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EDITO
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Όταν µιλάµε για τη Γαλλία συνήθως προβάλλουµε τους εαυ-

τούς µας, τη δική µας κοινωνία. Είναι ανθρώπινο αλλά δεν 
είναι πάντα σωστό. Το γαλλικό σύστηµα είναι διαφορετικό, 
αποκτούν µεγάλη σηµασία οι προσωπικότητες των υποψη-
φίων. Άλλωστε όταν 4 υποψήφιοι κυµαίνονται από το 23 ως 
το 19%, όλα κινούνται στο χώρο και του τυχαίου. ∆ύσκολο 
να βγάλεις συµπεράσµατα. 
Το ότι η κεντροδεξιά δεν µπαίνει στο δεύτερο γύρο σηµαίνει 

ότι είναι σε πτώση; Όπως έλεγαν για τη σοσιαλδηµοκρατία 
ότι τελείωσε ο ιστορικός της ρόλος; Ότι στους 5 υποψήφιους 
οι 3 είναι πρώην σοσιαλιστές υπουργοί και κατά πάσα πιθα-
νότητα ένας από αυτούς θα διαδεχτεί τον Ολάντ στην προ-
εδρία, σηµαίνει µήπως καµιά κυριαρχία της κεντροαριστε-
ράς; Σαχλαµάρες, ο καθένας διαβάζει ό,τι θέλει να διαβάσει. 
∆εν έχει τόση σηµασία τελικά η καταγωγή, η προϊστορία, 
η ηλικία, όσο η στάση. Οι ξεκάθαρες απόψεις, ακόµα κι αν 
δεν είναι βολικές. Όταν όλοι, ακόµα και η Λεπέν που πα-
ραιτείται ψεύτικα από το κόµµα της, προσποιούνται τους 
«αντισυστηµικούς», ο Μακρόν κερδίζει γιατί εκφράζει την 
ανανέωση. 
Το πραγµατικό γεγονός είναι ότι το 45% των Γάλλων ψηφίζει 
πια αντιευρωπαϊκά, αναζητάει τις λύσεις στο παρελθόν, 
φοβάται το µέλλον. Αποδέχεται αντικοινοβουλευτικές και 
αυταρχικές οδούς που του υπόσχονται φτηνοί δηµαγω-
γοί. Προσωρινά µοιάζει να αποµακρύνθηκε η χειρότερη 
εξέλιξη. Αλλά η γαλλική κοινωνία είναι σε χρόνια κρίση. 
Και χωρίς µνηµόνια και χωρίς λιτότητα. Επί χρόνια ζει µε 
ελλείµµατα, µε συνεχώς διευρυνόµενο χρέος. Παρ’ όλα 
αυτά είναι «θυµωµένη», κατηγορεί το «σύστηµα», και ψη-
φίζει αυτούς που της υπόσχονται την επιστροφή σε ένα 
ακόµα πιο παλιό «σύστηµα». Σε έναν κρατισµό που βολικά 
θα µοιράζει δουλειές και συντάξεις, σε αυταρχικές ηµιδη-
µοκρατίες που θα λύνουν µε απλοϊκές λύσεις τα σύνθετα 
προβλήµατα της εποχής µε «πυγµή». Οι κοινωνίες πα-
θαίνουν και µαθαίνουν, όπως οδυνηρά µαθαίνουµε εµείς 
στην Ελλάδα. Οι εχθροί της Ευρώπης, η Ρωσία του Πούτιν, 
η Αµερική του Τραµπ, βρίσκουν εύκολα τους «χρήσιµους 
ηλίθιους» για να υπονοµεύσουν και να κατεδαφίσουν την 
πιο προοδευτική ένωση λαών που υπάρχει αυτή τη στιγµή 
στον πλανήτη. Φοβισµένοι µπροστά στις κοσµογονικές 
αλλαγές της τεχνολογικής επανάστασης στη ζωή τους, οι 
λαοί της δύσης γίνονται εύκολα θύµατα της δηµαγωγίας 
που, µε το πρόσχηµα «υπάρχει ένας καλύτερος κόσµος», 
προετοιµάζει τον χειρότερο. Είναι αδιανόητο πως οι σύγ-
χρονοι, µορφωµένοι άνθρωποι του 21ου αιώνα πείθονται 
από απίθανους, ανερµάτιστους, αγράµµατους δηµαγωγούς. 
Είναι όµως δυνατόν γιατί η ανάγκη να βρεις έναν ένοχο για 
τις δυσκολίες, να ανακουφιστείς µε ψεύτικες υποσχέσεις, 
είναι ισχυρότερη από τον ορθολογισµό. Οι σηµερινές κοι-
νωνίες είναι διχασµένες. Ανοιχτά συστήµατα από τη µία 
και προστατευτισµός, σύνορα, φόβος. Είναι ανθρώπινο να 
κοιτάς στο παρελθόν, όταν φοβάσαι. Αλλά δεν είναι λύση. 
Όσο κι αν το άλµα στο µέλλον φοβίζει, δεν υπάρχει άλλος 
δρόµος. Ο άλλος είναι παρακµή, στασιµότητα, σταδιακή 
φτωχοποίηση, όπως συµβαίνει στην Ελλάδα που αρνείται 
να αλλάξει. 
Οι κοινωνίες της δύσης θα βγουν από την κρίση µόνο αν κά-
ποιοι, οποιοιδήποτε Μακρόν, καταφέρουν να τις οδηγή-
σουν στην πρόοδο. Μέχρι τότε θα κρέµεται η τύχη τους συ-
νεχώς από µια λάθος απόφαση. Φαύλος κύκλος: Έτσι όπως 
ψηφίζουν οι κοινωνίες δεν λύνουν τα προβλήµατά τους και 
επειδή δεν λύνονται τα προβλήµατα, ψηφίζουν λαϊκιστές. 
Όταν ο Αµόν ανακοίνωσε τις προεκλογικές του θέσεις, µου 
φάνηκε αστείο. Σύνταξη στα 62, δουλειά 32 ώρες τη βδο-
µάδα, 750 ευρώ ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα σε όλους. 
Αυτό δεν ήταν πολιτικό πρόγραµµα, ήταν το «καλύτερα 
πλούσιος και υγιής, παρά φτωχός και άρρωστος». Οι πο-

λιτικοί αναλυτές έγραφαν «στροφή προς τα αριστερά» του 
σοσιαλιστικού κόµµατος. Όπως στροφή προς τα αριστερά 
έκανε και το αγγλικό κόµµα και η Μέι προκήρυξε εκλογές, 
αφού ο Κόρµπιν οδηγεί τους Εργατικούς στα ποσοστά του 
Αµόν. Η επιστροφή στο παρελθόν δεν είναι αριστερή, είναι 
συντηρητική, και όταν είναι καταφανώς ψεύτικη και απα-
τηλή αποτελεί λαϊκισµό χειρίστου είδους και δηµαγωγία. 
Σε αυτά είναι καλύτεροι οι ορίτζιναλ λαϊκιστές, ο Μελανσόν 
κερδίζει τον Αµόν γιατί µπορεί να υπόσχεται ανενδοίαστα 
όσα προγράµµατα Θεσσαλονίκης τραβάει η καρδιά σου. 
Κατώτατος µισθός 2.500 και σύνταξη στα 60. Τσάµπα είναι. 
Λες και θα τα κάνει; 
∆εν κάνει καµία εντύπωση η πριµοδότηση του Μελανσόν 
προς τη Μαρίν Λεπέν. Αντιθέτως είναι αναµενόµενη. Στο 
χώρο του εθνολαϊκισµού, οι οσµώσεις αυτές έχουν πραγµα-
τοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό. Απλώς όταν γίνονται τόσο α-
προκάλυπτα, είναι και πιο αποκαλυπτικές. Πούτιν, Τσάβες, 
αναζητούν τους εκλεκτούς για χορηγία στη βάση του αντι-
ευρωπαϊσµού, όχι στις αποχρώσεις. Άλλωστε πόσο βαθιά 
πρέπει να πας για να βρεις αυτές τις «αποχρώσεις»; Είναι 
το περιβόητο «Ερώτηµα του ταξί». Που µπαίνεις µέσα και 
στα 5 λεπτά λες, ωχ χρυσαυγίτης µού έτυχε. Μετά αλλάζεις 
γνώµη, µπα, Εξάρχεια αναρχοαυτόνοµος, όχι ψεκασµένος, 
µπα, µε δραχµή αµέσως καλύτερα, όχι Σώρρας, Ζωή, πρέπει 
να φτάσεις στους «Εβραίους» για να καταλάβεις τελικά. 
Τι είσαι, ρε φίλε ταξιτζή; Αντισυστηµικός. Στις δηµοσκο-
πήσεις οι «µετακινήσεις» από το ένα άκρο στο άλλο είναι 
κατευθείαν, χωρίς σταθµό. 
Φταίει το πολιτικό σύστηµα εντάξει, το πολιτικό προσωπικό 
που έχει µείνει πολύ πιο πίσω από την ανάπτυξη των παρα-
γωγικών µέσων, αλλά να πούµε και κάτι για την κοινωνία 
που έχουµε φτιάξει. Υπερενηµερωµένες κοινωνίες, πλην 
αγράµµατες, χαµένες σε ωκεανούς σκουπιδιών, χωρίς κα-
νένα φίλτρο από αυτά που είχαµε στο παρελθόν, όλα είναι 
ισότιµα, όλα µεταδίδονται χωρίς κανέναν έλεγχο. Τα παρα-
τράγουδα έγιναν mainstream. 
Ο Μακρόν νίκησε γιατί πρότεινε µια θετική διέξοδο, όχι α-
µυντική. Μιλούσε για δυναµισµό και µέλλον, όχι για φόβο 
και άµυνες οπισθοφυλακής του κρατισµού. Ο Αµόν πήρε 
6% όσο και το Πασόκ, γιατί η επιλογή του σοσιαλιστικού 
κόµµατος έπασχε από το ίδιο πρόβληµα που έχει και η ελ-
ληνική κεντροαριστερά: ∆εν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της 
απέναντι στο λαϊκισµό. Όταν µιλάς «αριστερά» και το «αρι-
στερά» σηµαίνει παρελθόν, υποσχέσεις, δηµαγωγίες, τότε 
κερδίζει ο λαϊκισµός. Ο Αµόν καταλήγει µικρή συµπλη-
ρωµατική δύναµη του λαϊκισµού. Ο Μακρόν αντίθετα ήταν 
µια καινούργια εκδοχή ανανέωσης της παράταξης. Μετά τις 
εκλογές, όµως, ο Αµόν έβαλε τα πράγµατα στη θέση τους: 
Ο Μακρόν είναι αντίπαλος αλλά η άλλη είναι εχθρός της 
δηµοκρατίας. Όπως τα έβαλε και το γαλλικό κοµµουνι-
στικό κόµµα: Οφείλουµε να αναλάβουµε τις ευθύνες µας, 
Μακρόν. Με τη δηµοκρατία δεν παίζουµε. Αυτό δεν θα το 
καταλάβουν πια αυτοί που µιλάνε για «ναζιστική Ευρώπη», 
«ακραίο κέντρο», «νεοφιλελεύθερες Σκύλες», «ευρωπαϊκή 
δικτατορία». Έχουν περάσει στην άλλη πλευρά. 
Η ∆ύση αντιµετωπίζει τα προβλήµατά της σε δύσκολες συν-
θήκες. Όλα ευνοούν τη δηµαγωγία. Η ισλαµική τροµοκρα-
τία, η παγκοσµιοποίηση, η ραγδαία αντικατάσταση οικο-
νοµικού µοντέλου. Οι προοδευτικές φωνές της Ευρώπης 
και της δηµοκρατίας δεν µπορεί να είναι υποτονικές, ούτε 
επαµφοτερίζουσες, απέναντι στον επιθετικό λαϊκισµό, α-
πέναντι στους εχθρούς της Ευρώπης, απέναντι στην τρο-
µοκρατία. ∆εν υπάρχει «κατευνασµός» των εχθρών της 
δηµοκρατίας. Ακόµα και οι «χαµένοι» στη Γαλλία έδειξαν 
τι σηµαίνει αυτό: Πρέπει να αναλάβουµε τις ευθύνες µας. 
Υπάρχουν οι αντίπαλοί µας και υπάρχουν οι εχθροί της δη-
µοκρατίας. A
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-∆ηµήτρης Φύσσας 

…Μόλις γυρίσουν ξαναρχίζει πά-
λι η καρύδα και το ρύζι και µετά 
θα λακίσουν για καλοκαιρινές 
διακοπές. Βάλε τώρα φόρους, 
πρόστιµα, ένφιες και ό,τι άλλη 
µαλακία σκέφτονται για να µας 

αρµέγουν τα λαµόγια και το λου-
κέτο έρχεται σε λέω, έρχεται!…

«Και ποια είσαι συ, 
µωρέ, που µου θες 

και παϊδάκια;»
(·åùçÀòé ëáùçáäÝúåé ôï âòÀäù 

ôè÷ °îÀóôáóè÷, £èóåÝï)

Ανταπόκριση από Θεσσαλονίκη:
Συζητάνε έξω, στο πεζοδρόµιο της 
Προξένου Κοροµηλά, ο ιδιοκτήτης 
ενός ροκ µπαρ και ο διπλανός του 

που έχει εστιατόριο:
«Μεγάλε, σε λέω. Τα πράγµατα δεν 
πάνε καλά, Ελβετία γίναµε. Από τότε 

που ξεκίνησε το ρηµάδι το Σαρβάιβορ, 
µετά τις 9 αδειάζει η πόλη και τρέχουν 
όλα τα γίδια στα µαντριά για να το πα-
ρακολουθήσουν. Μετά σου έρχεται το 

Πάσχα, κάνουν ντου στα χωριά τους για 
να γιορτάσουν την Ανάσταση…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

°THENS
VOICES

★  ¸  ° £ ¸ Á °  » ¹ ¤ ° ¶ ¹  º ¹  ¶ » ¶ ¹ ª  ° º Ã Ë » ¶  ★

Στο Λιµενικό του Πειραιά κάποιοι 
φωνάζουν και µαλώνουν 

για κάποια φορτία.
-Θα το αφήσεις έξω;; Και πότε θα το 

πάρεις, ρε;
-Μετά το Μεγάλο Σάββατο.

-Και τι είµαστε, ρε, να αφήσουµε το 
φορτίο το αλάτι έξω, Μεγάλη Παρα-

σκευή; Τίποτα αντίχριστοι;;

(»åçÀìè ÆåôÀòôè íåóèíÛòé, ¦åéòáéÀ÷)

Κοπέλα τραβάει βίντεο µε το κινητό 
της το άγηµα του Επιτάφιου της Μη-
τρόπολης. Από πίσω, ένας φίλος της 

δίνει σκηνοθετικές οδηγίες:
«Τους ναύτες τράβα...»

(µòÀäù »åçÀìè÷ ¦áòáóëåùÜ÷, 
ïäÞ÷ »èôòïðÞìåö÷, ªàîôáçíá)

ªÆ¶¼°ÁÃª ºÃÄºÃ¤¸ª
Επιµέλεια:  Ελίζα Συναδινού

 
Πού ήταν το πρώτο διαµέρισµά 

σας στην Αθήνα;
Το πατρικό µου, στην Πλατεία Αµερικής, δίπλα 

στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. 

Τώρα πού µένετε; Για ποιο λόγο διαλέξατε
 αυτή τη γειτονιά;

Στη Φωκίωνος Νέγρη. Για τρεις λόγους: Πρώ-
τον, είµαι κοντά στο πατρικό µου. ∆εύτερον, 

µε γοητεύει η αύρα της περιοχής, από τα καφέ 
της πέρασαν κάποτε τεράστια ονόµατα του 

πνεύµατος. Τρίτον, εδώ είµαι αυτάρκης, υπάρ-
χουν τα πάντα γύρω. 

Σε ποιο µέρος τρώτε καλό σπιτικό φαγητό; 
Στις «Μεζεδοµαχίες» του φίλου µου του Αντώ-

νη, πάνω στη Φωκίωνος. 

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο;
Η καταγωγή του. Πιστεύω ότι οι πραγµατικοί, 
βέροι Αθηναίοι έχουν άλλη οπτική σε σχέση 

µε την πόλη και τους γύρω. 

Ένα αγαπηµένο σας στέκι; 
Τους θερινούς µήνες, ο κινηµατογράφος Τρια-

νόν, στην Κορδιγκτώνος. 

Μια κρυφή γωνιά στην Αθήνα; 
Τίποτα δεν µένει κρυφό σε µια µεγαλούπολη!

 

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός σας φόβος;
∆εν είναι πια φόβος, είναι πραγµατικότητα. Ότι 

η Αθήνα έχει καταστραφεί, ότι γειτονιές που 
ήταν κάποτε υπέροχες έχουν υποβιβαστεί 

–κατά τη γνώµη µου επίτηδες–, τα πωλητήρια 
σε µεγάλα µαγαζιά στην Πατησίων.

Τι σας λείπει από την Αθήνα των παιδικών 
σας χρόνων;

Η ανεµελιά, η ευγένεια, οι χωµατόδροµοι.
 

Αγαπηµένη αθηναϊκή βόλτα;
Σίγουρα η Ακρόπολη και τα πέριξ.

 
Τρία πράγµατα που θα έκαναν την Αθήνα 

καλύτερη;
Ποδηλατόδροµοι, πράσινο, parking. 

Και τρία πράγµατα που χωρίς αυτά 
δεν θα την αντέχατε...

Την Ακρόπολη, τη φυσική της οµορφιά (εξαι-
ρώντας την κακή πολεοδοµία), τα ελάχιστα 

πια υπέροχα νεοκλασικά.

 Η πιο ενοχλητική συνήθεια των Αθηναίων;

Η αδιαφορία του ενός για τον άλλο.

Μια απρόσµενη ιστορία στην Αθήνα; 
Η ίδια η Αθήνα είναι µια απρόσµενη ιστορία.

Ο Στ. Κορκολής αυτή την περίοδο πραγµα-
τοποιεί συναυλίες µε έργα του Μίκη Θεο-
δωράκη σε όλη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, 

βρίσκεται στο στούντιο ηχογραφώντας την 
καινούργια του δουλειά η οποία θα ολοκλη-

ρωθεί τους προσεχείς µήνες.  

°£¸Á°ID

ΤΟ ΕΦΕ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Ανοιγοκλήστε τα µάτια και θα ’ναι Μάιος.

Η ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Φλούο πορτοκαλί ηλιοβασίλεµα 
στο Κέντρο και πληµµυρισµένη η Βούλα 

από βροχή. Όλα µέσα σε µισή ώρα.

DOCUMENTA 14
Είναι ένα από τα πιο εξωστρεφή και 

επιτυχηµένα εικαστικά γεγονότα της πόλης. 
Απλωµένη παντού, κάνει τους επισκέπτες 
να βολτάρουν στην πόλη και να επιλέγουν 

τις διαδροµές τους. Στο Κολωνάκι είδα 
ξένους που είχα να δω από το 2004. 

ΣΤΑΘΗΣ ΨΑΛΤΗΣ
Το πραγµατικό φινάλε των 80s.

ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Οι «∆ενδρίτες», το βραβευµένο 

µε το ευρωπαϊκό βραβείο λογοτεχνίας, υπέ-
ροχο βιβλίο της είναι ήδη sold out 

στα βιβλιοπωλεία (εκδ. Πατάκη).

ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟ
-Βάλε µια µπίρα.
-Μύθο ή Κάιζερ;

-Μισή-µισή
(@Nick Zarago)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΖΕΙ
Είναι η εποχή που για να δώσεις 
µια παραγγελία καφέ µιλάς µισή ώρα 
για να τον περιγράψεις.

ΦΟΡΟΥΜ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 
ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ
Μια και ξεµπερδέψαµε µε τους σύγχρονους.

ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Τρώµε ό,τι τρώνε και στο Survivor.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΒΙΣΣΗΣ
Επιτέλους, θα µπορούµε να αγοράζουµε 
πόµολα ανενόχλητοι.

ΕΛΕΟΣ
Επιστρέφουν και οι Μπαναναράµα!

ΙNSTAGRAMER
Πάνε παραλία από Απρίλη µήνα αψηφώντας 
το κρύο. Τι είναι µια πνευµονία µπροστά σε 
200 likes;

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Κάντε µια συντήρηση στα αυτόµατα 
συστήµατα για να αρχίσουν να ποτίζονται τα 
παρτέρια. Με τις πρώτες ζέστες 
τα µισά φυτά µάς άφησαν χρόνους. 

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΤΑ ΤΖΑΜΠΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

…και µετά µας βλέπω εµάς στον 
Άγιο ∆οµίνικο να κυνηγάµε τον 
Τούρκο τον παραγωγό που µας 

έκλεισε τα σπίτια και τα µαγαζιά, 
σε λέω!»

(»åçÀìè ¢åùôÛòá, âòÀäù)

»»» Για τρέξιµο στο Ζάππειο 
Εντελώς δωρεάν προπονήσεις όλη 
την εβδοµάδα. Αφετηρία το Runbase 
της adidas στο Κουκάκι και τρέξιµο στη 
∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου ή το Ζάππειο 
µε όλη την οµάδα και τους coaches. 
Αργά-µέτρια-γρήγορα, προπονήσεις για 
κάθε ρυθµό και αντοχή. adidas Runbase, 
Πετµεζά 4, 2109244073, adidas.gr/
adidasrunners, fb: adidas Runners Athens

»»» Γίνε φυτολόγος στο ΚΠΙΣΝ 
Μέσα από µια ξενάγηση στο Πάρκο 
Σταύρος Νιάρχος εξερευνήστε τη µα-
γευτική χλωρίδα του και µάθετε πώς 
να αναγνωρίζετε τα φυτά µε βάση την 
επιστήµη. Σε ένα µικρό µάθηµα βασικής 
βοτανικής και ταξινόµησης, το κοινό θα 
µάθει πώς να αναγνωρίσει τις βασικές 
οικογένειες και τα γένη των φυτών που 
θα συναντήσει στον κήπο. Επίσης, θα 
αναγνωρίσει τη βιολογία πίσω από τις 

συµπεριφορές που έχουν αναπτύξει κά-
ποια φυτά για την επιβίωσή τους στο µε-
σογειακό κλίµα. Σχεδιασµός-Υλοποίηση: 
Ίζαµπελ Σάντερς, κηπολόγος - φυτοκόµος 
29/4, 10.00, Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Λ.Συγγρού, 
2168091001, 002, 003, visitorscenter@
snfcc.org

»»» Αυτοάµυνα για γυναίκες Ένα 
σεµινάριο που έχει σκοπό να δώσει στις 
γυναίκες που θα το παρακολουθήσουν 
εύχρηστες (και ελπίζουµε αχρείαστες) 
τεχνικές αυτοάµυνας. Το σεµινάριο 
µπορούν να παρακολουθήσουν γυναί-
κες ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής 
κατάστασης, αφού έτσι κι αλλιώς ο κίν-
δυνος δεν κάνει διακρίσεις. Το σεµινά-
ριο είναι δωρεάν αλλά µε περιορισµένο 
αριθµό συµµετοχών. 29/4, 10.30-13.00. 
The Fighting Mall, Φιλικών 58, Περιστέρι. 
Πληρ. 6974552710

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο Μπενουά Παρέ. Γεννήθηκε 
στο Παρίσι το 1961. Είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδας από το 
1986. Έπειτα από τις πρώτες του σπουδές στο Παρίσι, σπούδα-
σε ζωγραφική µε δάσκαλο τον Ν. Κεσσανλή και χαρακτική µε 
τον Θ. Εξαρχόπουλο στην ΑΣΚΤ Αθηνών (1987-1992), από την 
οποία και αποφοίτησε µε άριστα (30/30). Πέραν της ζωγραφι-
κής, έχει επίσης ασχοληθεί µε διαφήµιση, γραφιστική, σκηνικά 
θεάτρου, τοιχογραφίες, βυζαντινή τέχνη, πορτρέτα κ.α.



την άλλη άκρη της πόλης, μετά τη 

δουλειά και καθώς νυχτώνει, μια γλυ-

κυτάτη νέα κοπέλα προχωρεί κατά 

μήκος τού δρόμου με τα μαγαζιά. Οι 

κράχτες τα ρομπότ, στέκονται μπροστά στις 

πόρτες τών καταστημάτων και παντού ανα-

βοσβήνουν πολύχρωμα φώτα και λέηζερ 

που χορεύουν. Η νέα κοπέλα είναι ξανθιά, 

με τα μαλλιά της μαζεμένα γύρω στο λαιμό 

και μετά να χύνουνται στους ώμους. Ξανθιά, 

ροδοκόκκινη, γεμάτη φρεσκάδα, σταματάει 

σε εξώπορτα και βγάζει τα κλειδιά της. 

Τώρα θα μπει στο διαμέρισμά της, θα δει-

πνήσει κάτι ελαφρό και ευχάριστο, θα δει 

κάποιο θέαμα στην οθόνη, με τσάι και μαλα-

κά σοκολατάκια. Και μετά στο κρεββάτι, με 

το βιβλιόφωνο, ευτυχής και ικανοποιημένη. 

Και σε κάπου δέκα λεπτά θα κοιμηθεί. 

Και στον ύπνο της; Βεβαίως ονειρεύεται τον 

Λατίνο Εραστή, τον μεσογειακό Αντόνιο, ένα 

σώμα μελαψό και στιλπνό σαν λαδωμένο, 

καλοδεμένο και νευρώδες, σφιχτές καμπύ-

λες, μαλλιά όχι πολύ μακριά όμως κατάμαυ-

ρα και κατσαρά, γεμάτα χείλη. Είναι σκέτο 

αρσενικό. Και... ωχ αμάν! Δεν έχει πάντα αυ-

τήν την ατέλειωτη στύση στην ξερή του;

Οι τρίχες εκεί είναι κάπως σαν κυανό α-

τσάλι, και σαν σκληρές στριφτές γουρου-

νότριχες. Και στην κορφή του βελουδένιου 

εργαλείου γυαλίζει πάντα μια μικρή στα-

γόνα λαγνεία. Όταν φοράει παντελόνια, α-

ναγκάζεται να έχει συνέχεια το αριστερό 

χέρι στην τσέπη, έτσι που να συγκρατεί το 

πράμα του. Αλλιώς όλος ο κόσμος θα το δι-

έκρινε να κουτουλάει θυμωμένο από μέσα 

απ’ το μπατζάκι. 

Μπορεί να είναι λίγο κουτός, απλοϊκός. 

Αλλά πώς μπορεί αυτό να έχει σημασία; Είναι 

ο Αντόνιο, ο Λατίνος Εραστής μεντιτερρανέ, 

ο ονειρεμένος. Και παίζει κι ένα είδος παλιο-

μοδίτικο όργανο με χορδές και ευχαριστιέ-

ται να ξαπλώνεται σε καναπέδες μαλακούς 

και να τον τρέφουν σταφύλια. Τα σταφύλια 

τού αρέσουν. «Περιστέρα μου! ... Mi amor! », 

«Ω, Αντόνιο! … Ω, Αντόνιο! ».

Ο ουρανός είναι παντοτινά ροζ στα όνειρά 

της και ονειρεύεται πολύ τον Αντόνιο και ότι 

τής το κάνει συνέχεια, μέρα νύχτα. 

Κι αυτός είμαι εγώ, ο Αντόνιο. Αλλά σκέ-

φτομαι πως δεν θα πάω στον ονειρόκοσμό 

της απόψε. Εγώ, όπως είναι και γραμμένο, 

όταν πλησιάζω τις γυναίκες τους, οι Αβησ-

συνοί κοιτάνε φοβισμένοι. Και το ίδιο και 

οι Έλληνες και οι Τούρκοι και οι Σλάβοι και 

μέχρι κι οι Αρτζεντίνοι. Όλοι, απ’ τόν πρώτο 

μέχρι και τον τελευταίο. Και δεν μου άρεσε 

καθόλου έτσι που έβγαλε τα κλειδιά της κι 

άνοιξε την πόρτα της. Είδα πολλήν σιγουριά 

και αυτοπεποίθηση. Δεν γίνεται να αφήσω 

μια κοπέλα που μ’ ονειρεύεται να πιστεύει 

ότι τής ανήκω.  A

Αντόνιο Μεντιτερρανέ
Τού Πάνου ΚουτρουμΠουση

Σ
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Μια απόλυτα 
εκκεντρική 

φιγόυρα, 
ό αρχαριός 

ζόγκλερ πόυλόυςε 
ςτόυς περαςτι-
κόυς και ςτόυς 
θαΜώνες τών 
καφε Μπαρ, 

τό θεαΜα τόυ 
εαυτόυ τόυ να 

κραταει τρια Μπα-
λακια τόυ τενις 

ςτόν αερα
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«Αφιερωμένο στη νοσταλγία της παλιάς μου φτώ-
χειας, τότε που όλα ήταν πιο λιτά και αξιοπρεπή και 
δεν είχα φάει ποτέ αστακό». 

Κλαρίσε Λισπέκτορ

Η τέχνη δεν αποσκοπεί στον εντυπωσιασμό, 

ούτε στο να παραπλανήσει προβάλλοντας κά-
τι αυθαίρετο ως άξιο λόγου. Μάλλον επικοι-
νωνεί μια πρόθεση, δείχνει προς μια κατεύ-
θυνση, εικάζει. Αυτό είναι όλο. Αν ο θεατής 
συντάσσεται με αυτή την πρόθεση, εάν θέλει 
να κινηθεί προς τα «εκεί», έχει καλώς. Σε κά-
θε περίπτωση, η τέχνη λειτουργεί με την έλξη 
και όχι την προώθηση. 
Και η ζωή, ενίοτε, την μιμείται.

Τώρα που ο street-artist της Φωκίωνος έχει 
φύγει από εκεί (που έχει εκδιωχθεί για την 
ακρίβεια) μπορώ να μιλήσω γι’ αυτόν χωρίς 
κίνδυνο να τον εκθέσω. Ήταν ζογκλέρ και η 
μορφή της τέχνης του ήταν σκανδαλωδώς λι-
τή: τρία μπαλάκια του τένις. Στον αέρα. Ταυ-
τόχρονα. Και όμως!
Στην πραγματικότητα, η τέχνη του ήταν αδι-
αχώριστη από τον ίδιο: ένα χλωμό αγόρι (δε-
κατριών;) εξαιρετικά λιγνό και ψηλό, που, για 
ώρες, επιδιδόταν στην υπαίθρια παράστασή 
του στο ίδιο πάντα σημείο στον πολυσύχναστο 
πεζόδρομο της Φωκίωνος, με υπέρμετρη ευ-
συνειδησία και, μαζί, ανάλαφρη προσήλωση. 
Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι έδειχνε 
σα να είχε βρει, προσώρας, τον σκοπό της ζω-
ής του. 

Τα ρούχα του αξίζουν μνεία, επίσης, γιατί επί 
μήνες και ασχέτως καιρού φορούσε πάντα τα 
ίδια: ριγέ κοντομάνικο μπλουζάκι και παντε-
λόνι υπερβολικά κοντό που αποκάλυπτε τα 
ισχνά καλάμια, ενισχύοντας την εντύπωση 
του αφύσικου ύψους.
Μια απόλυτα εκκεντρική φιγούρα, ο αρχάρι-
ος ζογκλέρ πουλούσε στους περαστικούς και 
στους θαμώνες των καφέ μπαρ, το θέαμα του 
εαυτού του να κρατάει τρία μπαλάκια του τέ-
νις στον αέρα. Ούτε με ιδιαίτερα καλές επιδό-
σεις, ας ειπωθεί κι αυτό, τουλάχιστον αρχικά, 
στο σπορ που είχε σκαρφιστεί για να βγάζει 
τον επιούσιο. Τις πρώτες εβδομάδες, τον πιο 
πολύ καιρό τον περνούσε τρέχοντας πίσω από 
τα μπαλάκια. Το έκανε ωστόσο με επιμέλεια, 
ατάραχος, με την αξιοπρέπειά του αλώβητη, 
για να στηθεί ξανά στη θέση του και τα λεπτά 
μπράτσα να επανεκκινήσουν τη μίμησή τους 
ενός ανεμόμυλου. 

υπήρχε, φυσικά, κάτι το ακαταμάχητο σ’ αυτό 
τον συνδυασμό άγουρης επιμονής και έλλει-
ψης επιτήδευσης. Το αποδείκνυε η τραγιά-
σκα η απιθωμένη κατάχαμα, στο ένα μέτρο, 
η οποία καθημερινά, με το πέρασμα της ώρας, 
βάραινε από τα κέρματα. Χαιρόμουν γι’ αυτό, 
χαιρόμουν που μια τέτοια αφελής γενναιότη-
τα ανταμειβόταν· ήταν μια καθόλου περιττή 
ανανέωση της πίστης μου στους ανθρώπους. 

Εκείνη την καφετιά τραγιάσκα, μια μέρα κα-
θώς περνούσα ακριβώς από δίπλα, ένας περα-
στικός την κλώτσησε κατά λάθος. Σα να μην 
έφτανε αυτό, συνέχισε τον δρόμο του χωρίς 
να το αντιληφθεί. Ο Κυπαρισσόμηλος ξέσπα-
σε εκνευρισμένος σ’ έναν χείμαρρο από δια-
μαρτυρίες που ισοδυναμούσαν, βέβαια, με «Ε, 
εσυ! Καλά, δεν βλέπεις πού πηγαίνεις;!» Ας 
διευκρινιστεί, ωστόσο, ότι το νόημά του ήταν 
κατανοητό μόνο και μόνο επειδή είχα υπάρξει 
μάρτυρας στο γεγονός. Πέρα από την ξενική 
προφορά (μάλλον αναμενόμενη) οι φθόγγοι 
του ήταν σπασμένοι κομμάτια, σχεδόν ακα-
τάληπτοι, σα να είχαν συρθεί πάνω σε γυαλιά. 
«Έλα, εντάξει, δεν έγινε τίποτα», είπα καθη-
συχαστικά βοηθώντας τον να μαζέψει τα λε-
φτά του. Εκείνος δέχτηκε αυτή τη σύμπραξη, 
αποφεύγοντας ωστόσο να κάνει οπτική επα-
φή παρά μόνο για ένα κλάσμα του δευτερο-
λέπτου. Την επόμενη στιγμή ήταν πάλι ένας 
ανθρώπινος ανεμόμυλος.
Απομακρύνθηκα με τον θαυμασμό μου για ε-
κείνον υπερδιπλασιασμένο, έχοντας συνει-
δητοποιήσει ότι ο Μοντιλιάνι ήταν και δυσλε-
κτικός. Και συνέβαλε αυτό, άραγε, στην α-
σκητική αταραξία που απέπνεε, στην ικανό-
τητά του να αφιερώνεται για ώρες στις ίδιες ε-
παναληπτικές κινήσεις; A

Ο  Μον τ ι λ ι ά νι  σ τ η Φωκ ίωνΟσ
Tου Κωνσταντίνου ΜατσουΚα
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Η Λεωφόρος Νίκης, ή καλύτερα η Παλιά 

Παραλία, φιλάει απαλά καθώς γλιστράει τοξω-

τά μέσα στο κοίλο του κόλπου της Θεσσαλο-

νίκης. Σκέφτομαι καμία φορά πως αυτό το αι-

σθαντικό θηλυκό φιλί δημιουργεί ασυνείδητα, 

περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτή την πο-

λυθρύλητη φαντασίωση της ερωτικής πόλης. 

Είναι η θάλασσα που υγραίνει και αναστατώνει 

τη ρέουσα αύρα μίας πόλης αδιάλειπτα παρού-

σας στον ιστορικό χωροχρόνο. Περισσότερο 

ίσως από οποιαδήποτε άλλη. Και είναι η πόλη 

που αγκαλιάζει ζεστά τη θάλασσα ανταποδίδο-

ντας τρυφερά. 

 

Η Παλιά Παραλία είναι το μικρό επίνειο της 

πόλης. Είναι η μεταβαλλόμενη φυσιογνωμία 

της, το κεντρικό ύφος της, η ψυχολογική της 

ταυτότητα. Η θάλασσα άλλοτε ήρεμη και ανα-

στοχαστική, και άλλοτε ταραγμένη και ανατρε-

πτική, δίνει ορίζοντα στον ουρανό και εμπνέει 

υπόγεια τη διάθεση του πολιτισμού της αστικής 

ζωης. Η πόλη και οι άνθρωποι θα μπορούσαν 

να ζουν περισσότερο στο ρυθμό της, τη γαλήνη 

ή την ένταση, και τις άπειρες ενδιάμεσες λεπτές 

αποχρώσεις. Η Παλιά Παραλία ταλαντώνεται 

διαχρονικά αμφίρροπα μεταξύ δύο εμβληματι-

κών τοποσήμων, του λιμανιού και του Λευκού 

Πύργου, σε ένα στενό μέτωπο τριών λωρίδων 

δρόμου και λίγων μέτρων πεζοδρομίου. Τόσο 

στενό που η θάλασσα φαίνεται να εισχωρεί 

στην πόλη και τα μετωπικά ψηλά κτίρια να αι-

ωρούνται σαν πλοία στο νερό. Αλλά αυτό είναι 

μόνο μία φωτογραφική ψευδαίσθηση. 

 

Η τύχη της Θεσσαλονίκης να διαθέτει θά-

λασσα είναι μία ευλογία της μοίρας. Ωστόσο η 

καθημερινότητα των ανθρώπων διαδραματί-

ζεται, ενίοτε και τραγικά, χωρίς τη ζώσα επαφή 

μαζί της. Οι συνειδήσεις παραμένουν στεγνές, 

σχεδόν  άνυδρες. Αδυνατεί η θάλασσα στην 

πραγματικότητα να διεισδύσει στη ζωή και 

κυρίως οι ψυχές να αγγίξουν το νερό, γιατί 

είναι απρόσιτη στο εσωτερικό της, και μη προ-

σπελάσιμη εύκολα ακόμη και σαν αισθητική 

απόλαυση. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί το έργο 

της Νέας Παραλίας. Όμως το κρίσιμο στοιχείο 

είναι η ζωή του ιστορικού κέντρου της πολης, 

στις ανύποπτες και αυθόρμητες στιγμές, μέσα 

στις τρύπες της καθημερινής ζωής να εσωτερι-

κεύσει τις αέναες διακυμάνσεις, τις έγχρωμες 

παραλλαγές των μικροκυματισμών. Παλλόμε-

νοι ψυχοθεραπευτικοί μικροκυματισμοί μιας 

πόλης σαν φυσικό δώρο προς τους ανθρώπους 

της. Η πεζοδρόμηση της Παλιάς Παραλίας και η 

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία, η αναζωογόνη-

ση της θαλάσσιας αίσθησης, και πολλές ακόμη 

παρεμβάσεις, επί χρόνια σε αμήχανη εκκρεμό-

τητα στοιχειώνουν πεισματικά τη συλλογική 

ανάταση και χαρά της πόλης.

Ένα φιλί για την
Παλιά Παραλία 

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Δρόμόι σαν τέχνη Ένας δρόμος κάθε φορά σαν μικρή ιστορία, αλλά και σαν μικρό εικαστικό. Ο συγκοι-
νωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, με κείμενα που ανατέμνουν το πολεοδο-
μικό και ψυχαναλυτικό αποτύπωμα αγαπημένων διαδρομών σε Θεσσαλονίκη και 

Αθήνα, και η εικαστικός Εμιλία Ξανθοπούλου, με χρώματα, σχήματα και σκιές που 
αναστοχάζονται τη φαντασιακή συνομιλία με τους δρόμους της ζωής.
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TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

(»Ûìï÷ ôïù óùììÞçïù çéá ôèî ðïéîéëïðïÝèóè ôöî ëìåéóôñî 
æéóôéëéñî °éçÝîè÷)

(17 ªË»¦¶Ä°ª»°Æ° ¶ÁÃª ºÄ¹ª¹»ÃË º°¤Ãº°¹Ä¹ÃË)

Έστω ότι ο «νεοφιλελευθερισµός» 
που εκπροσωπεί ο Μακρόν είναι η κύρια 
αιτία για την άνοδο της ακροδεξιάς στην 
Ευρώπη...
Και έστω ότι καλείσαι να επιλέξεις ανάµεσα 
στην «αιτία» για την άνοδο της ακροδεξιάς 
και την ίδια την ακροδεξιά...
Ε, όταν η βάση της ιδεολογίας σου είναι το 
«όχι στους µεσάζοντες» δεν είναι λογικό να 
επιλέξεις κατευθείαν την ακροδεξιά; 
● Γιατί λοιπόν τόσος θόρυβος επειδή κά-
ποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να στηρίξουν 
τον Μακρόν; 
 
Από τη µία όλοι φωνάζουν ότι ο 
Λιγνίτης είναι απαρχαιωµένος τρόπος για 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος...

Και από την άλλη, οι ίδιοι αντιδρούν επειδή 
προσλήφθηκαν µερικές εκατοντάδες 
αρχαιολόγοι στη ∆ΕΗ...
● ∆ηλαδή να µείνει ανεκµετάλλευτη η 
αρχαιοηλεκτρική µας κληρονοµιά;

Ψαλταρνησία: η έντονη ανάγκη κάποιου 
να δηλώσει στα social media ότι δεν έχει 
δει ποτέ ταινίες του Στάθη Ψάλτη...

Δηλαδή η Μαρίν Λεπέν παραιτήθηκε 
από το κόµµα της για να µη συνδεθεί µε 
την ακροδεξιά ρητορική του που η ίδια 

καθιέρωσε...
● Αυτό σηµαίνει να έχεις εκτίµηση στη 
νοηµοσύνη των ψηφοφόρων...

Βλέπεις ότι το κόµµα σου «τσιµπάει» 
στις δηµοσκοπήσεις...
● την ίδια στιγµή κανείς δεν αµφισβητεί τη 
θέση σου ως αρχηγού...
● ενώ διάφοροι που κατά καιρούς είχαν 
φύγει, ετοιµάζονται να επιστρέψουν στο 
κόµµα σου. Οπότε τι κάνεις; 
Απλό: διαλέγεις εκείνη ακριβώς τη στιγµή 
να τσακωθείς µε έναν ευρωβουλευτή! 
Είναι ο γνωστός ελιγµός «Mr Bean»...

Ναι, είναι οµολογουµένως συγκι-
νητική η πρόθεση µεγάλου µέρους του 
πολιτικού κόσµου να ταυτιστεί µε τον 
Εµανουέλ Μακρόν.
● Το µόνο πρόβληµα είναι ότι κανείς 
ψηφοφόρος του δεν χόρεψε στα 
Ηλύσια Πεδία, όπως χορεύουν οι 
δικοί τους ψηφοφόροι στο Σύνταγ-
µα...

Η πιο ακραία µορφή κυβερνητικής 
προβοκάτσιας εναντίον του εργατικού 
κινήµατος: Να παίρνεις τη µοναδική µέρα 
που όλοι διευκρινίζουν µε έµφαση ότι δεν 
είναι αργία αλλά απεργία και να την κάνεις 
κανονική αργία. 

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ªΣερβιτόρος στην εορτα-στική χου-ντική πρε-µιέρα 

£¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ªΣερβιτόρος στην εορτα-στική χου-ντική πρε-µιέρα 

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª ¶µ¢Ã-
»°¢°ª
Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, όταν συνα-
ντιέται µε ιεράρχες 
για να δηλώσει ότι 
δεν συναινεί στο 
διαχωρισµό Εκκλη-
σίας-Κράτους, τους 
υπενθυµίζει ότι πριν 
τις εσωκοµµατικές 
εκλογές είχε στηρίξει 
το σύµφωνο συµβίω-
σης ή τους πείθει ότι 
επρόκειτο για παραί-
σθηση;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª ¶µ¢Ã-
»°¢°ª ÁÃ 2
Το Κέντρο Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών των 
Αντιεξουσιαστών 
στα Εξάρχεια κανο-
νικά δεν θα έπρεπε 
να εξυπηρετεί και 
αστυνοµικούς µε πο-
λιτικά;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª ¶µ¢Ã-
»°¢°ª ÁÃ 3
Όσοι προτείνουν ότι 
η κυβέρνηση και η 
αντιπολίτευση στη 
Βενεζουέλα πρέπει 
«να τα βρουν µε 
διάλογο», εννοούν 
ότι ο Μαδούρο που 
έχει φυλακίσει τον 
αντίπαλό του θα συ-
σκέπτεται µαζί του 
τις ώρες του επισκε-
πτηρίου;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª ¶µ¢Ã-
»°¢°ª ÁÃ 4
Αλήθεια, τι έχει γίνει 
µε εκείνο το σχέδιο 
για τη δηµιουργία της 
Ελληνικής Εταιρίας 
∆ιαστήµατος;

£° ¶¦Ä¶¦¶ 
Á° Ë¦°ÄÌ¶¹ 
»¹° ¤¶¥¸ ¡¹°...

