, αυτά που θα θέλεις να 
εκφράσεις και αυτά που τελικά θα καταλαβαίνουν 
οι άλλοι δεν θα «συναντιούνται» ακριβώς, δίνο-
ντας «λαβή» για ασυνεννοησία και εκνευρισμό. 
Σημαντικό να τσεκάρεις τι γράφεις αλλά και πού 
το στέλνεις αναφορικά με μηνύματα, emails κ.λπ., 
ενώ είναι φρόνιμο να κάνεις και ένα backup στα 
αρχεία σου καλού κακού. Όσο για αγορές μεταφο-
ρικού μέσου και προϊόντων τεχνολογίας... άσ’ τες 
για μετά τις 4/6. Μην «αποθαρρύνεσαι» ωστόσο, 
καθώς the big news this week είναι η είσοδος του 
Δία στο ζώδιο σου την ίδια μέρα, ύστερα από 12 
ολόκληρα χρόνια, κάτι που σηκώνει σαμπάνια για 
το καλωσόρισμα! Η αισιοδοξία και η ενέργεια σου 
παίρνουν ένα δυνατό boost, το ίδιο και η πίστη σου 
να προχωρήσεις σε ανοίγματα και νέα ξεκινήματα 
στη ζωή σου. Και με τη βοήθεια του Δία όλα είναι 
δυνατά, αρκεί να το πιστέψεις!
 
Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Με ανάδρομο Ερμή στους Διδύμους ξεκινά η εβδο-
μάδα, από την Τετάρτη συγκεκριμένα, αν και στην 
πορεία του θα κάνει και ένα... «πέρασμα» από το ζώ-
διο σου στις 23/5. Αρχίζει επομένως ένα διάστημα 
που τα οικονομικά σου και η διαχείρισή τους θα σε 
απασχολήσουν έντονα, θέλοντας ενδεχομένως να 
προβείς και σε διορθωτικές κινήσεις που θα αλλά-
ξουν τα δεδομένα. Είναι κατάλληλη περίοδος για να 
κάνεις έναν έλεγχο εσόδων-εξόδων, να ξαναδείς 
τον προϋπολογισμό της επιχεί-
ρησης σου, να ψαχτείς με δυνα-
τότητες για μια συνεργασία ή μια 
δεύτερη δουλειά, να δεις τι δι-
καιολογητικά χρειάζονται για να 
πάρεις ένα επίδομα κ.λπ. Ωστό-
σο δεν πρέπει να προχωρήσεις 
σε νέα ξεκινήματα, ανοίγματα, 
ρίσκα, αλλά ούτε να δανειστείς 
ή να δανείσεις χρήματα, αν και 
μπορεί να λάβεις μια αποζημί-
ωση ή κάποια λεφτά που σου 
οφείλονταν από το παρελθόν. 
Την ίδια μέρα ο Δίας εισέρχεται 
στον Κριό ως 28/10, ευνοώντας «κρυφά» επαγγελ-
ματικά πλάνα και συμφωνίες, δίνοντάς σου στην 
ουσία μια πιο αισιόδοξη στάση σε όποια δυσκολία 
ή σκόπελο περνάς στη ζωή σου, βοηθώντας σε να 
δεις «ορίζοντα» και να προχωρήσεις μπροστά σε 
ψυχολογικό επίπεδο. 
 
ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Και κάπως έτσι φτάσαμε στην εβδομάδα που ο κυ-
βερνήτης σου Ερμής περνά σε ανάδρομη φαινομε-
νικά πορεία στο ζώδιό σου, την Τετάρτη to be more 
precise, αν και από τη Δευτέρα έχει ήδη γίνει στά-
σιμος, αρχίζοντας το «τραλαλά» στην καθημερινό-
τητά σου. Το «έργο» λίγο πολύ γνωστό: το μυαλό 
σου θα διακατέχεται από ένα «πέπλο χάους» sort of, 
αδυνατώντας να βρει άκρη ανάμεσα σε αντίθετες 
απόψεις σχετικά με το πώς να κινηθείς, κάνοντας 
«δυσκολάκι» και το να επικοινωνήσεις σε «νορμάλ» 
πλαίσια με το περιβάλλον σου, βγάζοντας κυκλο-
θυμία και μπερδέματα as a result. Η αίσθηση ότι οι 
άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν, η καθυστέρηση στα 
πλάνα σου, τα εμπόδια στις μετακινήσεις και η τα-
λαιπωρία με το ίντερνετ και τις συσκευές τεχνολο-
γίας είναι μερικά θεματάκια τα οποία μάλλον δε θα 
αποφύγεις, ωστόσο μπορεί να έχεις και επιστροφές 
ατόμων από το παρελθόν. Την ίδια μέρα όμως ο Δίας 
αλλάζει ζώδιο και περνά στον Κριό αυξάνοντας την 
εξωστρέφεια σου και τη διάθεση να διευρύνεις τον 
κοινωνικό σου κύκλο. Νέα πρόσωπα που σε εμπνέ-
ουν μπαίνουν τώρα στη ζωή σου, δίνοντας στήριξη 
στους προσωπικούς σου στόχους. Το τετράγωνο 
Ήλιου-Κρόνου και το εξάγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα 
την Κυριακή «ρίχνουν» λίγο τη διάθεση αλλά και την 
ενεργητικότητα, οπότε καλύτερα να βρεις χρόνο 
για να ξεκουραστείς με την ησυχία σου.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
«Περίεργα» ξεκινά η εβδομάδα, με αρκετό στρες, 
αλλά και μια αίσθηση μοναξιάς και απογοήτευσης 
ίσως, αφού μπαίνεις σχεδόν «ασυναίσθητα» σε μια 
διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης επιλο-
γών στα προσωπικά ή τα επαγγελματικά σου, θέλο-
ντας ενδεχομένως να διορθώσεις και «κακώς κείμε-
να» ή να τελειώσεις με σχετικές «εκκρεμότητες». Το 
ένστικτό σου τώρα είναι πανίσχυρο και οφείλεις να 
το ακούσεις, ενώ αυτή είναι μια κατάλληλη περίο-
δος για να «ψαχτείς» με μια νέα διατροφή ή με τρό-
πους για να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση. 
Ακόμα μπορεί να παίξουν «κρυφές» συζητήσεις στα 
επαγγελματικά ή και επιστροφές πρώην στη ζωή 
σου. Την ίδια μέρα βέβαια εισέρχεται και ο μέγας 
ευεργέτης Δίας στον Κριό ως 28/10, μια θέση εξαι-
ρετική για τα επαγγελματικά σου και το γενικότερο 
social-standing σου. Νέες ευκαιρίες για να «δείξεις» 
τη δουλειά σου, να εξελίξεις την καριέρα σου, να 
κάνεις ένα δικό σου ξεκίνημα, να πετύχεις τους στό-
χους σου, αλλά και να επισημοποιήσεις τη σχέση 
σου έρχονται τώρα στο προσκήνιο. Η Κυριακή με 
το εξάγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα και το τετράγωνο 
Ήλιου-Κρόνου, μπορεί να βγάλει κυκλοθυμία και 
δυσκολίες μέσα σε προσωπικές σχέσεις, ιδιαίτερα 
για το 3ο δεκαήμερο.
 
Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Με τον Ερμή στους Διδύμους να γυρνά ανάδρομος 
την Τετάρτη ξεκινά η εβδομάδα, εγκαινιάζοντας μια 
περίοδο όπου θα πρέπει να «φιλτράρεις» προσεκτι-
κά «τι λες» και «πώς το λες» για να μη βγουν παρε-
ξηγήσεις σε φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις. 
Βέβαια, ακόμα κι αν εσύ κάνεις όντως την «προσπά-
θεια» δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρεις να συ-
νεννοηθείς ακόμα και με τους κολλητούς σου, ενώ 
το μπέρδεμα μπορεί να έχει συνέχεια όχι μόνο «διά 

ζώσης» αλλά και διαδικτυακά, 
με ένα μέιλ που εστάλη σε λά-
θος παραλήπτη ή «χάθηκε» just 
like that, ένα μήνυμα που έμει-
νε στο «διαβάστηκε», ένα κου-
τσομπολιό που μεταφέρθηκε 
μέσω social media κ.λπ. Καθυ-
στερήσεις σε πρότζεκτς και γε-
νικότερα πλάνα είναι μέσα στο 
παιχνίδι, μπορεί όμως να έχεις 
και επιστροφές ή συναντήσεις 
με παλιούς συνεργάτες και γνω-
στούς. Την ίδια μέρα ο Δίας περ-
νά στον φιλικό Κριό, φέρνοντας 

ξανά την αυτοπεποίθηση και το χαμόγελο στη ζωή 
σου, ευνοώντας τις σπουδές (η «καλή επιτυχία» θα 
συνοδεύει τα Λιονταράκια στις Πανελλήνιες), τα 
μακρινά ταξίδια, τις επαφές με τους ξένους, ακόμα 
και τη μετεγκατάσταση στο εξωτερικό, αφού έχεις 
ανάγκη να ανοίξεις τους ορίζοντές σου. 
 
Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Το επόμενο διάστημα θέλει αρκετή υπομονή αλλά 
και προσοχή στην επικοινωνία, κυρίως σε θέματα 
επαγγελματικών, για να αποφύγεις ασυνεννοησί-
ες που οδηγούν σε εντάσεις με συνεργάτες, προϊ-
σταμένους, διευθυντές κ.λπ. Θα έχεις αρκετό άγ-
χος, που μπορεί να ενισχύεται και από το γεγονός 
ότι ορισμένα σχέδια μπορεί να καθυστερήσουν, 
να αναβληθούν ή να κολλήσουν για «ψύλλου πή-
δημα», ωστόσο μπορείς να κάνεις διορθωτικές 
κινήσεις σε ήδη προβληματικές καταστάσεις, α-
ναπροσαρμόζοντας τα δεδομένα σου. Ίσως χρει-
αστεί να ξαναδείς και κάποια πλάνα σπουδών, αν 
βρίσκεσαι σ’ αυτή την ηλικία, ενώ σε τυχόν νέες 
προτάσεις που θα προκύψουν, μη βιαστείς να 
δώσεις τώρα απαντήσεις. Την ίδια μέρα ο Δίας 
εισέρχεται στον Κριό ως τις 28/10, επηρεάζοντας 
ιδιαίτερα το 1ο δεκαήμερο, βοηθώντας σε να για-
τρέψεις τραύματα του παρελθόντος, βρίσκοντας 
μια ισορροπία με το «μέσα» σου, όντας μια εξαιρε-
τική διέλευση για να κάνεις «δουλειά» με τον εαυ-
τό σου με τη βοήθεια ενός ειδικού. Παράλληλα θα 
φέρει κάποιες βοήθειες σε διευθετήσεις χρεών, 
κληρονομικά, περιουσιακά, συνεταιρισμούς κ.λπ. 
Την Κυριακή με το εξάγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα έ-
χεις μάλλον τάσεις φυγής, όμως η ταυτόχρονη 
«παρουσία» του τετραγώνου Ήλιου-Κρόνου βγά-
ζει μια αίσθηση κούρασης και απογοήτευσης.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Η εβδομάδα αρχίζει με τον Ερμή στους Διδύμους 
να γυρνά ανάδρομος την Τετάρτη, φέρνοντας μαζί 
του τα γνωστά «ευτράπελα» μέσα στην καθημε-
ρινότητα. Νέα ξεκινήματα σε επαγγελματικά και 
σπουδές βγάζουν «θεματάκια» ή καθυστερούν, 
ενώ νομικές υποθέσεις και ζητήματα με το δημό-
σιο μπορεί να σε «τρέξουν» κάπως περισσότερο. 
Η επικοινωνία με τον περίγυρό σου γίνεται πιο 
«περίπλοκη», καθώς πολλές φορές ακόμα και το 
αυτονόητο καταλήγει ζητούμενο, οδηγώντας σε 
«χαριτωμένα» μπερδέματα ή όχι και τόσο, ειδικά 
αν «εμπλέκονται» και μηνύματα ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου που «χάνονται στο διάστημα» ή απλά 
sms που «μπουρδουκλώνονται» στα χέρια σου και 
φτάνουν σε λάθος παραλήπτη, «εκθέτοντας» σε 
με έναν τρόπο. Προσοχή σε μετακινήσεις και χρο-
νοδιαγράμματα ταξιδιών. Όμως, την ίδια μέρα ο 
Δίας, ο πλανήτης της τύχης αλλάζει θέση και περνά 
απέναντι σου στον Κριό αρχικά ως 28/10, επηρεά-
ζοντας κυρίως το 1ο δεκαήμερο σ’ αυτή τη φάση, 
ευνοώντας σε τα μάλα σε προσωπική ζωή και συ-
νεργασίες. Φλερτ, νέες γνωριμίες, έρωτες, αλλά 
και επισημοποιήσεις σχέσεων είναι μερικά από τα 
«δώρα» του Δία. Αν πάλι έψαχνες τρόπο να λήξεις 
μια τελειωμένη κατάσταση, θα μπορέσεις ίσως να 
προχωρήσεις σε ένα «βελούδινο διαζύγιο». 
 
ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Από αυτή την εβδομάδα, και συγκεκριμένα από 
την Τετάρτη, ο Ερμής στους Διδύμους γυρίζει α-
νάδρομος, εφιστώντας την προσοχή σου σε ζητή-
ματα οικονομικών. Θα μπεις στη διαδικασία να ξα-
νακοιτάξεις τα κοινά οικονομικά με τον σύντροφό 
σου, κληρονομικά, χρέη, φορολογικά, διατροφές 
κ.λπ., ωστόσο μπορεί να δημιουργηθούν προ-
βλήματα και καθυστερήσεις, ενώ σίγουρα δεν 
είναι περίοδος μέχρι τις 4/6 για να υπογράψεις 
νέα συμβόλαια ή συμφωνίες. Αντίθετα μπορείς 
να επαναδιαπραγματευτείς τους όρους μιας ήδη 
υπάρχουσας συμφωνίας, ενώ μερικοί θα έχουν 
και επιστροφές χρημάτων που τους οφείλονταν. 
«Επιστροφές» όμως ίσως υπάρξουν για ορισμέ-
νους και από το ερωτικό σου παρελθόν, αναστα-
τώνοντας σε με έναν τρόπο, ενώ γενικά θα έχεις 
μια πιο κυκλοθυμική ψυχολογία. Την ίδια μέρα ο 
Δίας εισέρχεται στον Κριό ως 28/10, φέρνοντας 
περισσότερη δουλειά αλλά και θετικές εξελίξεις 
στα εργασιακά, όπως μια νέα πρόταση, αλλαγές 
σε επίπεδο πόστου και αρμοδιοτήτων που σου 
ταιριάζουν καλύτερα, μια βελτίωση στις σχέσεις 
με συνεργάτες, υπαλλήλους, προϊσταμένους ή 
πελάτες αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, κα-
θώς επίσης και μια βοήθεια σε ένα θέμα υγείας. 
Την Κυριακή με το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου θα 
υπάρχει αρκετή πίεση αλλά και μια αίσθηση περι-
ορισμού μέσα σε προσωπικές σχέσεις.
 
ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Με τον Ερμή να γυρνά την Τετάρτη ανάδρομος απέ-
ναντί σου στους Διδύμους η υπομονή θα σου φανεί 
ιδιαίτερα χρήσιμη στην καθημερινότητά σου, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσεις όλα τα «εκνευριστικά» 
που φέρνει μια τέτοια διέλευση. Τα «μπερδέματα» 
εντοπίζονται κυρίως στο πλαίσιο των προσωπι-
κών σχέσεων, των πάρε-δώσε με δικηγόρους, λο-
γιστές και ειδήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, αφού 
η συνεννόηση «πάει περίπατο», κάνοντας σε να 
απορείς αν είσαι εσύ τελικά ο «βλαξ» ή όλοι οι υ-
πόλοιποι. Και μολονότι το «χαλασμένο τηλέφωνο» 
μπορεί να είχε πλάκα ως παιδικό παιχνίδι, τώρα 
δεν βρίσκεις κανένα «γούστο» προσπαθώντας να 
επικοινωνήσεις για τα αυτονόητα. Νέα σχέδια και 
υπογραφές καλύτερα άσ’ τα για μετά τις 4/6, ενώ 
έχε υπόψη σου πως μπορεί να παίξουν ερωτικές 
επιστροφές ή προτάσεις από παλιούς συνεργάτες. 
«Μη σκας» όμως, γιατί την ίδια μέρα ο κυβερνήτης 
σου Δίας περνά στον φιλικό Κριό ως 28/10, ενισχύ-
οντας την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία σου, 
βοηθώντας σε να εκφράσεις τη δημιουργικότητα 
σου, να ασχοληθείς με ό,τι σε κάνει χαρούμενο, δι-
ασκεδάζοντας με κέφι στις καλοκαιρινές σου δι-
ακοπές. Ένας νέος έρωτας είναι πολύ πιθανό να 
προκύψει αυτό το διάστημα, που είναι παράλληλα 
σούπερ για τη γονιμότητα σου, σε περίπτωση που 
θέλεις να αποκτήσεις έναν απόγονο.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Did anybody say «stress»? Oh, yes indeed, αφού 
από την Τετάρτη ο «ρυθμιστής» της καθημερινό-
τητας, ο Ερμής, γυρνά σε φαινομενικά ανάδρομη 
πορεία στους Διδύμους, «διανθίζοντας» τη ζωή 
σου με τα γνωστά χαριτωμένα του «τσαλιμάκια». 
«Ζορίζεσαι» να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει 
στη δουλειά, όντας κυριολεκτικά «στο χάσιμο» 
sometimes, με το μυαλό σου να μη θέλει να συ-
γκεντρωθεί στα πρακτικά ή να «σκαλώνει» στο 
πως να επικοινωνήσει με συνεργάτες, υπαλλή-
λους, συναδέλφους, πελάτες, προϊσταμένους, με 
την ασυνεννοησία να βγάζει και εκνευρισμό. Ίσως 
πάλι να έχεις διλήμματα ως προς την κατεύθυνση 
που πρέπει να ακολουθήσεις από δω και κάτω, 
ωστόσο συμπεράσματα μάλλον δεν πρόκειται 
να βγάλεις πριν τις 4/6. Ακόμα, η υγεία σου και η 
γενικότερη φροντίδα του εαυτού σου θέλουν μια 
σοβαρή αλλαγή «προσέγγισης». Την ίδια μέρα ο 
Δίας περνά στον Κριό ως 28/10, φέρνοντας εύ-
νοια σε θέματα αγοραπωλησίας ακινήτων, αλλά 
και εξελίξεις σε προσωπικό και οικογενειακό επί-
πεδο, όπως μια συγκατοίκηση με το αμόρε, μια 
μετακόμιση ή την επέκταση της οικογένειας σου, 
καλωσορίζοντας τώρα ένα νέο μέλος, δηλαδή 
hello baby boom! Το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου 
την Κυριακή μπορεί να ξυπνήσει τις ανασφάλειες 
σου στα οικονομικά και τα ερωτικά.
 
ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Εβδομάδα ανάδρομου Ερμή αυτή που ξεκινά, κα-
θώς ήδη από τη Δευτέρα γίνεται στάσιμος στους 
Διδύμους, για να γυρίσει και «με τη βούλα» σε ανά-
δρομή πορεία την Τετάρτη, «μουρνταρεύοντας» 
την επικοινωνία με τον σύντροφο, τους φίλους, 
τα παιδιά, τους συνεργάτες και πάει λέγοντας μέ-
σα στην καθημερινότητα, αν και εσύ δεν θα «ζο-
ριστείς» τόσο όσο άλλα ζώδια. Παρά ταύτα, θα 
μπεις σε μια διαδικασία «επαναξιολόγησης» της 
προσωπικής σου ζωής, του αν και κατά ποσόν αυτή 
σε καλύπτει, «τεστάροντας» ίσως την ετοιμότητα 
και την προθυμία του συντρόφου σου να αντιλη-
φθεί και τις δικές σου ανάγκες, πράγμα που φυσικά 
μπορεί να βγάλει και παρεξηγήσεις μεταξύ σας. Αν 
επομένως δεν θέλεις να τα «σπάσετε», πρόσεξε 
λίγο παραπάνω το πώς εκφράζεσαι. Η περίοδος 
μέχρι τις 4/6 είναι ωστόσο ευνοϊκή για επανασυν-
δέσεις με πρώην αλλά και για δεύτερες ευκαιρίες 
σε σχέσεις που έχουν ακόμα «ζουμί». Την ίδια μέρα 
ο ευεργέτης Δίας εισέρχεται στον Κριό ως 28/10, 
φέρνοντας βοήθειες σε σπουδές («με το δεξί» τα 
Υδροχοάκια στις Πανελλήνιες!), σε σχέδια για τα 
επαγγελματικά, στο φλερτ και στις νέες γνωριμίες, 
αλλά και στα ταξίδια (το καλοκαιράκι θα σου σκάσει 
περισσότερα «χαμόγελα»). Το τετράγωνο Ήλιου-
Κρόνου όμως την Κυριακή «σκοτεινιάζει» κάπως 
τη διάθεση, φέρνοντας ενδεχομένως πίεση και δυ-
σκολίες σε προσωπικά και οικογενειακά θέματα.
 
ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Και να που ήρθε η ώρα ο Ερμής να γυρίσει ανάδρο-
μος στους Διδύμους και τον 4ο οίκο σου από την 
Τετάρτη, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου στα του 
οίκου και της οικογενείας σου, «αναμοχλεύοντας» 
σε αρκετά σε επίπεδο ψυχολογίας, αφού θα θέλεις 
μεν να περιορίσεις περιττές επαφές στο μίνιμουμ, 
«ταξιδεύοντας» ασυναίσθητα νοητικά στο παρελ-
θόν, όμως «the hustle and the bustle» of your daily 
life μπορεί να μη σ’ αφήνει στην ησυχία σου. Η επι-
κοινωνία με άτομα που συμβιώνεις, με συγγενείς 
και συνεργάτες μπορεί εύκολα να βγάλει εκνευρι-
σμό, αφήνοντας σου την αίσθηση ότι «εμένα κα-
νείς δε με καταλαβαίνει» που ωστόσο δεν θα είναι 
ακριβώς accurate, οπότε καλύτερα να αποφύγεις 
το «τρυπάκι» του να παίρνεις τα πάντα προσωπικά. 
Επιστροφές από το ερωτικό σου παρελθόν είναι 
μέσα στο παιχνίδι, είτε για να «αναστήσουν» μια 
κατάσταση, είτε για να δώσουν ένα οριστικό τέλος 
που σε «ξαλαφρώνει» συναισθηματικά. Την ίδια μέ-
ρα ο Δίας εγκαταλείπει το ζώδιο σου και προχωρά 
«δοκιμαστικά» στον Κριό ως 28/10. Από τη νέα του 
θέση, που επηρεάζει κυρίως το 1ο δεκαήμερο, θα 
σε ευνοήσει σε ζητήματα αγοραπωλησιών, χρη-
ματοδοτήσεων, αύξησης του εισοδήματός σου 
μέσω μιας νέας δουλειάς κ.λπ., βοηθώντας σε να 
γυρίσεις λίγο την «τύχη» σου. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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ΣΠΗΛΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