«Πεζογράφτης» Ο 
πεζός που περνάει 
µε χαλαρότητα από 
µια διάβαση και 
αρνείται να επιτα-
χύνει το βήµα του, 
παρόλο που έχει 
ανάψει κόκκινο 
ανθρωπάκι ●

ΤΑΜΠΛΟ ΜΑΚΡΟΝ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Μια εφεύρεση που προωθεί την πολιτική επικοινωνία στη χώρα, καθώς πλέον οι αρχηγοί των κοµµάτων 

της χώρας θα µπορούν αντί να κάνουν δηλώσεις για το πόσο πολύ µοιάζουν µε τον γάλλο υποψήφιο 

πρόεδρο θα µπορούν απλώς να το αποδεικνύουν µε µια φωτογραφία. 

Η διαδικασία είναι απλή: ο πολιτικός που επιδιώκει να ταυτιστεί στα µάτια των ψηφοφόρων του µε τον 

Εµανουέλ Μακρόν θα τοποθετεί το κεφάλι του στην ειδική τρύπα που βρίσκεται στο ταµπλό. Θα φωτο-

γραφίζεται, θα ανεβάζει τη φωτογραφία στα social media και όλοι θα πιστεύουν ότι αποτελεί µετενσάρ-

κωση του 39χρονου Γάλλου. 

Μάλιστα στη φωτογραφία του ειδικού πολιτικού ταµπλό ο Μακρόν απεικονίζεται µόνος του, χωρίς τη σύ-

ζυγό του, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και ανεπιθύµητες συγκρίσεις ή συνδέσεις µε το επίµαχο 

θέµα της διαφοράς ηλικίας ανάµεσα στους δύο, θέµα που έχει αναστατώσει την ελληνική κοινωνία.  

Χρήστος Σπίρτζης (από το δελτίο 
τύπου του Υπουργείου Μεταφορών) 

«Ολοκληρώθηκαν τα έργα και σύµφωνα 
µε το χρονοδιάγραµµα παραδόθηκαν τα 
έτοιµα κοµµάτια τους...»

Μετάφραση Τι σηµασία έχει αν τα έργα 
δεν ολοκληρώνονται παρά µόνο όταν όλα 
τα κοµµάτια είναι έτοιµα; Οι ψηφοφόροι 
µου δεν είναι τόσο έξυπνοι για να καταλά-
βουν τη διαφορά.

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª 

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª 

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ 

¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª 

¶µ¢Ã»°¢°ª ÁÃ 2

Μοντέρ στιγ-

µιοτύπων 

του 

Survivor

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ 

¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª 

¶µ¢Ã»°¢°ª ÁÃ 2

Μοντέρ στιγ-

µιοτύπων 
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Η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στον πρώ-
το γύρο των προεδρικών εκλογών της 
Γαλλίας είναι μια πρώτη ανάσα για κάθε 
δημοκράτη ευρωπαίο πολίτη. Παρότι ο 
υποψήφιος του αριστερού λαϊκιστικού 
μετώπου Ζαν Λυκ Μελανσόν δεν θέλησε 
να δει διαφορές ανάμεσα στους δύο υπο-
ψήφιους για το δεύτερο γύρο των εκλο-
γών –τον ανεξάρτητο Μακρόν που υπήρξε 
υπουργός Οικονομίας των σοσιαλιστών 
και την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν με την ε-
θνικιστική ρατσιστική και αντιευρωπαϊκη 
ατζέντα–, οι διαφορές είναι όχι μόνο υπαρ-
κτές αλλά και βαρυσήμαντες.

Μακρόν εκπροσωπεί τις αρχές και 
τις αξίες του γαλλικού διαφωτι-
σμού. Είναι κήρυκας της ανεκτικό-
τητας, της προστασίας των ατομι-

κών δικαιωμάτων, των ανοιχτών οριζόντων 
και συνεργασιών. Είναι ένας ευρωπαϊστής 
πολιτικός που υπόσχεται μια ισχυρή και συ-
νεκτική Γαλλία μέσα σε μια ισχυρή και συνε-
κτική Ευρώπη. Η Λεπέν, στον αντίποδα, είναι 
κήρυκας της μισαλλοδοξίας και του εθνοτι-
κού φανατισμού. Με ρατσιστικές καταβολές, 
με εθνικιστικές απόψεις και εθνολαϊκιστικό 
λόγο απευθύνεται στο φοβισμένο από τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις γαλλικό λαό, ενώ 
προσπαθεί να τονώσει το φόβο τροφοδοτώ-
ντας με μίσος και φανατισμό τον 
κάθε γάλλο πολίτη.
Το μέτωπο για το δεύτερο γύρο 
των προεδρικών εκλογών έχει 
ήδη σχηματιστεί. Από τη μία οι α-
ταλάντευτα προσηλωμένοι στη 
δημοκρατική αρχή πολίτες. Ε-
κείνοι που ανεξαρτήτως κομμα-
τικής προέλευσης και παρά τις 
μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, 
την υποχώρηση του κοινωνικού 
κράτους, την ανεργία, το πρό-
βλημα της μετανάστευσης και 
της πολυπολιτισμικότητας στην 
καθημερινότητα των Γάλλων πο-
λιτών καθώς και τον όλεθρο των 
επαναλαμβανόμενων τρομο-
κρατικών χτυπημάτων, προτάσσουν την ανά-
γκη της επικράτησης του ορθού λόγου, των 
αρχών της δημοκρατίας και της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Εκείνοι οι οποίοι δεν παραγνω-
ρίζουν τη θεσμική και πρωτίστως πολιτική 
αδυναμία της Ευρωπαϊκης Ένωσης να δώσει 
αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα της πα-
γκοσμιοποιημένης οικονομίας και στα ζητή-
ματα ασφάλειας. Παρ’ όλα αυτά παραμένουν 
προσηλωμένοι στις αρχές και την αναγκαι-
ότητα της ενωμένης Ευρώπης, στηρίζοντας 
πολιτικούς που θα εργαστούν για την ενδυνά-
μωσή της και τις αναγκαίες αλλαγές της.
Από την άλλη πλευρα του μετώπου στοιχίζο-
νται οι δυνάμεις του δεξιού και του αριστερού 
εθνολαϊκισμού. Οι υποστηρικτές της «επανε-
θνικοποίησης» της κραταιάς Γαλλίας. Οι αρ-
νητές της Ευρώπης που χρησιμοποιούν την 
πολύπλευρη κρίση ως καταλυτικό επιχείρημα 
υπέρ του εθνικιστικού τους λόγου. Οι εκπρό-

σωποι του πλέον απροκάλυπτου ρατσισμού 
συνεπικουρούμενοι –σε αυτή την ετερόκλη-
τη συμμαχία των εθνολαϊκιστών– από τους 
οπαδούς ενός εξτρεμιστικού διεθνισμού, που 
παντρεύει τον σοβιετικού τύπου κρατισμό με 
την επιστροφή στις εθνικές ρίζες ως απάντη-
ση στην παγκοσμιοποίηση και τα δεινά που έ-
χει συσσωρεύσει. Η άρνηση του Μελανσόν να 
τοποθετηθεί ενάντια στην υποψηφιότητα της 
Λεπέν έχει σαφές ιδεολογικό περιεχομενο. 
Σύμφωνα με αυτό, ανάμεσα σε έναν εκπρό-
σωπο των τραπεζών και μια φασίστρια ο λαός 
δεν έχει πραγματική επιλογή... Η απλοϊκότητα 
αυτού του αριστερόστροφου εξτρεμισμού θα 
ήταν ανάξια απαντήσεων, αν δεν συνοδευό-
ταν από αντίστοιχη επικινδυνότητα. Η απόπει-
ρα εξίσωσης των φιλελεύθερων αντιλήψεων 
στην οικονομία και του φιλοευρωπαϊσμού, τα 
οποία εκφράζει ο Μακρόν, με τον ναζιστικής 
προέλευσης εθνικισμό που εκπροσωπεί το 
Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν, είναι βαθιά ανιστό-
ρητη και ανατριχιαστικά επικίνδυνη.
Ο απερίφραστος αντιευρωπαϊσμός μιας με-
ρίδας της γαλλικής αριστεράς έχει ακριβώς 
την ίδια ιδεολογική και πολιτική βάση με το 
εθνικιστικό παραλήρημα του ακροδεξιού Ε-
θνικού Μετώπου της Λεπέν.
Είναι η αρχέγονη μάχη ανάμεσα στις δυνάμεις 
της συντήρησης, του φόβου της μισαλλοδο-
ξίας και του εθνικισμού απέναντι στις δυνά-

μεις της προόδου, της ανεκτικό-
τητας και της συνεργασίας.
Με όσες επιμέρους διαφωνί-
ες μπορεί κανείς να εκφέρει ως 
προς την ατζέντα  Μακρόν, είναι 
αυτή που εκπροσωπεί την ελπί-
δα για το λαό της Γαλλίας ενώ την 
ίδια στιγμή δεν μπορεί να υπάρ-
ξει η παραμικρή δημοκρατική 
νομιμοποίηση στις μισαλλόδο-
ξες και εθνικιστικές αντιλήψεις 
που εκφράζει η Λεπέν. 
Ευτυχώς είναι βάσιμες οι ελπίδες 
ότι στο δεύτερο γύρο των προε-
δρικών εκλογών της Γαλλίας μια 
καθαρή πλειοψηφία θα εκφρα-
στεί δημοκρατικά και ευρωπαϊ-

κά, δηλαδή προοδευτικά.
Υ.Γ. Ο νικητής του πρώτου γύρου, Εμ. Μακρόν, 
παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού 
Οικονομίας στις 30 Αυγούστου 2016. Διαφο-
ροποιήθηκε, αποχωρίστηκε τον υπουργικό 
θώκο και τις εξουσίες που απορρέουν από 
αυτόν και οργάνωσε την παρουσίαση της 
εναλλακτικής πρότασής του στους συμπο-
λίτες του. Ο δρόμος ήταν δύσκολος και προ-
πάντων αβέβαιος. Πολλοί υποστηρίζουν ότι 
αν δεν μεσολαβούσαν οι αποκαλύψεις για 
τα σκάνδαλα του υποψήφιου της γαλλικής 
δεξιάς Φρανσουά Φιγιόν, η υποψηφιότητα 
Μακρόν δεν θα είχε τύχη να περάσει στο δεύ-
τερο γύρο.
Είναι προφανές ότι ο δρόμος της πολιτικής ο-
ρισμένες φορές περνά και μέσα από διαφωνί-
ες, διαφοροποιήσεις, ρίσκα και την ετοιμότη-
τα να υπηρετήσεις το όραμά σου απαρνούμε-
νος εξουσίες και προνόμια. A

Πολιτική

Προχτές ένας καλός φίλος μού θύμησε 
ότι η Ιρλανδία μπήκε στην ΕΟΚ το 1973. 
Το 1975 έβαλε σε εφαρμογή ένα εθνικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, με έμφαση 
στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μάλιστα, 
σκηνές από τη σχολική ζωή απεικονίζο-
νταν στα εθνικά της χαρτονομίσματα. Το 
πρόγραμμα απέδωσε 20 χρόνια αργότε-
ρα. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 η 
Ιρλανδία εκτοξεύθηκε κι από μια φτωχή 
χώρα έφτασε στο 150% του μέσου κοι-
νοτικού κατά κεφαλήν εισοδήματος μια 
δεκαετία αργότερα. Η Ελλάδα ακολού-
θησε την αντίστροφη πορεία. Το βιοτικό 
της επίπεδο ανέβαινε σταθερά από το ’81 
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 2000, ενώ 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παιδείας 
της χειροτέρευαν. Νομοτελειακή, λοι-
πόν, η κατάρρευσή της.

Ελλάδα όχι μόνο αρνήθηκε να εκσυγ-
χρονίσει όλες τις εκπαιδευτικές της 
βαθμίδες, αλλά αγωνίστηκε σκληρά 
για να καταστρέψει και τον υπάρχο-

ντα εκπαιδευτικό ιστό. Ανακάλυψε αργά τη 
λεγόμενη αντιαυταρχική εκπαίδευση και την 
εφάρμοσε τόσο λάθος ώστε να εξυπηρετεί τη 
βασική λαϊκίστικη εθνική αφήγηση, αλλά και 
τους εμπλεκόμενους με αυτή.  Το λεγόμενο 
«δημοκρατικό σχολείο» ήταν και είναι εθνο-
κεντρικό, αντιδυτικό και ταυτόχρονα χαλαρό 
και ανεξέλεγκτο. Παράγει ολοένα και περισ-
σότερους ημιμαθείς πολίτες με 
χαμηλή συνείδηση ατομικής ευ-
θύνης. Με ελάχιστη πολιτειακή 
Παιδεία, καμία γνώση δημόσιων 
οικονομικών, καμία συναίσθηση 
του ευρωπαϊκού κεκτημένου και 
ογκώδη άγνοια της πρόσφατης 
παγκόσμιας Ιστορίας. Αντιθέτως, 
η νεολαία μαθαίνει ότι αποτελεί 
μέρος ενός ανάδελφου έθνους, 
βαλλόμενου από παντού και δη 
από τους κακούς καπιταλιστές 
και νεοφιλελεύθερους της Δύ-
σης που σήμερα τυγχάνει να εί-
ναι και τοκογλύφοι - δανειστές. Η 
αγάπη μας για τον Πούτιν και τη 
Ρωσία του είναι ενδεικτική.   

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της MRB 
το 58% θεωρεί κακή επιλογή την ένταξη στην 
ΕΕ, ενώ το 72% απεχθάνεται τις επιχειρήσεις 
και την επιχειρηματικότητα. Αντιθέτως, το 75% 
τάσσεται υπέρ της «κλειστής, προστατευμέ-
νης οικονομίας». Ο θεσμός του κοινοβουλίου 
απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του 0,5% των 
πολιτών, ενώ συγκεντρώνουν ιδιαίτερα αρνη-
τική εμπιστοσύνη θεσμοί όπως η ΕΕ (-43,1%), η 
ΕΚΤ (-55,4%) και το ΔΝΤ (-68,7%). Μια ιδιαίτερα 
αποτελεσματική φαιοκόκκινη προπαγάνδα 
έχει κάνει απίθανη δουλειά πάνω σε ένα ρω-
μαλέο σώμα πολιτών που έχει εκπαιδευτεί για 
να μισεί την πρόοδο, τη Δύση, την τεχνολογία, 
τα επιτεύγματα των οποίων απολαμβάνει και 
πασχίζει  να αποκτήσει. Και όμως ένα τέτοιο 
«διχασμένο κορμί» μπήκε στις 40 πλουσιότε-
ρες χώρες του κόσμου. Είναι το ίδιο που βιώνει 
και θα βιώνει την ύφεση για πολλά χρόνια ακό-
μα, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη θα ανεβάζει τους 

ρυθμούς ανάπτυξης και σύντομα θα ξεχάσει 
την οικονομική κρίση που πέρασε. 

Η κακή εκπαίδευση είναι αυτή που βοήθησε 
όσο τίποτα άλλο τις ετοιμοπόλεμες σειρήνες 
του λαϊκισμού να θριαμβεύσουν. Οι εθνολαϊ-
κιστές, πάνω απ’ όλα, είναι οι ίδιοι ημιμαθείς γι’ 
αυτό και τερατολόγοι. Είτε ως πολιτικοί, είτε 
ως δημοσιογράφοι αναμασούν στερεότυπα 
και καταφεύγουν σε ευκολίες συνωμοσιολο-
γίας και κινδυνολογίας προκειμένου να γίνουν 
πιστευτοί. Οι περισσότεροι δεν υποκρίνονται. 
Δεν ξέρουν και γι’ αυτό δεν μπορούν. Είναι εν-
δεικτικό  ότι το έτος 2017, τα δημόσια οικονο-
μικά μιας ευρωπαϊκής χώρας διαχειρίζονται 
καθηγητές της μαρξιστικής οικονομίας και θι-
ασώτες του «δεν πληρώνω». Απέναντί τους 
βρήκαν ένα μεγάλο πλήθος πολιτών που δεν 
είχαν στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικών και 
διεθνούς δικαίου και ήταν έτοιμοι να πιστέ-
ψουν ότι όλα λύνονται με τον τσαμπουκά και 
την «πολιτική διαπραγμάτευση».           

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα αρνήθηκε 
να κοινωνήσει την αλήθεια και να εκπαιδεύσει 
τους πολίτες του στις νέες συνθήκες, δηλαδή 
στην «τεχνολογία των μνημονίων». Τώρα, μετά 
από επτά χρόνια ύφεσης αυτό φαντάζει ακόμα 
πιο δύσκολο. Το γεγονός ότι ο ορθολογισμός 
και οι φιλοευρωπαϊκές ιδέες δεν δημιουργούν 
κοινωνικό ρεύμα, παρόλη την κυβερνητική 
αποτυχία των λαϊκιστών, έγκειται στην αδυ-

ναμία των αντίστοιχων ταγών να 
πείσουν για τα προφανή. Και δεν 
πείθουν, γιατί ακόμα και σήμερα 
δεν θέτουν ως προτεραιότητα 
τη διακίνηση της αλήθειας, απε-
ναντίας την αποφεύγουν. Κατα-
φεύγουν και αυτοί στην ευκολία 
της καταγγελίας των μόνιμα κα-
κών κυβερνητικών πρακτικών 
αναμένοντας την πτώση του ώ-
ριμου φρούτου.

Δεν είναι όμως έτσι. Αν σήμερα 
η οργή μετατοπίζεται προς τους 
χθεσινούς θιασώτες των αγα-
νακτισμένων, γιατί δεν έκαναν 

το γάιδαρο να πετάξει, αύριο, η ίδια οργή θα 
στραφεί προς κάθε προσπάθεια εφαρμογής 
των ωφέλιμων μεταρρυθμίσεων. Η χώρα βρί-
σκεται εγκλωβισμένη σ’ ένα μακρύ σπιράλ 
θανάτου με έδρα την άγνοια του δημοσίου 
συμφέροντος. Οι πολιτικοί και οι δημοσιολόγοι 
έχουν υποχρέωση να πληροφορήσουν την 
κοινωνία, όχι υπό τον τύπο της προπαγάνδας 
αλλά υπό αυτόν της επιστημονικής απόδειξης. 
Έστω και την ύστατη στιγμή, να εκπαιδεύσουν 
τους πολίτες. Με παρρησία και συναίσθημα. 
Γιατί η σωστή «διδασκαλία» έχει και συναίσθη-
μα όταν ο «δάσκαλος» αισθάνεται ότι διακονεί 
την αλήθεια. 

Επιτέλους, το συναίσθημα δεν είναι μόνο η 
κακομοιριά, δεν είναι το χάιδεμα αυτιών και η 
εξαπάτηση. Το ερώτημα είναι πόσους πολιτι-
κούς έχουμε που μπορούν να αποδείξουν την 
αλήθεια και πόσοι από αυτούς τολμούν να το 
κάνουν. Απέναντι σε ένα πλήθος που μιλάει 
άλλη γλώσσα.  A

H

ΕκπαιδΕύοντας 
τούς πολιτΕς
Του Λεωνίδα Καστανα

Σκέψεις για τον πρώτο γύρο 
των γαλλικών εκλογών

Της ΜίΛενασ αποστοΛαΚη

Η απόπειρα 
εξισωσΗσ των 

φιλελεύθερων 
αντιλήψεων στήν 
οικονομια και τού 
φιλοεύρωπαϊσμού 

με τόν ναζιστι-
κήσ προελεύσήσ 
εθνικισμο ειναι 

επικινδύνή

το λεγομενο 
ÇδΗμόκρατικό 

σχολειοÈ Ηταν και 
ειναι εθνοκεντρι-

κο, αντιδύτικο 
και ταύτοχρονα 

χαλαρο και 
ανεξελεγκτο 

Ο
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Fake Νews και η βιοµηχανία της συνωµοσίας
Στιγµιότυπα «ψεκασµένης» δηµοσιογραφίας 

Του ΝIKOY ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

Ήταν περίπου έντεκα το βράδυ και η γενι-

κή εικόνα ως προς τις εκλογές στη Γαλλία 

είχε πια ξεκαθαρίσει. Όχι ως προς τον 

πρώτο, τον Εµανουέλ Μακρόν, αλλά ως 

προς τον δεύτερο και τον τρίτο. Υπήρξε µία 

πρώτη σύγχυση γύρω στις εξίµισι, όταν η 

επεξεργασία του δεύτερου κύµατος των 

ψηφοφόρων, αυτών που ψήφισαν µετά το 

µεσηµέρι, είχε ολοκληρωθεί. Όλοι εκτός 

Μακρόν συγκέντρωναν εκείνη την ώρα 

21%. Έπρεπε να τροφοδοτηθεί η κεντρική 

δεξαµενή µε ψηφοφόρους των αστικών 

κέντρων για να καταγραφεί η πλήρης ει-

κόνα. Στις 20.30 ώρα Ελλάδας υπήρξε και η 

πρώτη διόρθωση. Μισή ώρα αργότερα ανα-

κοινωνόταν τα exit polls. Η Μαρίν Λεπέν θα 

συµµετείχε και µε τη βούλα της στατιστι-

κής στο δεύτερο γύρο. 

κείνη την ώρα είχε αρχίσει και η α-

νακοίνωση µαζικών αποτελεσµά-

των από το γαλλικό Υπουργείο Ε-

σωτερικών µε φυσική ροή, όπως πάντα. Τα 

αποτελέσµατα από την περιφέρεια στα 20 

εκατοµµύρια ψηφοφόρων περίπου είχαν α-

πορροφηθεί από το σύστηµα. Πολύ λογικά η 

Μαρίν Λεπέν είχε ανεβασµένα ποσοστά που 

έφθασαν στιγµιαία ακόµη και το 25%. Πιο λο-

γικό δεν γίνεται. Το Υπουργείο Εσωτερικών 

για αποφυγή πάσης παρεξηγή-

σεως ανακοίνωσε πως µέχρι ε-

κείνη την ώρα το σύστηµα δεν 

είχε ενσωµατώσει ψήφους από 

τα αστικά κέντρα.

Η ελληνική δηµόσια τηλεόρα-

ση, συνεπικουρούµενη από το 

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσε-

ων, έσπευσε να «υιοθετήσει» τη 

ροή του γαλλικού Υπουργείου 

Εξωτερικών χωρίς την επεξήγη-

ση. Μία ροή που δεν είχε καµία 

σχέση µε πρόβλεψη τελικού αποτελέσµα-

τος αλλά απεικόνιζε αθροιστικά την πρόοδο 

των αποτελεσµάτων.

Ξαφνικά υπήρξαν και σχολιαστικές παρεµ-

βάσεις όπως «Ανατροπή» ή «Έπεσαν έξω οι 

δηµοσκοπήσεις» κ.λπ. Το κοµφούζιο αυτό 

κράτησε όσο µπορεί να κρατήσει η ψευδής 

εικόνα. Τη στιγµιαία αυτή αριθµητική εικόνα 

πολλοί πίστεψαν και υιοθέτησαν σε άλλα 

ΜΜΕ. Κανείς δεν θα έπειθε αυτούς τους δη-

µοσιογράφους, τηλεθεατές ή απλά λάτρεις 

της Ακροδεξιάς εν γένει ή, πιο απλά, οπα-

δούς του δόγµατος «Πρόβληµα στην Ευρώ-

πη, πάρτι στην Αθήνα» να εγκαταλείψουν 

την πρόσκαιρη χαρά τους. Τι πιο ανόητο 

από την υιοθέτηση του εφήµερου. Για πρώ-

τη φορά µετά από πολλά χρόνια οι γάλλοι 

δηµοσκόποι έπεφταν µέσα. Τα exit polls ή-

ταν αξιόπιστα. Οι προηγούµενες δηµοσκο-

πήσεις κατά την προεκλογική εκστρατεία 

δεν ακυρώθηκαν τουλάχιστον ως προς την 

πλειοψηφία τους. Όµως κάποιοι στην Αθήνα 

είχαν δει τη δουλειά διαφορετικά. Πολύ δι-

αφορετικά. Μέχρι που ορισµένοι πρότειναν 

ακόµη και ερµηνείες του τύπου «Το κόµµα 

της Λεπέν µεταλλάσσεται σε κανονικό κόµ-

µα», εννοώντας ότι η «κανονικότητα» το ε-

ντάσσει στο πολιτικό σύστηµα και άρα δεν 

είναι επικίνδυνο. Η 5η φάλαγγα έπαιζε πά-

ντα µε µαεστρία τις λεπτές αποχρώσεις και 

ισορροπίες.

Η επόµενη ηµέρα βεβαίως επιβεβαίωσε µε 

θριαµβευτικό τρόπο τις προβλέψεις. Ο Εµα-

νουέλ Μακρόν είχε πια αγγίξει το 24% και η 

Λεπέν το 21,3%. Μία ελάχιστη απόκλιση δη-

λαδή από τα exit polls της προηγουµένης. 

Γύρω στο αποµεσήµερο της ∆ευτέρας γνω-

στός εκποµπάρχης σοβαρού τηλεοπτικού 

σταθµού µε επιρροή, επιχειρούσε να «απο-

κωδικοποιήσει» τα αποτελέσµατα του πρώ-

του γύρου. Με το γνωστό ύφος του παντο-

γνώστη, εφηύρε µία µέθοδο για να «εκθέ-

σει» το νικητή της αναµέτρησης. Με ύφος 

συνωµοτικό «ανακάλυψε» πως ο Εµανουέλ 

Μακρόν σε νεότερη ηλικία είχε εργασθεί 

στην τράπεζα των Ρότσιλντ στο Παρίσι. Άρα 

ύποπτος, καθότι οι Ρότσιλντ είναι ύποπτοι 

για τα πάντα αφού είναι διεθνείς συνωµό-

τες, εβραϊκής καταγωγής και, φευ κατά ο-

ρισµένους, και ιδιοκτήτες της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Το φαινόµενο του ψεκασµού είναι 

όντως επιλεκτικά αποτελεσµατικό στη ση-

µερινή Ελλάδα. Ο εκποµπάρχης 

λοιπόν, µπροστά στα έκπληκτα 

µάτια των συναδέλφων του 

δηµοσιογράφων που για κακή 

τους τύχη συµµετείχαν στο πά-

νελ, εκστοµίζει «Αντί τα γαλλικά 

ΜΜΕ να επιτεθούν στον Μακρόν 

ως άνθρωπο των Ρότσιλντ, οι 

οποίοι έχουν σχέδια για την Ευ-

ρώπη (προσοχή αυτό το «σχέδια 

για την Ευρώπη» διότι προσδίδει 

δολιότητα), ασχολούνται λαϊκι-

στικά µε το ότι είναι (ή θα µπορούσε να είναι) 

οµοφυλόφιλος γι’ αυτό και παντρεύτηκε µία 

γυναίκα κατά 25 χρόνια µεγαλύτερη του».

Αριστούργηµα ρητορικής δεινότητας. Ο 

εκποµπάρχης µε µία παράγραφο περιέ-

λουσε τον επόµενο πρόεδρο της Γαλλίας 

µε τις κατηγορίες του εκφραστή των συµ-

φερόντων των Ρότσιλντ αλλά και µε αυτήν 

(;) της οµοφυλοφιλίας. Με τέτοιον µάλιστα 

τρόπο ώστε να µη διαγνώσει κανείς πρό-

θεση ή δόλια επιδίωξη. Αυτά σε ένα καθόλα 

«σοβαρό» τηλεοπτικό σταθµό που δίνει ση-

µασία στην «ουσία» κατά το προσφιλές του 

σλόγκαν. Προσπάθησαν να αντιδράσουν 

µε χιούµορ, ψυχρό χιούµορ, αλλά ήταν πια 

αργά. Ο νεαρός και πολλά υποσχόµενος πα-

ρουσιαστής, όστις εδώ και καιρό «αναλύει» 

την κατάρρευση της Ευρώπης, ποντάρει 

στην «επίθεση» του Ντόναλντ Τραµπ στην 

ΕΕ, «εξηγεί» πώς το ευρώ θα αποβιώσει και 

«προεξοφλεί» ότι η Ελλάδα θα εξέλθει της 

Ευρωζώνης για να εισέλθει στη ζώνη δολα-

ρίου, µε λίγα λόγια είναι συγκεκαλυµµένα 

δραχµιστής, θα ήθελε πολύ να προηγείται η 

Λεπέν στον πρώτο γύρο. 

Τα δύο προαναφερθέντα επεισόδια σε δύο 

εντελώς διαφορετικά µεταξύ τους ΜΜΕ, 

απεικονίζουν µία πραγµατικότητα η οποία 

υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να προ-

καλεί ανατριχίλα. ∆ιότι η ψευδής είδηση ή-

ταν, είναι και θα είναι βασικό στοιχείο στο ο-

πλοστάσιο κάθε προπαγανδιστή. Το ζήτηµα 

είναι γιατί στην Ελλάδα ανθεί το είδος αυτό 

και γίνεται αποδεκτό και καταναλώσιµο από 

τους ίδιους τους επιχειρηµατίες του κλάδου 

αλλά και γιατί το προϊόν αυτό νοµιµοποιεί-

ται από την παρουσία των καθόλα έγκυρων 

και κατά τεκµήριο άξιων δηµοσιογράφων 

στο ίδιο πλατό. Ένας είναι ο λόγος. Η βιοµη-

χανία των Fake News είναι χρήσιµη και για 

αυτό απαραίτητη, ενδεχοµένως και δυνητι-

κά προσοδοφόρα. ∆εν κοστίζει ιδιαίτερα, ο 

«ψεκασµός» είναι αποτελεσµατικός και τα 

µηνύµατα πηγαινοέρχονται. Η αµηχανία ή 

ακόµη και η ντροπή που αισθάνονται οι πα-

ριστάµενοι σε τέτοια πάνελ δεν έχουν κα-

µία σηµασία. Αντιθέτως. Προσδίδουν στο 

εγχείρηµα και το άλλοθι του αντίλογου. Το 

παιγνίδι παίζεται σωστά µε όρους που έχουν 

αποδειχθεί αλάνθαστοι από την εποχή της 

Κρυπτείας έως και σήµερα. 

Επί του προκειµένου. Το ζήτηµα του γάµου 

του Εµανουέλ Μακρόν απασχόλησε τα γαλ-

λικά ΜΜΕ. Ο υποψήφιος για την προεδρία 

απάντησε. Το ζήτηµα έληξε και κανείς δεν ε-

πανήλθε παρά µόνον µερικά «σαπάκια» κατά 

κανόνα της ακροδεξιάς. 

Το να εργάζεσαι σε µία τράπεζα δεν σηµαίνει 

ότι είσαι τραπεζίτης. Το να εργάζεσαι στους 

Ρότσιλντ δεν σηµαίνει ότι είσαι συνωµότης. 

Το να λέγεσαι Ρότσιλντ δεν σηµαίνει ότι ντε 

και καλά απεργάζεσαι διεθνείς συνωµοσίες. 

Το να είσαι εβραϊκής καταγωγής δεν σηµαί-

νει ότι εξυφαίνεις σκοτεινά σχέδια για την 

ανθρωπότητα.

Αντιθέτως το να είσαι ακροδεξιός ή να ανέ-

χεσαι την ακροδεξιά δεν κρύβεται µε τίποτε. 

Ούτε ο αντισηµιτισµός κρύβεται. Αυτό που 

δυστυχώς κρύβεται είναι η πρόθεση συγκε-

κριµένων επιχειρηµατικών και πολιτικών κύ-

κλων στη χώρα να διαµορφώσουν κλίµα που 

θα επιτρέψει την έξοδο από το ευρώ, την υιο-

θέτηση εθνικού νοµίσµατος, την επιστροφή 

της χώρας στο 1950. Οι γαλλικές εκλογές ή-

ταν ένας ανεκτίµητος στίβος µάχης όπου κα-

ταδείχτηκε ότι ο εθνικολαϊκισµός δεν επικρα-

τεί αλλά δυστυχώς πείθει µεγάλο ποσοστό 

µίας ευρωπαϊκής κοινωνίας. Τώρα ξέρουµε 

τι ακριβώς θα πρέπει να αποφύγουµε.  A

Ε
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Αναμφισβήτητα τα γεγονότα που σας 
«έκοβαν την ανάσα», όπως λέτε στο βι-
βλίο σας, ήταν εκείνα της περιόδου των 
τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σε-
πτεμβρίου. Αποτέλεσαν και την αφορ-
μή για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού; 
Ακριβώς. Η ιδέα ήταν να καταγραφούν τα 
γεγονότα που άλλαξαν τον κόσμο όπως τον 
ξέραμε, μεταφέροντας τις συνταρακτικές 
εξελίξεις βάσει των καθημερινών εμπειριών 
μου μέσα στο ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι η συγκεκρι-
μένη περίοδος (2001-2003) όχι μόνο επη-
ρέασε, αλλά άλλαξε στην κυριολεξία την 
καθημερινή ζωή μας, τη ζωή εκατομμυρίων 
ανθρώπων με την είσοδο της τρομοκρατίας 
στα σπίτια μας και τη συνακόλουθη αλλαγή 
των παγκόσμιων ισορροπιών. 
Ο λόγος που επέλεξα τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο για την κυκλοφορία του 
βιβλίου είναι οι ουσιαστικές ανακατατάξεις 
στις ΗΠΑ που σημειώθηκαν μετά τις πρό-
σφατες προεδρικές εκλογές, και οι οποίες 
ξαναφέρνουν στην επιφάνεια τις πολιτικές, 
διπλωματικές και οικονομικές ιδέες που ε-
πικρατούσαν την περίοδο μετά την 11η Σε-
πτεμβρίου.

Κατά τη γνώμη σας, τι άλλαξε έκτοτε σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο; Τι ανέτρε-
ψαν ανεπιστρεπτί οι τρομοκρατικές αυ-
τές ενέργειες; Άλλαξαν οι σχέσεις του μου-
σουλμανικού κόσμου με τον δυτικό. Άλλαξε 
ο συσχετισμός δυνάμεων Δύσης - Ρωσίας. 
Άλλαξε η πολιτική και στρατιωτική σκηνή 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Κε-
ντρική Ασία. Άλλαξε ο Αραβικός Κόσμος. Ε-
πηρεάσθηκε αρνητικά ο ρόλος και το ειδικό 
βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, 
του ΟΗΕ. Και όλα αυτά, δεκαπέντε περίπου 
χρόνια αργότερα, δεν έχουν βρει ακόμη το 
βήμα τους. Εισαγόμενη τρομοκρατία, τοπι-
κές συγκρούσεις, περιφερειακοί πόλεμοι, 
εκρηκτική αστάθεια σε σειρά κρατών είναι 
κάθε μέρα στο προσκήνιο. 
Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι όλα αυτά 
τα γεγονότα θα έπρεπε να τα έχει εκμεταλ-
λευθεί και η ελληνική πλευρά για να αλλά-
ξει σύμφωνα με τα συμφέροντά της και τα 
δεδομένα στη γειτονιά της. Η κατάσταση, 
όμως, παραμένει στάσιμη.

Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και 
του ισλαμικού φονταμενταλισμού είναι 
δυνατόν να αντιμετωπισθεί με τις πολι-
τικές που ακολουθούνται έως σήμερα ή 
θα πρέπει να επανεξετασθούν βασικές 
σταθερές των πολιτικών που εφαρμόζει 
η διεθνής κοινότητα, όπως εκείνες που 
έχουν σχέση με την εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων ασφαλείας και της οικο-
νομικής ανάπτυξης περιοχών του πλα-
νήτη που έχουν μείνει στο περιθώριο; 
Συμφωνώ με την παρατήρησή σας. Το θέμα 
το είχα εγείρει επανειλημμένα τότε στις συ-
νεδριάσεις μας στο ΝΑΤΟ και το αναφέρω 
και μέσα στο βιβλίο. Π.χ. στην περίπτωση 
των Δυτικών Βαλκανίων, μετά τους πολέ-
μους και τις ανακατατάξεις εκείνης της επο-
χής, οι ενέργειες της διεθνούς κοινότητας 
εστιάσθηκαν κυρίως στην εδραίωση της 
ασφάλειας, δημιουργώντας ταυτόχρονα 
καταστάσεις που θύμιζαν θέατρο του πα-
ραλόγου. Το αποτέλεσμα ήταν την περίοδο 
2001-2004 όλη η οικονομία της περιοχής να 
βασίζεται αποκλειστικά στο οργανωμένο 

Ο 
πρέσβης Βασίλης 
Κασκαρέλης  έχει 
ζήσει ιστορικές στιγ-
μές. Έχει διατελέσει 
μεταξύ άλλων επι-
κεφαλής Πρέσβης 
σ τη Μόνιμη Αν τι-
προσωπεία στο ΝΑ-
ΤΟ (2000-2004), στη 
Μόνιμη Αντιπροσω-

πεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2009), 
στην Πρεσβεία μας στην Ουάσινγκτον 
(2009-2012), καθώς και Γεν. Γραμματέας του 
ΥΠΕΞ (2012-2013). Έζησε την τρομοκρατική 
επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στην καρδιά 
των ΗΠΑ. Έχει συμμετάσχει ενεργά στη λή-
ψη σημαντικών αποφάσεων με αντίκτυπο 
σε διεθνές επίπεδο. 
Το βιβλίο του «Η τέλεια καταιγίδα - Το ΝΑ-
Το μετά την 11η Σεπτεμβρίου» (εκδ. Με-
ταίχμιο), όπου καταγράφει την εμπειρία 
του, είναι συναρπαστικό. Σαν να διαβάζεις 
κατασκοπικό μυθιστόρημα. Ύστερα από 
δεκαετίες στο «διπλωματικό πεζοδρόμιο», 
χωρίς συναισθηματισμούς, ρεαλιστικά, πε-
ριγράφει γλαφυρά την (κυνική) διπλωματι-
κή πραγματικότητα στα γραφεία και στους 
διαδρόμους ή πίσω από τις κλειστές πόρτες 
της Αίθουσας 1 του NAC, φωτίζοντας άγνω-
στες πτυχές του Οργανισμού. 
Στο πρώτο μέρος «ταξιδεύεις» μαζί του μ’ 
ένα C-130 στις βαλκανικές πρωτεύουσες, 
αντιλαμβάνεσαι το ρόλο του αμερικάνικου 
παράγοντα στην περιοχή, βλέπεις την αδρά-
νεια των Ευρωπαίων που επαναπαύονταν 
στις αμερικάνικες πρωτοβουλίες με αποτέ-
λεσμα να χάνει η ευρωπαϊκή διπλωματία σε 
ειδικό βάρος συγκριτικά με τις ΗΠΑ. Ακόμα, 
το ρόλο της Τουρκίας αλλά και συνολικά τη 
σχέση ΕΕ-ΗΠΑ και των ΗΠΑ με τη Ρωσία. 
Συγκλονιστική είναι στο δεύτερο μέρος η 
περιγραφή της 11ης Σεπτεμβρίου και ακόμα 
περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο η νέα 
Αdministration Μπους και η ομάδα των νέ-
οσυντηρητικών γερακιών της Ουάσινγκτον 
σκλήρυνε τη στάση της έναντι των Ευρω-
παίων («εμείς μαγειρεύουμε, εσείς πλένετε 
τα πιάτα»), περιθωριοποίησε τον ΟΗΕ, ειση-
γήθηκε την παράλληλη επίθεση σε Αφγα-
νιστάν και Ιράκ, φέρνοντας κυριολεκτικά 
μέσα σε λίγες ώρες το ΝΑΤΟ στη νέα εποχή. 
Παράλληλα με αυτά διαβάζουμε τις αγωνι-
ώδεις προσπάθειες της Μόνιμης Αντιπρο-
σωπίας να αναβαθμίσει το κύρος της Ελλά-
δας αλλά και τις παθογένειες της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής. Και εδώ το βιβλίο 
είναι αποκαλυπτικό. Προσπάθεια του συγ-
γραφέα είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης 
το πώς και το γιατί των χαμένων ευκαιριών, 
τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε 
καταφέρει να διαμορφώσουμε μια σοβαρή εξωτερική πολιτική που να υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Δεν κα-
ταφέραμε ούτε το στοιχειώδες, να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε μια βαλκανική πολιτική ώστε να παίξει 
η Ελλάδα «ηγετικό» ρόλο στην περιοχή. Ο Κασκαρέλης είναι διπλωματικός αλλά σαφής, διαλύει εθνικούς μύθους 
όπως το «κακό Νάτο», τα «αδέλφια μας οι Σέρβοι», το «Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία». Oι αναφορές του σε χαρακτηριστι-
κά περιστατικά με πρωταγωνιστές πολιτικά πρόσωπα που ήταν στα πράγματα εκείνη την περίοδο (Γ. Παπανδρέου, 
Κ. Σημίτης, Α. Τσοχαζόπουλος κ.ά.) είναι επίσης αποκαλυπτικές του τρόπου με τον όποιο σκέφτεται και δρα το ελ-
ληνικό πολιτικό σύστημα διαχρονικά. Η πολιτική της αδράνειας και της πεπατημένης, η έλλειψη γραμμής αλλά και 
στοιχειώδους προετοιμασίας στις Συνόδους, η επί δεκαετίες πλύση εγκεφάλου που οδηγεί σε κομματικές αλλά και 
εκκλησιαστικές πεζοδρομιακές αντιδράσεις, οι δήθεν «πατριωτικές» εξάρσεις με στόχο να συντηρούνται αιωνίως 
ανοιχτά τα «εθνικά θέματα» (Αιγαίο, ονομασία των Σκοπίων κ.λπ.) ώστε να ωφελούνται με ύποπτες συναλλαγές οι 
εξοπλιστικοί κύκλοι του Υπουργείου Άμυνας κρατούσαν και κρατούν επί δεκαετίες τη χώρα στο περιθώριο. Όπως 
γράφει χαρακτηριστικά, «ενώ διαθέτουμε μια οργανωμένη και αποδοτική Εξωτερική Υπηρεσία εφάμιλλη των άλ-
λων ευρωπαϊκών χωρών, η Αθήνα, από αδράνεια, ερασιτεχνισμό και έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής αυτοεγκλω-
βίζεται μόνιμα στη στείρα τακτική του «φιλέλληνα ή ανθέλληνα» φοβούμενη το περίφημο πολιτικό κόστος». Βιβλία 
διαφωτιστικά, όπως αυτό, είναι βιβλία που αξίζουν να διαβαστούν.  

Βασίλησ ΚασΚαρέλησ 
Δεκαετίες στο 
«διπλωματικό 
πεζοδρόμιο» 

Ο κορυφαίος διπλωμάτης μιλάει για τα γεγονότα 
που άλλαξαν τον κόσμο και τις χαμένες ευκαιρίες 

της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

Της Αγγελικής ΜπιρΜπιλή

Πολιτική



Η απομυθοποίηση του ρόλου του ΝΑΤΟ μετά τη μεταπολίτευ-
ση υστέρησε σε αντίθεση με εκείνη της Ε.Ε., και ενδεχομένως 
ακόμα και σήμερα να παραμένει ασαφής, αντικείμενο συνωμο-
σιολογίας για τμήματα του πληθυσμού. Πώς αποτιμάτε εσείς τη 
συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, ειδικότερα, σε σχέση με τα 
χρόνια εθνικά θέματα της χώρας π.χ. Σκοπιανό, Κυπριακό, τουρ-
κική επιθετικότητα στο Αιγαίο; Ο ρόλος του ΝΑΤΟ παραμένει ασα-
φής και κυρίως αρνητικός στην κοινή γνώμη, γιατί αυτό εξυπηρετεί 
διάφορες εσωτερικές καταστάσεις. Πρόκειται για μια στρατιωτική 
συμμαχία, στην οποία το κάθε κράτος συμμετέχει οικειοθελώς. Ο 
ρόλος του δεν είναι αυτός του μεσολαβητή για την επίλυση ενδο-
συμμαχικών διμερών διαφορών. Εξάλλου κάτι τέτοιο αποκλείεται 
από το καταστατικό του, που προβλέπει ότι όλες οι αποφάσεις λαμ-
βάνονται με τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμμάχων. Ως εκ τούτου, 
δεν μπορεί το ΝΑΤΟ ή ο Γενικός Γραμματέας να πάρει μια απόφαση 
που ενοχλεί κάποιον από τους συμμάχους, γιατί αυτός θα προβάλει 
βέτο.
Καθόσον αφορά την αποτίμηση της συμμετοχής της Ελλάδας στη 
Συμμαχία, θα ήθελα απλά να υπενθυμίσω ότι μετά την εισβολή στην 
Κύπρο η τότε ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να αποχω-
ρήσει από το στρατιωτικό σκέλος. Της πήρε σχεδόν δέκα χρόνια 
έντονων ενδοσυμμαχικών διαπραγματεύσεων για να επιστρέψει. 
Αυτό νομίζω ότι κάτι λέει.

Θεωρείτε επαρκή τη συνδρομή του ΝΑΤΟ στην προσπάθεια 
ελέγχου των μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο; Θα μπορούσε 
να κάνει περισσότερα; Η συνδρομή του ΝΑΤΟ δεν είναι επαρκής 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά δεν μπορεί να κάνει 
περισσότερα λόγω της δομής του. Το πρόβλημα είναι κυρίως ευρω-
παϊκό και θα έπρεπε η Ε.Ε. να παίξει πιο ενεργό ρόλο.

Στο βιβλίο σας υποστηρίζετε ότι η χώρα μας, παρόλο που δια-
θέτει μια οργανωμένη και αποδοτική υπηρεσία στο εξωτερικό, 
ενδεχομένως εφάμιλλη άλλων ευρωπαϊκών κρατών, τελικά 
δεν έχει συγκροτημένη εξωτερική πολιτική η οποία να προτρέ-
χει των εξελίξεων. Τι είναι αυτό που εμποδίζει και δεν επιτρέπει 
την αξιοποίηση των μηνυμάτων, απόψεων και εκτιμήσεων που 
φθάνουν από το εξωτερικό στην Κεντρική Υπηρεσία και κατ’ 
επέκταση στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία; Αισθανθήκατε συ-
χνά «μόνος», παρά τις εισηγήσεις σας, χωρίς δυνατότητα να 
επηρεάσετε κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις της χώρας; Και αν 
ναι, ποιες;  Αν απαντήσω και σ’ αυτή την ερώτηση, φοβάμαι ότι μετά 
δεν θα χρειαστεί κάποιος να διαβάσει το βιβλίο, θα έχει εδώ όλες τις 
απαντήσεις!

Ποιες ήταν οι δυσκολότερες στιγμές της καριέρας σας; Πέρα-
σα από πολλές δύσκολες και απαιτητικές φάσεις. Τι να πρωτοθυ-
μηθεί κανείς: το «βυθίσατε το ΧΟΡΑ» στην Άγκυρα, το «Unilateral 
Declaration of Independence» στη Λευκωσία, τις βαλκανικές συρ-
ράξεις και επεμβάσεις στον ΟΗΕ, την τρομοκρατία, το Αφγανιστάν 
και το Ιράκ στο ΝΑΤΟ, τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας 
στην ΕΕ ή την ελληνική οικονομική κρίση στην Ουάσινγκτον.

Ποιες ήταν οι πλέον ευχάριστες στιγμές που αισθανθήκατε ικα-
νοποίηση και επιβράβευση των προσπαθειών και των κόπων 
σας; Η μετά από μήνες καθημερινής έντασης απρόσκοπτη συμμετο-
χή της Κύπρου στα ευρωπαϊκά πράγματα, η ουσιαστική αναβάθμιση 
του ειδικού βάρους της Αθήνας στο ΝΑΤΟ, η πτώση του «Τείχους» 
όταν ήμουν στο Δυτικό Βερολίνο.   

Τώρα είστε σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος 
της Εκτελεστικής Διοίκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
Σας λείπει η ένταση «κινηματογραφικής ταινίας δράσης», όπως 
γράφετε;  Στην αρχή ομολογώ ότι μου έλειπε. Όμως εδώ και τέσσε-
ρα χρόνια άλλαξε άρδην η ζωή μου. Αντί να ασχολούμαι με πολέ-
μους, με σκληρές διαπραγματεύσεις και τη λήψη κυνικών αποφάσε-
ων, που πολλές φορές επηρέαζαν αρνητικά τους απλούς πολίτες σε 
διάφορες χώρες, μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχολούμαι με το ευρύ-
τατο και καταλυτικής σημασίας για τους συνανθρώπους μας φιλαν-
θρωπικό έργο με θετικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή χιλιάδων 
πολιτών και πάλι σε διάφορες χώρες. Αν δεν το ζήσεις, δεν το κατα-
λαβαίνεις. Δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις σε όλη του την έ-
κταση. Και γι’ αυτό «ευθύνεται» το Δ.Σ. του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-
χος που με εμπιστεύθηκε και άνοιξε νέες προοπτικές στη ζωή μου. A
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έγκλημα. Αντίστοιχες καταστάσεις επικρά-
τησαν και στο μεταπολεμικό Αφγανιστάν 
και Ιράκ. Η κυρίως προσοχή επικεντρώθη-
κε στον στρατιωτικό τομέα και κατά τη δι-
άρκεια των επιχειρήσεων και μετά. Αν είχε 
δοθεί και σοβαρή προτεραιότητα στην οικο-
νομική ανάπτυξη, πιστεύω ότι η κατάσταση 
θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά. Πρέπει 
παράλληλα με τα στρατιωτικά μέτρα να 
δίνεται μια συγκροτημένη προοπτική για 
ένα θετικό αύριο στον πληθυσμό, γεγονός 
που, αν δεν αποτρέψει, θα περιορίσει την 
ακολουθία τρομοκρατικής, αναρχικής, και 
άλλης παρόμοιας προπαγάνδας με τα απο-
τελέσματα που βιώνουμε σήμερα.  

Πώς εκτιμάτε την κατάσταση που επι-
κρατεί τελευταία στα Βαλκάνια (Αλβανία, 
πΓΔΜ) και ποιες οι πιθανές επιπτώσεις 
στη χώρα μας; Η κατάσταση στις χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων παραμένει δεκα-
πέντε χρόνια μετά τις τεκτονικές αλλαγές 
ιδιαίτερα ρευστή. Ο λόγος είναι ότι μετά τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις και τους πολέ-
μους δημιουργήθηκαν καταστάσεις που 
αντιμετώπιζαν μεν τα καθημερινά προβλή-
ματα ασφάλειας και σταθερότητας, αλλά 
δεν έβαζαν τις βάσεις για βιώσιμες λύσεις. 
Οι ΗΠΑ, που πρωτοστάτησαν στην εδραίω-
ση της ασφάλειας, έστρεψαν την προσοχή 
τους στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική 
Ασία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της προ-
σπάθειας αποφυγής ανάληψης ευθυνών 
έχασε πολύτιμα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό 
η Ελλάδα που βρισκόταν τότε σε ιδιαίτερα 
πλεονεκτική θέση, αντί να επωφεληθεί από 
την αστάθεια και τις μαύρες τρύπες που 
παρουσιάζονταν σε όλες τις γειτονικές χώ-
ρες και να «αγοράσει» τις οικονομίες τους, 
παίζοντας εμμέσως και καταλυτικό πολιτικό 
ρόλο στις γενικότερες εξελίξεις, προτίμησε 
για λόγους που εξηγώ στο βιβλίο να παρα-
κολουθεί σαν θεατής, συντηρώντας όλα τα 
ανοικτά θέματα.    

Πώς εκτιμάτε τη βαθμιαία μετατροπή της 
Τουρκίας από τον Ερντογάν σε μια ανεξέ-
λεγκτη, μη προβλέψιμη δύναμη στην ευ-
ρύτερη περιοχή (Αιγαίο, Μέση Ανατολή, 
Καύκασο και Κεντρική Ασία); Δεν πρόκει-
ται για καινούργιο φαινόμενο. Παρακολού-
θησα την πορεία του Ερντογάν από το 2002 
μέσα από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Ουάσιγκτον. Από την αρχή αυτός ή-
ταν ο στόχος του: να κάνει την Τουρκία μια 
περιφερειακή υπερδύναμη με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Χρησιμοποίησε το ρόλο της 
στο ΝΑΤΟ, τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
στην Ε.Ε. και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ για να 
πάρει το πάνω χέρι στο εσωτερικό περιθω-
ριοποιώντας όλους τους εσωτερικούς του 
αντιπάλους. Με αργούς ρυθμούς και συντο-
νισμένες τακτικές έφθασε στο τελευταίο 
βήμα που είναι η αλλαγή του συντάγματος. 
Η συνέχεια είναι απρόβλεπτη. Ακόμη και οι 
Αμερικανοί, όταν υπηρετούσα στην Ουά-
σινγκτον, μου έλεγαν ότι η κατάσταση είναι 
τόσο ρευστή που δεν έχουν plan B και για το 
λόγο αυτό προτιμούν την τακτική business 
as usual για όσο αντέξει.

Ποια είναι εκείνα τα γεγονότα, πέραν της 
11ης Σεπτεμβρίου, που έμειναν χαραγμέ-
να στη μνήμη σας; Για παράδειγμα, ανα-
φέρεστε στον πόλεμο στο Ιράκ. Τι άλλαξε 

σε διεθνές επίπεδο ο πόλεμος αυτός, και 
ειδικότερα σε σχέση με την οπτική των 
Ευρωπαίων και των νατοϊκών κύκλων έ-
ναντι της ρωσίας; Πρόκειται πραγματικά 
για χιονοστιβάδα γεγονότων που είναι α-
δύνατον και να απαριθμηθούν εδώ. Το Ιράκ 
άλλαξε τις ισορροπίες στα πολιτικά πράγμα-
τα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής (Ισραήλ, 
Συρία, Ιράν, Αραβικός Κόσμος κ.ά.), στους 
πετρελαιαγωγούς, στην τρομοκρατία, για 
να αναφέρω μερικά. Οι σχέσεις με τη Ρωσία 
επίσης πέρασαν από τα σαράντα κύματα με 
κρίσεις φιλίας και ξανά αντιπαλότητας, μέ-
χρι τη σημερινή κρίση ανταγωνιστικότητας 
σε διάφορους τομείς της διεθνούς ζωής. 

Εκτιμάτε ότι η ρωσία, απολύτως απα-
ραίτητος παράγοντας για την ευρωπαϊ-
κή ασφάλεια όπως λέτε, έχει τελευταία 
αλλάξει ατζέντα; Επιδιώκει τον έλεγχο 
ή και τη διάλυση της Ε.Ε.;  Η Ρωσία έχει 
αλλάξει ατζέντα, γιατί η Ουάσινγκτον, την 
εποχή (2001-2003) που η Μόσχα παρακα-
λούσε στην κυριολεξία για ενδυνάμωση και 
ανάπτυξη των σχέσεών τους, την κράτησε, 
μετά την αλλαγή του υπουργού Εξωτερικών 
Colin Powell, με προσβλητικό τρόπο στο πε-
ριθώριο. Έκτοτε οι ανάγκες της και η οικο-
νομική κατάστασή της άλλαξαν και πέτυχε 
να καταστεί υπολογίσιμος παίκτης σε σειρά 
θεμάτων. Οι σχέσεις με την Ε.Ε. είναι σε καλό 
επίπεδο και δεν πιστεύω ότι ο έλεγχος ή α-
κόμη περισσότερο η διάλυσή της είναι στην 
οθόνη της Μόσχας. 

Υποστηρίζετε στο βιβλίο σας ότι «κανείς 
δεν μπορεί να επιβιώσει μακροπρόθε-
σμα ως μονάδα» στο σύγχρονο κόσμο. 
Η Ελλάδα συμμετέχει πάνω από 35 έτη 
τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ. Παρ’ όλα 
αυτά οι δομικές αδυναμίες της χώρας δεν 
της επέτρεψαν να επωφεληθεί, όπως θα 
άξιζε από τη συμμετοχή αυτή. Τι έφταιξε, 
κατά τη γνώμη σας, και τι πρέπει να γίνει 
ώστε η χώρα να βγει από την κρίση; Κατά 
τη γνώμη μου χρειάζεται αλλαγή νοοτρο-
πίας και τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης 
των βασικών ανοικτών ζητημάτων.  

➊ Σύνοδος κορυφής 
στην Πράγα (2002)

➋ Στο αποχαιρετι-
στήριο του γενικού 
γραμματέα λόρδου 
Robertson of Port 
Ellen (2003)

➋

➊
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Μιλάντ - Ο πλανήτης μου

Θέατρο και πραγματικότητα

Η δεύτερη ευκαιρία 
Μία υπέροχη ιστορία που εξελίσσεται μέσα σε 3 

χρόνια: Έφηβος από τη Λιθουανία βρίσκεται κρα-

τούμενος στις φυλακές ανηλίκων μιας άγνωστης 

χώρας που δεν έχει ξαναδεί, ούτε μιλάει τη γλώσ-

σα της. Ή θα μείνει στο κελί του παραιτημένος 

ή θα βρει τρόπο να επαναπροσδιορίσει τη ζωή 

του. Στο σχολείο της φυλακής θα προσπαθήσει 

να μάθει ελληνικά, να ανακαλύψει τα κρυμμένα 

ταλέντα του κι ίσως μια μέρα να σπουδάσει στο 

Πολυτεχνείο. Θα τα καταφέρει;
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Greek Animal Rescue

Ο Μενέλαος Καραμαγγιώλης 
είναι ένας άνθρωπος με 
ζωντάνια, πλούσια θετική 
διάθεση, εύστροφος, πνευμα-
τώδης και διεισδυτικός. Είναι 
εξαιρετικός στο να μιλάει με 
ανθρώπους, να τους κινητοποι-
εί στο να ανοιχτούν, να πούνε 
μια αλήθεια, ή έστω ένα καλό 
αστείο. Κυρίως όμως την αλή-
θεια. Γι’ αυτό το λόγο και η 
σειρά των 24 ντοκιμαντέρ που 
δημιούργησε με τίτλο «Συνα-
ντήσεις με αξιοσημείωτους 
ανθρώπους» κέρδισαν –και 
συνεχίζουν– τις εντυπώσεις 
και τις καρδιές όλων.

Ο ΜενελαΟς 
ΚαραΜαγγιώλης 

επιςτρεφει 
Με νεα ςειρα 

ντΟΚιΜαντερ
«Συναντήσεις με αξιοσημείωτους 

ανθρώπους» ή οι αντι-ήρωες

 της σύγχρονης Ελλάδας      

Του Γιάννη νένέ (panikoval500@gmail.com)

Ο στόχος των ταινιών είναι να δοθεί λόγος σε ανθρώπους που δεν είχαν αποτυπωθεί στο φακό και που διαχει-
ρίζονται την κρίση διαφορετικά κι αποτελεσματικά. Τα πρώτα 12 επεισόδια της σειράς έχουν ήδη προβληθεί 
με επιτυχία από την ΕΡΤ το 2011 και χαρακτηρίστηκαν ως «η τηλεόραση της χρονιάς». Οι προβολές συνεχίστη-
καν σε διεθνή φεστιβάλ, πανεπιστήμια και σχολεία. Ο ριζοσπαστικός τρόπος που αποδίδεται η νέα ελληνική 
ταυτότητα είναι συγκινητικός, ενώ η σειρά αποτελεί και ένα «εγχειρίδιο επιβίωσης» για νέους σκηνοθέτες, 
ηθοποιούς, μαθηματικούς και καλλιτέχνες: με ποιους τρόπους θα ξεπεράσετε τα σύνορα της χώρας. 
Τα 12 επόμενα ντοκιμαντέρ έχουν αρχίσει ήδη να προβάλλονται από τις 30/3/2017.

Ιστορίες που συνεχίζουν μέσα στο χρόνο.

Όταν οι ταινίες άρχισαν να γυρίζονται το 2012, η παραγωγή τους συνέπεσε με το απροειδοποίητο κλείσιμο της 
ΕΡΤ. Αυτό το γεγονός, εκτός από τα προβλήματα που δημιούργησε, έδωσε στις ταινίες αυτές τη δυνατότητα 
να κινηματογραφούνται για 4 χρόνια παρακολουθώντας τις ζωές των ηρώων τους σε βάθος χρόνου. Άνθρω-
ποι που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες και οι οποίοι, στο τέλος κάθε ταινίας, φαίνονται 
να έχουν ανακαλύψει μόνοι τους το φως στην άκρη του τούνελ. Ένα απροσδόκητο και ενθαρρυντικό για 
όλους happy end.

Η σειρά, μάλιστα, πρόκειται να έχει μία διαδραστική συνέχεια στις προβολές της, αφού, μετά την τηλεοπτική 
προβολή των επεισοδίων, θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει σε μία ειδική πλατφόρμα τη διαρκή ενημέρω-
ση με καινούργιο υλικό από την εξέλιξη των ηρώων, μαζί με επιπλέον αφηγήσεις. Ένα αληθινό και ολοζώντανο 
project που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Η σειρά προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 23.00 στην ΕΡΤ1

Η βαμβακερή μου οικογένεια
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Should I stay or should I go? 
Μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου. Έξι Έλληνες ανε-
βάζουν τις προσωπικές τους ιστορίες στη σκηνή 
και αναρωτιούνται αν πρέπει να φύγουν ή να 
μείνουν στην Ελλάδα της κρίσης, ενώ ένας Γερ-
μανός προσπαθεί να καταλάβει τι φταίει. Ένα 
νέο είδος θεάτρου που μετατρέπει το ντοκου-
μέντο σε παράσταση. Η κάμερα ανάμεσα στους 
θεατές αλλά και στο δρόμο. 

Θέατρο και πραγματικότητα 
Επίδαυρος και ΟΣΕ. Το θέατρο και η πραγ-
ματικότητα. Θέατρο-ντοκιμαντέρ στην Επί-
δαυρο. Από τη μία οι κάτοικοι του Λυγουριού 
αποτυπώνουν στις μαρτυρίες τους την ιστο-
ρία του αρχαίου θεάτρου και του φεστιβάλ 
Επιδαύρου και από την άλλη υπάλληλοι του 
ΟΣΕ που ανακαλύπτουν τη σημασία του σι-
δηροδρόμου στη ζωή τους.

Μιλάντ - Ο πλανήτης μου
Ο Τζελανί παντρεύτηκε γυναίκα από διαφο-
ρετική φυλή. Για να μην τους σκοτώσουν, 
έφυγαν κρυφά από την πατρίδα τους. Με τα 
πόδια –με κάθε τρόπο– έφτασαν, μήνες με-
τά, σε ένα ποτάμι. Άλλοι, για να το περάσουν, 
πεθαίνουν κι άλλοι μπαίνουν κολυμπώντας 
στην Ευρώπη. Όμως, στην πρώτη ευρωπαϊ-
κή χώρα, την Ελλάδα, βρέθηκαν –με τα παι-
διά τους– άστεγοι κι αποκλεισμένοι χωρίς να 
μπορούν να πάνε ούτε μπρος ούτε πίσω. Ο 
Τζελανί, αντιμέτωπος με το δίλημμα, πρέπει 
να αποφασίσει. Αν φύγει ένα από τα παιδιά 
ασυνόδευτο και φτάσει σώο στη Γερμανία, 
θα καταφέρει να τραβήξει κοντά του και την 
υπόλοιπη οικογένεια. Τα παιδιά του θα μά-
θουν με βίαιο τρόπο πώς βρίσκει κανείς τον 
πλανήτη του ή πώς τον στήνει εξαρχής. Και 
αν η Γερμανία είναι πραγματικά η λύση ή έ-
νας νέος εφιάλτης.

Η βαμβακερή μου οικογένεια
Γυναίκες ασυνόδευτες με τα παιδιά τους, 
διωγμένες για πολιτικούς λόγους από τις χώ-
ρες τους, βρίσκουν καταφύγιο σε έναν ξε-
νώνα στη Συγγρού όπου μια ομάδα ειδικών 
τις βοηθάει να ενταχτούν και να αναζητή-
σουν άλλα εξορισμένα μέλη της οικογένειάς 
τους και κυρίως να προσδιορίσουν το μέλ-
λον τους σε μια άγνωστη ήπειρο, νόμιμα κι 
αποτελεσματικά.

Γκολ στη φτώχεια
Η ποδοσφαιρική Εθνική Ελλάδας Αστέγων 
αγωνίζεται με άλλες ομάδες αστέγων (όπως 
η ομάδα της Ινδονησίας που αποτελείται 
από φορείς HIV) στην Πολωνία. Μπροστά 
στο φακό η ομάδα βάζει γκολ, τρώει γκολ, 
και αποδεικνύει πως το ποδόσφαιρο, η κοι-
νωνικοποίηση και η αποδοχή μπορεί να γί-
νουν σημαντικά «όπλα» για να διαχειριστεί 
κανείς τις δυσκολίες μιας ζωής όταν μοιάζει 
χαμένη.

Start up θα πει… ξεκινάω
Άνεργοι έλληνες που ψάχνουν τον τρόπο να 
προωθήσουν τη δουλειά τους στο εξωτερι-
κό, φτάνουν στο Silicon Valley. Πετυχημένοι 
Έλληνες της Καλιφόρνιας τους υποστηρί-
ζουν και τους καθοδηγούν τροφοδοτώντας 
παράτολμα όνειρα και παράξενες ιδέες που 
δημιουργούν τις νέες εταιρείες. Happy end: 
Κάποιες γίνονται ανάρπαστες από κολοσ-
σούς όπως η Google.

Greek Animal Rescue
Ένα αδέσποτο κακοποιημένο, βαριά άρ-
ρωστο, με τρία πόδια, παρατημένο σε μια 
βιομηχανική έρημο. Ένας σύλλογος από το 
Λονδίνο που αποφάσισε πως πρέπει να φρο-
ντίσει τα αδέσποτα της Ελλάδας. Μια ομάδα 
νέων που στο περίσσευμα του χρόνου τους 
περιπολούν στον Ασπρόπυργο περιθάλ-
ποντας αδέσποτα. Οι ήρωες μιας περιοχής 
που μοιάζει κολαστήριο. Γιατί τα αδέσποτα 
από την Ελλάδα, τα greekies, είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλή για υιοθεσίες στο εξωτερικό; Σ’ 
ένα απροσδόκητο φινάλε η ταινία ψάχνει 
να ανακαλύψει πως υπάρχει ελπίδα για τους 
καταδικασμένους σκύλους. A

Start up θα πει… ξεκινάω

Should I stay or should I go?

Γκολ στη φτώχεια
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ΕΠΙΜΕ ΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡ ΩΜΑΤΟΣ Θ ΩΜΑ Σ Κ.  Ε ΥΘΥΜΙΟΥ

>>

AV

αυτοκίνηση, αυτή η συνθήκη ζωής, εξελίσσεται. Όπως όλα γύρω µας τρέχουν γρήγορα, κάπως έτσι και οι σχε-
διαστές των αυτοκινήτων, οι τεχνολόγοι και οι οραµατιστές, ακόµα και εκείνοι που έχουν κρίση ταυτότητας 
µεταξύ µελλοντολόγου και βιαστικά υιοθετούντος νέες τάσεις, όλοι έχουν από ένα ρόλο. 
Μέχρι τα αυτοκίνητα να οδηγούνται από µόνα τους, ως τέλειες, αλάνθαστες υπερ-µηχανές, µέχρι να οδηγη-
θούν στο πυρ το εξώτερον οι µηχανικές τεχνολογίες, αφού θα συντριβούν από την επέλαση της ψηφιακής 

λαίλαπας, αλλά και µέχρι οι καµπίνες των αυτοκινήτων να γίνουν «µεγάλοι οργουελικοί αδελφοί», θα συνεχίζουµε να λέµε 
τα µυστικά µας µέσα σε αυτές. Να συνωµοτούµε µε τα πάθη µας και σε πείσµα της εντυπωσιακής εξέλιξης των αυτόµατων 
κιβωτίων ταχυτήτων, το χέρι µας να αναζητά το λεβιέ για να «κατεβάσει µία» και να αδράξει η ύπαρξή µας λίγη αδρεναλίνη!
Πριν και αυτή διωχθεί...

H

Ε
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
ΓΡ

Α
Φ

Η
ΣΗ

: B
E

N
O

IT
 P

A
R

É

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 3 ΜΑΪΟΥ 2017 A.V. 17 



18 A.V. 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 3 ΜΑΪΟΥ 2017

1.  S C U D E R I A  C A M E R O N 
G L I C K E N H A U S 
Η αµερικανικών συµφε-
ρόντων Scuderia 
Cameron Glickenhaus 
SCG003S κατασκευάζε-
ται στην Ιταλία από τη 
Manifattura Automobili 
Torino (MAT). Ο κινητή-
ρας twin-turbo των 4.4 
λίτρων V8 αποδίδει 800 
ίππους και 850 Nm ρο-
πής, η τελική ταχύτητα 
φθάνει 350 χλµ./ώρα 
και επιταχύνει από 0-
100 χλµ./ώρα κάτω 
από 3’’.

2. A S T O N  M A R T I N 
VA L K Y R I E
Το όνοµά της προέρχε-
ται από τη σκανδιναβι-
κή µυθολογία και εξε-
λίσσεται µαζί µε τη Red 
Bull F1 Team. Κινητή-
ρας Cosworth 6.5 λί-
τρων σε συνδυασµό µε 
ένα υβριδικό σύστηµα, 
αποδίδει 1.000 ίππους, 
φθάνει τα 320 χιλιόµε-
τρα σε 10’’, ενώ η τελι-
κή της ταχύτητα ξεπερ-
νά τα 400 χλµ./ώρα. Α-
ξία κοντά στα €2,5 εκατ.

3. P I N I N FA R I N A 
F I T T I PA L D I   E F 7 
Υπερκατασκευή του ι-
ταλικού σχεδιαστικού 
οίκου, µε στόχο τα χρο-
νόµετρα στις πίστες, α-
φιερωµένη στο Βραζι-
λιάνο Emerson 
Fittipaldi, δύο φορές 
Παγκόσµιο Πρωταθλη-
τή Formula 1. Κινητή-
ρας V8 που αποδίδει 
σχεδόν 600 ίππους µε 
ροπή 430Nm.

AV

¡¤Ë¦Æ¹º¸ 
μετά 
¹¦¦¿Á!

Στο ανοιξιάτικο Σαλόνι 
Αυτοκινήτου της Γενεύης 

τα supercars έκλεψαν (ξανά) 
την παράσταση!

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

ο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γε-
νεύης, που παραδοσιακά διεξά-

γεται στην ελβετική «παγκόσµια 

οικονοµική πρωτεύουσα» κάθε άνοιξη, κα-

τέδειξε, για µία ακόµα φορά, την απενοχο-

ποιηµένη στάση πολλών κατασκευαστών 

στο να κατασκευάζουν υπερ-αυτοκίνητα 

µε θηριώδεις ιπποδυνάµεις και αισθητική 

που ξεπερνάει τα όρια του κάλλους!

Πώς είναι να κατασκευάζεις supercars εν 

µέσω έξαρσης ευαισθητοποιηµένων για 

το περιβάλλον ανθρώπων, που αγγίζει τα 

όρια της «οικολογικής τροµοκρατίας»… 

Σίγουρα όχι εύκολο. 

Μόνο που τα υπερ-αυτοκίνητα είναι 

αυτά που οδηγούν τα όνειρα µικρών και 

µεγάλων, πολλά από αυτά σχεδιάζονται 

από εµπνευσµένους και αθεράπευτα 

οπαδούς της ζωής ανθρώπους, ενώ τα 

επίσης υπερσύγχρονα κινητήρια σύνολα, 

πέρα από τεράστιες ιπποδυνάµεις, είναι 

συµβατά µε τις σύγχρονες τεχνολογίες 

περιορισµού των ρύπων στην ατµόσφαι-

ρα και κάποια από αυτά φλερτάρουν και 

µε την ηλεκτροκίνηση.

Και µιας και είπαµε για ρύπους και µόλυν-

ση της ατµόσφαιρας, πριν ξαναπιάσουµε 

το φτυάρι για να θάψουµε τα «κακά» 

αυτοκίνητα που µολύνουν, ας ρίξουµε 

µια µατιά στην παρανοϊκή σε µέγεθος ρύ-

πανση που κάνουν στην ατµόσφαιρα τα 

αεροπλάνα αλλά και τα πλοία που διατρέ-

χουν αιθέρες και ωκεανούς αντίστοιχα. 

Μόνο που αυτά είναι «ψιλές γραµµές» και 

δύσκολα να τα πιάσουµε στο στόµα µας, 

σε αντίθεση µε τα αυτοκίνητα που τα έ-

χουµε ως εύκολη λεία. 

Παραθέτουµε µερικά από τα ονειρώδη σε 

σχήµατα και τεχνολογία αυτοκίνητα που 

συγκέντρωσαν τα βλέµµατα στη Γενεύη 

µε την ελπίδα ότι η δίωξη της απόλαυσης 

θα µετριαστεί κάποια στιγµή.

Τ
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4.  T e c h r u l e s  T r e V  G T 9 6
H κινεζική start-up εται-
ρεία Techrules ξεκινάει 
φιλόδοξα την πορεία 
της επιλέγοντας τον 
σχεδιαστικό οίκο 
Giorgetto & Fabrizio 
Giugiaro να σχεδιάσει 
το πρώτο της ηλεκτρο-
κίνητο υπεραυτοκίνητο 
με τον κωδικό TREV 
(Turbine-Recharging 
Electric Vehicle). Διαθέ-
τει έξι ηλεκτροκινητή-
ρες συνολικής ισχύος 
1.044 ίππων, επιταχύνει 
από 0-100 χλμ./ώρα σε 
2,5’’ και ξεπερνάει σε 
τελική ταχύτητα τα 350 
χλμ./ώρα.

5. K o e n i G s e G G  A G e r A  r s 
G r y p h o n
Η εξέλιξη της γνωστής 
μας Agera RS, στην υ-
περπανάλαφρη έκδοσή 
της με υπερτροφοδο-
τούμενο κινητήρα 1.360 
ίππων και αναλογία ι-
σχύος/βάρους 1:1, ή-
τοι, μόλις 1 κιλό/ίππο! 
Κόστος, κοντά στα 2 ε-
κατ. δολάρια. 

6.  r e n A u lT  A l p i n e  A 1 1 0
Αναβίωση της θρυλικής 
διθέσιας Alpine που έ-
γραψε ιστορία στα ράλι! 
Με νέο turbo 4-κύλιν-
δρο βενζινοκινητήρα 
1.800 κ.εκ. που ξεπερνά 
τους 300 ίππους. Από α-
νάλαφρο αμάξωμα με 
μεγάλη χρήση αλουμινί-
ου, επιταχύνει από 0-
100 χλμ./ώρα σε 4,5’’με 
βάρος σχεδόν ένα τόνο. 

7.  F e r r A r i  8 1 2 
s u p e r FA s T
Με 12-κύλινδρο τύπου 

V κινητήρα, απόδοσης 
800 ίππων, είναι η ισχυ-
ρότερη και ταχύτερη 
Ferrari παραγωγής στην 
ιστορία της μάρκας! Επι-
ταχύνει απο 0-100 χλμ./
ώρα σε 2,9’’. Όλα τα αυ-
τοκίνητα που θα παρα-
χθούν, είναι ήδη προ-
πωλημένα…

8. i TA l d e s i G n  r A b e l
Κατασκευασμένο από 
τον οίκο Giugiaro το από 
ανθρακονήματα 
supercar, χρησιμοποιεί 
έναν V10 ατμοσφαιρικό 
κινητήρα 5.2 λίτρων και 
επιτάχυνση 0-100 χλμ./
ώρα σε 3,2’’.

9. pA G A n i  h u Ay r A 
r o A d s T e r
Ανοιχτή σε θαυμασμό 
και «φθόνο». Κινητήρας 
6.000 κ.εκ. που αποδί-
δει 764 ίππους και δύο 
τύπους οροφής: μία με 
carbon hard-top και μία 
υφασμάτινη. Θα κατα-
σκευαστούν μόνο 100 
αντίτυπα –έχουν πωλη-
θεί όλα– με τιμή έναρ-
ξης κοντά στα €2,3 ε-
κατ.

10.  l A m b o r G h i n i 
h u r A c A n  p e r F o r m A n T e 
Η «άγρια» Lambo με τον 
V10 κινητήρα των 5.2 
λίτρων που αποδίδει 
640 ίππους, επιτάχυνση 
0-100 σε 2,9’’ και τελική 
ταχύτητα στα 325 χλμ./
ώρα. Τετρακίνηση με κι-
βώτιο διπλού δίσκου 7 
σχέσεων και ηλεκτροϋ-
δραυλικό συμπλέκτη 
Haldex σε συνδυασμό 
με πίσω μπλοκέ διαφο-
ρικό.
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H
εντυπωσιακή σπορ 
σιλουέτα της δηµι-
ουργείται κυρίως από 
το χαµηλό ύψος των 

παραθύρων και το εντελώς επα-
νασχεδιασµένο πίσω µέρος – ε-
µπνευσµένο για τη S-Class Coupé. 
Οι κολώνες C δηµιουργούν δυνα-
τούς «ώµους», ενώ τα οριζόντια 
πίσω φώτα LED υπογραµµίζουν 
το πλάτος του οχήµατος. 

Όντως, δεν χρειάζονται και 
ιδιαίτερες καλλιτεχνικές ιδιό-
τητες για να γίνει αντιληπτό ότι 
η Mercedes-Benz τόλµησε στον 
αισθητικό τοµέα και δηµιούργησε 
ένα πολύ όµορφο και ξεχωριστό 
σχήµα. 

Ταυτόχρονα, αυτή η καινοτόµος 
τεχνολογία φωτισµού αυξάνει 
την αξία αναγνώρισης της νέας C-
Class Coupé. Τέσσερις οριζόντιες 
λωρίδες LED δηµιουργούν ένα 
εντυπωσιακό, διακριτικό µοτίβο 
φωτός την ηµέρα και τη νύχτα. 
Το εντυπωσιακό αποτέλεσµα 
του επανασχεδιασµένου πίσω 
µέρους –ανάλογα µε την έκδοση 
του κινητήρα– εξελίσσεται ακόµη 
περισσότερο από το σύστηµα 
εξάτµισης µε τις δύο απολήξεις 
που είναι ενσωµατωµένες στον 
πίσω προφυλακτήρα. 

Το εσωτερικό κορυφαίας ποιό-
τητας εκτός από µοντέρνο, είναι 
και λειτουργικό.

Κουµπιά ελέγχου και διακοσµη-
τικά στοιχεία σε ασηµί χρώµιο 
παρέχουν µια ιδιαίτερα σπορ 
ατµόσφαιρα που πραγµατικά 
αιχµαλωτίζει το βλέµµα. Ο ιδιαί-
τερος χαρακτήρας coupé των 
Mercedes υπογραµµίζεται από τα 
πάνελ στις πόρτες και την πίσω 
πλευρά, τα οποία ρέουν οµαλά το 
ένα µέσα στο άλλο. 
Είναι η αίσθηση ελευθερίας και α-
νεξαρτησίας σηµαντική για εσάς; 
Τότε µπορείτε να απολαύσετε την 
προαιρετική πανοραµική συρό-
µενη ηλιοροφή µε ένα διευρυ-
µένο άνοιγµα που σας επιτρέπει 
να επεκτείνετε τη θέα σας και να 
δώσετε στο εσωτερικό του αυ-
τοκινήτου µια πραγµατικά υπαί-
θρια αίσθηση. Ένα άλλο στοιχείο 
προαιρετικού εξοπλισµού είναι ο 
ατµοσφαιρικός φωτισµός κάτω 
από τις διακοσµητικές λωρίδες, οι 
οποίες µεταφέρουν στο εσωτε-
ρικό του οχήµατος το εξελιγµένο 
σύστηµα φωτισµού LED από το 
εξωτερικό. 

Η κινητικότητα  έχει αλλάξει 
πολύ γρήγορα τη ζωή µας και 
πλέον ζούµε  ψηφιακά και µπορεί 
κάποιος να µας βρει ανά πάσα 
στιγµή. Το ίδιο πρέπει να ισχύει 
και στο αυτοκίνητο. Το Mercedes 
me connect συνδέει τον οδηγό 
µε το όχηµά του και το όχηµα µε 
ολόκληρο τον κόσµο. Μια ολο-
κληρωµένη γκάµα από βολικές 
υπηρεσίες σάς υποστηρίζουν εν 
κινήσει και διασφαλίζουν µεγα-

λύτερη ασφάλεια, µεγαλύτερη 
συνδεσιµότητα και –όχι λιγότερο 
σηµαντικό– µια ακόµα πιο συναρ-
παστική εµπειρία οδήγησης. 

Εστιάζουµε το ενδιαφέρον µας 
στην κορυφαία έκδοση πετρε-
λαίου C2 20 d µε τον κινητήρα 
των 2.2 λίτρων µε απόδοση 170 
ίππων. Στα εντυπωσιακά της 
αίσθησης στο δρόµο, πρώτο θα 
τοποθετούσαµε το σύστηµα της 
αερανάρτησης που πραγµατικά 
µεταφέρει σε οδηγό και επιβάτες 
ένα αίσθηµα πλήρους άνεσης, η 
οποία επιβεβαιώνεται και από το 
πολύ καλό επίπεδο ηχοµόνωσης. 
Το τελευταίο, σε συνδυασµό µε 
το κορυφαίο ποιοτικά πλούσιο 
εσωτερικό που περιλαµβάνει από 
ηλεκτρικά ανοιγόµενη οροφή 
µέχρι αεριζόµενα καθίσµατα, 
καθιστά το ταξίδι µια αξέχαστη 
εµπειρία! 
Στα επίσης θετικά της C-Class 
Coupé η αίσθηση του τιµονιού 
που µεταφέρει στον οδηγό άµε-
σα τις πληροφορίες. Η ανάρτηση 
επίσης ρυθµίζεται σε τρεις θέ-
σεις, στην Comfort για έµφαση 
στην άνεση, στη θέση Sport 
γίνεται κάπως πιο σφιχτή χωρίς 
να αφαιρείται σηµαντικό τµήµα  
άνεσης, ενώ στη ρύθµιση Sport+ 
αρχίζει η οδηγική απόλαυση.

Η καµπίνα, όπως προαναφέ-
ραµε, είναι πολυτελής και ο δια-
θέσιµος χώρος για τους εµπρός 
επιβάτες επαρκέστατος. Πίσω 
θα καθίσουν άνετα δύο επιβάτες, 
ενώ ο χώρος αποσκευών θα χω-
ρέσει τις αποσκευές όλων των 
επιβατών.     

Με όραµα την οδήγηση χωρίς 
ατυχήµατα, η Mercedes-Benz ξε-
κίνησε εδώ και περισσότερα από 
δέκα χρόνια µε το Pre-Safe και συ-
νέχισε µε το Distronic Plus, που έ-
χει εξελιχθεί σε µια νέα διάσταση 
στην οδήγηση. Αναφερόµαστε 
στο Mercedes-Benz Intelligent 
Drive, όπου η άνεση και η ασφά-
λεια έχουν πια αναµιχθεί. Επίσης, 
χάρη στη δικτύωση οι ειδικοί 
της Μ-Β για θέµατα ασφάλειας 
το αποκαλούν αυτό «ανάµιξη 
αισθητήρων». Τα έξυπνα συστή-
µατα υποβοήθησης αναλύουν 
περίπλοκες καταστάσεις και ανα-
γνωρίζουν πιο αποτελεσµατικά 
πιθανούς κινδύνους στην κίνηση, 
χρησιµοποιώντας βελτιωµένους 
αισθητήρες, τοποθετηµένους 
περιµετρικά από το όχηµα. 

Η τιµή της Mercedes-Benz C-
Class Coupe C 220 d αρχίζει από 
τις €50.278, ενώ η βενζινοκίνητη 
έκδοση C 180 των 1.6 λίτρων µε 
τους 156 ίππους ξεκινάει από τις 
€42.584.

MERCEDES-BENZ  C-Class Coupe 
Στο επίκεντρο της προσοχής

Η C-Class Coupé µε την έντονη παρουσία της κατακτά το δρόµο και συνδυάζει αρµονικά την ωριµότητα 

µε τη µοντέρνα και νεανική σχεδίαση
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου 

AV
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σχεδίαση της A-Class είναι νεα-
νική και µοντέρνα και έχει ακόµη 
πιο συναισθηµατική έλξη µετά την 
ανανέωση του µοντέλου: µε πιο 

δυναµικούς µπροστινούς και πίσω προφυλα-
κτήρες, τρεις διαφορετικές γραµµές σχεδία-
σης και εξοπλισµού, ένα προαιρετικό πακέτο 
design καθώς και ελκυστικά υλικά, χρώµατα 
και νέες ζάντες αλουµινίου. 

Οι προαιρετικοί προβολείς LED υψηλής 
απόδοσης παράγουν υψηλότερη ένταση 
φωτός και από την πρώτη στιγµή φωτίζουν 
µε ένα ευπρόσδεκτο µπλε φως, το οποίο ζω-
ντανεύει τις πάνω οπτικές ίνες µε µια µπλε 
λάµψη. Επιπλέον, τα πίσω φώτα LED δίνουν 
στο αυτοκίνητο µια εντυπωσιακή εµφάνιση 
και βελτιώνουν την ορατότητα.

Το εσωτερικό υψηλής ποιότητας σχεδιά-
στηκε µε αγάπη για τη λεπτοµέρεια και ενι-
σχύει περαιτέρω την αποκλειστικότητα και 
τη σπορ αίσθηση. Τα σχήµατα, οι επιφάνειες 
και τα υλικά συνδυάζονται για να σχηµατί-
σουν ένα υψηλής ποιότητας αρµονικό σύ-
νολο, πληρώντας τα υψηλότερα πρότυπα, 
τόσο στην εµφάνιση όσο και στην αφή. 

Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε τρεις 
εκδόσεις καθισµάτων για καλύτερη εργονο-
µική άνεση. Επίσης νέα διακοσµητικά στοι-
χεία υψηλής ποιότητας στολίζουν το χώρο 
του ταµπλό και τους διακόπτες.
Αποκλειστικά χαρακτηριστικά εξοπλισµού 
όπως ο προαιρετικός περιβαλλοντικός φω-
τισµός σε δώδεκα διαφορετικά χρώµατα, 
µια νέα γενιά τιµονιών τριών ακτίνων και η 
νέα σχεδίαση του πίνακα οργάνων µε πολυ-
λειτουργική οθόνη ολοκληρώνουν το εντυ-
πωσιακό εσωτερικό της A-Class. 
Εξωτερικά η A-Class φέρει ελαφρώς ανασχε-
διασµένους προφυλακτήρες και φωτιστικά 
σώµατα, µε τη χαρακτηριστική µάσκα τύπου 
πλέγµατος «diamond» να είναι στάνταρ σε 
όλες τις εκδόσεις. Στην καµπίνα τοποθετή-
θηκαν νέα υλικά και χρώµατα, επανασχεδιά-
στηκαν οι διακόπτες και ο πίνακας οργάνων, 
ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις υπάρχει 
ειδικός φωτισµός περιβάλλοντος και το α-
ναβαθµισµένο σύστηµα ενηµέρωσης και 
ψυχαγωγίας µε οθόνη 8 ιντσών, που υπο-
στηρίζει όλα τα λειτουργικά των σύγχρονων 
smartphone. 