07.00 - 08.00

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΓΙΟΒΑΝΝΑ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12.00-14.00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18.00-20.00

ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

22.00-00.00

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΕΝΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

10.00-12.00

ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

16.00-18.00

ΣΠΥΡΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

20.00-22.00

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΝΔΟΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

14.00-16.00
Το soundtrack της π

όλ
η

ς
ununu

d ς πό




	ATHV_1205_001_CMYK
	ATHV_1205_002_CMYK
	ATHV_1205_003_CMYK
	ATHV_1205_004_CMYK
	ATHV_1205_005_CMYK
	ATHV_1205_006_CMYK
	ATHV_1205_007_CMYK
	ATHV_1205_008_CMYK
	ATHV_1205_009_CMYK
	ATHV_1205_010_CMYK
	ATHV_1205_011_CMYK
	ATHV_1205_012_CMYK
	ATHV_1205_013_CMYK
	ATHV_1205_014_CMYK
	ATHV_1205_015_CMYK
	ATHV_1205_016_CMYK
	ATHV_1205_017_CMYK
	ATHV_1205_018_CMYK
	ATHV_1205_019_CMYK
	ATHV_1205_020_CMYK
	ATHV_1205_021_CMYK
	ATHV_1205_022_CMYK
	ATHV_1205_023_CMYK
	ATHV_1205_024_CMYK
	ATHV_1205_025_CMYK
	ATHV_1205_026_CMYK
	ATHV_1205_027_CMYK
	ATHV_1205_028_CMYK
	ATHV_1205_029_CMYK
	ATHV_1205_030_CMYK
	ATHV_1205_031_CMYK
	ATHV_1205_032_CMYK
	ATHV_1205_033_CMYK
	ATHV_1205_034_CMYK
	ATHV_1205_035_CMYK
	ATHV_1205_036_CMYK
	ATHV_1205_037_CMYK
	ATHV_1205_038_CMYK
	ATHV_1205_039_CMYK
	ATHV_1205_040_CMYK
	ATHV_1205_041_CMYK
	ATHV_1205_042_CMYK
	ATHV_1205_043_CMYK
	ATHV_1205_044_CMYK
	ATHV_1205_045_CMYK
	ATHV_1205_046_CMYK
	ATHV_1205_047_CMYK
	ATHV_1205_048_CMYK
	ATHV_1205_049_CMYK
	ATHV_1205_050_CMYK
	ATHV_1205_051_CMYK
	ATHV_1205_052_CMYK
	ATHV_1205_053_CMYK
	ATHV_1205_054_CMYK
	ATHV_1205_055_CMYK
	ATHV_1205_056_CMYK
	ATHV_1205_057_CMYK
	ATHV_1205_058_CMYK
	ATHV_1205_059_CMYK
	ATHV_1205_060_CMYK
	ATHV_1205_061_CMYK
	ATHV_1205_062_CMYK
	ATHV_1205_063_CMYK
	ATHV_1205_064_CMYK
	ATHV_1205_065_CMYK
	ATHV_1205_066_CMYK
	ATHV_1205_067_CMYK_New
	ATHV_1205_068_CMYK
	ATHV_1205_069_CMYK
	ATHV_1205_070_CMYK
	ATHV_1205_071_CMYK
	ATHV_1205_072_CMYK
	ATHV_1205_073_CMYK
	ATHV_1205_074_CMYK_New
	ATHV_1205_075_CMYK
	ATHV_1205_076_CMYK
	ATHV_1205_077_CMYK
	ATHV_1205_078_CMYK
	ATHV_1205_079_CMYK
	ATHV_1205_080_CMYK