Σε επίπεδο κινητήρων έχουν γίνει βελτιώ-

σεις προκειµένου να µειωθεί ακόµα περισ-
σότερο η κατανάλωση καυσίµου και οι εκ-
ποµπές ρύπων. Στη βάση της γκάµας που εν-
διαφέρει άµεσα το ελληνικό κοινό δεσπόζει 
ο 1.5 diesel µε τους 109 ίππους και τα 260 Nm 
ροπής και κατανάλωση µόλις 3,5 λίτρα/100 
χλµ. και εκποµπές ρύπων στα 89 γρ./χλµ., 
ενώ ο κινητήρας Α220d έγινε πιο ισχυρός, 
φθάνοντας τους 177 ίππους.
Αντίστοιχα, στους κινητήρες βενζίνης έχου-
µε τις Α160, Α180 και Α200 µε τον τετρακύ-
λινδρο κινητήρα 1.6 λίτρου, απόδοσης 102, 
122 και 156 ίππων, ενώ τον δίλιτρο turbo κι-
νητήρα τον συναντάµε στις εκδόσεις Α220 
4Matic, A250 και A250 Sport, µε 184, 211 και 
218 ίππους, αντίστοιχα. Επίσης, προστέθηκε 
και η έκδοση «Motorsport Edition» µε κατα-
βολές έµπνευσης από την οµάδα Formula 1 
της Mercedes και φέρει το χαρακτηριστικό 
πράσινο χρώµα που κοσµεί ορισµένα τµή-
µατα του µονοθεσίου. 

Η απαράµιλλη AMG A45

H ισχυρή σχεδίαση AMG δίνει στο δυναµικό 
σχεδιαστικό ιδίωµα της A-Class ένα ακόµα 
πιο εντυπωσιακό φως. Η εµπρός ποδιά AMG 
µε σχεδίαση φτερού-Α τονίζει µε εξαιρετικά 
σπορ τρόπο τις αναλογίες. Το εσωτερικό της 
Mercedes-AMG Α 45 4Matic προσφέρει την 
ιδανική ατµόσφαιρα για ασυµβίβαστους νέ-
ους πελάτες µε πάθος για επιδόσεις. 
Κινείται από τον 2-λιτρο turbo κινητήρα των 
381 ίππων και 475 Nm ροπής. Πρόκειται για 
το ισχυρότερο αυτοκίνητο της κατηγορίας, 
το οποίο χάρη και στις αλλαγές που έχουν 
γίνει στο 7άρι αυτόµατο κιβώτιο, επιταχύνει 
στα 0-100 σε 4,2 δευτερόλεπτα, µε την τε-
λική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά 
στα 250 χλµ./ώρα. Την ίδια στιγµή η µέση 
κατανάλωση καυσίµου είναι στα 6,9 λίτρα 
ανά 100 χιλιόµετρα και οι εκποµπές ρύπων 
στα 162 γρ./χλµ. Η A45 AMG µπορεί να εξο-
πλιστεί µε το πακέτο Dynamic Plus που πε-
ριλαµβάνει µηχανικό µπλοκέ εµπρός διαφο-
ρικό και την ανάρτηση AMG RIDE CONTROL 
µε τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες 
(Comfort, Sport, Sport + και Individual).

H

MERCEDES-BENZ  A-Class
Αναβαθµισµένη και πρωτοποριακή

Το δηµοφιλές µικροµεσαίο µοντέλο της Mercedes-Benz δέχθηκε πινελιές ανανέωσης σε όλους τους τοµείς, 

ενισχύοντας έτσι την εκλεκτή σχέση του µε το ευρύ αγοραστικό κοινό 

MERCEDES-BENZ A-CLASS ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ 
ΑΠΟ €2.100
Ποτέ η ελευθερία δεν ήταν τόσο προσι-
τή. Τώρα δίνεται η δυνατότητα απόκτησης 
µε όφελος από €2.100 µε το πρόγραµµα 
WelcomeFREEDOM.
Eπιλέγοντας το πρωτοποριακό πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης «Welcome FREEDOM», ο πε-
λάτης απολαµβάνει τα οφέλη µιας καινούρ-
γιας Mercedes-Benz, µε προνοµιακό επιτόκιο, 
ενώ παράλληλα αποκτά ελευθερία κίνησης, 
καθώς πληρώνει µια ιδιαίτερα χαµηλή µηνι-
αία δόση, η οποία συµπεριλαµβάνει υπηρεσί-
ες εγγύησης και service.
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ίγουρα όλοι µας, µεγαλύτεροι ή πιο 
νέοι, θα έχουµε δει «αρχέγονες» κι-

νηµατογραφικές ταινίες που είχαν 

σενάριο που εξελίσσονταν στο απώτερο 

µέλλον και σε αυτές, δίκην εντυπωσιασµού, 

αλλά και προσέγγισης σε κάτι µελλοντολο-

γικά υπερβατικό, βλέπαµε αυτοκίνητα να 

πετούν, όπως και «οχήµατα» χωρίς οδηγό. 

Και να που πλησιάζουµε στο να ζήσουµε το 

σενάριο αυτό στην πραγµατικότητα… 

Αν η δεκαετία του ’90 ήταν αφιερωµένη 

στην τεχνολογία των καταλυτικών κινητή-

ρων και  η δεκαετία του ’00 στην ασφάλεια, 

η δεκαετία που διάγουµε είναι αφιερωµένη 

στη συνδεσιµότητα. Ναι. Αυτό είναι το 

µεγάλο ενδιαφέρον των εταιρειών. Εκεί 

δίνουν την προσοχή τους λοιπόν οι αυτοκι-

νητοβιοµηχανίες, καθώς αντιλαµβάνονται 

ότι οι επερχόµενες γενεές αγοραστών, εθι-

σµένες (σε εισαγωγικά ή όχι η λέξη) στη δια-

δικτυακή επικοινωνία, όχι µόνο αναζητούν 

τη συνέχιση των «δραστηριοτήτων» τους 

εντός του αυτοκινήτου, αλλά είναι υπερβο-

λικά εξοικειωµένοι µε όλες τις σύγχρονες 

τεχνολογίες. 

 

Τελικά όµως; Γιατί εξελίσσουµε ραγδαία 

την αυτόνοµη οδήγηση; Γιατί αφαιρείται η 

δυνατότητα συµµετοχής του οδηγού και 

συνεπώς η οδηγική ευχαρίστηση; Πόση 

ανάγκη την έχουµε; Ας µπούµε λίγο στα 

ενδότερα αυτής της τάσης και ας δούµε 

πώς εξελίσσονται τα δεδοµένα, αλλά και να 

παραθέσουµε την αντίθετη άποψη. 

Οι υπέρµαχοι

Το χορό της εξέλιξης της αυτόνοµης ή αυ-

τοδιαχειριζόµενης οδήγησης, έσυραν οι κά-

τοικοι της Silicon Valley. Η Google και άλλες 

εταιρείες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα 

µε την ψηφιακή και διαδικτυακή επανάστα-

ση, πρωτοστάτησαν ή πρωτοστατούν στη 

σχετική έρευνα, ενώ η Tesla κινεί το χορό 

από πλευράς αυτοκινητοβιοµηχανιών. 

Σήµερα, είκοσι από αυτές έχουν σχετικές 

άδειες για δηµόσιες δοκιµές αυτόνοµα 

κινούµενων οχηµάτων, ωστόσο πάντα µε 

την παρουσία οδηγού στο κάθισµα, άσχετα 

αν αυτός δεν οδηγεί ή χειρίζεται µε κάποιον 

τρόπο το όχηµα. Τι ισχυρίζονται οι ζηλωτές; 

Βασικά ότι η αυτόνοµη οδήγηση, σε από-

λυτη λειτουργική ασφάλεια κάποια στιγµή,  

θα δίνει την ευκαιρία σε µεγαλύτερες µάζες 

ανθρώπων να χρησιµοποιούν αυτοκίνητα. 

Πλέον, οι νέοι δεν θα χρειάζεται να έχουν 

διαµάχη µε τους γονείς τους προκειµένου 

να πάρουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου για 

να πάνε βόλτα, ενώ παρακολουθώντας 

τις λειτουργίες του αυτόµατου πιλότου θα 

µπορούν να µάθουν πώς να οδηγούν (όταν 

και αν χρειαστεί) σωστά και µε ασφάλεια. 

Επίσης, στον αντίποδα, ηλικιωµένοι θα µπο-

ρούν να κάνουν χρήση του αυτοκινήτου 

που σήµερα τους απαγορεύεται, όπως και 

άτοµα µε αναπηρίες. Φυσικά, όλα αυτά µε α-

πόλυτη ασφάλεια, συνεπώς και µε λιγότερα 

ή µηδενικά ατυχήµατα, αφού ο ανθρώπινος 

παράγοντας θα έχει εκλείψει.   

Οι σκεπτικιστές

Οτιδήποτε νέο, κάθε είδους νεωτερισµό, η 

ανθρωπότητα το αντιµετωπίζει µε επιφυ-

λακτικότητα ή ακόµα και εχθρότητα. Στη 

χώρα µας έχουµε το θλιβερό παράδειγµα, 

«επαναστάτες ποπολάροι» να παρεµποδί-

ζουν τεχνητά το αυτόνοµο λεωφορείο στα 

Τρίκαλα (µέρος ευρωπαϊκού πειραµατικού 

προγράµµατος), από φόβο µην τυχόν και 

θεσπιστούν τέτοια αστικά λεωφορεία 

στην πόλη και χάσουν τις δουλειές τους 

οι οδηγοί. Επίσης, όπως κάθε τι νέο, είναι 

Σ

Τα αυτοδιαχειριζόµενα αυτοκίνητα είναι το επόµενο µεγάλο στοίχηµα, όχι µόνο των 
αυτοκινητοβιοµηχανιών αλλά και νέων «παικτών», όπως η Google και η Apple

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

T E C H



και άγνωστο. Άρα είναι λογικό να υπάρχει 

ακόμα και καχυποψία στην αποδοχή του. 

Λογικό είναι επίσης να έχουν σημειωθεί και 

αστοχίες ή και ατυχήματα (χωρίς τραυμα-

τισμούς) από ενδεχόμενες ατέλειες των 

συστημάτων «αυτόματης οδήγησης», τα 

οποία όμως χρησιμοποιήθηκαν από τους 

σκεπτικιστές ως «απόδειξη» ότι δεν πρέπει 

να παραδοθούν οι δρόμοι σε ανεξέλεγκτα 

από οδηγούς οχήματα.

Φυσικά, εκείνοι που έχουν απόλυτο δίκιο 

στο να εναντιώνονται ή να διαφωνούν κά-

θετα με την εξάπλωση των αυτοδιαχειριζό-

μενων οχημάτων, είναι όλοι όσοι βλέπουν 

–με πρόσχημα την ασφάλεια– να «διώκε-

ται» η ευχαρίστηση της οδήγησης… 

Το νομικό πλαίσιο

Εδώ έχουμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα 

μέχρι σήμερα. Μεγαλύτερο ακόμη και από 

τις θηριώδεις επενδύσεις που απαιτεί η 

εφαρμογή της αυτόνομης οδήγησης. Διότι 

σήμερα, το νομικό καθεστώς το οποίο διέ-

πει τη χρήση των αυτοκινήτων, βασίζεται 

παγκοσμίως στην ευθύνη του οδηγού. 

Για ό,τι και αν συμβεί, την ευθύνη φέρει ο 

οδηγός του ενός εκάστου οχήματος που 

εμπλέκεται σε ένα ατύχημα. Σε επίπεδο 

αυτόνομης οδήγησης είμαστε ακόμα σε 

νομικό εμβρυακό επίπεδο, μιας και για να 

προσαρμοστεί αυτό χρειάζονται ένα σω-

ρό εχέγγυα για την ορθή λειτουργία των 

συστημάτων και φυσικά η αποδοχή τους 

από τις δημόσιες αρχές, τις ασφαλιστικές 

εταιρείες κ.λπ. Με όλα αυτά στο καλάθι των 

δεδομένων, θα πρέπει πιθανόν να περιμέ-

νουμε την ολοκλήρωση μιας επίσημα αδει-

οδοτημένης χρήσης αυτοδιαχειριζόμενου 

αυτοκινήτου, κοντά στο 2040.

«Έζησα την ασυνήθιστη, 
συναρπαστική αίσθηση 
της επιβίβασης στο κάθι-

σμα του οδηγού ενός αυτοκινή-
του με σύστημα αυτόνομης οδή-
γησης, καθώς αυτό κινούνταν 
στους  δρόμους του Sunnyvale 
στη Silicon Valley της Καλιφόρνι-
ας. Το αυτοκίνητο ήταν ένα προ-
ηγμένο πρωτότυπο Infiniti Q50 
sedan, που έχει τη δυνατότητα 
να χειρίζεται πολύπλοκα σενά-
ρια οδήγησης στην πόλη. Έχει 
λάβει ειδική άδεια κυκλοφορίας 
για αυτόνομα οχήματα στην Κα-
λιφόρνια, ενώ και εγώ έπρεπε να 
λάβω ειδική άδεια  από την πολι-
τεία της Καλιφόρνια προκειμέ-
νου να το λειτουργήσω σε καθε-
στώς hands-free. 

Αυτό που μου έκανε εντύπωση 
ήταν το πόσο γρήγορα ένιωσα 
άνετα με το αυτοκίνητο, καθώς 
μπορεί ομαλά και με ασφάλεια να 
κυκλοφορήσει σε προαστιακούς 
δρόμους, συμπεριλαμβανομέ-
νων των διασταυρώσεων, αλλά και σε πυκνή κυκλοφορία. Συνοδευ-
όμενος από ένα μηχανικό της Nissan, απλά ορίσαμε τον προορισμό, 
θέσαμε το αυτοκίνητο σε αυτόνομη λειτουργία οδήγησης, και πήγαμε 
μακριά με ασφάλεια, χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Κυκλοφορήσαμε τόσο σε αυτοκινητόδρομους όσο και σε δρό-
μους στην πόλη. Υπήρξαν στιγμές που οι άλλοι οδηγοί εξεπλάγησαν 
με εμάς, αλλά ποτέ δεν αισθανθήκαμε ότι είμαστε σε κίνδυνο. Κάθε 
φορά το αυτοκίνητό μας υπολόγιζε την κίνηση του άλλου αυτοκινή-
του και αντιδρούσε σωστά. 

Τα αυτοκίνητα που μπορούν να αλλάξουν λωρίδες κυκλοφορίας 
από μόνα τους, να διαπραγματεύονται την κίνησή τους στους δρό-
μους της πόλης και να διαχειρίζονται την “αγγαρεία” του μποτιλια-
ρίσματος, έρχονται σύντομα. Στην πραγματικότητα, η Συμμαχία των 
Renault-Nissan έχει δεσμευτεί να λανσάρει τουλάχιστον 10 μοντέλα 
με σημαντικά αυτόνομη λειτουργία κίνησης μέχρι το 2020.

Καθώς οι τεχνολογίες αυτές προχωρούν, η αυτοκινητοβιομηχανία 
έχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για να κάνει τους δρόμους 
πολύ πιο ασφαλείς, ενώ προσφέρει στους οδηγούς μια πιο παραγω-
γική, και χωρίς άγχος, εμπειρία μετακίνησης. Οι τεχνολογίες αυτές 
είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση ενός μέλλοντος στο οποίο ο 
πληθυσμός  υφίσταται ταχεία γήρανση, αλλά και ο αριθμός των με-
γαλουπόλεων με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων 
βρίσκεται  σε διαρκή άνοδο. Κάθε μέρα περισσότεροι από 8.000 baby 
boomers κλείνουν τα 65 έτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αυτόνομα 
αυτοκίνητα θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους οδηγούς να κινούνται 
στον προορισμό τους με ασφάλεια, όσο τα χρόνια περνούν. Μπορούν 
επίσης να συμβάλουν στη μείωση της αστικής συμφόρησης, στη βελ-
τίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και να κάνουν τους δρόμους 
μας πολύ πιο ασφαλείς. 

Αλλά αυτό που πιστεύω ότι θα 
κερδίσει περισσότερο τους οδη-
γούς –ακόμη και εκείνους που 
αγαπούν την οδήγηση– είναι το 
γεγονός ότι η αυτόνομη οδήγη-
ση και η συνδεσιμότητα της τε-
χνολογίας θα δώσουν την ευκαι-
ρία για παραγωγική αξιοποίηση 
του χρόνου μέσα στο όχημα.  Άλ-
λωστε κανείς δεν απολαμβάνει 
τις στιγμές που ζει σε συνθήκες 
έντονης κυκλοφορίας. 

Ο μέσος οδηγός ξοδεύει δύο 
ώρες με το αυτοκίνητο κάθε μέ-
ρα για την καθημερινή μετακί-
νηση προς και από την εργασία, 
το σχολείο και άλλους προορι-
σμούς. Φανταστείτε εάν θα μπο-
ρούσατε να εκμεταλλευτείτε 
αυτόν το χρόνο για πιο παραγω-
γικές δραστηριότητες, όπως για 
να λάβετε μέρος σε μια τηλεδιά-
σκεψη, να ελέγξετε το ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο σας, ή απλά να 
χαλαρώσετε παρακολουθώντας 
το αγαπημένο σας πρόγραμμα 

ψυχαγωγίας. 

Πολλά από τα σημερινά αυτοκίνητα ήδη είναι εξοπλισμένα με διά-
φορα δομικά στοιχεία των τεχνολογιών αυτόνομης κίνησης, συμπε-
ριλαμβανομένων των συστημάτων  Αποφυγής Εσφαλμένης Αλλαγής 
Λωρίδας, Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και με βελτιωμένους 
αισθητήρες ασφαλείας, ακόμα και ήπιας αυτόνομης οδήγησης σε 
καθεστώς μποτιλιαρίσματος. Με σχεδόν κάθε αυτοκινητοβιομηχανία 
να έχει τώρα αναπτύξει αυτές τις τεχνολογίες, οι εξελίξεις που θα 
δούμε θα είναι αρκετά γρήγορες. 

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των χαρακτηριστικών 
αυτόνομης κίνησης που θα εισαχθούν στα αυτοκίνητα τα επόμενα 
χρόνια και των πλήρως αυτόνομων, χωρίς οδηγό, αυτοκινήτων, η 
εμπορική διάθεση των οποίων θα έρθει αργότερα. Ήδη υπάρχουν μι-
κροί στόλοι με ταξί χωρίς οδηγό, τα “robotaxis,” που δοκιμάζονται σε 
περιορισμένες περιοχές κάποιων πόλεων ανά την υφήλιο.

Όμως η τεχνολογία αυτή πρέπει να τελειοποιηθεί στις ακραίες 
συνθήκες στις οποίες τα αυτοκίνητα είναι πολλές φορές εκτεθειμένα. 
Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές και οι νομοθέτες σε πολλές διαφορε-
τικές χώρες θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή τους νέους νόμους και 
τους κανονισμούς που απαιτούνται για την ευρεία χρήση των οχημά-
των χωρίς οδηγό.

Φυσικά, αναγνωρίζουμε πως οι άνθρωποι θα θέλουν να έχουν πά-
ντα την επιλογή να οδηγούν μόνοι τους. Με την ενσωμάτωση αυτής 
της νέας τεχνολογίας, επιδίωξή μας δεν είναι να σταματήσει η οδήγη-
ση όπως την ξέρουμε. Και σίγουρα, θέλουμε να δώσουμε στους κατα-
ναλωτές την επιλογή να αποφασίσουν πότε, πού και για πόσο και-
ρό θέλουν να οδηγούν. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής: Μόλις 
δοκιμάσετε ένα αυτοκίνητο που οδηγείται μόνο του, θα νιώ-
σετε πως βρεθήκατε ξαφνικά στο μέλλον».  A

Η εμπειρια
Πώς είναι να βρίσκεται κάποιος πίσω από το 

τιμόνι ενός αυτοδιαχειριζόμενου αυτοκινήτου, 
χωρίς φυσικά να αγγίζει το τιμόνι;

O πρόεδρος της Nissan, Carlos Ghosn, διηγείται στο LinkedIn Influencer 
την εμπειρία του πίσω από το τιμόνι ενός αυτόνομου οχήματος. 
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NissaN Juke
Compact Crossover με καινοτόμες 

τεχνολογίες και ιδιαίτερο στιλ
Ο πρωτοπόρος στην κα-
τηγορία των compact 
crossovers, το ανανεωμέ-
νο Juke, έρχεται για να ε-
δραιώσει το ανταγωνιστι-
κό του πλεονέκτημα στη 
συγκεκριμένη κατηγορία 

Του Θωμά Κ. Ευθυμίου

πενδύοντας στην ενεργο-
ποίηση των αισθητηρίων 
μας, η Nissan δημιούργησε 
το Juke αποσκοπώντας στο 

να δώσει μία κατασκευή που να απευ-
θύνεται σε όλους όσοι αναζητούν ένα 
αυτοκίνητο-σύνολο, με ποιότητα, ξεχω-
ριστό στιλ και βέβαια τεχνολογίες.

Χάρη στην εντυπωσιακή σχεδίαση και 

την προηγμένη τεχνολογία, το Juke έ-
χει καταστεί με διαφορά ο ηγέτης στην 
κατηγορία των compact crossovers. Τώ-
ρα, στο πλαίσιο της καθιερωμένης πρα-
κτικής της Nissan για συνεχή ανάπτυξη 
των μοντέλων της, έφθασε το επόμενο 
κεφάλαιο για το Juke. Συνδυάζοντας το 
ξεχωριστό αλλά και ιδιαίτερο στιλ, τη  
δυναμική οδηγική συμπεριφορά και το 
εκλεπτυσμένο εσωτερικό με τον ανά-
λογο εξοπλισμό, το Juke κατάφερε να 
ξεπεράσει εδώ και αρκετό καιρό το εκ-
πληκτικό νούμερο των 500.000 πωλή-
σεων από το λανσάρισμά του, επισκιά-
ζοντας εύκολα τους ανταγωνιστές του, 
καθιερωμένο ως το μοντέλο που στην 
ουσία δημιούργησε την κατηγορία των 
compact crossovers.
Οι αλλαγές είναι εκτεταμένες και περι-
λαμβάνουν νέα σχεδίαση στο μπροστι-
νό και πίσω μέρος του, με μεγαλύτερη 
έμφαση τόσο στην premium φινέτσα 
όσο και στο σπορ χαρακτήρα. Επιπλέον, 

ο νέος μικρότερου κυβισμού 1.2 λίτρων, 
υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βεν-
ζίνης DIG-T 115 ίππων, προσφέρει μεγα-
λύτερη απόδοση, οικονομία καυσίμου 
αλλά και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. 

Αξιοσημείωτο το ότι ειδικά για εκείνους 
που ζητούν ακόμα μεγαλύτερες επιδό-
σεις στον κινητήρα των 1.2 λίτρων, η 
Νissan - Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. προ-
σφέρει ως προαιρετική επιλογή και ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο αναβάθμισης 
ισχύος για το συγκεκριμένο μοτέρ που 
πλέον αποδίδει 135 ίππους!

Την γκάμα των επιλογών στο Juke συ-
μπληρώνουν ο ανανεωμένος 1.6 λίτρων 
ισχύος 117 ίππων, ο turbo κινητήρας 
DIG-T των 190 ίππων και φυσικά ο κατα-
ξιωμένος στην παγκόσμια αγορά diesel 
1.5 dCi 110 ίππων.
Με το χώρο των αποσκευών να έχει αυ-
ξηθεί κατά 40% (έως και 354 λίτρα) στις 

Τ ι μ έ ς 

Το μοντέλο Juke με 
τον κινητήρα βενζίνης 

1.2 DiG-T 
διατίθεται με τιμή 

που αρχίζει από τις 
€17.950, ενώ στην 

έκδοση diesel 1.5 DCI 
Energy ξεκινά 

από τις €18.750.

προσθιοκίνητες εκδόσεις, το Juke μπορεί να με-
ταφέρει ταυτόχρονα μια μεγάλη και μια μέσου 
μεγέθους βαλίτσα, ενώ ο βαθύς και φαρδύς 
χώρος των αποσκευών μπορεί άνετα να φιλο-
ξενήσει και ένα μεγάλο παιδικό καρότσι. Πα-
ράλληλα, οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν τώρα 
στη διάθεσή τους ένα  πρόγραμμα εξατομίκευ-
σης που ονομάζεται «Nissan Design Studio» και 
που προσφέρει μια σειρά από νέα χρώματα, 
αλλά και εσωτερικά και εξωτερικά αξεσουάρ, 
καθώς και μια νέα ανοιγόμενη,  πανοραμική 
γυάλινη οροφή.
Το Juke, όπως συμβαίνει άλ λωσ τε και με 
την υπόλοιπη οικογένεια των crossovers 
της Nissan, διαθέτει την τελευταία γενιά του 
NissanConnect, που προσφέρει τώρα συνδε-
σιμότητα με smartphones, πρόσβαση σε μια 
ποικιλία από εφαρμογές που εκτείνονται από 
τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέχρι 
την ψυχαγωγία, μέσω μιας μεγάλης 5,8 ιντσών 
έγχρωμης οθόνης αφής. Επιπλέον, το δορυ-
φορικό σύστημα πλοήγησης τελευταίας γε-
νιάς ενσωματώνει Google Online Search, ενώ 
η προσθήκη του συστήματος Safety Shield, σε 
συνεργασία με τις κάμερες θέασης του Around 
View Monitor, τα προηγμένα ηλεκτρονικά συ-
στήματα και το λογισμικό που διαθέτει, παρέχει 
μια ολοκληρωμένη σουίτα χαρακτηριστικών 
ασφαλείας. 
Τέλος, όπως και στο προηγούμενο μοντέλο, το 
Juke προσφέρεται και με την επιλογή τετρακίνη-
σης της Nissan που ακούει στο όνομα ALL-MODE 
4x4i. Η συγκεκριμένη επιλογή διατίθεται με την 
έκδοση DIG-T 190 XTRONIC, με το φημισμένο σύ-
στημα κατανομής της ροπής της Nissan (TVS) για 
την πρόληψη τυχόν υποστροφής, όπως και για τη 
βέλτιστη παροχή πρόσφυσης.

Έκδοση NISMO RS 

Με όπλο την πλούσια εμπειρία της Nismo στο 
μηχανοκίνητο αθλητισμό, η έκδοση Nismo RS 
του Juke κινείται από τον προηγμένο 1,6 λίτρων 
turbo κινητήρα βενζίνης που, μετά τις ειδικές ε-
πεμβάσεις, αποδίδει την εκπληκτική ιπποδύνα-
μη των 218 ίππων. Επιπλέον, η ροπή στις δικίνη-
τες εκδόσεις με το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτή-
των και το μηχανικό διαφορικό περιορισμένης 
ολίσθησης στους εμπρός τροχούς, έχει αυξηθεί 
στο εντυπωσιακό μέγεθος των 280Nm.  

E
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VOLVO NOW

Πολλαπλό όφελος µε νέες εκδόσεις Livtech 
Το Volvo Now είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα από τη Volvo για το 2017, 

που περιλαµβάνει ένα πλούσιο σύνολο παροχών
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

ο επιτυχηµένο πρόγραµµα Volvo 
Now επανέρχεται για το 2017, προ-
σφέρον τας νέες εκδόσεις που 
διαθέτουν επιπλέον καινοτόµα 

συστήµατα τεχνολογίας και διατίθενται σε 
προνοµιακές τιµές. Ταυτόχρονα, µε το Volvo 
Now η σουηδική µάρκα προσφέρει ιδιαίτε-
ρα προνοµιακές τιµές σε όλα της τα µοντέλα 
παράλληλα µε 5 χρόνια πλήρες σέρβις σύµ-
φωνα µε το πρόγραµµα του κατασκευαστή, 5 
χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια, 
χωρίς καµία επιπλέον χρέωση! Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι µε το Volvo Now το συνολικό όφε-
λος για τον πελάτη σε κάποιες περιπτώσεις 
υπερβαίνει αρκετά τις €5.000, ενώ ειδικά για 
το δωρεάν πλήρες σέρβις αυτό ισχύει ακόµα 
και σε περίπτωση µεταπώλησης του αυτοκι-
νήτου κατά τη διάρκεια της πενταετίας. 

Νέες εκδόσεις Livtech

Η φιλοσοφία των νέων εκδόσεων Livtech εί-
ναι να προσφέρουν πλούσιο πρόσθετο εξο-
πλισµό σε σηµαντικά προνοµιακές τιµές. Πιο 
συγκεκριµένα, η Volvo παρουσιάζει τις νέ-
ες εκδόσεις Livtech για τα µοντέλα V40, V40 
Cross Country, S60 και V60, που διαθέτουν 
επιπλέον καινοτόµα συστήµατα τεχνολογί-
ας, όπως το σύστηµα αυτόµατου παρκαρί-
σµατος (Park Assist Pilot), το οποίο κάνει το 
παρκάρισµα µία ευχάριστη και απολαυστική 
διαδικασία. Επίσης, διαθέτουν πίσω κάµερα 
παρκαρίσµατος/οπισθοπορείας καθώς και 
σύστηµα πλοήγησης µε έγχρωµη οθόνη. ∆ι-
αθέσιµες επίσης είναι και κάποιες ξεχωριστές 
διακοσµητικές πινελιές που χαρίζουν στα 
µοντέλα πιο σπορ και δυναµική εµφάνιση. 
Χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το µοντέλο δια-
θέσιµες είναι αεροτοµές, διακοσµητικά µαρ-
σπιέ, πλαϊνές ποδιές κ.λπ. Ως αποτέλεσµα, 
η συνολική οδηγική εµπειρία είναι ιδιαίτερα 

αναβαθµισµένη και το αυτοκίνητο δείχνει α-
κόµα πιο όµορφο. 

V40 Livtech και V40 Cross 
Country Livtech

Στα πρόσθετα συστήµατα τεχνολογίας και 
στα δύο µοντέλα περιλαµβάνονται το σύστη-
µα αυτόµατου παρκαρίσµατος (Park Assist 
Pilot), η πίσω κάµερα παρκαρίσµατος/οπι-
σθοπορείας και το σύστηµα πλοήγησης µε 
έγχρωµη οθόνη, ενώ αµφότερα είναι διαθέ-
σιµα και µε πρόσθετα διακοσµητικά στοιχεία.

S60 Livtech και V60 Livtech

Και εδώ έχουµε πρόσθετα συστήµατα τεχνο-
λογίας σε αµφότερα τα µοντέλα, τα οποία εί-
ναι το σύστηµα αυτόµατου παρκαρίσµατος 
(Park Assist Pilot), η πίσω κάµερα παρκαρί-

σµατος/οπισθοπορείας όπως και η εµπρός 
κάµερα, ενώ, επιπλέον, για το S60 είναι δια-
θέσιµα και αλουµινένια φιλέτα παραθύρων 
εµπρός, πίσω, καθώς και αεροτοµή καπό 
χώρου αποσκευών, που προσδίδουν µια πιο 
δυναµική και σπορ εµφάνιση. 

Τα οφέλη για τον πελάτη των 
εκδόσεων Livtech 

Το V40 Τ3 1.5 Auto στην έκδοση Livtech, µε το 
νέο, προηγµένο βενζινοκινητήρα 1.498 κ.εκ. 
της οικογένειας Drive-E που έχει σχεδιάσει, 
εξελίξει και κατασκευάζει η ίδια η Volvo, µε 
ισχύ 152 ίππους και στάνταρντ το αυτόµατο 
κιβώτιο, προσφέρεται µε συνολικό όφελος 
ύψους έως και €4.250, όπως αυτό διαµορφώ-
νεται από την προνοµιακή τιµή του πρόσθε-
του εξοπλισµού και την αξία των πέντε ετών 
δωρεάν εγγύησης, σέρβις και οδικής βοήθει-

ας. Η προτεινόµενη λιανική τιµή για το V40 T3 
1.5 Auto στην έκδοση Livtech διαµορφώνεται 
στις €27.995. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι προτει-
νόµενες τιµές για το V40 T3 1.5 Auto ξεκινούν 
από €22.500, στην έκδοση Kinetic Plus.
Αντίστοιχα, το S60 T3 1.5 Auto στην έκδοση 
Livtech, επίσης µε τον κινητήρα 1.498 κ.εκ. 
των 152 ίππων και το αυτόµατο κιβώτιο στο 
βασικό εξοπλισµό, προσφέρεται µε συνολικό 
όφελος ύψους άνω των €3.900, όπως αυτό 
διαµορφώνεται από την προνοµιακή τιµή 
του πρόσθετου εξοπλισµού και την αξία των 
πέντε ετών δωρεάν εγγύησης, σέρβις και ο-
δικής βοήθειας. Η προτεινόµενη λιανική τιµή 
για το S60 T3 1.5 Auto στην έκδοση Livtech 
διαµορφώνεται στις €31.625. Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι οι προτεινόµενες τιµές για το S60 T3 
1.5 Auto ξεκινούν από €27.325, στην έκδοση 
Livstyl, µε πέντε χρόνια δωρεάν εγγύηση, 
σέρβις και οδική βοήθεια.

T
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α µπορούσε να είναι άξιο απο-
ρίας. Γιατί να θέλει κάποιος 
έναν ιδιωτικό του χώρο ό-

πως το αυτοκίνητο να τον έχει φόρα 
παρτίδα. Θα έκανε το ίδιο για το σπίτι 
του, ας πούµε; Θα έβαζε δηλαδή αντί 
για τοίχους, κρυστάλλινες επιφάνει-
ες ή από πλεξιγκλάς;
Λάθος απορίες έχουµε. Την εποχή 
του ξεκατινιάσµατος στα social media 
και της διαρκούς επιθυµίας για δηµο-
σιότητα, τα διαφανή αυτοκίνητα θα 
µπορούσαν να αποτελέσουν µία µελ-
λοντική τάση για εκκεντρικούς που 
δεν τους απασχολούν τα αδιάκριτα 
βλέµµατα. 

Είναι µόνο αυτό;
Μήπως όµως δεν είναι µόνο η τάση 
των «επιδειξιοµανών» για διαφα-
νή αυτοκίνητα; Σύµφωνα µε τον οί-
κο TRW Automotive, ένα διαφανές 
αυτοκίνητο κατασκευασµένο από 
ακρυλικές επιφάνειες, θα είναι η ε-
πόµενη γενιά τεχνολογίας σε θέµατα 
ασφάλειας αυτοκινήτων.
Στο παρελθόν, η TRW Automotive 
χρησιµοποίησε ένα ακρυλικό αυτο-
κίνητο κανονικού µεγέθους «οδη-
γούµενο» από µοντέλα για να δείξει 
πώς λειτουργεί η ηµιαυτόµατη ο-
δήγηση, καθώς και για άλλες και-
νοτοµίες νέας τεχνολογίας, για να 
κρατήσει τους οδηγούς και τους ε-
πιβάτες των αυτοκινήτων ασφαλείς.
Το διαφανές αυτοκίνητο περιλαµ-
βάνει µια σειρά από αερόσακους και 
συστήµατα ενεργητικής ασφάλειας, 
όπως προϊόντα πέδησης και διεύθυν-
σης, καθώς και πλήθος αισθητήρων.
Η επόµενη γενιά τεχνολογιών α-
σφάλειας που έχουν σχεδιαστεί για 

τη µείωση του αριθµού των τροχαίων 
ατυχηµάτων χρησιµοποιεί οτιδήπο-
τε είναι δυνατόν, ώστε να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος. 

Πειραµατισµοί
Η εταιρεία πιστεύει ότι τα αυτοκί-
νητα θα είναι γεµάτα µε πιο έξυπνα 
συστήµατα ασφαλείας κατά την ε-
πόµενη δεκαετία που θα µπορούν 
να προβλέψουν τις οδικές συνθήκες.
Η TRW Automotive έδειξε µια σει-
ρά από αερόσακους και συστήµατα 
ενεργητικής ασφάλειας, όπως το σύ-
στηµα πέδησης και διεύθυνσης στο 
ακρυλικό αυτοκίνητο, το οποίο επί-
σης επισηµαίνει τους αισθητήρες που 
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή 
πληροφοριών από 360 µοίρες γύρω 
από το όχηµα.
Τα δεδοµένα από τους αισθητή-
ρες χρησιµοποιούνται για να βο-

ηθήσουν τα συστήµατα υποβοήθη-
σης του οδηγού να προσπαθήσουν 
να προστατεύσουν τους οδηγούς, 
τους επιβάτες και τους πεζούς σε 
κατασ τάσεις έκτακτης ανάγκης.
Στο ακρυλικό αυτοκίνητο περιλαµ-
βάνεται ένα προηγµένο ραντάρ που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προ-
ειδοποιήσει τους οδηγούς για πιθανές 
συγκρούσεις και πεζούς, καθώς και 
για την πέδηση µείωσης σπινθήρων 
και την πέδηση έκτακτης ανάγκης.
Ένα νέο ενεργό σύστηµα ζωνών α-
σφαλείας είναι τοποθετηµένο στο 
όχηµα, αλλά σε ένα πραγµατικό αυ-
τοκίνητο που αναγκάζεται να σταµα-
τήσει ξαφνικά, θα µπορούσε να βο-
ηθήσει στη διαχείριση της ενέργειας 
των επιβατών κατά τη διάρκεια µιας 
σύγκρουσης.
Οι νέες ζώνες ασφαλείας µπορούν 
να µειώσουν τη χαλάρωση στις κα-

Ã¤° 
ªÆ¸ 
¼ÃÄ°...
Τα διαφανή αυτοκίνητα δεν είναι 
νέα πρόταση των αυτοκινητοβιο-
µηχανιών. Απλώς, οι εκκεντρικοί 
πελάτες αναζητούν οτιδήποτε 
θα µπορούσε να συγκεντρώσει 
κάθε βλέµµα επάνω τους!

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου 

Θ
ταστάσεις οδήγησης και να µειώσουν 
την πιθανότητα οι επιβάτες να είναι 
εκτός θέσης και πιο ευάλωτοι στους 
τραυµατισµούς, ανέφερε η εταιρεία, 
ενώ πλέον είναι γνωστό ότι την επό-
µενη δεκαετία τα αυτοκίνητα θα είναι 
εφοδιασµένα µε νέα έξυπνα συστή-
µατα ασφαλείας.
Ωστόσο, η ιδέα του διάφανου αυτοκι-
νήτου, που ξεκίνησε από την ανάγκη 
των αυτοκινητοβιοµηχανιών να δεί-
χνουν στο κοινό κάποια σηµαντικά 
εξαρτήµατα ή τµήµατα του αυτοκινή-
του, δεν είµαστε σίγουροι ότι θα προ-
χωρήσει σε ευρύ φάσµα παραγωγής, 
αν όχι καθόλου. 
Ο λόγος; Πρώτα πρέπει τα ακρυλικά 
τµήµατα να περάσουν τις δοκιµές 
πρόσκρουσης και έπειτα το ζητούµε-
νο privacy, ή τα προσωπικά δεδοµέ-
να, µάλλον είναι εχθρός τους…  A
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οµψά, χωρίς εκπτώσεις στην 
πρακτικότητα, η γκάµα SUV 
crossover της Peugeot συµ-

φέρει διπλά. Είναι συµπαγή, αλλά 
και ευρύχωρα. Ανθεκτικά, αλλά 
και πολυτελή. Απολαυστικά και 
αποτελεσµατικά. Είτε περιφέρεστε 
στις σύγχρονες πόλεις είτε βιώνετε 
την πρόκληση της φύσης, υπάρχει 
το κατάλληλο Peugeot crossover 
για εσάς και την οικογένειά σας, 
µια και  συνδυάζουν τον δυναµισµό 
και την κοµψότητα σήµα κατατε-
θέν της Peugeot. Μέσω µεγάλων 
χώρων για τα πόδια και στο σαλόνι, 
εσωτερικών χώρων Multi-Flex και 
καινοτόµων αποθηκευτικών χώρων, 
αυτά τα crossover παρέχουν χώρο 
για τα παιδιά, τις αποσκευές και τις 
ξαπλώστρες για τις διακοπές. Επίσης 
υπερτονίζουµε το ψηφιακό εσωτε-
ρικό περιβάλλον των 3008 και 5008, 
που µεταφέρει τους επιβαίνοντες σε 
άλλη διάσταση.

PEUGEO T 
Αυτοκίνητα 
crossover για 
τη σύγχρονη 
οικογένεια

Νέο Peugeot 3008: Ένα προηγµένο SUV!

Το νέο SUV Peugeot 3008 έρχεται για να ανατρέψει τα δεδο-
µένα στα δηµοφιλή κόµπακτ SUV και σε µία κατηγορία που 
γνωρίζει ιδιαίτερα µεγάλη απήχηση από το κοινό, σε όλες τις 
αγορές του κόσµου. Η νέα γενιά διαθέτει όλα τα εχέγγυα για 
να υπερκαλύψει τους πλέον απαιτητικούς οδηγούς που ανα-
ζητούν νέες και διαφορετικές εµπειρίες. Χάρη στην πρωτοπο-
ριακή και εξελιγµένη εκδοχή του Peugeot i-Cockpit, την απα-
ράµιλλα γοητευτική σχεδίαση, την ασυναγώνιστη απόδοση 
και τον πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισµό, το νέο SUV Peugeot 
3008  στοχεύει να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία των µε-
σαίων SUV ως ένας αναντικατάστατος παίκτης! Παράλληλα, 
µε αυτό το νέο µοντέλο η Peugeot εγκαινιάζει µια νέα σειρά 
SUV που θα αποτελέσει ένα παγκόσµιο έµβληµα. 
Σε κάθε έκδοση βενζίνης ή πετρελαίου, το νέο SUV Peugeot 
3008 υπερτερεί έναντι του ανταγωνισµού µε ισχυρά και οι-
κονοµικά µηχανικά σύνολα. Συγκεκριµένα, όλες οι εκδόσεις 
βενζίνης είναι οι καλύτερες και αποδοτικότερες στην κατη-
γορία τους! 
Η έκδοση 1.2 PureTech 130 S&S εκπέµπει µόλις 117 γραµµάρια 
CO2/χλµ., ενώ η έκδοση 1.6 THP 165 S&S µε το αυτόµατο 6-τά-
χυτο κιβώτιο έχει αντίστοιχα µόλις 136 γραµµάρια CO2/χλµ. Η 
γκάµα περιλαµβάνει συνολικά 3 εκδόσεις.
Οι κινητήρες πετρελαίου εφοδιάζονται µε την τεχνολογία 
BlueHDi, µε τις εκποµπές CO2 να διατηρούνται µεταξύ 103 
και 124 γραµµάρια /χλµ. και  ισχύ στους 100, 120 και 180 hp. 
Οι εκδόσεις 1.6 BlueHDi και 2.0L BlueHDi είναι επίσης από τις 
αποδοτικότερες της αγοράς.
Επίσης το 3008 προσφέρεται πλέον µε το 3D σύστηµα πλο-
ήγησης της ΤΟΜ ΤΟΜ και λειτουργία Mirror Screen από την 
έκδοση Allure µαζί µε την κάµερα οπισθοπορείας.

Κ

Παρότι συµπα-
γή, τα crossover 
SUV µοντέλα της 
Peugeot,  διαθέ-
τουν ποικιλία τε-
χνολογιών αιχ-
µής, όπως την 

κάµερα οπισθο-
πορείας του 

3008 και το σύ-
στηµα Υποβοή-
θησης Στάθµευ-
σης του 2008. 

Με την ανανεω-
µένη τεχνολογία 
κινητήρα και τα 
συστήµατα Stop 
& Start Blue-HDi 

και PureTech, 
αυτά τα µικρά 

crossover αυτο-
κίνητα χαρακτη-

ρίζονται από 
σταθερή οικονο-

µία καυσίµων.

Νέο Peugeot  5008: Νέα διάσταση SUV 

Το όνοµα παραµένει, αλλά το concept είναι εντελώς και-
νούργιο : το νέο Peugeot 5008 ανοίγει νέους δρόµους, 
αυτούς των µεγάλων 7-θέσιων SUV της κατηγορίας C.
Στο εσωτερικό, συναντάµε την τελευταία εξέλιξη του 
φουτουριστικού Peugeot i-Cockpit, που προσφέρει 
στους επιβάτες µια µοναδική εµπειρία. Με compact τιµόνι 
και µε µεγάλη οθόνη αφής 8 ιντσών, το νέο Peugeot i-
Cockpit διαθέτει πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 
ιντσών, υψηλής ανάλυσης και εντυπωσιακής αισθητικής.
Με µεταξόνιο 2,84µ. και µήκος 4,64µ., το νέο SUV 
Peugeot 5008 προσφέρει τη µεγαλύτερη καµπίνα από 
όλα τα SUV της κατηγορίας του. Πιο µακρύ κατά 19εκ.  
από το νέο SUV Peugeot 3008, το 5008 διακρίνεται για 
τις  απολύτως ισορροπηµένες εξωτερικές διαστάσεις 
του, ενώ το επιπλέον µήκος έχει τεθεί στη διάθεση των 
επιβατών. Όπως και στα άλλα δύο SUV προσφέρεται 
πλέον µε το 3D σύστηµα πλοήγησης της ΤΟΜ ΤΟΜ και 
λειτουργία Mirror Screen από την έκδοση Allure µαζί µε 
την κάµερα οπισθοπορείας. Το µακρύ και οριζόντιο κα-
πό, η κάθετη εµπρόσθια όψη καθώς και το ανυψωµένο 
αµάξωµα, δηµιουργούν την εικόνα ενός καθαρόαιµου 
SUV. Το περιορισµένο του ύψος (1,64µ. µε τις µπάρες 
οροφής) συνεισφέρει στην δυναµική του εµφάνιση. 
Εµπρός, συναντάµε τη µάσκα µε λεπτοµέρειες χρωµίου  
και πίσω τη λωρίδα µε φώτα LED, χαρακτηριστικά της 
ταυτότητας των SUV τελευταίας γενιάς της µάρκας.
Το νέο SUV Peugeot 5008 εξοπλίζεται µε τους τελευταί-
ας γενιάς κινητήρες Euro 6.1. Οι εκποµπές CO2  περιορί-
ζονται σε 115 g/km στην γκάµα βενζίνης και σε  105 g/
km στην γκάµα εκδόσεων πετρελαίου.

Νέο Peugeot 2008, 
το νέο compact SUV 

Το Peugeot 2008 εµφανίστηκε στην αρένα 
των SUV το 2013 έχοντας όλα τα εχέγγυα για 
µια εξαιρετική εµπορική πορεία. Εξαρχής το 
αγοραστικό κοινό αναγνώρισε το εκλεπτυ-
σµένο στιλ και τα κορυφαία δυναµικά χαρα-
κτηριστικά του αυτοκινήτου µε την ζήτηση 
να αυξάνεται σταδιακά και την συνολική πα-
ραγωγή να έχει ξεπεράσει τις 580.000 µονά-
δες παγκοσµίως. Στην Ευρώπη, αυτή η επι-
τυχία αντικατοπτρίζεται από την κατάληψη 
της πρώτης θέσης στην κατηγορία που ουσι-
αστικά θεµελίωσε το ίδιο το µοντέλο από το 
λανσάρισµά του.
Το νέο 2008 ενισχύεται από µια µοναδική αί-
σθηση ελέγχου χάρη στο καινοτόµο Peugeot 
i-Cockpit που διασφαλίζει µε τον καλύτερο 
τρόπο όλα τα προτερήµατα του αυτοκινή-
του: προνοητικότητα, ευελιξία, άνεση και α-
σφάλεια στην οδήγηση.
Το Grip Control, ένα προηγµένο σύστηµα 
ελέγχου πρόσφυσης, προσδίδει στο 2008 
απόλυτη προσαρµοστικότητα σε όλους τους 
τύπους εδάφους. Συνδυάζεται µε ελαστικά 
προδιαγραφών Mud & Snow (all-Season).
Τέλος το 2008 προσφέρεται πλέον µε το 
3D σύστηµα πλοήγησης της ΤΟΜ ΤΟΜ και 
λειτουργία Mirror Screen από την έκδοση 
ACTIVE µαζί µε την κάµερα οπισθοπορείας.
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AV

ο ότι οι 

άντρες 

στη –δι-

αχρονική– αξιολό-

γηση για το αν είναι 

καλύτεροι οδηγοί 

από τις γυναίκες, 

κουβαλάνε στο 

βιογραφικό τους το 

µονοπώλιο στο µη-

χανοκίνητο αθλη-

τισµό, δεν σηµαίνει 

απολύτως τίποτα, 

όπως καταδεικνύει 

έρευνα που έγινε 

στις Ηνωµένες 

Πολιτείες και στη 

Βρετανία.

Φυσικά, το ότι για 

να δούµε γυναίκες 

«τσαµπουκαλεµέ-

νες» στο τιµόνι, θα 

πρέπει να ανατρέ-

χουµε σε κινηµατο-

γραφικές ταινίες τύ-

που «Fast&Futious», 

δεν λέει τίποτα 

απολύτως.  

Άλλωστε είναι τε-

λείως διαφορετικό 

να γίνονται απο-

νοµές για το ποιος 

είναι πιο ασφαλής 

οδηγός στα καφέ 

και στις µπαλκονά-

τες συζητήσεις, από 

το να βγαίνει ένα 

συµπέρασµα µέσα 

από έρευνες.

∆είτε γιατί…

T

Ανήκετε σε αυτούς που πιστεύουν ότι οι άντρες τα καταφέρνουν 

καλύτερα από τις γυναίκες στο τιµόνι; Για να δούµε αναλυτικά…

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

AND THE 
WINNER IS…

P E O P L E

And the winner is, Woman!
Εµπράκτως, λοιπόν, οι γυναίκες είναι πιο ασφαλείς οδηγοί από τους 
άντρες και µε τη βούλα! Συγκεκριµένα, σύµφωνα και µε επιπρόσθε-
τα στοιχεία των ερευνών, το 20% των γυναικών οδηγών είναι γενι-
κότερα πιο ασφαλείς οδηγοί από τους άντρες, το 28% των γυναικών 
οδηγεί λιγότερο τις βραδινές ώρες, οι γυναίκες στο τιµόνι ξεπερνά-
νε τα όρια ταχύτητας 12% λιγότερο από τους άντρες, ενώ οι γυναί-
κες οδηγοί επιβραδύνουν απότοµα το αυτοκίνητό τους σε ποσοστό 
11% λιγότερο από τους άντρες. A

 ° Á Æ Ä ¶ ª  ª Ë Á £ ¸ º ¸  ¡ Ë Á ° ¹ º ¶ ª

27% Παραδέχθηκαν ότι οδήγησαν 
πιωµένοι

84% Τρακάρισαν το αυτοκίνητό τους

51% Απόσπαση της προσοχής τους 
από διαφηµιστικά πανό ενώ οδηγούσαν

46% Παραδέχθηκαν ότι συµµετείχαν 
σε λεκτική βία µε άλλο οδηγό

22% Χρησιµοποιούν τακτικά το κινητό 
τους ενώ οδηγούν χωρίς χρήση 

hands-free ακουστικών

57% Ενεπλάκησαν σε ένα ή 
περισσότερα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα

64% Οδηγοί µε καθαρό µητρώο 
διπλώµατος

31% Πιστεύουν ότι οι άντρες 
είναι καλύτεροι οδηγοί

23% Πιστεύουν ότι οι γυναίκες 
είναι καλύτεροι οδηγοί

70% Οδηγοί που σκοτώθηκαν 
ή τραυµατίστηκαν σοβαρά

σε αυτοκινητιστικό ατύχηµα

90% Αναβάτες που σκοτώθηκαν 
ή τραυµατίστηκαν σοβαρά

80% Ποδηλάτες  που σκοτώθηκαν 
ή τραυµατίστηκαν σοβαρά

60% Πεζοί που σκοτώθηκαν 
ή τραυµατίστηκαν σοβαρά

77% Άτοµα που σκοτώθηκαν ή τραυ-
µατίστηκαν σοβαρά, που ενεπλάκησαν 

σε ατύχηµα µε µεθυσµένο οδηγό

81% Οδηγοί που βρέθηκαν 
µε ποσότητα αλκοόλ πάνω  από το όριο 

µετά από ατύχηµα

9,2% Ποσοστό εµπλοκής σε θανά-
σιµα ατυχήµατα σε ηλικίες µεταξύ 16-19 
ετών /160 εκατ. διανυθέντα χιλιόµετρα

10%

77%

40%

36%

15%

44%

68%

5%

57%

30%

10%

20%

40%

23%

19%

3,4%
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AV άχνω απεγνωσµένα να βρω έναν 
αναπτήρα. Το στριφτό µου τσι-
γάρο έσβησε για µια ακόµη φο-
ρά στα χέρια µου. Οι σκέψεις 

που δεν µετέτρεψα ποτέ σε λέξεις γυρνάνε 
µπροστά µου σαν κοµµάτια στον κύβο του 
Ρούµπικ. Ψηλαφίζω µέσα µου να βρω τον 
αλγόριθµο που θα τις έκανε να µπουν σε 
µια σειρά· που θα τις έκανε ενδεχοµένως 
να ακουστούν όσο άρτιες γεννήθηκαν. 

Αυτό για το οποίο έχω κατηγορηθεί περισσότε-
ρο στη ζωή µου είναι γιατί δεν µιλάω. Έχω 
συµφιλιωθεί µε τη σιωπή, πολλοί όµως τη 
θεωρούν ένα είδος τροµοκρατίας. «Ζεις σε 
µια φυλακή των λέξεων που δεν έχεις ποτέ 
ξεστοµίσει», µου λένε. Ας είναι. Προτιµώ 
να ακούω, να γνέφω καταφατικά, να λέω 
όσα χρειάζεται ο άλλος. 

Αυτοκίνητο: ένα νεκροταφείο λέξεων που 
σφύζει από ζωή. Ένα οξύµωρο θαµµένο 
στο συνειδητό κοµµάτι της καθηµερινότη-
τάς µας. Στίχοι αγαπηµένων τραγουδιών, 
προσευχές, βρισίδια, µυστικά τηλεφωνή-
µατα που δεν θα έκανες αλλού, συζητήσεις 
που έγιναν γιατί ένιωσες άθελά σου µια 
φαινοµενική ασφάλεια που πηγάζει από 
κάτι τόσο ευκίνητο που σχεδόν αψηφά το 
χωροχρόνο. 

Έχω αφήσει κουβέντες µου σε αµέτρητα αυ-
τοκίνητα. Πόσο παρανοϊκή η επιθυµία µου 
να ζήσω την περιπέτεια του να τις ξανα-
βρώ; Θα τις αναγνώριζα άραγε ανάµεσα σε 
άλλες; Θα ’χουν γίνει σκόνη τώρα, όπως 
τα κύτταρα του δέρµατός µας. Θα ’χουν 
θαφτεί σχεδόν στρατηγικά µέσα στα κα-
θίσµατα, στους σκαλιστούς αριθµούς του 
λεβιέ, θα ’χουν εισχωρήσει στο δέρµα του 
τιµονιού. Όλα αυτά που ξεστοµίσαµε µο-
νάχα γιατί ήµασταν µόνοι µας σ’ αυτό το 
κονσερβοκούτι, παραµένουν ανείπωτα. 

Ψ
Αυτά που δεν λέµε ποτέ παραέ-
ξω από την καµπίνα του αυτοκι-

νήτου. Μια θεοµηνία λέξεων που 
αν ακούγονταν, θα έπνιγαν το 

συνοδηγό µου. Ο Αριστοφάνης 
ξέρει γιατί τα κατάπια. Ο συνοδη-

γός µου δεν θα µάθει ποτέ. 

Της Ελένης Χελιώτη
www.DarkCaffeineMatter.blogspot.com

V I E W S
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Ο Edward Bulwer-Lytton έγραψε στο θεατρι-
κό του έργο «Cardinal Richelieu» το 1839 
«the pen is mightier than the sword». Ο Α-
ριστοφάνης είπε «πάσαν γλώσσα βασάνι-
ζε» και ο Όµηρος «έπεα πτερόεντα». Shall 
I go on? Αυτά που είπες και µετάνιωσες δεν 
µπορείς να τα πάρεις πίσω, αυτά που δεν 
είπες όµως... µπορείς να τα ηχήσεις µια άλ-
λη φορά όπως πρέπει; Πιθανόν, αλλά πό-
σοι από εµάς τους σιωπηλούς επανήλθαµε, 
και τι δυναµική είχαν τότε; Σέρνονταν αδι-
άφορα, χωρίς πυγµή, σχεδόν χωρίς νόηµα. 
Εξασθενηµένα σύµβολα πραγµάτων που 
κυριεύουν το µυαλό µας και έκλεισαν ερ-
µητικά τις πύλες των χειλιών. 

∆έκα λεπτά πριν κοιτούσα το τιµόνι, το δεξί 
µου χέρι στο χειρόφρενο και η αριστερή 
µου παλάµη κάλυπτε το µισό µου πρόσω-
πο, έκλεινε το στόµα, σωπαίνοντας µια 
κραυγή και µια θεοµηνία λέξεων που θα 
έπνιγαν το συνοδηγό µου. Τα κράτησα στο 
στοµάχι µου, λοιπόν. Έχει ήδη αρχίσει η 
αποσύνθεση από το γαστρικό οξύ. Ο Αρι-
στοφάνης ξέρει γιατί τα κατάπια. Ο συνο-
δοιπόρος µου δεν θα µάθει ποτέ. 

∆υναµώνω την ένταση της µουσικής και α-
κούω τον Marilyn Manson να συνοδεύ-
ει µε την ασύγκριτη βραχνάδα του µια α-
κουστική κιθάρα. ∆υναµώνω λίγο ακόµα, 
κλείνω τα µάτια και τον συνοδεύω. Ο κα-
λύτερος τρόπος να ακούσεις µουσική εί-
ναι στο αυτοκίνητο. Τα καινούργια µου CD 
έκαναν πάντα το ντεµπούτο τους εκεί, σ’ 
εκείνο το παλιό µπλε Punto µε το µπορντό 
πορτµπαγκάζ, και έπειτα στο νευρικό (σαν 
και µένα) swiftάκι µε τα κόκκινα φωτάκια 
του. Ο τωρινός ασπρόµαυρος µεταλλικός 
εφιάλτης µου παίζει µόνο αντιγραµµένα 
και η Mustang που µια µέρα θα αποκτήσω 
θα διαβάζει απλά το µυαλό µου (άλλη µια 
αφορµή για να µη µιλάω). 

Οι περισσότεροι θεωρούν πως ό,τι λέγεται 
σ’ ένα αυτοκίνητο αλλάζει σύσταση ύπαρ-
ξης (σε µη υπαρκτό) µόλις ανοίξουν οι πόρ-
τες, µπει αέρας και τα πάρει µαζί του... τα 
λόγια αυτά που ειπώθηκαν, όπως και τις 
σιωπές που γέµισαν κάθε γωνιά και κάθε 
σχισµή. Οι σιωπές που εισχώρησαν µέσα 
µας. Οι τοίχοι ενός δωµατίου φαίνεται να 
αιχµαλωτίζουν όσα λέµε, αλλά σ’ ένα κου-
τί φτιαγµένο από µέταλλο του οποίου η ύ-
παρξη είναι εχθρός της στασιµότητας, τα 
πάντα φαντάζουν εφήµερα, αναστρέψιµα, 
σχεδόν στιγµιαία. Τότε; Γιατί παραµένου-
µε δειλοί ακόµα και εκεί; Τι ακριβώς περι-
µένουµε για να µιλήσουµε; Τι θα µας έδινε 
ελευθερία; Και όταν την αποκτούσαµε, τι 
θα την κάναµε; Τι µορφή θα µπορούσε να 
πάρει η έλλειψη φόβου; 

Κάθε βράδυ το υποσυνείδητό µας µάς στήνει 
παγίδες, και κάθε µέρα πέφτουµε σε αυτές, 
ξανά και ξανά. Ζούµε την κόλαση του αυ-

τόχειρα που ζει το θάνατό του καθηµερινά. 
Πνίγουµε στη σιωπή τη µία ελευθερία µετά 
την άλλη, τη µία αλήθεια µετά την άλλη, 
ώσπου στο τέλος βρίσκουµε τον εαυτό µας 
µεσοπέλαγα, επιπλέοντας σε µια σχεδία 
φτιαγµένη από λάθη και ανείπωτα λόγια. 

Ο φόβος και η δικαιολογία µου πάντα ήταν 
ότι οι λέξεις αλλοιώνονται κατά την εξωτε-
ρίκευσή τους. Οι σκέψεις διαστρεβλώνο-
νται από το διοξείδιο του άνθρακα που τις 
διαπερνάει ενώ µιλάµε. Πάντα τα γραπτά 
µου ήταν πιο πιστά σε µένα από τα λόγια 
µου, ίσως γιατί δεν έπαιξαν ποτέ µε τις φω-
νητικές µου χορδές. Ίσως γιατί µπροστά 
µου είχα ένα λευκό χαρτί αντί για µια άλλη 
ψυχή. Ίσως κρύβονταν από αγανάκτηση 
και τη συνειδητοποίηση ότι αν ηχήσουν θα 
γίνουν αθάνατα.

Ίσως όµως ήρθε η ώρα, να πω αυτά που και η 
σιωπή η ίδια δεν άντεξε. Αυτά που βάρυ-
ναν εµένα αντί να τα πάρει ο συνοµιλητής, 
να τα γευτεί, να τα αναµασήσει, να τα κα-
ταπιεί και να τα χωνέψει. Τα λόγια που από 
φόβο δεν φτύσαµε στο πάντα ετοιµοπόλε-
µο στόµα του άλλου έγιναν λεπίδες µέσα 
στο δικό µας. 

Ας το ανοίξουµε λοιπόν τώρα, µε το ίδιο θρά-
σος που πατάµε το γκάζι και αλλάζουµε 
λωρίδες µε µένος όταν ο µπροστινός µας 
«µας πάει βόλτα». Ας αφήσουµε πίσω µας 
ανθρώπους µε τις λέξεις που θα µας εκτο-
πίσουν µπροστά. Με θάρρος, µε αλήθεια, 
µε τόλµη, αλλά και µε την αυτοπεποίθηση 
ότι η λεκτική µας επιτάχυνση θα µας οδη-
γήσει σε έναν άλλο δρόµο, µια διαφορετι-
κή οπτική, σε ένα µελλοντικό χωροχρονο-
νικό αυτοκινητόδροµο µέσα στον οποίο 
είµαστε «εµείς», και όχι µια πινακίδα που 
µας πρόσαψαν.  A
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Είναι αξιοσηµείωτο ότι η Volkswagen 
µε την παρουσίαση του νέου Golf, δί-
νει έµφαση στις µελλοντικές γενιές 
χρηστών των αυτοκινήτων, ενώ δεν 

παρακάµπτει ούτε ένα χαρακτηριστικό από εκεί-
να που δηµιούργησαν το DNA Golf.
Είναι αυτό το µοναδικό στοιχείο, που κάθε χρόνο 
οδηγεί περίπου ένα εκατοµµύριο ανθρώπους να 
αποφασίσουν να αγοράσουν ένα νέο Golf. Για πά-
νω από τέσσερις δεκαετίες, ένα νέο Golf φεύγει 
από τη γραµµή παραγωγής κατά µέσο όρο κάθε 
40 δευτερόλεπτα. Τα περισσότερα διαµορφώ-
νονται σύµφωνα µε τις επιθυµίες των πελατών 
(υπηρεσία εξατοµίκευσης-personalization) και 
παράγονται κατά παραγγελία. 
Ουσιαστικά, τέσσερις είναι οι πυλώνες στους ο-
ποίους το νέο Golf στηρίζει την πορεία του για 
µεγαλύτερες επιτυχίες στην παγκόσµια αγορά: 
∆ιαισθητική Χρηστικότητα, Συνδεσιµότητα, Αυ-
τόνοµη Οδήγηση και Έξυπνη Βιωσιµότητα.

Πλειάδα τεχνολογιών

Ο εκδηµοκρατισµός της υψηλής τεχνολογίας. 
Έτσι ονοµάζει η VW τις άφθονες τεχνολογικές 
καινοτοµίες που διαθέτει το νέο Golf. Για πρώτη 
φορά παγκοσµίως στη µικροµεσαία κατηγορία, 
το νέο σύστηµα ψυχαγωγίας, πλοήγησης και δι-
αδικτυακών υπηρεσιών Discover Pro, µπορεί να 
ελέγχεται ανέπαφα µε την κίνηση των χεριών 

(Gesture Control). Με µία οθόνη 9,2 ιντσών, απο-
τελεί µία ολοκληρωµένη µονάδα απεικόνισης 
σε συνεργασία µε την ψηφιακή οθόνη οργάνων 
Active Info Display, που είναι επίσης νέα στο Golf. 
Ταυτόχρονα, η γκάµα διαδικτυακών υπηρεσιών 
και εφαρµογών έχει διευρυνθεί. Βασική φιλοσο-
φία εδώ είναι το «έξυπνο σπίτι»: Αυτό σηµαίνει 
ότι η πόρτα του σπιτιού θα µπορεί να ανοίγει –µε 
το κινητό στο αυτοκίνητο µέσω MirrorLink™ και 
της νέας εφαρµογής DoorBird– για ένα µέλος της 
οικογένειας, έναν πωλητή ή courier. Στην περί-
πτωση αυτή, ο οδηγός βλέπει online ποιος χτυπά 
το κουδούνι του σπιτιού. 
Το ανανεωµένο Golf, µετά από 33 εκατοµµύρια 
και πλέον πωλήσεις, αποτελεί και πάλι σηµείο 
αναφοράς για τα συστήµατα υποστήριξης στη 
µικροµεσαία κατηγορία. Ανάµεσα στις τεχνολο-
γίες που θα βελτιώσουν σηµαντικά την ασφάλεια 
είναι το City Emergency Braking µε νέο σύστηµα 
παρακολούθησης πεζών (Front Assist), το νέο 
Traffic Jam Assist (ηµιαυτόνοµη οδήγηση µέχρι 
60 km/h) και το Emergency Assist, κάτι επίσης 
νέο στην κατηγορία. Το Traffic Jam Assist αυξάνει 
ταυτόχρονα την άνεση και ευκολία του οδηγού 
σε συνθήκες αυξηµένης κυκλοφορίας.

Νέοι κινητήρες 

Η σταδιακή ψηφιοποίηση του νέου αυτοκινήτου 
υποστηρίζεται από ένα σύνολο πολύ αποδοτι-

Το ανανεωµέ-
νο Golf, µετά 

από 33 εκατοµ-
µύρια και πλέ-
ον πωλήσεις, 
αποτελεί και 
πάλι σηµείο 

αναφοράς για 
τα συστήµατα 
υποστήριξης 

στη 
µικροµεσαία 

κατηγορία 

κών κινητήρων. Στο νέο Golf κάνει ντεµπούτο ο 
νέος υπερτροφοδοτούµενος «1.5 TSI Evo», τε-
τρακύλινδρος κινητήρας που αποδίδει 150 ίπ-
πους µε τεχνολογία Active Cylinder Management 
(ACT), ενώ θα ακολουθήσει σύντοµα µία έκδοση 
BlueMotion µε 130 ίππους. 
Ακόµα και ο νέος βασικός βενζινοκινητήρας, ο υ-
περτροφοδοτούµενος άµεσου ψεκασµού 1.0 TSI 
µε 85 ίππους εντυπωσιάζει µε κατανάλωση µόλις 
4,8 λίτρα/100 χλµ. 
Παράλληλα, η Volkswagen έχει να επιδείξει και 
την συνέχεια του θρυλικού Golf GTI, που τώρα 
αποδίδει  230 ίππους στη βασική εκδοχή του. Ένα 
νέο 7-τάχυτο DSG συµβάλλει στην περαιτέρω 
µείωση της κατανάλωσης µέχρι 0,3 λίτρα/100 
χλµ. Όλα τα Golf υιοθετούν επίσης BlueMotion 
Technologies, ένα σύστηµα stop-start και ένα 
πρόγραµµα για την ανάκτηση ενέργειας κατά την 
πέδηση.

Active Info Display 

Το Active Info Display του Golf είναι ένας πλήρως 
ψηφιοποιηµένος πίνακας οργάνων µε πολυά-
ριθµες διαδραστικές λειτουργίες. Όλα τα όργανα 
προβάλλονται εικονικά µέσω λογισµικού στην 
έγχρωµη οθόνη 12.3-ιντσών. Οι πληροφορίες 
πλοήγησης µπορούν να απεικονίζονται σε 2-δι-
άστατη ή 3-διάστατη µορφή. Η ανάλυση 1.440 
x 540 pixels επιτρέπει µία εξαιρετικά ακριβή και 
προηγµένη απεικόνιση όλων των λεπτοµερει-
ών. Υπάρχουν πέντε διαφορετικά προφίλ στα 
οποία αλλάζουν οι πληροφορίες και τα γραφικά 
που εµφανίζονται. Ενδεικτικό παράδειγµα των 
διαδραστικών στοιχείων της Active Info Display 
παίρνουµε από το προφίλ Navigation (Πλοήγη-
ση). Εδώ το ταχύµετρο και το στροφόµετρο το-
ποθετούνται στο πλάι για να απελευθερωθεί χώ-
ρος για το χάρτη πλοήγησης στο κέντρο. 

E
AV

VW GOLF
Έτοιµο για το µέλλον!

Το νέο Golf είναι εδώ, µε προηγµένους κινητήρες, βελτιωµένη σχε-
δίαση, ευφυή συστήµατα υποστήριξης νέα γενιά συστηµάτων ενη-

µέρωσης/ψυχαγωγίας και περισσότερες λειτουργίες
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου
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Η τιµή του VW Golf 1.0 TSI 85PS 
Comfortline 3D αρχίζει από 16.450€, ενώ 

η αντίστοιχη πετρελαιοκίνητη Golf 1.6 
TDI 115PS Comfortline 3D από 20.750€. 

Ο 10λογος της 
νέας γενιάς Golf 

1. Πιο διαισθητικό: Με σύστηµα ενη-
µέρωσης /ψυχαγωγίας «Discover Pro» 
µε έλεγχο µέσω χειρονοµιών, φέρνει 
τη διεπαφή του µέλλοντος µέσα στο 
αυτοκίνητο.

2. Μεγαλύτερες οθόνες: Νέα σχεδία-
ση για τα συστήµατα ενηµέρωσης /ψυ-
χαγωγίας µε µεγαλύτερες οθόνες αφής.

3. Πάντα συνδεδεµένο: ∆ιαδικτυακές 
υπηρεσίες «Guide & Inform» και νέες 
υπηρεσίες Car-Net «Security & Service» 
για το Golf.

4. Ηµιαυτόνοµη κίνηση: Ηµιαυτόνοµη 
λειτουργία του Golf σε συνθήκες πυκνής 
κυκλοφορίας µε συχνά «σταµάτα-
ξεκίνα» σε ταχύτητες έως 60 χλµ./ώρα 
µε το νέο σύστηµα Traffic Jam Assist.

5. Πιο αποδοτικό: Νέοι βενζινοκινητή-
ρες 1.5 TSI απόδοσης 130 και 150 ίππων.

6. Ισχυρότερο: Το νέο Golf GTI αποδίδει 
230 ίππους, ενώ έχουµε ισχυρότερες 
επιδόσεις για το GTI Performance µε 
απόδοση 245 ίππων.

7. Βελτιωµένη κατανάλωση: Νέο, 
7-τάχυτο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη DSG 
το οποίο  µειώνει την κατανάλωση έως 
0,3 λίτρα/100 χλµ.

8. Ανανεωµένο: Νέοι προφυλακτήρες, 
νέα µάσκα και νέα πίσω φώτα full-LED 
στο βασικό εξοπλισµό.

9. Πιο λαµπερό: Νέοι προβολείς LED 
αντικαθιστούν όλα τα φώτα xenon στα 
Golf και Golf Variant.

10. Πλουσιότερος εξοπλισµός: Όλες 
οι εκδόσεις (περιλαµβανοµένων των 
Golf Variant και Golf Alltrack) παρέχουν 
ακόµα πλουσιότερο επίπεδο βασικού 
εξοπλισµού.

1

2

3

Ασφάλεια µέσα στην πόλη

Το Front Assist είναι ένα σύστηµα το 
οποίο προειδοποιεί και επιβραδύνει 
αυτόµατα σε περίπτωση µίας ενδεχό-
µενης σύγκρουσης. Σηµαντικό µέρος 
του συστήµατος Front Assist είναι η 
λειτουργία επιβράδυνσης έκτακτης 
ανάγκης City Emergency Brake. Η νε-
ότερη εκδοχή του Front Assist στο α-
νανεωµένο Golf δεν αναγνωρίζει µόνο 
άλλα οχήµατα, αλλά και πεζούς, οι ο-
ποίοι κινούνται πιθανότατα κάθετα στο 
δρόµο. Σε περίπτωση που ένας πεζός 
κινδυνεύει, το σύστηµα προειδοποιεί 
τον οδηγό και το Golf φρενάρει τελικά 
αυτόνοµα. (Εικόνα 1)

Emergency Assist  

Το Golf αντιλαµβάνεται αν ο οδηγός δεν 
αντιδρά σωστά και επιβραδύνει εν µέ-
ρει αυτόµατα σε περίπτωση ανάγκης. 
Το νέο σύστηµα, σύµφωνα µε το οποίο 
το Lane Assist και το ACC συγχωνεύο-
νται σε ένα νέο σύστηµα υποβοήθη-
σης, ονοµάζεται Emergency Assist. Όσο 
οι αισθητήρες αναγνωρίζουν πως ο ο-
δηγός δεν εµφανίζει δραστηριότητες 
αλλαγής κατεύθυνσης, επιβράδυνσης 
και επιτάχυνσης, τότε το σύστηµα ξε-
κινά σε διάφορα στάδια την αφύπνιση 
του οδηγού και θέτει το αυτοκίνητο σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την ίδια 
στιγµή ενεργοποιούνται τα αλάρµ, ενώ 
το ίδιο το αυτοκίνητο πραγµατοποιεί 
συνεχώς ελαφρές αλλαγές πορείας, 
προειδοποιώντας τους οδηγούς των 
οχηµάτων που κινούνται εκεί κοντά για 
την επικινδυνότητα της κατάστασης. 
Από την πλευρά του, το ACC εµποδίζει 
την πρόσκρουση σε προπορευόµενα 
οχήµατα, ενώ το Emergency Assist ε-
πιβραδύνει το Golf συνεχώς µέχρι την 
πλήρη ακινητοποίησή του. (Εικόνα 2)

Σύστηµα υποβοήθησης 
της πορείας µέσα στο 

µποτιλιάρισµα  

Το Golf κινείται εν µέρει αυτοµατο-
ποιηµένο µέσα στο µποτιλιάρισµα. Η 
Volkswagen εξέλιξε το σύστηµα υπο-
βοήθησης της πορείας µέσα στο µπο-
τιλιάρισµα, βασιζόµενη στο Lane Assist 
(σύστηµα που διατηρεί το αυτοκίνητο 
στη λωρίδα του) και στο ACC (αυτόµατη 
διατήρηση της απόστασης ασφαλείας). 
Αυτό το σύστηµα είναι διαθέσιµο στα 
µοντέλα που εφοδιάζονται µε κιβώτιο 
ταχυτήτων διπλού συµπλέκτη DSG, κά-
νοντας την οδήγηση µέσα στο µποτι-
λιάρισµα σαφώς πιο άνετο. Επιπλέον, 
η µετακίνηση υπ’ αυτές τις συνθήκες 
γίνεται και πιο ασφαλής, αφού το σύ-
στηµα βοηθά στην αποφυγή ακόµα και 
των συνηθισµένων συγκρούσεων από 
πίσω. (Εικόνα 3)

Συστήµατα Ηµιαυτόνοµης οδήγησης
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υχνά χρειάζονται µερικές 
αισθητικές πινελιές σε καθο-
ριστικά σηµεία ενός αυτο-

κινήτου για να προσδώσουν ακόµα 
πιο δυναµική και εντυπωσιακή 
εικόνα. Εν προκειµένω, το 208, χά-
ρη στους νέους προβολείς οµίχλης, 
µεταµορφώνεται οπτικά και δείχνει 
φαρδύτερο, πιο δυναµικό και να πα-
τά καλύτερα στο δρόµο, προκαλώ-
ντας αµέσως τον οδηγό να πάρει θέ-
ση πίσω από το τιµόνι. Η ανανέωση 
συµπληρώνεται και στο γεγονός ότι 
ο προφυλακτήρας έχει γίνει πιο αιχ-
µηρός, µε πιο καθαρές και µυώδεις 
γραµµές, ενώ το εµπρός µέρος τονί-
ζεται από τους δίχρωµους προβολείς 
µε LED φωτεινή γράµµωση. 

PEUGEO T 2 0 8 1.2 
PureTech 110 
Το hatchback πόλης της 
Peugeot, ανανεωµένο, µε εκλε-
πτυσµένο στιλ, κοµψή σιλουέ-
τα, τεχνολογικούς νεωτερι-
σµούς και σπορ διάθεση
Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

Ασφάλεια

Το ανανεωµένο Peugeot 208 είναι πανεύκολο στο παρκάρισµα, µε 
τους αισθητήρες παρκαρίσµατος και την κάµερα, καθώς και µε το 
Park Assist (ενεργό σύστηµα υποβοήθησης στάθµευσης για παράλ-
ληλο παρκάρισµα ή στάθµευση σε κενά σε ταχύτητες κάτω από 7 
χλµ./ώρα).
Το Active City Brake (Emergency Urban Collision Braking System) 
είναι µία νέα τεχνολογία η οποία βοηθά στην αποφυγή ατυχηµάτων 
ή στη µείωση της σοβαρότητάς τους εάν ο οδηγός δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί αρκετά γρήγορα ενώ κινείται σε αστικούς δρόµους 
και µε ταχύτητες µικρότερες από 30 χλµ./ώρα.
Όλα τα 208 είναι εξοπλισµένα µε στάνταρ ESP (Ηλεκτρονικό Πρό-
γραµµα Ευστάθειας), µε δυνατότητα απενεργοποίησης το οποίο 
συµπεριλαµβάνει ASR (Σύστηµα Ελέγχου Πρόσφυσης), CDS (∆υνα-
µικός Έλεγχος Ευστάθειας), EBA (Σύστηµα Φρεναρίσµατος Πανικού), 
ABS (Σύστηµα Αντιµπλοκαρίσµατος Φρένων) και REF (Ηλεκτρονική 
Κατανοµή Πέδησης). 
Τέλος, αναφέρουµε την υπηρεσία Peugeot Connect SOS για την τα-
χεία αντιµετώπιση προβληµάτων.

Στο δρόµο

Στους νεωτερισµούς, καίρια θέση καταλαµβάνει ο νέος turbo  3-κύ-
λινδρος κινητήρας 1.2 λίτρων PureTech απόδοσης 110 ίππων µε 
σύστηµα Start&Stop, που σε συνδυασµό µε το νέο αυτόµατο κιβώτιο 
ταχυτήτων EAT6, επιτυγχάνει εκποµπές CO2 104 γρ./χλµ. (οι ρύποι 
στην έκδοση µε µηχανικό κιβώτιο είναι µόλις 99 γραµµάρια) αποτε-
λώντας σηµείο αναφοράς στην κατηγορία των αυτόµατων βενζινο-
κίνητων αυτοκινήτων – µιας και µε την τεχνολογία Quickshift οι αλ-
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Αξιοσηµείωτη είναι η 
προσφορά της Peugeot 
αναφορικά µε την γκά-
µα του 208, σύµφωνα 
µε την οποία, µέχρι τέ-
λους Μαΐου, όλα τα µο-
ντέλα διατίθενται µε 
πολύ σηµαντικά στοι-
χεία εξοπλισµού, που 
περιλαµβάνουν δωρε-
άν το σύστηµα πλοήγη-
σης Navi και την ιδιαίτε-
ρα χρήσιµη κάµερα ο-
πισθοπορείας. 
Επίσης µπορεί να κάνε-
τε χρήση του πρωτοπο-
ριακού προγράµµατος 
απόκτησης αυτοκινή-
του "Only Fuel" που πε-
ριλαµβάνει κόστος 
ασφάλειας, service, α-
νταλλακτικών, ελλαγής 
ελαστικών, τελών κυ-
κλοφορίας και οδικής 
βοήθειας για 4 χρόνια. 
Εσείς... προσθέτε τε 
µόνο το καύσιµο!

Æ ¹ » ¸  
Η τιµή του πεντάπορ-
του Peugeot 208 1.2 
PureTech 110 αρχίζει 
από 16.200 µε το µηχα-
νικό κιβώτιο και από 
€17.000 µε το αυτόµα-
το κιβώτιο EAT6.

λαγές ταχυτήτων γίνονται γρήγορα και οµαλά. 
Επιπλέον, οι επιδόσεις του (ενεργειακή απόδο-
ση) είναι σχεδόν ισοδύναµες µε εκείνες ενός 
µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων, χάρη στις µει-
ωµένες εσωτερικές τριβές και το κλείδωµα του 
µετατροπέα ροπής όποτε αυτό είναι αναγκαίο, 
για την αποφυγή ολίσθησης.
Στο δρόµο η ουδέτερη συµπεριφορά του και οι 
τέλεια ρυθµισµένες αναρτήσεις, προσφέρουν 
πέρα από ευχάριστη οδήγηση, αίσθηµα ασφά-
λειας αλλά και άνεσης. 

Το «εκκεντρικό» 208 GTi

Η Peugeot δίνει µια ακόµη πιο ριζοσπαστική ερ-
µηνεία του µύθου GTi, όπως εξελίχθηκε από 
την Peugeot Sport. Προσφέροντας εντυπωσι-
ακή οδηγική συµπεριφορά και έντονη σπορτίφ 
αίσθηση οδήγησης, το νέο 208 GTi by Peugeot 
Sport, χάρη και στην εκκεντρική εξωτερική 
σχεδίαση µε τη διχρωµία του αµαξώµατος, δεν 
περνάει σε καµία περίπτωση απαρατήρητο.
Πιο χαµηλό, µε φαρδύτερα µετατρόχια και µε-
γάλες, ιδιαίτερες ζάντες των 18 ιντσών (σε µαύ-
ρο µατ) εξασφαλίζουν ακόµα καλύτερο κράτη-
µα και κορυφαίες επιδόσεις. Τέλος, το κερασάκι 
στην τούρτα είναι- η διπλή επιχρωµιωµένη α-
πόληξη της εξάτµισης, που εξασφαλίζει διακρι-
τικά ότι ο έντονος ήχος του νέου Euro 6 1.6 κ.εκ. 
THP 208 ίππων κινητήρα S&S θα ακουστεί όσο 
χρειάζεται…

Στο εσωτερικό

Το ποιοτικά αναβαθµισµένο και µε αίσθηση 
σπορτίφ εσωτερικό, µε µοντέρνα σχεδίαση, 
βρίσκεται σε αρµονία µε το εξωτερικό. Οι ή-
πιες γραµµές του ταµπλό, οι αεραγωγοί σε 
σχήµα µατιών γάτας στα δύο άκρα του και 
όλες οι επιφάνειες, φανερώνουν την προ-
σοχή που έχει δοθεί έως και την παραµικρή 
λεπτοµέρεια, ενώ η θερµικά διαµορφωµέ-
νη επιφάνεια του ταµπλό µε τη µαλακή στην 
αφή αίσθηση και την εκφραστική σχεδίαση, 
προσδίδει µία ακόµη πιο ποιοτική εικόνα.
Η τοποθέτηση των αναλογικών οργάνων µέ-
σα στο οπτικό πεδίο στο ύψος του κεφαλιού 
ξεχωρίζει. Η µεγάλη οθόνη αφής 7’’ είναι δι-
αισθητική στη χρήση και προσφέρει εύκο-
λη πρόσβαση σε µια ποικιλία λειτουργιών. Η 
λειτουργία Mirror Screen επιτρέπει να χρη-
σιµοποιείτε εφαρµογές του smartphone σας 
οι οποίες είναι συµβατές µε Mirrorlink ή µε 
Carplay µέσω της οθόνης αφής 7’’ του αυ-
τοκινήτου, ενώ παρέχει επίσης προηγµένες 
δυνατότητες διασύνδεσης, µε Bluetooth και 
USB, επιτρέποντας streaming περιεχοµένου 
audio και video. Το σύστηµα πλοήγησης εί-
ναι το 3D της TOM TOM, όπως και στο 3008, 
και επίσης συνδυάζεται µε οθόνη χωρητικής 
τεχνολογίας (πρόσφατη αναβάθµιση) και δι-
αθέτει και Mirror Screen standard
Για βέλτιστη αναγνωσιµότητα και για χρή-
ση του αυτοκινήτου µε ασφάλεια, υπάρχουν 
συµβατές εφαρµογές που διαθέτουν συγκε-
κριµένη διεπαφή προσαρµοσµένη ειδικά για 
χρήση κατά την οδήγηση. Επίσης υπάρχουν 
διαθέσιµα και πακέτα εξατοµίκευσης του ε-
σωτερικού, ενώ τα 285 λίτρα του πορτµπα-
γκάζ χαρακτηρίζονται ικανοποιητικά για την 
κατηγορία. 

AV
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α πρόσφατα αποτελέσµατα που α-
νακοίνωσε ο Euro NCAP, o ανεξάρ-
τητος ευρωπαϊκός οργανισµός 
δοκιµών ασφάλειας για τα νέα αυ-

τοκίνητα, επιβεβαίωσαν την κορυφαία θέση 
που κατέχει η Volvo στην ασφάλεια.
Και αποδεικνύεται µε τον πλέον κατηγορη-
µατικό τρόπο ότι το µοναδικό αυτό επίτευγ-
µα έγινε πραγµατικότητα έπειτα από την 
κορυφαία επίδοση που σηµείωσαν τα Volvo 
S90 και V90 στον τελευταίο κύκλο δοκιµών 
που διεξήγαγε ο οργανισµός. Σε αυτές, τα 
δύο νέα µοντέλα της Volvo επέδειξαν άρι-
στη συµπεριφορά και µάλιστα ήταν τα πρώ-
τα αυτοκίνητα στην ιστορία των δοκιµών 
που βαθµολογήθηκαν µε τo µέγιστο των έξι 
πόντων στην Αυτόνοµη Πέδηση Έκτακτης 
Ανάγκης για Πεζούς και συνολική επίδοση 
πέντε αστέρων το καθένα. Ως αποτέλεσµα, 
τα S90 και V90, µαζί µε το Volvo XC90 που 
είχε δοκιµαστεί από τον οργανισµό παλαιό-
τερα, βρίσκονται στο βάθρο των µοντέλων 
που έχουν σηµειώσει την καλύτερη επίδο-
ση όλων των εποχών στην εικοσαετή ιστο-
ρία του Euro NCAP! 

Έµφαση στην ασφάλεια 

Εµβαθύνοντας σε λεπτοµέρειες, το XC90 ή-
ταν το πρώτο αυτοκίνητο που, τον Σεπτέµ-
βριο του 2015, κατέκτησε το µέγιστο της βαθ-
µολογίας στη δοκιµή Αυτόνοµης Πέδησης 
Έκτακτης Ανάγκης σε διαδικασία προσέγγι-
σης προπορευόµενου αυτοκινήτου. Ενάµι-
ση χρόνο µετά, τα S90 και V90 πέτυχαν την 
άριστη επίδοση στη διαδικασία Αυτόνοµης 
Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης για Πεζούς, ενώ 
το πιο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι και τα τρία 
µοντέλα σηµείωσαν αυτές τις επιδόσεις χάρη 
σε συστήµατα τεχνολογίας τα οποία ανήκουν 
στο βασικό εξοπλισµό τους! 
Η επιτυχία της Volvo στις δοκιµές αυτόνοµης 
πέδησης έκτακτης ανάγκης οφείλεται στο 
ιδιαίτερα προηγµένο σύστηµα City Safety, 
το οποίο ανήκει στο βασικό εξοπλισµό όλων 
των νέων Volvo. To City Safety ουσιαστικά α-
νιχνεύει πιθανούς «κινδύνους» στην πορεία 
του αυτοκινήτου, όπως άλλα οχήµατα, στα-
θερά εµπόδια, πεζούς, δικυκλιστές, ακόµα και 
ζώα, σε όλες τις συνθήκες, µέρα και νύχτα. 

Η πρακτική των δοκιµών
 του Euro NCAP

Οι δοκιµές ασφάλειας του Euro NCAP καλύ-
πτουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: 
προστασία ενήλικων επιβατών, προστα-
σία παιδιών επιβατών, προστασία πεζών 
και επικουρικά συστήµατα ασφάλειας. 
Κάθε αυτοκίνητο λαµβάνει µία βαθµολο-
γία σε κάθε κατηγορία, ανάλογα µε το πώς 
συµπεριφέρθηκε κατά τη διάρκεια των 
δοκιµών. Η βαθµολογία αυτή εκφράζεται 
είτε ως ποσοστό επί τοις εκατό είτε ως 
πόντοι, πάντα όµως σε πλήρη αντιστοιχία 
µεταξύ τους. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια 
αλγόριθµου που σταθµίζει διαφορετικά 
την κάθε κατηγορία ανάλογα µε τη βαρύ-
τητά της σύµφωνα µε τον οργανισµό, υπο-
λογίζεται το τελικό αποτέλεσµα για κάθε 
αυτοκίνητο. Η συνολική βαθµολογία που 
έχουν σηµειώσει τα XC90, S90 και V90, τα 
κατατάσσει στις τρεις πρώτες θέσεις των 
αποτελεσµάτων στην εικοσάχρονη ιστο-
ρία του Euro NCAP. 

Vision 2020 

Η δοκιµή Αυτόνοµης Πέδησης Έκτα-
κτης Ανάγκης για Πεζούς του Euro 
NCAP έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξετάζει τα συστήµατα 
ανίχνευσης πεζών των αυτοκινήτων 
κάτω από τρία διαφορετικά σενάρια:
● Ενήλικας εµφανίζεται αιφνιδιαστικά 
στην πορεία του αυτοκινήτου από την 
πλευρά του οδηγού.
● Ενήλικας διασχίζει κάθετα το δρόµο 
από την πλευρά του συνοδηγού, µε 
δύο διαφορετικές δοκιµές αυτού του 
σεναρίου να πραγµατοποιούνται.
● Παιδί διασχίζει το δρόµο αιφνιδια-
στικά, προερχόµενο ανάµεσα από δύο 
παρκαρισµένα αυτοκίνητα από την 
πλευρά του συνοδηγού.
«Όλα τα συστήµατα ασφά λειας της 
Volvo είναι προσανατολισµένα να λει-
τουργούν άριστα σε πραγµατικές συν-
θήκες, για ένα αύριο χωρίς απώλειες ζω-
ής και σοβαρά τροχαία ατυχήµατα, έτσι 
όπως έχουµε δηµόσια δεσµευθεί και µέ-
σα από το Vision 2020 (Όραµα 2020)» 
δήλωσε η Μαλίν Έκ χολµ  (Malin 
Ekholm), ∆ιευθύντρια του Volvo Car 
Safety Centre. «Αντιπροσωπεύουν ένα 
πολύ σηµαντικό βήµα στην πρωτοπορία 
της Volvo στην αυτόνοµη οδήγηση, την 
οποία θεωρούµε κοµβική για τη µείωση 
των σοβαρών  τροχαίων ατυχηµάτων» 
πρόσθεσε. A

Τα τρία ασφαλέστερα αυτοκίνητα 
κατά τον Euro NCAP είναι Volvo

Από το 1997, που ιδρύθηκε ο Euro NCAP, και έπειτα από δοκιµές χιλιάδων αυτοκινήτων, τα 
τρία µοντέλα που σηµείωσαν την καλύτερη επίδοση ανήκουν –και τα τρία– στη Volvo!

Του Θωµά Κ. Ευθυµίου

T
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Από το 1919, η 
Citroen είναι η 
εταιρεία που 
τολµούσε να 

σκέφτεται και 
να κατασκευά-
ζει αυτοκίνητα 
µπροστά από 

την εποχή της. 
Σήµερα αυτός 
ο κώδικας συ-
νεχίζεται µέσα 
από τηn γκάµα 
των µοντέλων 

της.
Του Θωµά Κ. 

Ευθυµίου

Citroen ανέκαθεν συν-
δύαζε τη δηµιουργικό-
τητα και την τεχνολο-
γία για τη µεγαλύτερη 

δυνατή άνεση και ευχαρίστηση. 
Αυτές οι αξίες πρεσβεύουν τη 
µάρκα, φέρνοντας νέες λύσεις για 
τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί 
από κάθε νέα γενιά. 
Την προηγµένη τεχνολογία της 
µάρκας αντικατοπτρίζουν και οι 
µεγάλες επιτυχίες στους αγώνες, 
µε 8 τίτλους κατασκευαστών στο 
WRC και για δεύτερη συνεχόµενη 
χρονιά τον τίτλο κατασκευαστή το 
2015 στο WTCC (FIA).
Σήµερα, όλα τα µοντέλα της δι-
ακρίνονται για την ποιότητα κύ-
λισης σε αυτοκινητόδροµους και 
επαρχιακό δίκτυο, µε κορυφαία 
οικονοµία καυσίµου, ξεχωριστή 
σχεδίαση που τραβάει τα βλέµ-
µατα, όντας ο ορισµός του “Feel 
Good - Be Different” που είναι το 
σλόγκαν της Citroen.
Αρωγός στον υποψήφιο αγοραστή 
Citroen, τα 5 χρόνια εγγύησης 
που προσφέρονται µε την αγορά 
οποιουδήποτε µοντέλου!

C1: Η όµορφη πλευρά της πόλης!

∆υναµικό σε εµφάνιση αλλά και χαρακτήρα, το 
C1, το αυτοκίνητο πόλης της Citroen, µε 3 ή 5 πόρτες, 
συνδυάζει τη δυναµική σχεδιαστικά σιλουέτα, τις µι-
κρές διαστάσεις, αλλά και 17 επιλογές εξατοµίκευσης. 
Με την τοποθέτηση δε στην γκάµα του αποδοτικού 
και σύγχρονου κινητήρα 1.2 PureTech 82 ίππων, µε 

κα τα νά λω σ η µ όλις  4,3λί -
τρα/100χ λµ. (99γρµ./χ λµ. 
CO2), απέκτησε κορυφαίες 
επιδόσεις, χωρίς να θυσιάσει 
τίποτα από την οικονοµική λει-
τουργία που παραδοσιακά το 
χαρακτήριζε. Τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά, που προσδίδει ο 
βενζινοκινητήρας της οικογέ-
νειας PureTech, επετεύχθησαν 
χάρη στην εφαρµογή µιας σει-
ράς προηγµένων τεχνολογι-
κών σχεδιαστικών λύσεων. Τα 

προηγµένα χαρακτηριστικά, ο πλούσιος εξοπλισµός, 
οι πολλές επιλογές εξατοµίκευσης, το αυτόµατο κιβώ-
τιο, η έκδοση Airscape µε ηλεκτρικά αναδιπλούµενη 
οροφή, εξοπλισµό που καλύπτει τις σύγχρονες ανά-
γκες της αστικής µετακίνησης όπως η οθόνη αφής µε 
Mirror Screen, κάµερα οπισθοπορείας, όσο και συνολι-
κότερα το µοντέρνο προφίλ του νέου C1 απευθύνεται 
σε οδηγούς κάθε ηλικίας. Σε επίπεδο κινητήρων το C1 
πλην του 1.2 PureTech 82, κινούν ο 1.0 VTi 68 ίππων 
που διατίθεται µε έκδοση S&S (Start&Stop) και συνερ-
γάζονται µε χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων. Οι τιµές 
του Citroen C1 αρχίζουν από €9.998. 

Το νέο C3 εµπεριέχει διαφορετικότητα, τε-
χνολογία και έξυπνες πρωτοποριακές λύσεις. Το 
πολυαναµενόµενο best seller της κατηγορίας του 
αντικατοπτρίζει πλήρως το σύγχρονο όραµα της 
Citroen, την άνεση που προσφέρουν τα οχήµατά 
της, παρέχοντας αυτοκίνητα µε µοναδική σχεδίαση 
και ισχυρή προσωπικότητα. Αποκορύφωµα και βέ-
βαια χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας εµφάνισης 
είναι και τα εξωτερικά προστατευτικά airbumps, 
που πρωτοείδαµε στο C4 Cactus, τα οποία είναι 
κατασκευασµένα από εύκαµπτο υλικό και περιλαµ-
βάνουν θύλακες αέρα, απορροφώντας τα µικρά 
χτυπήµατα χωρίς να γίνεται ζηµιά στο αυτοκίνητο. 
Βέβαια, το εργοστάσιο δίνει τη δυνατότητα αγοράς 
του αυτοκινήτου και χωρίς τα airbumps, οπότε αυ-
τό δεν αποτελεί δεσµευτική επιλογή. 
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η Citroen «κατέληξε» 
στη συγκεκριµένη εικόνα του C3 τρίτης γενιάς α-
φού «αφουγκράστηκε» τις απαιτήσεις του πολυ-
πληθούς κοινού της κατηγορίας των σουπερµίνι. 
Έτσι όταν αυτοί ζήτησαν ένα αυτοκίνητο ασφα-
λές, µε την τελευταία λέξη σε επίπεδο συνδεσιµό-
τητας, που να «αποπλανά» τους νέους αγοραστές 
και να είναι σαφώς ανανεωµένο σε σχέση µε το 
απερχόµενο µοντέλο, η επιλογή που όλοι βλέ-
πουµε στις εικόνες ήταν απλά µονόδροµος! 
Σηµαντικό στοιχείο των δυνατοτήτων που πα-
ρέχονται στους αγοραστές του νέου C3 είναι το 
µεγάλο πακέτο εξατοµίκευσης που προσφέρει 
το µοντέλο, µε τρεις χρωµατισµούς οροφής και 

εννέα χρώµατα αµαξώµατος, που µαζί µε τα τέσ-
σερα διαφορετικά εσωτερικά προσφέρουν τη 
δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 36 συνολικά 
συνδυασµούς. 
Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η στρατηγική επι-
λογή της Citroen τοποθέτησε το C3 µέσα στον 
«πυρήνα» της κατηγορίας, κάτι που µεταφρά-
ζεται ότι στο ποιοτικά προσεγµένο εσωτερικό 
συναντάµε ευχάριστο περιβάλλον, στο κέντρο 
του ταµπλό ξεχωρίζει η οθόνη αφής των 7’’ µε 
όλες τις λειτουργίες ενός κορυφαίου συστήµατος 
infotainment, οι χώροι της καµπίνας χαρακτηρί-
ζονται άνετοι για τέσσερις ενήλικες και υπό συν-
θήκες πέντε, ενώ στο διαµέρισµα των αποσκευ-
ών έχουµε για αξιοποίηση 300 λίτρα. 
Το νέο C3 φέρει προηγµένες τεχνολογίες, µε την 
παγκόσµια πρεµιέρα της Citroen ConnectedCam, 
ένα πλήρως ολοκληρωµένο και συνδεδεµένο σύ-
στηµα κάµερας HD, το οποίο καταγράφει, φωτο-
γραφικά ή σε βίντεο, τις οδηγικές σας εµπειρίες 
µε τη δυνατότητα κοινοποίησης στα κοινωνικά 
δίκτυα ή για µετέπειτα προβολή. 
Το νέο C3 κινείται από µία σειρά κινητήρων Euro 
6 (PureTech βενζίνη 82 και 110 ίππων Turbo –αµ-
φότεροι βραβευµένοι κινητήρες της χρονιάς και 
για το 2016, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά–, 
BlueHDi diesel 75 και 100 ίππων), σύνολα που 
µπορεί να συνδυαστούν µε το τελευταίας γενιάς 
αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων Auto 6. Οι τιµές του 
νέου Citroen C3 αρχίζουν από €11.950. 

Η Citroen τόλµησε για ακόµα µία φορά! ∆ηµιούργησε ένα 
διαφορετικό crossover, µε απόλυτα πρωτοποριακές λύσεις, 
που σε προκαλεί για απόδραση. Κάτι που δεν δυσκολεύεται 
να επιτύχει, αφού είναι εφοδιασµένο µε ό,τι χρειάζεστε για 
να εξορµήσετε. Είναι η πρόταση της γαλλικής µάρκας σε έναν 
κόσµο που εξελίσσεται ραγδαία, σε ένα κόσµο που αλλάζουν 
και απλοποιούνται οι ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών. 
Το C4 Cactus, µεταφέροντας στον στίβο της αυτοκίνησης την 
πρακτικότητα του φυτού από το οποίο δανείστηκε το όνοµά 
του, γίνεται συνώνυµο της αυτάρκειας, της ελευθερίας και της 
αισιοδοξίας για µετακινήσεις εντός και εκτός πόλης.
Η νεανική του σχεδίαση και το κεφάτο εσωτερικό, η παγκόσµια 
καινοτοµία των airbumps, που προστατεύουν το αµάξωµα από 
µικροσυγκρούσεις και γρατζουνιές, οι αµέτρητες δυνατότητες 
διαµόρφωσης του εξωτερικού και της καµπίνας των επιβατών, 
ώστε δύσκολα ένα C4 Cactus να είναι ολόιδιο µε ένα άλλο, ο 
πλούσιος εξοπλισµός του, οι προσιτές τιµές για ένα crossover 

και το χαµηλό κόστος χρήσης καθιστούν το C4 Cactus ένα αυ-
τοκίνητο µε πολλά πρόσωπα. 
Στα βασικά του πλεονεκτήµατα το εσωτερικό στιλ µε τα φαρδιά 
καθίσµατα που προσεγγίζουν την άνεση ενός καναπέ, το µίνι-
µαλ κοµψό ταµπλό, η οθόνη αφής των 7’’ µε εύκολη και γρή-
γορη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, η πανοραµική οροφή 
υψηλής προστασίας από τις ακτίνες UV, η οποία προσφέρει 
ταυτόχρονα εξαιρετική φωτεινότητα, αλλά και ο εξοπλισµός 
του µοντέλου µε τελευταίας γενιάς κινητήρες 1.6 diesel BlueDi 
100 S&S και βενζίνης 1.2 PureTech 82 S&S και 110 S&S.
Η νέα έκδοση C4 Cactus Rip Curl µε Grip Control, ένα προηγµέ-
νο σύστηµα αντιολίσθησης που βελτιώνει την πρόσφυση των 
εµπρός κινητήριων τροχών, αλλά και η νέα εµφάνιση του C4 
Cactus W που προτείνει µία νέα εµφάνιση ηπιότερων τόνων, 
είναι τα δύο νέα µέλη στη φαρέτρα της σειρά Cactus µε απο-
δέκτη ένα ακόµα πιο ευρύ ηλικιακά όσο και συναισθηµατικά 
κοινό. Οι τιµές του C4 Cactus αρχίζουν από €13.988.

C4 Cactus: Η νέα άποψη για το crossover 

C3: Tο σύγχρονο όραµα της Citroen!
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ι επιτυχηµένες ιδέες συνή-
θως είναι απλές. Μπαίνεις 
στην ιστοσελίδα www.

insurancemarket.gr και µέσα σε ένα 
λεπτό, µε απόλυτη διαφάνεια, συ-
γκρίνεις τις τιµές που σου δίνουν 21 
ασφαλιστικές εταιρείες, ανάλογα 
µε τις ανάγκες σου. Και επιλέγεις τη 
συµφωνία που σε συµφέρει. 
Αλλά οι επιτυχηµένες ιδέες το πάνε 
και ένα βήµα παραπέρα. Έκανες το 
deal σου, έκλεισες το νέο σου συµ-
βόλαιο. Και µετά; Μετά έχεις για 
κάθε µέρα του χρόνου και για όλο το 
24ωρο εξυπηρέτηση από ασφαλιστή 
της Insurance Market. Από µια απλή 
συµβουλή µέχρι να πάρεις την απο-
ζηµίωση που πρέπει, κάποιος που 
ξέρει θα είναι πάντα δίπλα σου. 
Με δυο λόγια: Ο ευκολότερος τρόπος 
να βρεις την ασφάλιση που σε συµφέ-
ρει και να έχεις πάντα κοντά σου ένα 
σύµµαχο. 

Oι ιδρυτές του insurancemarket.gr,  
Μανώλης Μαρσέλλος,  Σωτήρης 
Παπαντωνόπουλος και Φώτης Ζάντζας

O Η Insurance 
Market 
έχει 110.000 
ενεργούς 
πελάτες γιατί:

● Είναι ανεξάρτητη 
και αµερόληπτη 
υπέρ του κατανα-
λωτή.

● Συγκρίνει αντικει-
µενικά παρέχοντας 
πλήρη ενηµέρωση 
και διαφάνεια.

● Οι τιµές που 
συγκρίνονται είναι 
έγκυρες και δεσµευ-
τικές.

● ∆ιαπραγµατεύεται 
ειδικές εκπτώσεις 
και προνόµια για 
τους πελάτες της, 
εξασφαλίζοντάς 
τους τα χαµηλότερα 
ασφάλιστρα.

Στην Insurance 
Market θα ανακαλύ-
ψετε τα καλύτερα 
deal για ασφάλειας 
αυτοκινήτου, µηχα-
νής, ταξί, φορτηγού, 
σκάφους, αλλά και 
υγείας, σπιτιού και 
οικογενειακής προ-
στασίας. 
Επίσης, στο www.
energy-market.gr θα 
κάνετε το ίδιο και σε 
ό,τι αφορά την αγο-
ρά ενέργειας. 

Κάνε deal: 
www.insurancemarket.gr 
και στο 2103245000

INSURANCE
MARKET
Το καλύτερο deal 
στην ασφάλιση 
οχηµάτων
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 01
SURVIVOR

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οριζόντια
7 Νο 1 στόχος της «κλίκας»

8 Πή γαιναν τα πρά γµατα για έ να 

διά στηµα στους «Μαχητέ ς» µετά  το 

τροχαί ο  ατύ χηµα (επί ρ.).  

9 Λιγοστή  δί νεται, σε µορφή  προ-

µή θειας, κά θε βδοµά δα στις δύ ο 

οµά δες.  

10 Πρώτο σθυνθετικό της πρωτεύ-

ουσας της χώ ρας που γυρί ζεται το 

«Survivor».  

12 Τον αντικατέστησε Τούρκος  

14 Το ψευδώ νυµο του Αγγελό που-

λου.  

15 Σ’ αυτά  διέ πρεψε ο αναφερό µενος 

στον ορισµό  4.  

17 Έ χει µεί νει ο Γιά ννης Σπαλιά ρας κα-

τά  την παραµονή  του στο «Survivor».  

21 Παί κτης που φηµολογή θηκε ό τι 

υπή ρξε ζευγά ρι µε τη Μά ρω Λύ τρα.  

22 Σ’ αυτή ν για το επό µενο 

«Survivor»... υπά ρχουν ή δη χιλιά δες 

υποψή φιοι.  

24 Πά ρα πολύ  µεγά λος έ χει γί νει µε 

το παιχνίδι στη χώ ρα µας.  

25 Ως τέ τοιος κά νει καριέ ρα ο ανα-

φερό µενος στον ορισµό  21 παί κτης 

(ξεν.).  

Κάθετα
1 ∆ηµιού ργησε πολλέ ς αντιπά θειες 

µέ σα και έ ξω από  το παιχνίδι.  

2 ∆ιάσηµη που έχει ασχοληθεί µε την 

κολύµβηση και το στίβο.

3 Η χώ ρα ό που δραστηριοποιή θηκε 

στο παρελθόν ο Αναγνωστό πουλος.  

4 Μια από τις συµπάθειες του παίχτη 

στον ορισµό 1

5 Αυτόν το θεό επικαλέστηκε ο Χρα-

νιώτης στη φάρσα του στον Σπαλιά-

ρα.  

6 Τέ τοιο γεγονό ς το τροχαί ο ατύ χηµα 

των Μαχητώ ν.  

11 Το ό νοµα του παί χτη που έ γινε 

γνωστό ς ως «µά νατζερ ρά γκµπι».  

13 Την έ χει κερδί σει επανειληµµέ να ο 

Ορέ στης Τσανγκ.  

16 Μαζί  µε το νερό , αποτελού ν τα µο-

ναδικά  µέ σα καθαρισµού  στα νησιά  

των οµά δων.  

18 Αποτελεί  συχνό  συνοδευτικό  στα 

έ παθλα φαγητού .  

19 ... Γεσί ρ: η Ελληνί δα µουσουλµά να 

που εί ναι διευθύ ντρια στο ελληνικό  

και στο  τουρκικό  “Survivor”.  

20 «∆εύ τερη...»: στο βιντεοκλί π αυ-

τού  του τραγουδιού  εµφανί στηκαν οι 

δί δυµες  αδελφέ ς Αϊ νατζΙό γλου.  

23 Το ό νοµα παί κτριας, κό ρης γνω-

στού  ηθοποιού .  
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▶Με νέα σχέδια από τις ανανεωµένες συλλογές της υποδέχεται το 

φετινό καλοκαίρι η Converse. Tα κλασικά γνωστά µας All Star-

άκια από καµβά εµφανίζονται φέτος σε απίστευτα φωτεινά και αισι-

όδοξα χρώµατα, από βεραµάν µέχρι κίτρινο καναρινί και µπλε ελε-

κτρίκ. Mας έκλεψαν την καρδιά οι συλλογές Βasketweave Fuse µε 

τη σπορ πλέξη στην εξωτερική τους επένδυση, όπως και η συλλογή 

by Missoni, όπου ο γνωστός ιταλικός Οίκος Μόδας δηµιούργησε από 

σχέδια των αρχείων του µια συλλογή µε πολύχρωµα ζιγκ ζαγκ µοτίβα 

και νήµατα slub (νήµατα µε ατέλειες στην ύφανση) που δίνουν µια 

υπέροχη πανδαισία χρωµάτων από γεωµετρικά ζακάρ.

Τα παπούτσια είναι βαρετά, φόρα Converse!

Converse Χ Missoni €125

Basketweave Fuse €87

Chuck Taylor All Star €67

Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ
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MARIANNA PETRIDI
Φουλάρι «Grecian Paniyiri» Grecian Chic (140x140 cm) €230
(Xάρητος 34 Κολωνάκι, 2107217789)

ΑΜΕRICAN
EAGLE

Τζιν €76. Αυτή την 
εβδοµάδα αγοράζοντας 

ένα τζιν ή σορτς 
παίρνεις το δεύτερο 

στη µισή τιµή.

ΤΑ ΒΛΕΠΩ 
ΟΛΑ ΜΠΛΕ

SWATCH
Ρολόι µε λουράκι σιλικόνης, 
µοντέλο Anchor Baby, €50

G STAR
Σορτσάκι €109

ΤΕΖΕΝIS
Μπικίνι, 

το κάτω €9,90, 
το πάνω €14,90

MICHAEL KORS
Πλατφόρµα από τζιν ύφασµα

SISLEY
Μαύρο ξεβαµµένο τζιν τζάκετ 
µε τρουκς €89

TOMS
Σακίδιο από 

τζιν €80

H&M
Σορτσάκι €24,99

CALZEDONIA
Τζιν legging, total shaper €42,50

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Σκουλαρίκια ακρυλικό και ασήµι της 

Μαριάννας Λούρµπα-Ζούνη €38

SWATCH
Ρολόι µε λουράκι σιλικόνης, 
µοντέλο Anchor Baby, €50
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Οι Cheek by Jowl είναι Βρετανοί. 

Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Είναι 

ανατρεπτικοί  και ανεβάζουν για 

παραπάνω από τρεις δεκαετίες 

κλασικούς συγγραφείς και µεγάλα 

έργα µέσα από µια σύγχρονη πρω-

τοποριακή µατιά – και είναι τύχη να 

δεις πώς αντιµετωπίζουν ένα έργο 

του εθνικού βάρδου τους. Κάθε 

παραγωγή των Cheek by Jowl απο-

τελεί θεατρικό γεγονός και αυτή η 

παραγωγή τους που έρχεται στο 

Μέγαρο, για τρεις µόνο παραστά-

σεις, είναι ένα ιδιαίτερο σκηνικό 

θέαµα. Γιατί έχει τη σκηνοθετική 

υπογραφή του βραβευµένου µε 

τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ 

Βενετίας, Declan Donnellan.

Ιδρυτής του θιάσου µαζί µε τον 

Nick Ormerod το 1981, ο σπουδαί-

ος σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός 

διευθυντής της οµάδας έχει κατα-

φέρει να γίνουν οι Cheek by Jowl 

γνωστοί διεθνώς µέσα από τις 

περιοδείες τους, και τα µέλη του 

επίσηµοι συνεργάτες του Barbican 

Centre του Λονδίνου. Μάλιστα κά-

που ανάµεσα στις βραβεύσεις και 

τις σπουδαίες θεατρικές παραγω-

γές που έχει παρουσιάσει µε την 

οµάδα του, ο Donnellan έχει δώσει 

σκηνοθετικές οδηγίες και στον  Ρό-

µπερτ Πάτινσον ενώπιον της µε-

γάλης οθόνη στα γυρίσµατα της 

ταινίας «Bel Ami» (2012). 

Για την ιστορία ο Σαίξπηρ έγραψε 

«Το χειµωνιάτικο παραµύθι» την 

ίδια περίοδο µε την «Τρικυµία», 

ανατρέποντας όλους τους κανό-

νες που αυτή ακολουθεί. Η ενότη-

τα του χρόνου, του τόπου και της 

δράσης χάνεται µέσα σ’ ένα ταξί-

δι που διαρκεί δεκαέξι ολόκληρα 

χρόνια ανά την Ευρώπη, από την 

Αυλή στην εξοχή, από την τραγω-

δία στην ελαφριά κωµωδία.

-Ηρώ Παρτσακουλάκη

Η  πιο πρωτοποριακή εκδοχή 
του «Χειµωνιάτικου παραµυθιού» 

στο Μέγαρο από την θεατρική οµάδα 
Cheek by Jowl

«Το έργο µιλάει για την αγάπη, την απώλεια, τη δυσκολία να συγχωρείς 
τον άλλο, να συγχωρείς τον  εαυτό σου, να αναλαµβάνεις την ευθύνη. 

Μιλάει για τον άνθρωπο που παραλογίζεται και τον αντίκτυπο που έχει 
στο περιβάλλον του και στην κοινωνία». 

Απόσπασµα από το σηµείωµα του σκηνοθέτη Declan Donnellan

¹ N F O

5-7 Μαΐου, 20.00

Αίθουσα Αλεξάνδρα 

Τριάντη, Mέγαρο 

Μουσικής Αθηνών, 

2107282333, 

megaron.gr

Στην αγγλική γλώσσα 

µε ελληνικούς 

υπέρτιτλους σε 

µετάφραση του 

Ερρίκου Μπελιέ. 

Η παράσταση 

συστήνεται για θεατές 

άνω των 12 ετών. 

Με την υποστήριξη 

του British Council.©
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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ 

➜ agenda@athensvoice.gr

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Ένα patchwork από 

πενήντα τέσσερα έργα 

µικρών διαστάσεων αλλά 

και άλλες εικόνες δηµι-

ουργούν την έκθεση «Τα 

µακριά της µαλλιά/ σκιάς 

αεράκι». Γυναίκες, ως επί 

το πλείστον, γαληνεύουν 

µε την παρουσία τους το 

χρόνο και επαναπροσδι-

ορίζουν αξίες. Η έκθεση 

έρχεται ως συνέχεια της 

προηγούµενης, στην ίδια 

γκαλερί, γι’ αυτό και στον 

κατάλογο φιλοξενούνται 

έργα και από τις δύο εκθέ-

σεις (η παλιότερη το 2015) 

δείχνοντας την πορεία 

του ζωγράφου. 27/4-3/6, 

«έκφραση - γιάννα γραµ-

µατοπούλου», Βαλαωρίτου 

9α, Αθήνα, 2103607598

ΡΙΤΑ & ΝΤΥΛΑΝ 
& ΦΑΙΔΡΟΣ & 
ΦΑΜΚΕ
Το νέο, ακυκλοφόρητο 

έργο του Αύγουστου 

Κορτώ έρχεται σε θεα-

τρική διασκευή (και σκη-

νοθεσία) του Γρηγόρη 

Χατζάκη. Έρωτας, χιού-

µορ, σουρεαλισµός και 

τέσσερις αξιοπερίεργοι, 

αξιαγάπητοι χαρακτήρες 

(δύο τριαντάρηδες, µια 

µητέρα κι ένας πνευµατι-

στής) συναντιούνται σε 

µία παράσταση, όπου ο 

σαρκασµός και το οξυδερ-

κές χιούµορ έχουν βάλει 

την υπογραφή τους. Πρω-

ταγωνιστούν: Χάρης Αση-

µακόπουλος, Χρήστος Κα-

πενής, Στεφανία Κριεζή, 

Βαλέρια Χριστοδουλίδου.

Ως 28/5, Σύγχρονο Θέατρο, 

Ευµολπιδών 45, Γκάζι, 

2103464380

ΟΠΕΡΕΤΤΑ
Μια παράσταση µε αφορµή 

την «Οπερέττα» του Βίτολντ 

Γκοµπόβιτς παρουσιάζεται 

σε σκηνοθεσία Νίκου Κα-

ραθάνου και µουσική Άγ-

γελου Τριανταφύλλου. 

Το έργο υπονοµεύει, µε 

το σαρωτικό του χιούµορ, 

τα πλαστά πολιτικά, ηθικά 

και ιδεολογικά πρότυπα. 

Εκθέτει παράλληλα τη γε-

λοιότητα των προσώπων 

που τα εκφράζουν και προ-

τείνει την υπεροχή της α-

πλότητας και της «γύµνιας» 

απέναντι στην κενότητα 

κάθε εφήµερης µόδας. 

Πρωταγωνιστούν: Νίκος 

Καραθάνος, Νάντια Κοντο-

γιώργη, Εύη Σαουλίδου κ.ά. 

Θέατρο Rex-Σκηνή «Μαρίκα 

Κοτοπούλη», Πανεπιστηµίου 

48, 2103305074

ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
Το έργο της Λοτ Φέι-

κεµανς –έρχεται µε το 

βραβείο του καλύτερου 

ολλανδικού θεατρικού έρ-

γου– φέρνει στη αίθουσα 

δεξιώσεων ενός νεκροτα-

φείου ένα πρώην ζευγάρι 

να αναµοχλεύει παλιά 

πάθη, ενώ ο πόνος θα εί-

ναι πάλι καθοριστικός για 

την πορεία τους.  Σκην.: 

Ρούλα Πατεράκη. Πρω-

ταγωνιστούν: Λάζαρος 

Γεωργακόπουλος, Εύρη 

Σωφρονιάδου, Σπύρος 

Βάρελης. Ως 28/5, Faust, 

Καλαµιώτου 11, Αθήνα, 

2103234095

ΡΕΝΑ 
ΑΝΟΥΣΗ - ΗΛΙΑ
«60 χρόνια Χαρακτικής-

Ζωγραφικής 1957-2017» 

είναι ο τίτλος της έκθεσης 

της µαθήτριας του εργα-

στηρίου του Κεφαλληνού, 

που περιλαµβάνει όλα σχε-

δόν τα είδη της χαρακτικής 

αλλά και ακουαρέλες, 

πενάκια, σχέδια και µικτές 

τεχνικές. Ως 25/5, Χώρος Τέ-

χνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ», Κοραή 

4, Αθήνα, 2103252352

¡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 
agenda@athensvoice.gr

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

www.athensvoice.gr

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α; 

«210 Guide», ένας πλήρης 

οδηγός µε γκαλερί, θέατρα, 

σινεµά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

Μιχάλης Μανουσάκης

«Ρίτα & Ντύλαν & Φαίδρος & Φάµκε»
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«Η διαχειρισΗ 
του πονου» 
στον πολυχώρο 
νεφελΗ
Ο πόνος, ειδικά εκείνος της 
απώλειας, γίνεται καμιά φο-
ρά βαρύ φορτίο, τόσο που 
μπορεί να οδηγήσει στην κα-
τάθλιψη ή τον πανικό. Η δια-
χείριση του δικού μας πόνου, 
όσο και εκείνου που αντιμε-
τωπίζει κάποιο αγαπημένο  
πρόσωπο μπορεί να αποβεί 
μακρά και δύσκολη διαδικα-
σία. Αβοήθητοι, σε αδιέξοδο 
και αδύναμοι απέναντί του, 
πολλοί μπορεί να βρεθούν 
σε μία κατάσταση που παρα-
τείνεται, ώσπου ο ψυχικός 
πόνος γίνεται σωματικός, 
εντοπισμένος άλλοτε σε 
ένα ορισμένο σημείο του 
σώματος, όπως το στομάχι κι 
άλλοτε διάχυτος παντού. Το 
διαδραστικό πρόγραμμα «Η 
Διαχείριση τού πόνου» προ-
τείνει πρακτικούς τρόπους 
που συντελούν ουσιαστικά 
τόσο στην αποφόρτιση του 
πόνου μέσα μας, όσο και  
στην ανακούφιση των διπλα-
νών μας, επειδή μπορεί οι 
μνήμες που μας πληγώνουν 
να μη φεύγουν εύκολα, όταν 
όμως διαλυθεί το φορτίο 
τους, ο πόνος διαλύεται. 
Διαδραστικό πρόγραμμα  
«Η διαχείριση του πόνου», 
Σάββατο 29/4, 15.00-20.00, 
Πολυχώρος Νεφέλη, Κυρίλ-
λου Λουκάρεως 6,  
Κολωνάκι, 2130302423,  
www.nefeli-cult.gr, fb: Νεφέλη 
- Cult Nefeli - Cult«Ρίτα & Ντύλαν & Φαίδρος & Φάμκε»



η γειτονιά μας

Νέα

Τώρα, με τις τριήμερες εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά, είναι η 
καλύτερη ευκαιρία να πας μια βόλτα σε μία από τις πιο πράσινες 

περιοχές της πόλης

Της Νατασσασ ΚαρυστιΝου - Φωτό: Χρήστοσ Κέδρασ
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Β
γάζει μια αίσθηση πραότητας αυτή η γειτονιά. Γνωστή (πολύ) πε-

ρισσότερο για τους πρόσφυγες που βρήκαν εδώ καταφύγιο πα-

ρά για τις επώνυμες αθηναϊκές οικογένειες που την κατοίκησαν, 

έχει ένα χαρακτήρα λαϊκό, με την ωραία έννοια. Είναι μια πόλη 

που σε σέβεται. Τα δρομάκια της είναι τα πιο τσαχπίνικα, το πράσινο 

υπάρχει σχεδόν παντού, τα σπίτια παραμένουν χαμηλά και οι βουκαμ-

βίλιες είναι ακόμα ροδαλές. Ορόσημο στο πρόσφατο παρελθόν ο με-

γάλος σεισμός του 1999 και τα λυόμενα με τους σεισμοπαθείς απέναντι 

από το σταθμό του Περισσού. Ουδέν κακόν αμιγές καλού όμως, κι έτσι 

οι νέες αρχιτεκτονικές επιταγές περιλαμβάνουν οδηγίες για χαμηλή 

δόμηση με κεραμοσκεπές και ανοίγματα σε παράθυρα και μπαλκόνια, 

στα πρότυπα του προσφυγικού οικισμού της δεκαετίας του 1920. Πες 

μου, βλέπεις σε πολλές γειτονιές κεραμοσκεπές με κομψά ξύλινα υπο-

στυλώματα; 

Η αυτοδημιούργητη Νέα Φιλαδέλφεια πλέον αποτελεί πόλο έλξης και 

για ανθρώπους κοντινών ή και μακρινών συνοικιών. Γλυκά κουτούκια 

και μεζεδοπωλεία συνυπάρχουν με καφέ και μπαράκια στο στιλ του 

κέντρου, σε μια τέλεια ισορροπία: πάντα θα βρεις κόσμο και κέφι αλλά 

πάντα θα βρεις και να παρκάρεις. Αυτή την εποχή, πέσαμε και στην πε-

ρίπτωση. Είναι το τρικούβερτο πανηγύρι της Πρωτομαγιάς, στις 30 και 

31 Απριλίου και την 1η του Μάη. Η Δεκελείας θα κλείσει και πάλι από το 

ύψος της Αχαρνών μέχρι τις παρυφές του Άλσους και οι δρόμοι θα γεμί-

σουν κόσμο και πάγκους, μαμάδες και παιδάκια, φωνές, για το μεγαλύ-

τερο ίσως πανηγύρι της Αθήνας που πρέπει να ζήσεις. 

Για τότε και σήμερα, έτσι όπως το έζησαν και το ζουν, γράφουν στην 

ATHENS VOICE οι καλλιτέχνες Φωτεινή Βελεσιώτου, Λίνα Σακκά, Βαγ-

γέλης Καζαντζής και Δημήτρης Σινάνογλου. Και για το μεγάλο θέμα 

συζήτησης στην πόλη, για το γήπεδο της ΑΕΚ, ο Νίκος Ασημακόπουλος.  
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Λίνα Σακκά 
Ηθοποιός

Ζω στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας με 
μικρά χρονικά διαλείμματα τα τελευταία 
είκοσι σχεδόν χρόνια! Μεγάλωσα στην 
πυκνοκατοικημένη από πάντα Κυψέλη 
από όπου ο πατέρας μου μας πήρε και 

μετακομίσαμε σε δικό μας σπίτι στη Φιλα-
δέλφεια, μια περιοχή με πολλή απλωσιά 

και πράσινο! 

Θυμάμαι όμως από μικρή πως ήταν πά-
ντα προορισμός για τις εξόδους του Σαβ-
βατοκύριακου, είτε τα πρωινά για βόλτα 
στο άλσος για παιχνίδι και ποδήλατο και 

φυσικά επίσκεψη στα ζώα που φιλοξενού-
νταν τότε εκεί, είτε το βράδυ για πίτσα ή 
σουβλάκια. Θυμάμαι πάντα την περιοχή 
με πολύ κόσμο και κυρίως οικογένειες. 

Αγαπημένη έξοδος τα ζεστά καλοκαιρινά 
βράδια ήταν κι εκείνη στο γραφικό θερινό 

σινεμά που υπάρχει ακόμα και μετά για 
μπιρίτσα στα κοντινά μπαράκια. Κάτι 

ακόμα συναρπαστικό που θυμάμαι ως 
παιδί είναι το ξακουστό πανηγύρι της 

Πρωτομαγιάς, που διαρκεί τρεις μέρες. 
Πλανόδιοι πωλητές να διαφημίζουν την 
πραμάτεια τους, μουσικοί να παίζουν 

στους δρόμους και ο περίφημος γορίλας 
του μικρού τσίρκου έτοιμος να τρομάξει 
τα παιδιά. Μαλλί της γριάς και σουβλάκια 
στα κάρβουνα να σου τρυπάνε τη μύτη 
και να σου ερεθίζουν την όρεξη. Συναυ-
λίες γνωστών μουσικών τα βράδια προς 
τιμήν της εργατικής Πρωτομαγιάς. Αυτό 
το πανηγύρι ισχύει κάθε χρόνο μέχρι και 

σήμερα. 

Εδώ αισθάνομαι ότι είναι η γειτονιά μου, 
οι αναμνήσεις μου ως παιδί και έφηβη. 
Είμαι κοντά στην οικογένειά μου και σε 
λίγους αλλά καλούς παιδικούς μου φί-

λους. Η περιοχή είναι πλέον γεμάτη από 
καλαίσθητους χώρους εστίασης για όλα 
τα γούστα. Μαγαζιά που προσφέρουν 
φαγητό, μικρά μεζεδοπωλεία, γραφικά 
κουτουκάκια αλλά και καφέ. Είναι μια 

πόλη που συνδυάζει ζωή και δράση και 
ταυτόχρονα βόλτα στη φύση και, αν το 

θες, απομόνωση! 

Δημήτρης Σινάνογλου 
Μουσικός

Κυριακή μεσημέρι, προσπαθούμε να 
μαντέψουμε το σκορ της ΑΕΚ από τις φω-
νές του γηπέδου, «ωωω» σημαίνει γκολ, 
«ααα» σημαίνει χάσαμε μεγάλη ευκαιρία, 
δεν ήταν τόσο δύσκολο, ακόμα και η σιω-
πή που έπεφτε κάθε που τρώγαμε γκολ 

ήταν χαρακτηριστική.  

Μάρτης, παρέλαση στη λεωφόρο Δεκε-
λείας, σημαιούλες και παγωτό καϊμάκι, 

το πρώτο για φέτος. Όταν σωπαίνουν τα 
εμβατήρια στα μεγάφωνα ακούγονται τα 
σμυρναίικα και τα λαϊκά από τα μεζεδο-

πωλεία.

Παραμονή, ποδαρόδρομος για κάλαντα 
με τον Νίκο, από Μάδυτο μέχρι Χαλκηδό-
να, μετά κατευθείαν στο παλιό δισκάδικο 
στον «τροχονόμο» για κατάθεση: τα Χρι-
στούγεννα «Απρίλη ψεύτη» και «Queen 

live at Wembley», την Πρωτοχρονιά «Crazy 
World» και «Χαράτσι».

Τετάρτη απόγευμα, στο γήπεδο του Ιωνι-
κού, τελικός στο χάντμπολ με τον Φίλιππο 
Βέροιας, οι δίλεπτες πέφτουν βροχή. Με-
τά για μπίρα παγωμένη στα στέκια μας, 

απίστευτα μαγαζιά, μπαίνεις κι ακούς τον 
«Μπάλο» ολόκληρο, μισή ώρα μετά μπο-

ρεί να παίζει Motorhead.

17Νοέμβρη: σχολική επέτειος, στην αί-
θουσα του πνευματικού κέντρου, κορί-
τσια με μαύρα ρούχα, οι καθηγητές μας 
σε αναμμένα κάρβουνα, «Αλέξη Ασλάνη» 

και «Τσε Γκουεβάρα». 

Σάββατο πρωί, μπάλα με τα παιδιά του 
κατηχητικού στο προαύλιο της Πανα-
γίτσας και μετά στο παράρτημα του 

εθνικού ωδείου, μάθημα θεωρίας, ανταλ-
λάζουμε δίσκους με τον ψηλό, «θα τον 

γράψω και θα στον φέρω το απόγευμα, 
στην πρόβα της χορωδίας».

Πόλεμος, συναυλία στο 2ο λύκειο για τη 
Γιουγκοσλαβία, ζωγραφίζουμε ώρες τα 

πανό με τον μικρό, όλοι εκεί, κι ο Στράτος, 
ένα σωρό συγκροτήματα εμφανίστηκαν 
να παίξουνε, πότε μαζεύτηκε τόσος κό-
σμος; Κι ένα σωρό ηλικιωμένοι, στα αλή-

θεια ήρθαν για να μας ακούσουν;

Καλοκαίρι, στην πυλωτή τα αγόρια 
παίζουνε subbuteo, κατεβαίνω για πο-
δόσφαιρο στον από κάτω δρόμο, στην 

Ανακούς, σπάει το τζάμι και ξεσπούμε σε 
κλάματα οι μισοί – το βράδυ σινεμά στο 
Νινάκι, «Κροκοδειλάκιας» και σουβλάκι.

Ξημέρωμα: στη ροζ γέφυρα στην εθνική, 
από κάτω μας η ζωή περνάει με εκατό χι-
λιόμετρα την ώρα, εμείς περιμένουμε τον 

ήλιο, αργά. 

Εμπρός
Αετέ, Δικέφαλε!

O Νίκος Ασημακόπουλος γράφει για το γήπεδο της ΑΕΚ 

Στην ΑΕΚ κρυφογελούν με ικανοποίηση... Λίγες μέρες πριν από το Πάσχα 
ψηφίστηκε ο «φωτογραφικός» νόμος που παραμερίζει το τελευταίο εμπό-
διο πριν την κατασκευή του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια. «Σ’ ένα μήνα 
ξεκολλάμε από τις μακέτες και μπαίνουν οι μπουλντόζες», όπως λένε. 
Οι ΑΕΚτζήδες κυνηγούν το όνειρό τους εδώ και 14 χρόνια. Από τον Μάιο του 
2003, όταν ο Γρανίτσας γκρέμισε την παλιά Νέα Φιλαδέλφεια με την υπό-
σχεση ότι σε λίγο καιρό θα έφτιαχνε μια... σούπερ γηπεδάρα που κανένας 
δεν τολμούσε να δει ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Τελευταία εικόνα το 4-0 
κόντρα στον Άρη, μετά το οποίο όλοι έφυγαν ενθουσιασμένοι παίρνοντας 
μαζί τους από ένα κίτρινο πλαστικό κάθισμα για ενθύμιο, με τη βεβαιότητα 
ότι σε δύο χρόνια το πολύ θα ξαναγύριζαν στο νέο «ναό»!

Η ομάδα άρχισε να γυρίζει από δω κι από κει: ΟΑΚΑ, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 
Νέα Σμύρνη, Ταύρο, Λιόσια. Ακόμη και στο... κοτέτσι της Φυλής έπαιξε για μι-
σό πρωτάθλημα! Οι κατά καιρούς ιδιοκτήτες της μοίραζαν απλώς... μακέτες: 
Γρανίτσας, ENIC, Πέτρος Στάθης, Ανατολιωτάκης, Ντέμης. Όλοι μοστράρι-
σαν από μία. Αποτέλεσμα, μηδέν.

Ποιοι, όμως, θέλουν το καινούργιο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια και ποιοι 
όχι; Και τοπικό δημοψήφισμα να γινόταν, κανένας δεν θα ήταν σίγουρος για 
το αποτέλεσμα. Μπορεί δηλαδή να μαζεύονται κατά καιρούς τα παιδιά της 
Original και να στήνουν διάφορα επεισοδιακά σκηνικά έξω από το δημαρ-
χείο ή να οργανώνει η επίσημη ΑΕΚ «λαϊκές κινητοποιήσεις» με αίτημα να 
ξεκινήσει εδώ και τώρα η «Αγιά Σοφιά», αλλά τα πράγματα δεν είναι 
«άσπρο-μαύρο», όπως φαίνονται μερικές φορές. 

Η ιστορία τραβάει κάπου πέντε χρόνια, από τη στιγμή που ο Μελισσανίδης 
μπήκε στην ΑΕΚ της Γ΄ Εθνικής με σημαία «ένα υπερσύγχρονο γήπεδο». 
Τα μεγαλύτερα εμπόδια τα βάζει ο Άρης Βασιλόπουλος που βγήκε δήμαρ-
χος έχοντας σημαία του το «όχι στο γήπεδο του Μελισσανίδη». Θεωρείται 
κολλημένος «μαρξιστής λενινιστής» που παράτησε τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το 
δημοψήφισμα, κινείται κομματικά μεταξύ Λαφαζάνη - Ζωής Κωνσταντο-
πούλου κι έχει στυλώσει τα πόδια μόνο και μόνο επειδή «το έργο θα ανήκει 
σε μια εταιρία συμφερόντων Μελισσανίδη και όχι στην ΑΕΚ» – λες και η 
ομάδα θα μπορούσε ποτέ μόνη της να ξεκινήσει κι ακόμη περισσότερο να 
ολοκληρώσει ένα τέτοιο έργο χωρίς χρηματοδότη. Μάλιστα, κατά καιρούς 
έχει καταγγείλει «τρομοκρατία» εις βάρος του με «ξυλοδαρμούς», «βανδα-
λισμούς» και «απειλές». 

Το αξιοσημείωτο είναι ότι πέρασε στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλο-
γών αφήνοντας πίσω και τους τέσσερις άλλους συνδυασμούς που είχαν 
ταχθεί όλοι υπέρ του γηπέδου και νίκησε την επόμενη Κυριακή με απευθεί-
ας αντίπαλο τον παλιό ποδοσφαιριστή της ομάδας Λύσσανδρο Γεωργαμλή. 
Ακόμη και σήμερα πολλοί κατηγορούν τον «Τίγρη» επειδή «δεν κατάφερε 
να βγάλει τότε ένα δικό του δήμαρχο, να έχει λήξει το θέμα». Από την άλλη, 
καμιά κινητοποίηση κατοίκων δεν έχει γίνει ως τώρα, είτε υπέρ είτε κατά 
της κατασκευής του γηπέδου. Υπάρχουν και τα γύρω μαγαζιά που περιμέ-
νουν «πώς και πώς» να ξεκινήσουν τα έργα, πιστεύοντας ότι θα δουλέψουν 
περισσότερο και καλύτερα. 
 
Όσο για την κατασκευή, δεν προβλέπει σοβαρές εμπορικές χρήσεις που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την κίνηση στα υπόλοιπα μαγαζιά 
της περιοχής. 

Μένουν κάποιοι «οικολόγοι» που επιδιώκουν να προστατεύσουν ένα κομ-
μάτι Άλσους το οποίο όμως σήμερα χρησιμοποιείται ως γκαράζ για τα σκου-
πιδιάρικα του Δήμου. Και τα μόνα δέντρα που προβλέπεται να κοπούν είναι 
κάποια που φύτρωσαν ξαφνικά αφού γκρεμίστηκε η παλιά κατασκευή.
Σε λίγες μέρες θα φανεί αν το νέο φιλόδοξο σχέδιο του Μελισσανίδη θα 
αρχίσει να γίνεται γήπεδο γα να γεμίσουν πάλι ζωή οι γύρω δρόμοι και να 
ξαναφτάσουν ως τον ουρανό το «Εμπρός, Αετέ» και το «Δικέφαλε, τρελαί-
νομαι, μαζί σου ανασταίνομαι»! 

Οι ΠρωΤΟΜΑγιΑΤιΚΕΣ ΕΚΔηλωΣΕιΣ 

Τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στις 30 & 31/4 και 1/5 θα πραγματοποιήσει ο 

Δήμος. Στις 30/4 στις 20.00, έναρξη με τη χορωδία της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του δήμου και στη συνέχεια μουσικά συγκροτήματα της πόλης με ρεπερτόριο 

έντεχνης και ροκ μουσικής. Στις 31/4, στις 21.00, ο Γιάννης Λέμπεσης με την 

ορχήστρα του Λαϊκή Στράτα, μαζί με την ερμηνεύτρια Μαρία Σταφυλοπάτη, 

σε ρεμπέτικα, παραδοσιακά κ.ά. Την 1/5 στις 20.30, τα συγκροτήματα Σέλας και 

Υπόγεια Ρεύματα με ηλεκτρονικό ελληνόφωνο ροκ κ.ά. (πλατεία Πατριάρχου). 
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Αν ήταν πόλη θα ήταν η Νέα Υόρκη, αν ήταν τρα-
γούδι θα ήταν κάτι ατμοσφαιρικό, ίσως jazz ή ένα 
30s swing κι αν δεν ήταν μαγαζί θα ήταν ένα αμε-
ρικάνικο loft, από εκείνα με τα μεγάλα παράθυρα, 
λουσμένα στο φως. Αυτό είναι το Baratin. Ένας 
all day πολυχώρος, με τη στόφα καλού μαγαζιού, 
ιδανικό για κάθε ώρα και περίσταση. Σερβίρει καθη-
μερινά πρωινά-brunch με pancakes, γλυκά, πίτες, 
croque madame, ομελέτες, συνοδεία μιας ιεροτε-
λεστίας καφεΐνης από εκλεκτές ποικιλίες βιολογι-
κού fair trade καφέ. Για την κάβα με τις 130 ετικέτες 
κρασιού και τα 34 ποτήρια, τα ιαπωνέζικα ουίσκι, τη 
σπάνια ποικιλία ποτών και τις οινικές γευσιγνωσίες 

τα λόγια περιττεύουν. Ο chaumelier πάντα παρών 
προτείνει συνοδευτικά τυριά και ιδιαίτερα αλλα-
ντικά ή μπρουσκέτες και πιάτα από τη δημιουργική 
κουζίνα του εστιατορίου, ριζότα, μακαρονάδες και 
παντός είδους κρεατικά. Όλα αυτά σε έναν αληθινά 
οικείο χώρο, υψηλής αισθητικής, όπου το ξύλο 
και το τούβλο, οι μαξιλάρες, οι πολυθρόνες και οι 
καναπέδες δημιουργούν μια απολύτως cosy ατμό-
σφαιρα, με εκείνη την ακαταμάχητη ζεστασιά που 
σπάνια συναντάς εκτός σπιτιού. 

Λ. Δεκελείας 120, Ν. Φιλαδέλφεια, 2102522228, 
fb : Baratin Drink & Dine Home Bar

Baratin

Γνήσιο ποτάδικο, σταθερή αξία όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τη νυ-
χτερινή ζωή αυτής της πόλης. Ένα μπαρ που σε προηγούμενη ζωή θα ήταν 
μάλλον γαλλικό καμπαρέ, καταφέρνει για παραπάνω από μία δεκαετία να 
γοητεύει. Όχι μόνο για τα ιδιαίτερα cocktails, όπως το ακαταμάχητο 3 berries 
που έχει αφήσει εποχή, ούτε για τις μουσικάρες του που ταξιδεύουν στις 
δεκαετίες. Είναι οι άνθρωποί του, οι θαμώνες του, η καταπράσινη αυλή και οι 
διέξοδοι που προσφέρει. Από το πρωί για καφέ, μέχρι το βράδυ στις δόξες 
του, παραμένει η διαχρονική επιλογή που γίνεται συνήθεια.  
Βρυούλων 20, Ν. Φιλαδέλφεια, 2102527337, fb: B-Kouti ART BAR CAFÉ 

Β-κουτί 
Art Bar 

Café
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Φωτεινή Βελεσιώτου
Τραγουδίστρια 

 

Ζω τρία χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο 
κέντρο, στην πλατεία. Και τη λάτρεψα 

από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι μια γει-
τονιά «παλιάς κοπής», με καλούς ανθρώ-
πους. Μου αρέσει να παίρνω το ποδήλα-
το και να κάνω βόλτα, όλη τη Δεκελείας, 

η οποία έχει φαρδιά πεζοδρόμια και είναι 
ό,τι πρέπει και για ποδήλατα αλλά και για 
τις μαμάδες με τα καροτσάκια και τα παι-

διά τους. 

Για τα δεδομένα της Αθήνας είναι μια πο-
λύ όμορφη και προσεγμένη περιοχή, με 

ωραία σπίτια και με κόσμο να κυκλοφορεί 
μέρα και νύχτα. 

Θα μου άρεσε, ίσως, να έβλεπα περισ-
σότερους πεζόδρομους, αλλά δεν είναι 

Βαγγέλης Καζαντζής 
Τραγουδοποιός

Επέλεξα να μείνω εδώ, γιατί είναι μια γειτο-
νιά με χαμηλά σπίτια και αρκετό πράσινο, 

οπότε μπορείς να βλέπεις ουρανό και 
ήλιο. Παράλληλα έχει «ζωή», γεμάτη από 

όμορφα μαγαζάκια για καφέ, ποτό και 
φαγητό από την Πόλη, αφού είναι προ-
σφυγική συνοικία. Επίσης, είναι εύκολα 

προσβάσιμη με όλα τα μέσα μαζικής με-
ταφοράς.

Αν μπορούσα θα διαμόρφωνα τον Ποδο-
νίφτη, το ποτάμι της περιοχής, το οποίο 
είναι μια πραγματική όαση, αλλά δυστυ-

χώς είναι παρατημένο και θαμμένο, όπως 
και όλα τα άλλα ποτάμια αυτής της τσιμε-

ντούπολης. Επίσης, θα προσπαθούσα 
να αποσυμφορήσω από την κίνηση τη 

λεωφόρο Δεκελείας.

Αρκετά συχνά κάνω μια βόλτα που ξεκι-
νάει από την περιοχή που μένω, δηλαδή 

από τα προσφυγικά, που βρίσκονται 

Από τα πρώτα μεζεδοπωλεία της περιοχής, βρί-
σκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο του και συνεχίζει 
με τις αρχές με τις οποίες μας πρωτοσυστήθηκε. 
Το φαγητό είναι σπιτικό, μαγειρεμένο με μεράκι και 
αγάπη, οι πρώτες ύλες είναι πάντα ελληνικές και 
άριστες. Στο μενού έχουν προστεθεί και κάποια νέα 
πιάτα, όπως το φανταστικό σιουφιχτό χειροποίητο 
μακαρόνι Χανίων με κοτόπουλο και μανιτάρια, τα 
τραγανά λαχανικά και φυσικά το ανεπανάληπτο 
τηγανόψωμο Κύμης, φτιαγμένο με συνταγή της 

γιαγιάς της οικογένειας. Ένας φρέσκος, παρεΐ-
στικος χώρος με παιχνιδιάρικη διακόσμηση και 
εναλλακτικό αέρα, με φιλικό περιβάλλον που 
αποπνέει οικειότητα, με τραπεζάκια μέσα και έξω, 
με ευγενέστατο σέρβις, με ωραίες μουσικές, που 
μπορεί να είναι από έντεχνο έως πιο λαϊκό αλλά και 
παραδοσιακό, με καλή τσικουδιά και χύμα κρασί, με 
ποιότητα σε όλα του.

Ν. Τρυπιά 41, 2102525259, fb: Byράκι Μεζεδοπωλείο

By-ράκι

Καλόγουστο, κομψό και φινετσάτο, είναι το all day 
café bar της πλατείας, εδώ που θα δώσεις ραντε-
βού για καφέ, για ποτό, για χάζι. Ξυπνάει από τις 8 
το πρωί και σερβίρει δυνατό πρωινό και υπέροχο 
brunch. Θα δοκιμάσεις πλούσιες ομελέτες, στρα-
πατσάδα με σύγκλινο και φρέσκες τηγανητές 
πατάτες, pancakes που φτιάχνονται με δική τους 
συνταγή, πίτσα που ψήνεται σε φούρνο με πέτρα 
και θα γλείψεις μέχρι και τα δάχτυλά σου με το 
χειροποίητο κέικ που συνοδεύει τον καφέ. Ο καφές 
στο Dapper’s είναι μεγάλο κεφάλαιο. Σερβίρεται 
μονοποικιλιακός καφές από την Ονδούρα, παρα-

σκευάζεται από εξειδικευμένους baristi και στο 
ποτήρι σου φτάνει ένα αριστούργημα, που σίγουρα 
συγκαταλέγεται στους καλύτερους καφέδες της 
πόλης. Το βράδυ η διάθεση ανεβαίνει με jazz, rock 
και swing μουσικές, ενώ τα συναρπαστικά cocktails 
υπόσχονται αξέχαστα βράδια. Extra tip: Αν προσέ-
ξεις, θα δεις ότι το παγάκι στα premium ποτά και 
στον cold brew καφέ σου δεν λιώνει ποτέ… Μαγεία! 

Προύσης 2& Φαναρίου, Πλ. Πατριάρχου,
 210 2512605, www.dappers.gr, 
Fb: Dapper’s-Day& Night

Dapper’s

Ήξερες ότι…
Μέχρι το 1927 η περιοχή ονομαζόταν Ποδονίφτης, από το ομώνυ-

μο ρέμα που τη διαρρέει. 
Ο Κόκκινος Μύλος πήρε το όνομά του από τους πολλούς μύλους που 
υπήρχαν εκεί, οι οποίοι τροφοδοτούνταν με νερό από τον Κηφισό. 

Πριν τη μαζική εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων, μετά 
την πυρκαγιά που κατέστρεψε τις παράγκες τους στους Αμπε-
λόκηπους, στο χωριό που βρισκόταν εκεί ζούσαν περίπου 120 

άνθρωποι.  
Νέα Φιλαδέλφεια ονομάστηκε το 1932, προς τιμήν της πόλης Φιλα-

δέλφεια της Μικράς Ασίας. 
Η Νέα Φιλαδέλφεια συνδέθηκε με λεωφορείο με την Αθήνα το 

1931. 
Ο προσφυγικός οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός. 

Ο πληθυσμός της πόλης δεν έχει διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία χρόνια. Στην απογραφή του 1981 καταγράφηκαν 25.320 άνθρω-

ποι και στην απογραφή του 2011 ήταν 25.734. 
Η Νέα Φιλαδέλφεια είναι από τις πιο ζεστές συνοικίες τα καλοκαί-
ρια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σημείωνε 
την υψηλότερη μέση μέγιστη θερινή θερμοκρασία στην επικρά-
τεια για την περίοδο 1955 - 1997. Μια πολύ ζεστή μέρα Ιουνίου του 

2007 το θερμόμετρο έφτασε στους 47,5 Κελσίου. 
Η λαϊκή αγορά μεταφέρεται και από την Τρίτη 2/5 θα λειτουργεί στην 

οδό Επταλόφου (αντί της Σταματιάδη).
Το αρχαιότερο εκκλησάκι της περιοχής είναι του Αγίου Γεωργίου, 

σε κτίσμα του 1892. Βρίσκεται στην οδό Σοφούλη 9. 

ΕίνΑί κΑνόνΑς
«Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη 

δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από 

τους κάδους. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάτα-

ξη αυτή, ο δήμος επιβάλει πρόστιμο κατά του υπευθύνου σύμφω-

να με το άρθρο 459 του Π.Κ. €15 ανά σακούλα» – από τον κανονισμό 

Καθαριότητας του δήμου. Το τηλ. του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας: 

2132049000. Η γραμμή του δημότη είναι 15322. 
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Καλόγουστο, κομψό και φινετσάτο, είναι το all day 
café bar της πλατείας, εδώ που θα δώσεις ραντε-
βού για καφέ, για ποτό, για χάζι. Ξυπνάει από τις 8 
το πρωί και σερβίρει δυνατό πρωινό και υπέροχο 
brunch. Θα δοκιμάσεις πλούσιες ομελέτες, στρα-
πατσάδα με σύγκλινο και φρέσκες τηγανητές 
πατάτες, pancakes που φτιάχνονται με δική τους 
συνταγή, πίτσα που ψήνεται σε φούρνο με πέτρα 
και θα γλείψεις μέχρι και τα δάχτυλά σου με το 
χειροποίητο κέικ που συνοδεύει τον καφέ. Ο καφές 
στο Dapper’s είναι μεγάλο κεφάλαιο. Σερβίρεται 
μονοποικιλιακός καφές από την Ονδούρα, παρα-

σκευάζεται από εξειδικευμένους baristi και στο 
ποτήρι σου φτάνει ένα αριστούργημα, που σίγουρα 
συγκαταλέγεται στους καλύτερους καφέδες της 
πόλης. Το βράδυ η διάθεση ανεβαίνει με jazz, rock 
και swing μουσικές, ενώ τα συναρπαστικά cocktails 
υπόσχονται αξέχαστα βράδια. Extra tip: Αν προσέ-
ξεις, θα δεις ότι το παγάκι στα premium ποτά και 
στον cold brew καφέ σου δεν λιώνει ποτέ… Μαγεία! 

Προύσης 2& Φαναρίου, Πλ. Πατριάρχου,
 210 2512605, www.dappers.gr, 
Fb: Dapper’s-Day& Night

Dapper’s

Στο μυαλό μας η πολίτικη κουζίνα είναι πλη-
θωρική, απέραντα νόστιμη και μοσχομυρί-
ζει από μπαχαρικά όλων των ειδών. Για αυτό 
και τα στέκια με αυθεντικές ανατολίτικες 
γεύσεις θυμίζουν μικρούς παράδεισους. Το 
Twist East είναι ένα γευστικό σταυροδρόμι 
όπου όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της Ανα-
τολής συναντούν τη Δύση σε ένα απροσ-
δόκητα νόστιμο ταίριασμα. Λαχματζούν και 
πολίτικο σις κεμπάπ (από τα καλύτερα και 
πιο ζουμερά της πόλης), γιαουρτλού και αρ-
μένικες πίτες, πεντανόστιμα χοιρινά μπριζο-
λάκια και τρυφερό φιλέτο κοτόπουλου, όλα 

συνωμοτούν για να αιχμαλωτίσουν τον ου-
ρανίσκο σου. Η μεγάλη δύναμη όμως είναι 
το φαλάφελ. Υπέροχα τραγανό, μπαίνει σε 
γιγάντια αραβική πίτα ή στα παραδοσιακά 
«τσεπάκια» (χοντρή αρμένικη ζύμη που πα-
ρασκευάζεται καθημερινά εδώ), συνοδεύε-
ται από χειροποίητη σος ταχίνι και μελιτζάνα 
και είναι από τα πιο νόστιμα που έχεις φάει 
ποτέ... Extra tip: Σύντομα θα υπάρχει και ένα 
vegan μενού, για τους αυστηρά χορτοφά-
γους αυτής της πόλης. 
Βρυουλών 1, Πλ. Πατριάρχου, 210 2583741, 
www.twist-east.gr, Fb: Twist East

Twist East
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Από τα ωραιότερα στέκια της γειτονιάς το Orient 
Express, προσεγμένο σε όλα του, φιλικό και φινε-
τσάτο, με ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά 
αυτό που κάνουν. Θα το βρείτε ανοιχτό από τις 9 το 
πρωί για έναν καλοφτιαγμένο καφέ και όσο η μέρα 
κυλάει πρωταγωνιστικό ρόλο αρχίζουν και παίρνουν 
τα δροσερά κοκτέιλ αλλά και οι πολύ καλές μουσι-
κές επιλογές, από ροκ, τζαζ, μπλουζ αλλά και έντε-
χνα ελληνικά. Να τσεκάρετε τις πολύ καλές μπίρες, 
καθώς θα βρείτε μια πλούσια ποικιλία από ετικέτες 
αλλά και βαρέλι που θα συνοδέψετε με νόστιμα 
κρύα και ζεστά πιάτα, ποικιλίες και διάφορα σνακ. 
Να γίνετε φίλοι στο fb για να ενημερώνεστε για τις 
πολύ ωραίες ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές μουσικές 
βραδιές του με dj sets και live. Extra tip: Το Orient 
Express διοργανώνει αγώνες darts, στους οποίους 
μπορεί να λάβει μέρος και το κοινό. 

Λ. Δεκελείας 92 - 94, 2102584760, fb: orientexpress.gr

Orient 
Express

Μπινελίκια
Αγαπημένο κουτουκάκι - μεζεδοπωλείο με παραδοσιακά 
πιάτα τα Μπινελίκια, θα τα λατρέψετε για τις καθαρές 
γεύσεις, τα ωραία αποστάγματα και το φιλικό περιβάλλον. 
Εδώ η λογική είναι μεζεδάκια στη μέση, αλλά τι μεζεδάκια! 
Φοβερό ψαρονέφρι με πουρέ γλυκοπατάτας και φρούτα 
του δάσους, μούρλια φιλέτο κοτόπουλου τυλιγμένο με 
προσούτο Ευρυτανίας και ταλιατέλες λαχανικών, ποικιλία 
μανιταριών και πολλά άλλα, με must την πεντανόστιμη 
ζουμερή γουρουνοπούλα. Ανάλογα την εποχή το ρακόμελο 
είναι κρύο ή ζεστό, με εποχιακές επίσης γεύσεις, ρωτήστε 
και για τα υπόλοιπα αποστάγματα, τα ακούσματα κι αυτά 
ταιριαστά, σε έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο. 

Νικ. Τρυπιά 64 & Κυδωνιών, 210 2526353, fb: Τα Μπινελίκια

Mama Goose
Δημιουργικό μεζεδοπωλείο που πρέπει οπωσδήποτε να 
γνωρίσεις. Αγνά και βιολογικά υλικά φερμένα από διάφορες 
γωνιές της Ελλάδας και πειραγμένες εξαιρετικές γεύσεις, 
συνδυάζονται με καθαρά αποστάγματα ρακής, ούζου και τσί-
πουρου, μαζί με δικά τους ιδιαίτερα ρακόμελα. Φανταστική η 
βουβαλίσια σπαλομπριζόλα Κερκίνης, αξέχαστα τα λαχανικά 
σχάρας σε τάρτα κανταΐφι με μανούρι, εκπληκτικό το ψαρο-
νέφρι με πουρέ σελινόριζας και σάλτσα από άγρια κεράσια 
Καβάλας. Το περιβάλλον είναι οικογενειακό, τα παιδιά πολύ 
εξυπηρετικά, μπορείτε εδώ να πραγματοποιήσετε και τις ιδιαί-
τερες εκδηλώσεις σας, όπως βαφτίσια, γάμο κ.λπ. Το χειμώνα 
ζωντανές μουσικές βραδιές με λαϊκά, έντεχνα και ρεμπέτικα 
βράδια Τετάρτης και απογεύματα Κυριακής. 
Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1, 210 2585878, 
www.mamagoose.gr, fb: Mama Goose   

Ένας τεράστιος μαυροπίνακας γεμίζει με στιχάκια και αφιερώσεις, 
ένας άβακας μετράει τις όμορφες στιγμές και οι χρωματιστές καρέ-
κλες στο… προαύλιο σε καλούν κοντά τους να γιορτάσεις την άνοιξη. 
Το Γυμνάσιο θα σου θυμίσει τα μαθητικά σου χρόνια και το πόσο ξέ-
γνοιαστη μπορεί να γίνει η ζωή. Θα σου διδάξει όμως και μερικά γευ-
στικά μαθήματα που θα θες να παρακολουθείς ξανά και ξανά! Έλα για 
κανταϊφάκια με γέμιση τυριού και λιαστής ντομάτας (συνοδεύονται 
από μαρμελάδα ντομάτας), για μαστιχάτο κοτόπουλο μπουκίτσες, 
για υπέροχα τσιγαριαστά χόρτα με ψητό ταλαγάνι και σαλάμι Λευ-
κάδος, για μπιφτεκάκια κοτόπουλου με σος φέτας και για τόσα άλλα 
μικρά πεντανόστιμα μυστικά. Τις Κυριακές τα μεσημέρια που έχει live 
με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια (16.00-21.00) τσούγκρισε με κρασί, 
τσίπουρο, ρακόμελο ή οινόμελο και πιάσε τον σκοπό. Extra tip: Η σο-
κολατόπιτα με gin tonic και παγωτό είναι σκέτο ποίημα! 
Ν. Τρύπια 80, 210 2532708, Fb: Gymnasio mezedopolio 

Γυμνάσιο Στέκι της γειτονιάς και όχι μόνο, η Κίτρινη Γκαζόζα 
είναι ξένοιαστη, όμορφη και πολύ περιποιημένη. Με 
χρώματα που θυμίζουν άνοιξη, αναπαυτικούς κανα-
πέδες και μια πολύ ωραία αυλή, ανοίγει από νωρίς 
και κρατάει έως πολύ αργά, με καλό καφέ, απίθανη 
σπιτική λεμονάδα, αλλά και κάποια από τα καλύτερα 
κοκτέιλ της πόλης. Οι μουσικές αλλάζουν ανάλογα 
τη διάθεση, οι θεματικές βραδιές είναι συχνές (να 
γίνετε φίλοι στο fb για να ενημερώνεστε εγκαίρως), 
τα stand up comedy της Τετάρτης μαζεύουν κόσμο 
απ’ όλη την Αθήνα. 

Δεκελείας 134, 210 2525786, fb: Κίτρινη Γκαζόζα

Κίτρινη 
Γκαζόζα
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Æá Prosopa ðïù Þìïé 
áçáðÜóáíå

O 
ήχος του τρένου που κυλάει βιαστικό πάνω στις ράγες µε κάνει να αφεθώ 

ένα ολόκληρο λεπτό χαζεύοντας από το παράθυρο µε το σαγόνι ακουµπι-

σµένο στην παλάµη µου. Συγγνώµη, τι λέγατε; Ο Γιάννης Γκούµας, το πρό-

σωπο πίσω από τα Prosopa, πιάνει το νήµα της συζήτησης από την αρχή: 

«Όταν ανοίξαµε τα Prosopa το 1998 λίγο πιο κάτω στην Κωνσταντινουπόλεως, εδώ ήταν 

ακόµα παρθένα εδάφη. Ανοίξαµε στο χώρο ενός παλιού µηχανουργείου, κυρίως γιατί 

είχε φτηνό ενοίκιο. Ήταν όµως µια underground περιοχή και αυτό µας ιντριγκάριζε. Θέ-

λαµε να κερδίσουµε το στοίχηµα». Και το κέρδισαν.

Τα τελευταία 19 χρόνια από αυτό το εστιατόριο πέρασε όλη η Αθήνα. Από πολιτικούς 

µέχρι καλλιτέχνες και από τη Natalie Portman (!) µέχρι τον Σταµάτη Κραουνάκη, που 

ακόµα το προτιµάει. Στην ίδια οδό, αλλά από το 2009 σε άλλον αριθµό, τα Prosopa 

έχουν ακόµα πολλές ιστορίες να αφηγηθούν. Όπως αυτές οι υπέροχες χειροποίητες 

ταλιατέλες µανιταριών µε κρέµα παρµεζάνας (€12,20), που τρώω αυτή τη στιγµή. 

Ή η σαλάτα λαχανικών µε ραντίτσιο, αντίδια, ζεστό κατσικίσιο τυρί (τέλειο) και 

vinaigrette µε µηλόξιδο (€8,20). Για να µη µιλήσω για τα µοσχοµυριστά φρέσκα 

ραβιόλια, γεµιστά µε µανιτάρια (€9) που µε έκαναν να παίρνω βαθιές και αχόρταγες 

ανάσες πάνω από το πιάτο. 

Γενικώς, θα ήθελα να είχα δοκιµάσει όλα τα πιάτα µε ζυµαρικά του καταλόγου, των 

οποίων τις τιµές βρίσκω εξαιρετικά τίµιες (το πιο ακριβό πιάτο ζυµαρικών έχει €12,90 

και περιέχει σολοµό), αν αναλογιστούµε το µέγεθος της µερίδας και 

την ποιότητα της πρώτης ύλης. «Μα δεν µπορείς να φτιάξεις ένα καλό 

φαγητό, αν δεν έχεις εξαιρετική πρώτη ύλη!» λέει ο Γιάννης και εγώ γνέ-

φω καταφατικά, µπουκωµένη µε µια στρουµπουλή γαρίδα, επιδέξια 

τυλιγµένη µε σπαγγέτι πατάτας και περιχυµένη µε σος µάνγκο (€9).

Στον τοίχο απέναντί µου µια φράση του Paul Klee: «A line is a dot 

that went for a walk (Μία ευθεία γραµµή είναι µια τελεία που πήγε 

περίπατο)». Ζωγραφισµένες στον τοίχο γραµµές σταµατούν στα 

φώτα-τελείες που από µακριά µοιάζουν µε φωτεινά αστέρια και ξε-

κινούν πάλι από καινούργια αφετηρία διατρέχοντας όλη τη σάλα. Τα 

φώτα-αστέρια κοιτάει κατάµατα ένας αστροναύτης που έχει δηµι-

ουργήσει ο Tint. Το χώρο του εστιατορίου έχει επιµεληθεί το Studio 360° και είναι 

πραγµατικά αξιολάτρευτος. ∆εν σε ηρεµεί απλώς, σε κάνει να αισθάνεσαι, να ορα-

µατίζεσαι, να φαντάζεσαι και να παρατηρείς τον κόσµο γύρω σου. «Ονοµάσαµε 

έτσι το εστιατόριο» λέει ο Γιάννης, «γιατί πιστεύω ότι όσο όµορφο και αν φτιάξεις 

ένα χώρο, όλη τη δυναµική, αυτό το πραγµατικά “ωραίο”, το καταφέρνουν πάντα 

τα πρόσωπα, ο κόσµος».

Συνοδεύω το ψαρονέφρι µε σάλτσα µουστάρδας και καραµελωµένα κρεµµύδια 

(€13,20) µε ένα υπέροχο Cabernet Sauvignon-Merlot από το Κτήµα Τσέλεπου. Η προ-

σεγµένη λίστα κρασιών µε 49 ετικέτες και ακόµα 6 προτάσεις σε ποτήρι ξεκαθαρίζει 

ότι εδώ το κεφάλαιο «κρασί» λαµβάνεται σοβαρά υπόψη και πράγµατι αναδεικνύει 

το φαγητό σου µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για το τέλος έχει µια τούρτα σοκο-

λάτας µε αχλάδι (€6,20) και ένα φα-ντα-στι-κό cheesecake µε φυστικοβούτυρο που 

δεν υπάρχει στον κατάλογο, αλλά αν το ζητήσετε δεν θα σας το αρνηθούν.

Αυτό που πραγµατικά µε ενθουσιάζει όµως είναι εκείνες οι µικρές λεπτοµέρειες 

που ποτέ κανείς δεν προσέχει: η κολόνια Μυρτώ στις τουαλέτες, τα σπίρτα µε µια 

βαµπ του µεσοπολέµου που έρχονται µαζί µε το τασάκι όταν ζητάω να καπνίσω (το 

εστιατόριο διαθέτει ξεχωριστό χώρο καπνιζόντων), ο espresso που σερβίρεται µαζί 

µε ένα ποτήρι ανθρακούχο νερό για να καθαρίσεις τον ουρανίσκο σου. Και τα τρένα 

που όλο φεύγουν µε ρυθµικό τουτ-τουτ. ●

Μεγ. Βασιλείου 52& Κωνσταντινουπόλεως 4, Ρουφ, 2103413433, www.prosopa.gr  

«Όταν ανοίξαµε τα Prosopa το 1998 λίγο πιο κάτω στην Κωνσταντινουπόλεως, εδώ ήταν ΓΕΥΣΗ
Επιµέλεια
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Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΒΝΑΤΣΙΟΥ Ποιο είναι για εσάς το δικό σας κο-

ρυφαίο κόκκινο κρασί; Κορυφαίο 
κόκκινο κρασί για µένα είναι το Αβα-
ντίς Syrah. 

Τι ποικιλία είναι; Ποικιλία 100% 
Syrah. 

Σε ποια περιοχή παράγεται; Υπάρ-
χει συγκεκριµένο αµπελοτόπι;  
Παράγεται στον ιδιόκτητο Αµπελώνα 
στο δάσος Αφρατίου, σε 7 διαφορε-
τικά κτήµατα. 

Πώς φτιάχνεται το κρασί (οινο-
ποίηση); Ξεκινάµε µε χειρωνακτικό 
τρύγο, αυστηρή επιλογή Ά  ύλης, η 
οινοποίηση είναι κλασική, ερυθρά οι-
νοποίηση, µε παλαίωση για 12 µήνες 
σε γαλλικά δρύινα βαρέλια. 

Περιγραφή του κρασιού (όψη, 
µύτη, στόµα).  Βαθύ κόκκινο χρώµα. 
Αρώµατα µαύρων φρούτων (δα-
µάσκηνο, βατόµουρα), µαρµελάδα 
ψηµένου φρούτου µε νύξεις 
βανίλιας, πλούσιο µπουκέτο 
µπαχαρικών κανέλας και πιπε-
ριού. Στόµα πλούσιο µπαχαρένιο 
πληθωρικό µε ώριµες αισθητές 
τανίνες και στρογγυλή µακριά 
επίγευση. 

Με τι φαγητά το συνδυά-
ζουµε; Μπορούµε να το 
συνδυάσουµε µε Barbeque, 
µαγειρευτά µε κόκκινες 
πικάντικες σάλτσες, ώριµα 
κίτρινα τυριά. 

Ιδανικό σερβίρισµα; (Θερ-
µοκρασία, πότε ανοίγουµε 
τη φιάλη, χρειάζεται 
µετάγγιση;) Θερµοκρασία 
από 16-18°C, ανοίγουµε τη 
φιάλη 30΄ πριν το σερβίρι-
σµα και κάνουµε τη µετάγ-
γιση του κρασιού. 

Πόσες φιάλες παράχθηκαν στη 
συγκεκριµένη χρονιά; 
Τη χρονιά 2014 παράχθηκαν 56.000 
φιάλες. 

Υπάρχει δυνατότητα παλαίωσης; 
Πότε θα είναι στα καλύτερά του; 
Παλαίωση 10 χρόνια, η καλύτερη 
στιγµή για να το απολαύσετε είναι 
στα 5-6 χρόνια. 

Ποιες είναι οι καλύτερες χρονιές 
του; Καλύτερες χρονιές: 2001, 2005, 
2007, 1013, 1014. 

Πού θα το βρούµε και σε τι τιµή; 
Σε επιλεγµένες κάβες, σε super 
market και σε διάφορα εστιατόρια, 
στο site µας www.avantisestate.gr 
και στο site www.houseofwine.gr. 
Τιµή: €12-13. 

Μπορούµε να βρούµε και παλιό-
τερες χρονιές; Στο οινοποιείο µας 
και σε κάποια Wine Bar που κρατάνε 

συλλογές. 

Αυτό είναι το τοπ κρασί σας. 
Είναι και το αγαπηµένο σας; Το 
κορυφαίο κρασί του Κτήµατος 
Αβαντίς είναι το Collection, το 
αγαπηµένο δικό µου είναι το 
Αβαντίς Srah. 

Μπορείτε να µας πείτε 
µια ιστορία που αφορά 
το κρασί αυτό; Γύρω από το 
Αβαντίς Syrah υπάρχει µεγά-
λη ιστορία. Το Αβαντίς Syrah 
είναι γνωστό στην ελληνική 
αγορά τα τελευταία 15-18 
χρόνια. Τα τελευταία 3 χρό-
νια το ονοµάσαµε κλασικό 
γιατί αποτελεί για το οινο-
ποιείο και τους οινόφιλους 
µια κλασική αξία, µε µια φα-
νταστική σχέση ποιότητας 
και τιµής. ●
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Ο οινολόγος, ψυχή και µυαλό του κτήµατος Αβαντίς, 
µας συστήνει το κορυφαίο κόκκινο κρασί τους

Του  ΓΙΑΝΝΗ  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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L I D L
Ταξίδι σε 
Πορτογαλία 
και Ισπανία
Η ιβηρική χερσόνησος 
θεωρείται από τις πιο 
ενδιαφέρουσες γα-
στρονοµικά περιοχές 
του πλανήτη. Τι θα 
έλεγες να τη γευτείς 
στα καλύτερά της; 
Από 2 έως 5 Μαΐου τα 
καταστήµατα LIDL µας 
ταξιδεύουν στις νο-
στιµιές της Πορτογα-
λίας και της Ισπανίας, 
φέρνοντας κοντά µας 
πραγµατικά ξεχω-
ριστές γεύσεις. Από 
τοπικά παραδοσιακά 
εδέσµατα, όπως τυριά 
και γλυκίσµατα, µέχρι 
µια µεγάλη ποικιλία 
από µάρκες ποιότητας 
LIDL, όλα θα τα βρείτε 
εδώ. 



ÆÃ
souNDTraCK
Æ¸ª ¦Ã¤¸ª

Του ΓΙΩΡΓου 
ΔηΜητΡάκοΠουλου

NiGHtCLUBBiNG
O Γερμανός DJ Move D.  στα ντεκ του six d.o.g.s

Ο DJ Μοve D. (David Moufang) από τη house σκηνή είναι ο καλεσμένος του event που συνδιοργανώνει το 

Pixi με το club της Αβραμιώτου. Η καριέρα του γερμανού παραγωγού και Dj ξεκίνησε στα 90s με τη δικιά 

του Source Records, ενώ έχει συνεργαστεί και συμμετάσχει σε projects όπως τα «Magic Mountain High» 
(με τους Juju & Jordash) και «Reagenz» (με τον Jonah Sharp). Πρόσφατη κυκλοφορία του το άλμπουμ «On 
The Map» στην εταιρεία Οminira μαζί με τον Thomas Meineche και το 12άρι Want Some/ To the Disco 77 

στην Electric Minds. Μαζί του στο booth του six d.o.g.s θα βρεθεί o resident του Pixi, Koleon, και B2B οι 

ClubKid και Chevy. 

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 2103210510, Μοναστηράκι. Έναρξη: 00.00. Είσοδος 10-15. Στις 29/4.

Venus. 
Fire. 
Desire.
Fetish είδωλα
στην Αθήνα

×
ρθε πάλι αυτή η ώρα. Το μοναδι-

κό τριμηνιαίο fetish/BDSM event 

του Γιώργου Φακίνου που διορ-

γανώνεται στο Second Skin Club 
έρχεται στις 6 Μαΐου. Προσκαλώντας την 

αφρόκρεμα της διεθνούς και εγχώριας 

fetish σκηνής. Καλεσμένη του νέου show 

το Fetish supermodel Dani Divine από το 

Λονδίνο, που θα πάρει μέρος στο fashion 

show της εταιρείας House Of Harlot. Έχο-

ντας συνεργαστεί με τα σημαντικότερα 

brands της σκηνής η Dani αποτελεί fetish 

είδωλο και σημείο 

αναφοράς στην 

alternative fashion 

culture. Mαζί της 

θα έχει στη σκηνή 

την Iris με την οποία 

μάλιστα συνεργά-

ζεται στο design 

της συγκεκριμένης 

εταιρείας και άλλα 

10 μοντέλα. Πέρα 

από τη συμμετοχή 

της στο fashion show, η Dani θα δώσει 

και ένα δικό της sexy fireshow. Ακόμη η 

Φαίδρα Αριστοπούλου θα παρουσιάσει 

ένα διαφορετικό poledance show, αλλά 

και ένα Hoop Show κάνοντας ακροβατι-

κά με στεφάνι. Η μουσική επιμέλεια θα 

είναι του George Fakinos και του guest 

Rammlied. Όλα αυτά στο Μain Floor. 
Το Red Room του πρώτου ορόφου ανα-

λαμβάνει να μετατρέψει σε playroom η 

hostess Joanna David με το κατάλληλο 

soundtrack από τον Dr D. 

Second Skin Club, Δαμοκλέους 8, Γκάζι. 
Έναρξη: 00.00. Είσοδος €5 με μπίρα ή 
Monster energy drink. Στις 6/5.
 

ª Ë Á °Ë¤ ¹ ¶ ª 
ª Ë Á ¶ Á Æ ¶ Ë ¥ ¶ ¹ ª 
¶ º ¢ ¸ ¤ ¿ ª ¶ ¹ ª 

¢ ¹ ª º Ã ¹

ΜΟΥΣΙΚΗ

54 A.V. 27 ΑΠριλιου - 3 ΜΑΪου 2017



Με στιλ προσωπικό
Στην εποχή της υπερβολικής παραγωγής και της

 ομοιομορφίας η δυνατότητα να είσαι ευδιάκριτος 

είναι μια κάποια λύση

➜ makismilatos@gmail.com

Τεράστιες 

ποσότητες 

μουσικής παρά-

γονται, κυκλο-

φορούν και δι-

ακινούνται στις 

μέρες μας.

Ταυτόχρονα 

ζούμε σε μία 

μεταβατική περίοδο κι αυτό 

κάνει πολλούς δημιουργούς 

(όπως και ακροατές) να 

στρέφονται σε οικείους και 

δοκιμασμένους ήχους από 

το παρελθόν, προτιμώντας 

τη σιγουριά του γνωστού 

από την αναζήτηση του 

καινούργιου. Ο συνδυασμός 

κάνει συχνά τα αποτελέ-

σματα να μοιάζουν τόσο 

μεταξύ τους που 

συχνά μπερδεύ-

εσαι. Ποιος είναι 

ποιος; 

Αν μη τι άλλο, 

οι δίσκοι που 

ακολουθούν 

εδώ, είναι ευδι-

άκριτοι αν και 

όχι σπουδαίοι. 

Οι δημιουργοί 

τους, με τον τρόπο του ο κα-

θένας, έχουν ένα προσωπικό 

στίγμα, μια ευδιάκριτη φωνή 

μέσα στο πλήθος.  

Diamanda Galas - All the Way
Έχει παγιώσει πια ένα προ-

σωπικό ύφος που είναι ισο-

πεδωτικό για τα πάντα και 

υπερκαλύπτει ό,τι κι αν κάνει. 

Ακόμη και ο ήχος του πιάνου 

της είναι –σχεδόν– κλισέ. 

Κρίμα, γιατί αν μπορούσε να 

διαχειριστεί καλύτερα την 

προσωπική της μανιέρα, θα 

συνέχιζε να κάνει σπουδαία 

πράγματα. Όμως μπορεί και 

δημιουργεί ακόμη μία ατμό-

σφαιρα ερέβους, η απελπι-

σία, ο θάνατος και η σπαραξι-

κάρδια υπερβολή δίνουν ένα 

έντονο προσωπικό στίγμα 

που δεν μοιάζει με τίποτα. Το 

μοιρολόι από λαϊκή έκφραση 

πένθους γίνεται avantgarde 

τέχνη. Εδώ διασκευάζει 

με τον γνωστό της τρόπο 

jazz, blues και country συν-

θέσεις γνωστές από τους: 

Frank Sinatra, Chet Baker, 

Thelonious Monk, Johnny 

Raycheck. Με αφορμή την 

κυκλοφορία αυτού του δί-

σκου έρχεται να 

μας τα πει από 

κοντά στις 20 

Μαΐου.

Father John 

Misty - Pure 
Comedy
Με τον 3o του 

δίσκο ο Josh Tillman έχει πε-

ρισσότερο ανάγκη να κατα-

θέσει ένα προσωπικό φιλο-

σοφικό μανιφέστο παρά να 

κάνει –ακριβώς– τραγούδια. 

Με τη βοήθεια του ικανότα-

του Jonathan Wilson στην 

παραγωγή ο οποίος γοητεύ-

εται από τους ήχους του πα-

ρελθόντος (να θυμίσω εδώ 

το εξαιρετικό του άλμπουμ 

«Fanfare») στρέφεται στην 

αισθητική της σπουδαίας 

τραγουδοποιίας του παρελ-

θόντος και δέχεται επιρροές 

από την τέχνη του Randy 

Newman, του Elton John, 

του Harry Nilsson, του Van 

Morrrison αλλά με μία βασι-

κή διαφορά: τη μελωδία… 

Οι μεγάλοι τραγουδοποιοί 

του παρελθόντος έγραψαν 

σπουδαίες μελωδίες, ενώ 

ο Father John Misty δείχνει 

εδώ να τις παραμελεί υπέρ 

των στίχων. Δημιουργεί στην 

ουσία ένα μουσικό περιβάλ-

λον που συνοδεύει το λόγο, 

αδικώντας το τελικό αποτέ-

λεσμα.  

Valerie June - The Order of 
Time
Μετά από 4 δίσκους που 

έχουν δώσει ήδη το μουσικό 

στίγμα της και με ένα ηχό-

χρωμα φωνής που δύσκολα 

το μπερδεύεις, η τραγου-

δοποιός από το Μπρούκλιν 

κάνει το πιο προσωπικό και 

στοχαστικό της άλμπουμ. Με 

blues και country αναφορές, 

με rock τσαγανό στον ήχο 

της κιθάρας, με στίχους που 

αφορούν σχέσεις, απώλειες 

και αναζητήσεις, με απλές 

και λειτουργικές μελωδίες 

και με την ένρινη φωνή της 

να δίνει τον τόνο για ένα δί-

σκο απ’ αυτούς που ξέρουν 

να κάνουν καλή παρέα, αρκεί 

να μην τους ζητήσεις κάτι 

περισσότερο. 

Various
artists

Του Μάκη 
Μηλάτου

ΝΟRone 
Μιλήσαμε με τον νέο winner του Jumping Fish της COSMOTE

Της Μαρίας άλεξίου

Μ
ουσικός παραγωγός που αγα-
πά εξίσου το hip hop και την 
jazz. Ο NORone έχει ήδη κυ-
κλοφορήσει δύο ολοκληρω-
μένα άλμπουμ: το ντεμπούτο 
«The Street Beats In Athens» 

και το «Angel Dust Instrumental», αναμει-
γνύοντας τα δύο αγαπημένα του είδη με 
breakbeats. Έχει συνεργαστεί με Έλληνες 
και ξένους καλλιτέχνες της hip hop σκη-
νής, όπως oι Real Eyes, Tomahok, Magma 
D, ΡΟΗ. Με το κομμάτι του «Feel So Good» 
έγινε ο νέος νικητής του Jumping Fish της 
COSMOTE για τον Μάρτιο. Του ζητήσαμε 
να μας μιλήσει για την εμπειρία του αυτή 
και να μας πει για τα μελλοντικά του μου-
σικά σχέδια.

Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με τη μουσι-
κή και τι έχει αλλάξει από τότε; 
Η σχέση μου με τη μουσική ξεκίνησε καθα-
ρά σαν χόμπι, στον ελεύθερό μου χρόνο 
προσπαθούσα να κάνω remix διάφορα 
αγαπημένα μου τραγούδια. Αυτό που άλ-
λαξε από τότε είναι ότι το κάνω επαγγελ-
ματικά και ξεκίνησα να φτιάχνω τα δικά 
μου κομμάτια.

Πώς προέκυψε το όνομα;
Το NORone είναι ένα ψευδώνυμο το οποίο 
το είχα από μικρός, όταν έκανα graffiti.

Πείτε μας την ιστορία του κομματιού 
«Feel So Good» με το οποίο είστε ο νέος 
winner του Jumping Fish της COSMOTE;
Το κομμάτι αυτό το έγραψα μετά από ένα 
καλοκαιρινό party, στο οποίο έλαβα τρο-
μερή θετική ενέργεια και έτσι μου έδωσε 
την έμπνευση να ξεκινήσω να το γράφω.

Πότε θα είναι έτοιμο το τρίτο σας άλ-
μπουμ και τι μπορείτε να μας πείτε για 
το ύφος του; Σε τι θα διαφοροποιείται 
από τα  προηγούμενα; 

Το τρίτο άλμπουμ θα είναι έτοιμο σε λίγους 
μήνες, το ύφος του άλμπουμ θα έχει jazz 
στοιχεία πάνω σε χορευτικούς ρυθμούς. 
θα έχει πιο ποιοτικό ήχο και δεν θα είναι 
τόσο hip hop όσο οι προηγούμενοι δίσκοι.

Έχετε σκεφτεί να χρησιμοποιήσετε 
guest vocalists στο νέο σας άλμπουμ;
Ναι, το έχω σκεφτεί και έχω ήδη κάποιους 
καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν.

Πώς δημιουργούνται τα κομμάτια σας 
και τι προγράμματα χρησιμοποιείτε; 
Τα κομμάτια δημιουργούνται με προγραμ-
ματισμό και χρησιμοποιώ διάφορα προ-
γράμματα, κυρίως Ableton.

Ποια είναι τα ονόματα που σας έχουν 
επηρεάσει περισσότερο;
Οι καλλιτέχνες που με έχουν επηρεάσει 
κυρίως είναι οι 2Pac, Fugees, Barry White, 
Gramatik.
 
Ποιο είναι το πιο τρελό σας  όνειρο;
Nα ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο.

Ποια ήταν η εμπειρία σας από το δια-
γωνισμό και την ανάδειξή σας από το 
Jumping Fish της COSMOTE;
Η εμπειρία μου ήταν πολύ καλή και η αλή-
θεια είναι ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα 
επιλέξουν εμένα για αυτόν το διαγωνισμό.

Είναι κατά τη γνώμη σου ενθαρρυντική 
η παρουσία μιας μεγάλης εταιρείας 
όπως η COSMOTE πίσω από το Jumping 
Fish;
Ναι, φυσικά, θεωρώ πως είναι πολύ εν-
θαρρυντική.

Ποια είναι τα οφέλη από τη νίκη σας 
στο διαγωνισμό του Jumping Fish της 
COSMOTE;
Τα οφέλη είναι ότι ακούστηκε η μουσική 
μου σε ανθρώπους που δεν την γνώριζαν.
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

«Έ
να

ν 
το

ν 
πέ

τα
ξα

, π
ρο

σ
γε

ιώ
θη

κε
 σ

ε 
μι

α 
κο

τρ
ώ

να
 κ

αι
 ά

νο
ιξ

ε 
το

 κ
ρα

νί
ο 

το
υ.

 Π
ρο

σπ
αθ

ού
σε

 ν
α 

κρ
ατ

ήσ
ει

 το
 κ

εφ
ά

λι
 το

υ 
εν

ω
μέ

νο
».

 
(Î

îá
÷ å

ëô
åì

åó
ôÜ

÷ ô
è÷

 éî
äï

îè
óé

áë
Ü÷

 øï
àî

ôá
÷ å

êé
óô

ïò
åÝ

 íå
 ðå

òè
æÀ

îé
á ë

áé
 çÛ

ìé
á ô

á ë
áô

ïò
õñ

íá
ôÀ

 ôï
ù ó

ôè
î Ç

Ùã
è ô

è÷
 óé

öð
Ü÷

È)

JUST THE FACTS
Η όψη της σιωπής *** ½ 
Η σηµειολογία του τρόµου

Η κυνηγός µε τον αετό **
Όπου πετούν οι αετοί 

Η µέρα των ηρώων *
Μέρες γιορτής και θυµού

Όνειρα γλυκά» **
Ξανά µανά Μάρκο Μπελόκιο 

∆ιπλή εκδίκηση*
Η µακρόχρονη απουσία του 

Ουόλτερ Χιλ

Η όψη της σιωπής 
***½ (THE LOOK OF SILENCE) 

Το δεύτερο µέρος της συγκλονιστικής έρευνας 

του Οπενχάιµερ γύρω από τις σφαγές της Ινδο-

νησίας το 1965, ύστερα από το αριστουργηµατι-

κό και πολυβραβευµένο ντοκιµαντέρ «Η πράξη 

του φόνου». 

A final cut for real film. H πρώτη φράση 
που αντικρίζουµε στην οθόνη είναι και ε-
κείνη που δίνει τον ορισµό της ταυτότητας 
του νέου ντοκιµαντέρ του Οπενχάιµερ «Η 
όψη της σιωπής». Η άτυπη συνέχεια του 
«Act of killing» από το 2012, που έδειχνε 
την ωµή αλήθεια –που ανακατευόταν µε 
τις όλο περηφάνεια οµολογίες των αµε-
τανόητων στρατιωτικών οι οποίοι µέσα σε 
ένα χρόνο δολοφόνησαν 1 εκατοµµύριο 
κοµµουνιστές–, εδώ σοκάρει ακόµη πε-
ρισσότερο. ∆ίνοντας τη θέση του οδηγού 
του φιλµ στον 44χρονο Αντί, αδελφό ενός 
από τα θύµατα, ο Οπενχάιµερ αφήνει την 
αφήγηση να κυλήσει σαν ένα ήρεµο πο-
τάµι το οποίο όµως στα νερά του κρύβει 
µόνο θάνατο, µαζί µε το αποτρόπαιο πρό-
σωπο της σαδιστικής βίας. Κι αν στο προ-
ηγούµενο φιλµ, την «Πράξη του φόνου», 
το σοκ της on camera οµολογίας διέθετε 
το στοιχείο του αιφνιδιασµού – δύσκολα 
µπορεί να δεχτεί κανείς την αφασία και 
κυρίως το καµάρι µε το οποίο οι δολοφό-
νοι όχι απλώς παραδέχονταν τα εγκλή-
µατά τους αλλά κυρίως τα αναπαριστού-
σαν µε γλαφυρότητα και ανατριχιαστικές 
λεπτοµέρειες – εδώ ο θυµός µοιάζει να 
έχει καταλαγιάσει και αντιµετωπίζουµε 
όλα τα φρικτά γεγονότα µε περισσότερο 
νηφαλιότητα. Αλίµονο, όµως. Τούτες οι 
αποκαλύψεις υπό το πρίσµα της ψυχραι-
µίας και δίχως το γκροτέσκο (σαν σταρ του 
σινεµά µε µαύρα γυαλιά και φανταχτερά 
ρούχα κάποιοι εκτελεστές αφηγούνται τα 
κατορθώµατα τους) χαρακτήρα της πρώ-
της έκπληξης δείχνουν ακόµη περισσό-
τερο απάνθρωπες. Ποιο είναι όµως εκείνο 
το στοιχείο που κάνει όλους αυτούς τους 
ανθρώπους-καρικατούρες ενός καθεστώ-
τος που πήρε µε τη βία την εξουσία στην 
Ινδονησία το 1965, να δηλώνουν αµετα-
νόητοι; Ο βασικός λόγος είναι πως όλοι 
αυτοί δεν τιµωρήθηκαν ποτέ. ∆εν ένιω-
σαν την ανάγκη να απολογηθούν για τα 
εγκλήµατά τους και κυκλοφορούν ακόµη 
ελεύθεροι, βρισκόµενοι αρκετοί σε θέσεις 
εξουσίας, νιώθοντας ούτε λίγο ούτε πολύ 
σαν µικροί θεοί. «Τι τα σκαλίζεις;» λέει 
ένας εξ αυτών στον Αντί µε την όλο νόηµα 
συµπληρωµατική επεξήγηση, «δεν είµα-
στε καλύτερα τώρα; Θες να ξαναγίνουν 
τα ίδια;», την ίδια στιγµή που γινόµαστε 
µάρτυρες απίθανων µαθηµάτων ιστορίας 
στις σχολικές αίθουσες («οι κοµµουνιστές 
ήταν βάρβαροι, δεν πίστευαν στον Θεό 
και έβγαζαν τα µάτια των εχθρών τους» 
ακούµε ένα δάσκαλο να διδάσκει στους 
έκπληκτους, 8-9 ετών, µαθητές του) ή 
τροµερών εξοµολογήσεων που δεν µπο-
ρεί να φανταστεί κάποιος πως έχουν συµ-
βεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

criticÕs CHOICE

Η κυνηγός µε τον αετό ** (THE EAGLE HUNTRESS) 
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°- ª¶Á°Ä¹Ã: Οτο Μπελ ¼¿ÆÃ¡Ä°¼¹°: Σάιµον Νίµπλετ

Η Αϊσολπάν, ένα 13χρονο κορίτσι νοµάδα 
του Καζακστάν στα Όρη Αλτάι, είναι 

αποφασισµένη να γίνει κυνηγός µε 
αετό όπως κι ο πατέρας της. Αν τα 

καταφέρει θα γίνει η πρώτη γυ-
ναίκα κυνηγός σε 12 γενιές της 
οικογένειάς της.

Λιτό, τρυφερό, µε συ-
ναισθηµατική φόρτιση 

ντοκιµαντέρ, που βασίζεται 
σε µια ιστορία ξένη προς το 

δυτικό κοινό, για να αναδείξει 
την αρχέγονη δύναµη και το µεγαλείο 

των φυλών στις µογγολικές στέπες. Την ίδια στιγµή η 
«κυνηγός» αποτελεί µια ωδή για το επιβλητικό τοπίο, 
παράλληλα µε την ιστορία ενηλικίωσης που καταγράφει 
ο σκηνοθέτης, την οποία συνδέει άµεσα µε τη θέση της 
γυναίκας στη νοµαδική κοινότητα. Έχει ενδιαφέρον το 
φιλµ (αρκετά σηµαντική η ανθρωπολογική και οικολο-
γική σηµειολογία του), αλλά αρκετές φορές χάνεται σε 
µια  ανώδυνη γραφικότητα που δεν προσφέρει πολλά 
στην εξέλιξη της ιστορίας. 
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 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

☛  °ðÞ °ðòÝìè... ëáìïëáÝòé

Διπλή εκδίκηση * (REVENGER) 
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ουόλτερ Χιλ ¦°¹·ÃËÁ: Σιγκούρνι Γουίβερ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Άντονι ΛαΠάλια

Πετυχηµένη πλαστική χειρούργος βλέπει τον αδελφό της να δολο-
φονείται από τον πληρωµένο εκτελεστή Φρανκ Κίτσεν. Η εκδί-

κησή της θα είναι σκληρή, καθώς βρίσκει τους κατάλληλους 
ανθρώπους για να παγιδεύσουν το δολοφόνο και βάζει σε 

λειτουργία το εκδικητικό της σχέδιο. 

Επιστροφή του Ουόλτερ Χιλ, δηµιουργού των καλτ 
«Warriors», «Southern Comfort» µετά από µακρό-
χρονη απουσία (µε εξαίρεση το 2012  µια µπουρδί-

τσα µε τίτλο «Bullet to the head» και τον Σταλόνε 
πρωταγωνιστή), αλλά το αποτέλεσµα µόνο θλίψη 

µπορεί να προκαλέσει στους παλιούς θαυµαστές. Στην 
ταινία, η εγχείρηση αλλαγής φύλου µετατρέπει τον Φρανκ 

σε γυναίκα αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι λιγότερο επικίνδυ-
νος. Το φιλµ είναι χτισµένο στη διπλή προσωπικότητα της Μισέλ Ροντρίγκεζ (η 
Λέτι των «Μαχητών του δρόµου») που «φοράει» και το αντρικό και το γυναικείο 
πρόσωπο του Φρανκ Κίτσεν, ενός µηδενιστή αντιήρωα βγαλµένου από τα κλασι-
κά νουάρ. Ο Χιλ έχει κάποιες ενδιαφέρουσες σκηνοθετικές ιδέες πάνω στο µοτί-
βο της εκδίκησης (ασπρόµαυρες εικόνες, αισθητική κόµικ, ο αρχετυπικός ήρωας 
νουάρ, µοιραίες γυναίκες και µάτσο άντρες) αλλά η ιστορία του γίνεται δύσκολα 
πειστική, ενώ το σενάριο µπάζει νερά. Η Σιγκούρνι Γουίβερ παίζει µε τον αέρα α-
νωτερότητας που έχει αποχτήσει από την εµπειρία της, αλλά όχι και η Ροντρίγκεζ 
που θυµίζει τη µονίµως σε bad mood Λέτι των «Fast and furious».

Η µέρα των ηρώων * (PATRIOTÕS DAY)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Πίτερ Μπεργκ ¦°¹·ÃËÁ: Μαρκ Γουόλµπεργκ, Κέβιν Μπέικον, Τζον Γκούντµαν, Τζ. Κ. Σί-
µονς, Μισέλ Μόναχαν

Τα γεγονότα που ακολούθησαν µετά από το τροµοκρατικό 
χτύπηµα του µαραθωνίου της Βοστόνης τον Απρίλη του 

2013, σε εκδοχή αστυνοµικού θρίλερ από το σκηνοθέτη 
του «Deepwater Horizon».   

Αν δεν ήταν µια προπαγανδιστική αθλιότητα 
made in USA θα µπορούσε να είχε και ενδια-
φέρον. Ο Μπεργκ µπολιάζει τα γεγονότα του 

αυθεντικού περιστατικού µε µυθοπλαστικές 
πινελιές που έχουν κινηµατογραφικό ψαχνό 

(ο εντοπισµός των δύο βοµβιστών µε τη βοήθεια 
της τεχνολογίας αλλά και τη συνδροµή του ντόπιου 

µπάτσου που υποδύεται ως συνήθως σαν χαζοχαρούµενο ο Μαρκ Γουόλ-
µπεργκ, καθώς και 2-3 σκηνές καταιγιστικής δράσης), αυθεντικό αρχει-
ακό υλικό και µια νευρώδη κάµερα που συντείνει στη δηµιουργία και τον 
κλιµατισµό του σασπένς, αλλά ως εκεί. Το στιλιζάρισµα από ένα σηµείο 
και µετά καταντά υπερβολή, η αίσθηση της µπλοκµπαστεριάς έχει ως στό-
χο να θαµπώσει το βλέµµα του θεατή κι όταν ο σκηνοθέτης ξεµένει από 
πυροµαχικά στρέφεται στην εύκολη λύση του µελό και της εκβιαστικής 
συγκίνησης. Πιο πριν βέβαια έχει φροντίσει να µας γεµίσει µε οργή για 
τους «καργιόληδες τροµοκράτες», όπως ουρλιάζει συνέχεια ο ανεξέλε-
γκτος χαρακτήρας του Γουόλµπεργκ. 

>>> Το «Όνειρα γλυκά» (**) του Μάρκο Μπελόκιο 
είναι ένα συµβατικό δράµα γραµµικής αφήγησης 
που ξεκινάει µε την επισήµανση πως «αυτό το 

φιλµ αποτελεί µια αληθινή ιστορία» και στη συ-
νέχεια µας παραθέτει τις µνήµες του ιταλού δηµοσιο-

γράφου Μάσιµο που παλεύει µε το τραύµα της απώλειας 
της µητέρας του όταν εκείνος ήταν σε τρυφερή ηλικία (9 
ετών), µέχρι τη λύτρωση που βρίσκει στην αγκαλιά µιας 
συµπονετικής γιατρού, την οποία υποδύεται η Μπερενίς 
Μπεζό («The artist»).

>>> 
είναι ένα συµβατικό δράµα γραµµικής αφήγησης 
που ξεκινάει µε την επισήµανση πως «αυτό το 

φιλµ αποτελεί µια αληθινή ιστορία» και στη συ-
νέχεια µας παραθέτει τις µνήµες του ιταλού δηµοσιο-

AºÃ»¸

1ο En Lefko Film Festival Το κινηµατογραφικό 
αδερφάκι του γνωστού ραδιοφωνικού σταθµού 
(En Lefko 87,7) ξεκινάει και για µια βδοµάδα (27/4 

- 3/5) βάζει την Αθήνα σε καλοκαιρινή διάθεση µε 
άφθονες (54 συνολικά) ταινίες, pop up events και parties 

που εµπλουτίζουν το επταήµερο πρόγραµµά του. Μust οι 
τρεις πρώτες ταινίες του Βιλνέβ, το µουσικό διαγωνιστικό 
και η µέρα (2/5) που το προαύλιο του Λυκαβηττού θα µε-
τατραπεί σε drive in για την επετειακή προβολή του «Μπόνι 
και Κλάιντ»!

1ο En Lefko Film Festival 
αδερφάκι του γνωστού ραδιοφωνικού σταθµού 
(En Lefko 87,7) ξεκινάει και για µια βδοµάδα (27/4 

- 3/5) βάζει την Αθήνα σε καλοκαιρινή διάθεση µε 
άφθονες (54 συνολικά) ταινίες, pop up events και parties 

MUST
SEE
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Οπτικόs αλφαβητισµόs 
στην ποίηση της 
Πατρίτσιας Κολαΐτη
Η ποίηση της Πατρίτσιας είναι ένα 
αυτοπροσωποκεντρικό πορτρέτο

Της ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ª
κληρή αλλά και τρυφερή συνάµα µετουσιώνει, παρα-
τηρεί, αγκαλιάζει. ∆ιαπραγµετεύεται θέµατα όπως τη 
σχέση µάνας - κόρης, την έλειψη του ανθρώπινου, το 
διάλογο, το παραλόγο αλλά και τη σύγχυση.

«Ο Λιθόπαις» λοιπόν, µέσα σε ένα λιτό κλασικό εξώφυλλο του 
εκδοτικού Νεφέλη, που η λεπτεπίλεπτη µονοκονδυλική γραφή 
της βινιέτας της Γεωργίας Μαλτέζου οπτικοποιεί µε µια εµπρό-
θετη τάση ωραιοποίησης και σχηµατοποίησης τον τίτλο του 
βιβλίου.
Απάνθρωπα και παράλογα αυτά µε τα οποία καταπιάνεται η 
Πατρίτσια στην ποίησή της, τόσο αληθινά και σύγχρονα και 
όµως καταφέρνει και τα µεταµορφώνει. 
Μέσα από την αλήθεια και την ωµότητα δεν µπορεί παρά να 
ανθίσουν υπέροχα λουλούδια. ∆εν την φοβάται, τη σκληράδα, 
δεν την αποφεύγει, κάθεται µέσα της και την αφουγκράζεται... 
ψάχνει για αυτά τα λουλούδια. Τα βρίσκει και µε εξαιρετική 
µαεστρία δηµιουργεί συνθέσεις που µοιάζουν σε τεχνική µε 
την ανθοδετική τέχνη του Kado. Με τον τρόπο του Kado στη 
ποίηση της Πατρίτσιας το ανθρώπινο στέκεται ως η µοναχική 
φιγούρα, η µέση κατάσταση που συνδέει γη και ουρανό και τα 
µεταβολίζει.
Γη ως η µολυσµατική κατάσταση, ουρανός ως λεπτότητα, 
πνευµατικότητα, και έµπνευση. Γη και Ουρανός συνέχονται µέ-
σω του ανθρώπου που ενώ βρίσκεται στον κενό µη χώρο, στο 
χώρο της µη απόφασης µεταβολίζει τη µολυσµατική συνθήκη 
σε ποιητική εικόνα καθισµένος, όπως περιγράφει η ποιήτρια, 
σε εκείνη την καρέκλα που τρίζει πάντα κάτω από το βάρος 
του και κοιτώντας την ατελείωτη ευθεία απ’ όπου ποτέ τίποτα 
δεν ήρθε.
Η Πατρίτσια κατέχει καλά τον οπτικό αλφαβητισµό. Ενσωµα-
τώνει την ικανότητα διαπραγµάτευσης, ερµηνείας και εντέλει 
εξαγωγής (δηµιουργίας) νοήµατος σε πληροφορία, η οποία 
παρουσιάζεται µε την µορφή ποιητικής εικόνας. 
Η έννοια η ίδια του οπτικού αλφαβητισµού βασίζεται στην 

προϋπόθεση και παραδοχή ότι οι ει-
κόνες µπορούν να διαβαστούν σύµ-
φωνα µε το σύστηµα που τις δοµεί 
και που καθιστά δυνατή, αναγκαία 
αλλά και αναπόφευκτη τη δηµιουρ-
γία νοήµατος. Εκείνη αντίστοιχα 
γνωρίζει σε βάθος τη δεξιότητα της 
ρητορικής, κατέχει τη χειραφέτηση 
των λέξεων ώστε να τις επιστρατεύ-
ει για τη δηµιουργία του προσωπι-
κού της ποιητικού αλφαβήτου. 
Όχι µόνο δεν πεθαίνει, όπως λέει ο 
Οµιλητής Α σε ένα από τα ποιήµα-
τά της, αλλά «Κάτω απ’ το παγωµένο 
δέρµα [της]/ Γρήγορο 
/ Και ζεστό/ Τρέχει το αίµα».
Με αυτό τον τρόπο η ποιήτρια µας 
δίνει το κλειδί για να έρθουµε πιο 

κοντά και να ξεκλειδώσουµε το ποιητικό αλφάβητό της.
Σε ευχαριστούµε πολύ, Πατρίτσια

* Η ∆ρ. Μαγδαληνή Παπανικολοπούλου είναι καθηγήτρια 
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας στα ΤΕΙ Αθήνας

Τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής πέθανε ο σπουδαίος διηγηµατογράφος µας 
∆ηµήτρης Πετσετίδης, γεννηθείς το 1940. Θάνατος αιφνίδιος και ακατανόητος, µέσα 
σ’ ένα ταξί, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του στα Εξάρχεια από οικογενειακή βραδιά στο 
σπίτι µιας από τις κόρες του, στην Πλάκα. 

¸ 
ζωή του –όπως οι ζωές των ηρώων του– µοιραζόταν ανάµεσα στη Σπάρτη, όπου η µόνι-
µη κατοικία του, και την Αθήνα, τις δυο µητροπόλεις του Πελοποννησιακού µας πολέ-
µου, συµβολικού, έστω, πλέον που µας τον αφηγήθηκε µε τον απλό, φωτεινό και σχεδόν 
αιδήµονα λόγο του. 

Από τους ελάχιστους πεζογράφους µας που έµειναν πιστοί στη µικρή φόρµα η οποία στα 
Γράµµατά µας συνθέτει την πληρέστερη τοιχογραφία της εθνικής µας εµπειρίας, µας κλη-
ροδότησε δέκα συλλογές (η τελευταία ανέκδοτη) µε υπερεκατό διηγήµατα κοινωνικού και 
ατοµικού ήθους. Πάµπολλα από αυτά αποτυπώνουν τις παιδικές και εφηβικές αναµνήσεις 
στη φοβερή Λακωνία του εµφύλιου, από τη λεγόµενη «Κατάσταση» µε το µακελειό και τα επα-
κόλουθα, την τροµοκρατία των χίτικων συµµοριών, το µίσος εκατέρωθεν, τις προδοσίες και 
τα ανεπούλωτα τραύµατα στις ψυχές. 
Σ’ ένα κριτικό δοκίµιό µου για το έργο του Πετσετίδη, αναρωτιόµουν πώς, µε όλο αυτό το 
ζοφερό τοπίο, ο αναγνώστης δεν ένιωθε κατάθλιψη. Πρότεινα ως απάντηση το ήθος της αφή-
γησης, την αµεσότητα στη διάσωση του πηγαίου και του αυθεντικού. «Οι ώρες των εφηβικών 
καλοκαιριών, που επανέρχονται µε τον εφιάλτη […] περνούσαν µέσα σε φρεσκάδα πράσινη 
και υδάτινη, στις “δέσες” του νερού, στο καλοκαιρινό φως και, προπάντων, µέσα στη µεγαλό-
πρεπη αδιαφορία της φύσης».* Λαµπερά καλοκαίρια διακοπών, µεσηµεριάτικες περιπέτειες, 
παιχνίδια στις «δέσες» του νερού, πρώτες ερωτικές ανησυχίες, ζυµωµένες κι αυτές µε εικό-
νες από την κόλαση, όπως του έφηβου αφηγητή που «παίζει» την εκτέλεσή του, αλλά δίπλα 
στο κορίτσι των ονείρων του, ώστε να πέσουν νεκρά µαζί, αγκαλιασµένοι. 
Μεγαλώνοντας, το παιδί του εµφύλιου έρχεται από τη Λακεδαίµονα του πολέµου και της «κρυ-
πτείας» στην ανάπηρη δηµοκρατία της Αθήνας. Μεταβαίνει ταυτόχρονα από το εµφυλιακό 
ψυχόδραµα στη λογική των Μαθηµατικών που σπουδάζει ζώντας τώρα τη µετα-ιστορική ευτέ-
λεια και γκριζάδα. Ηλιόλουστος πόλεµος - σταχτιά ειρήνη την αντιµετωπίζει στα αθηναϊκά του 
διηγήµατα ή στα σπαρτιάτικα αντίστοιχα µε το απόθεµα χιούµορ, που δεν αποκλείει τη µελαγ-
χολία, µε ταπεινότητα και νοσταλγία. Σε άλλα πάλι διηγήµατα κινητοποιεί χιούµορ, φαντασία, 
µαθηµατικά θεωρήµατα και λογική, όπως και το σκάκι (ήταν επιφανής σκακιστής ο Πετσετί-
δης). «Τα Μαθηµατικά, ως γνωστόν, και η λογική τους δεν έχουν σχέση µε τον αντικειµενικό 
κόσµο, άλλο αν κι εφαρµογές τους κυριαρχούν σε κάθε τοµέα της πρακτικής ζωής µας», γράφει 
στο διήγηµα «Η οροφή» («Ο Σαµπατές ζει»). Πράγµατι, σηµείωνα, τα µαθηµατικά δεν καταργούν 
την πραγµατικότητα, αλλά βοηθάνε για να πετάς πάνω από την οροφή της, όπως συµβαίνει στο 
διήγηµα αυτό, από τη φροντιστηριακή εµπειρία του συγγραφέα. Ο ποιητής της αιθρίας έπαιζε 
κάποτε (ή έπαιζε πια…) σε ξένο γήπεδο (τίτλος συλλογής αθηναϊκών διηγηµάτων). 
Μνηµονική ατµόσφαιρα ευδίας µέσα σε µαυρίλα θανάτου, αλλά και πολύτιµη, λαµπρή ενότη-
τα: µνήµη/λήθη. «Άσε µε να θυµάµαι τα όνειρά µου. Ακόµα κι εκείνους τους εφιάλτες, όταν µε 
καταδίωκαν ληστές και άγρια θηρία και τα πόδια µου ήσαν κολληµένα στο χώµα, χωρίς να µπο-
ρώ να κάνω βήµα» («Άσε µε να θυµάµαι», το τελευταίο διήγηµα, στην τελευταία δηµοσιευµένη 
συλλογή του ∆ηµ. Πετσετίδη, µε τον τίτλο «Επί τέσσερα», Εστία, 2014)
Ο διηγηµατογράφος Πετσετίδης µετά και µαζί µε τον Θαν. Βαλτινό, στενό φίλο και συντοπί-
τη του, ανύψωσαν συµβολικά την εµφύλια τραγωδία µας σε λυτρωτική µνήµη και γλωσσικό 
µνηµείο της. 
Το τελευταίο βιβλίο του, µε άλλα είκοσι διηγήµατα, από το ίδιο µνηµονικό απόθεµα, παραµένει 
ανέκδοτο. ∆εν έβρισκε εκδότη! Τα έχω δακτυλογραφηµένα και τα διαβάζω µε συγκίνηση. Μου 
δίνουν την ίδια ανακούφιση, µαζί µε αίσθηση γαλάζιας αιθρίας που µου έδωσε η ανάγνωση του 
«Επιτάφιου του Περικλή» (του Θουκυδίδη) ως απολόγου του Πελοποννησιακού πολέµου. A

 
*∆. Ραυτόπουλος, Εµφύλιος και Λογοτεχνία, «∆ηµήτρης Πετσετίδης - Ένα παιδί στον εµφύλιο», 
εκδ. Πατάκη, 2012

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ
»»» Αναζητώντας το χαµένο παρά-
δειγµα, Άννα Λυδάκη, εκδ. Παπαζήσης 

Η καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πά-

ντειο προτείνει µια παγκόσµια κοινω-

νιολογία (που διακρίνεται και από έναν 

πολιτικό ακτιβισµό), που θα εξετάζει 

τη σχέση του τοπικού µε το παγκόσµιο 

και θα προτείνει λύσεις για να γίνει η 

ζωή πιο υποφερτή. Γι’ αυτό και θίγει το 

θέµα της εθνογραφίας και πώς πρέπει 

αυτή να διεξάγεται, αλλά και την αξία 

στο να «ακουστεί» η φωνή των πραγ-

µάτων. Όλα αυτά είναι τα αναγκαία 

και προκαταρκτικά ώστε να µπει στη 

αναζήτηση «του χαµένου παραδείγ-

µατος» της πρώτης επιστήµης, εκείνης 

που δεν διαχώριζε τον άνθρωπο από 

το περιβάλλον του, έµβιο και άβιο, και 

ν’ αποδείξει µε παραδείγµατα την ανε-

πάρκεια της ανθρωποκεντρικής θεώ-

ρησης. Γιατί τελικά φύση, ανθρώπινα 

και µη ανθρώπινα όντα και πράγµατα 

εµπλέκονται, συνδέονται µεταξύ τους 

και δηµιουργούν αλληλοεξαρτήσεις.

»»» Ανθρώπινες Ροές στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη σήµερα - Πτυχές του 
φαινοµένου και Τρόποι Αντιµετώπι-
σης, Ειδική έκδοση της ΟΚΕ (Αθήνα 
2017)  Η Οικονοµική και Κοινωνική Επι-

τροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) είναι ένας συ-

νταγµατικός θεσµός µε αποστολή τη 

«διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου 
για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδί-

ως για τις κατευθύνσεις της οικονοµικής 
και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και τη 
διατύπωση γνώµης επί των νοµοσχε-
δίων και προτάσεων νόµων που παρα-
πέµπονται σε αυτήν». Με τον παρόντα 

τόµο η ΟΚΕ παίρνει θέση απέναντι στο 

προσφυγικό ζήτηµα. Γιατί, όπως διευ-

κρινίζει ο πρόεδρος της ΟΚΕ, Γιώργος 

Βερνίκος, «καµία χώρα δεν µπορεί από 
µόνη της να αντιµετωπίσει τις επιπτώ-
σεις του προσφυγικού προβλήµατος 
και καµία πολιτική δεν µπορεί να εφαρ-
µοστεί, εάν δεν έχει προκύψει µέσα 
από το διάλογο και µε την αποδοχή της 
κοινωνίας».  Ο Χρήστος Στυλιανίδης (ε-

πίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και 

∆ιαχείρισης Κρίσεων) πιστεύει πως «η 
πλήρης εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης 

ΕΕ-Τουρκίας είναι απαραίτητη για την 
εξάλειψη των θανάτων στη θάλασσα, 
την πάταξη των λαθρεµπόρων και τη 
διασφάλιση της οµαλής, ασφαλούς και 
νόµιµης διόδου πρόσβασης των αιτού-
ντων άσυλο». Στον τόµο περιέχονται α-

πόψεις πρεσβευτών χωρών της Ευρώ-

πης, προέδρων και αντιπροέδρων των 

παραγωγικών φορέων, συγγραφέων 

κ.ά. όπως αυτές καταγράφηκαν –µαζί 

µε τα συµπεράσµατα– στο διεθνές συ-

νέδριο που διοργάνωσε η ΟΚΕ µε θέµα 

το προσφυγικό. Μεγάλο ενδιαφέρον 

έχει η  γνωµοδότηση της ΟΚΕ για το 

προσφυγικό ζήτηµα, αλλά και οι χάρ-

τες, οι πίνακες και τα στατιστικά στοι-

χεία που αφορούν τις µεταναστευτικές 

εισροές και τα θέµατα ασύλου.

ΒΙΒΛΙΟ
Επιµέλεια:

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΕΤΣΕΤΙΔΗΣ 
(1940-2017)
Λίγα λόγια για τον σπουδαίο 
διηγηµατογράφο

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΘΕΑΤΡΟ

Βρεθήκαµε στα Εξάρχεια. Από πού ξεκινάει η δια-
δροµή σου, θα τον ρωτήσω. «Στη Λάρισα γεννή-
θηκα. Εκεί έζησα µέχρι να φύγω για σπουδές στη 
Νοµική Θεσσαλονίκης. ∆εν ένιωθα πως συντονι-
ζόµουν µε τη ζωή στην πόλη µου. Από µικρός 
ψαχνόµουν µε λογοτεχνικά κείµενα, µε τον κι-
νηµατογράφο… Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε 
και το ίντερνετ, οπότε θυµάµαι τον εαυτό µου να 
ψάχνει ώρες να βρει ταινίες στο video club...»

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ 
Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ήσουν φανατικός κάποιου κινηµατογραφικού είδους; Τρό-
µου! Το τι σπλάτερ φέσια –b-movies–  έχω δει, και συνεχίζω να 
βλέπω, δεν λέγεται (γέλια). Όπου δω αίµα να πετιέται παρακο-
λουθώ µαγνητισµένος.

Έψαξες τους λόγους γι’ αυτή τη λατρεία; Πιστεύω πως ο άν-
θρωπος έχει πάρα πολλή βία µέσα του ή, τέλος πάντων, έχω εγώ 
πολλή βία µέσα µου. Όλο αυτό προσπαθώ να το διαχειριστώ µέ-
σω µιας δηµιουργικής διαδικασίας για να µη µε πνίξει. ∆εν το έχω 
ψάξει ψυχαναλυτικά. Πάντως επειδή θα ακουστεί κάπως, στη 
ζωή µου ήµουν και είµαι ένας σκληροπυρηνικός φλώρος. Πάρα 
πολύ ήπιος ως χαρακτήρας. Αλλά υπάρχει, νοµίζω, η βία κάπου 
µέσα και προσπαθώ µε έναν έλλογο τρόπο να τη διαχειριστώ. 
Εκτός από την αγάπη για το σπλάτερ, ταυτόχρονα είµαι και φανα-
τικός οπαδός του ροµαντισµού… Βέρθερος, Κλάιστ, Γκέτε…

Που κι αυτός είναι ταυτισµένος µε το θάνατο. Ακριβώς. Στο 
σπλάτερ ο θάνατος είναι πιο γκοτέσκος και στο ροµαντισµό πιο 
ποιητικός και όµορφος. Τελικά, απ’ ό,τι φαίνεται και τα δύο κατα-
λήγουν στην ίδια δεξαµενή. Τη µαυρίλα.

Σε απασχόλησε αν γεννήθηκες ή αν έγινες «πεισιθανάτιος 
εραστής»; Η οικογένειά µου είναι µια υπέροχη οικογένεια και δεν 
έχω κάτι να θυµηθώ που να δικαιολογεί αυτό που περιγράφω. 
Είναι ο τρόπος που προσλαµβάνεις τον κόσµο γύρω σου. Πιστεύ-
ουµε πως υπάρχει µια λογική, αλλά νοµίζω πως όλα κινούνται 
από την τυχαιότητα κι αυτό δηµιουργεί βία. Ο άνθρωπος είναι 
τόσο αστάθµητος παράγοντας…

Πάντα φοράς µαύρα; Ναι. Μου αρέσουν οι στολές. Εδώ είναι το 
ιδεώδες του ροµαντισµού. Έχω το σύνδροµο του µελαγχολικού 
πρίγκιπα… 

Ωστόσο δεν φοράς και µελαγχολική διάθεση, αφού είσαι 
τόσο γελαστός ως άνθρωπος. Μωρέ κι εγώ είµαι από αυτούς 
που δεν πιστεύουν πως έχει νόηµα η ζωή, αλλά λίγο από… την 
πιο happy πλευρά. Πώς το λέει η Καραπάνου; «Αγρίως απίθανο». 
Τελικά, το παίρνεις απόφαση και λες δεν γαµιέται! Στολή, λοιπόν, 
είναι και όχι εγώ.

Θέλεις να κρύψεις αυτό που είσαι; Στην πραγµατικότητα δι-
αφυλάσσεσαι από τον εαυτό σου, αλλά και να βάλεις αγκάθια 
ώστε να µην είναι εύκολη η επαφή.

Νικάει όποιος αδιαφορήσει για τα αγκάθια και πλησιάσει; Σε 
αυτή την περίπτωση νικιέµαι εγώ και ρίχνω την αυτοάµυνα. 

Πόσο χρονών είσαι; 35. Όχι, δεν περνάω εφηβεία (γέλια). Κοίτα, 
το είπα και πριν. Είµαι ένας σκληροπυρηνικός φλώρος και όλα 
αυτά που είπα είναι πράγµατα που µε γοητεύουν. ∆εν είµαι αυτά.

Πρώτη σκηνοθεσία που υπογράφεις; «Άµλετ»! Έπαιζα και σκη-
νοθετούσα. Ήµουν θρασύτατος. ∆εν ήταν καλή η σκηνοθεσία, 
αλλά αποτέλεσε µια πολύ χρήσιµη εµπειρία. Έπρεπε να το κάνω 
για µένα. Γιατί κι εγώ είµαι ένα άτοµο της αναβολής και όχι της 
δράσης. Εκ των υστέρων κατάλαβα ποιο ήταν το λάθος µου αλλά 
και τι ήθελα να κάνω στο θέατρο. Ήθελα να δικαιώσω το έργο, λες 
και ο Άµλετ είχε την ανάγκη της δικαίωσής µου. Αυτό που έπρεπε 
ήταν να δω το πώς το έργο µε κινητοποιεί ως καλλιτέχνη.

Αµέσως µετά επίσης µπήκες στα βαθιά µε το «Venison», το 
πρώτο έργο της τριλογίας «Carnage», που ολοκληρώνεται 
τώρα µε το «Colossus» και στηρίζεται στην «Ορέστεια». Ποιες 
λέξεις θα χρησιµοποιούσες για να χαρακτηρίσεις το σκηνο-
θετικό σου σύµπαν; Σε ό,τι αφορά τον πυρήνα είναι η βία, το 
αίµα, ο φόνος, η οικογένεια. Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση ο εφι-
άλτης, η διαστρωµάτωση του χρόνου, η αισθητική της εικόνας. 
Πρώτα έρχεται ο χώρος και µετά το τι γίνεται εκεί.

Ποια είναι η σωστή λέξη που πρέπει να χρησιµοποιούµε στις 
παραστάσεις σου; Μιλάµε για διασκευή του «Αγαµέµνονα» 
ή για αφορµή; Αφορµή. ∆εν θα δεις τον Ορέστη, την Κλυται-
µνήστρα, τον Αγαµέµνονα. Τον πυρήνα βλέπεις της τραγωδίας. 
Φαντασιώσεις, πολλές φορές.

Τελικά είναι περισσότερο ψυχαναλυτική η προσέγγισή σου; 
Το έχουν γράψει πως έχουν µια ψυχαναλυτική βάση οι παραστά-
σεις µου. Μου έχουν γράψει σε κριτική πως χρειάζοµαι ψυχιατρι-
κή αγωγή εγώ και οι θεατές µου (γέλια). Το θεώρησα πάρα πολύ 
ακραίο. Είναι γεγονός πως µε απασχο-
λούν τα όρια, µια κατεξοχήν περιοχή 
που χρίζει ψυχαναλυτικής ανάλυσης. 
Αλλά µέχρι εκεί. Το φαινόµενο έχει και 
κοινωνικές διαστάσεις. A

∆ιαβάστε όλη τη 
συνέντευξη  στο site

www.athens voice.gr
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Από 27/4,

 Ίδρυµα Μιχάλης 

Κακογιάννης. 

Παίζουν: Μαρία 

Καλλιµάνη, Θάνος 

Παπακωνσταντίνου, 

Ελένη Μολέσκη, 

Ιωάννα Μιχαλά, 

Βασίλης Βηλαράς, 

Γιάννης Ασκάρογλου, 

Τάσος Τσουκάλης - 

∆ηµητριάδης. 

Πειραιώς 206, 

Ταύρος



Θεσσαλονίκη, The Comic Con 3
      Με τρέλα        και… Cordella! 

Τ
ρίτη χρονιά του, και να το πάλι το 
Thessalonilki Comic Convention, από 5 ως 
και 8 Μαΐου. Πάντα στο Λιμάνι, στις Απο-
θήκες 1 και 3, πάντα δίπλα στη θάλασσα, 

λες κι από εκεί και μέσω μιας Κιβωτού που θα 
ρίξει άγκυρα, θα ανοίξει η μπουκαπόρτα και 
τα πιο ωραία στριπάκια, μαζί με τους δημιουρ-
γούς τους, θα «μελανιάσουν» την πόλη. 100 
Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες θα δείξουν, θα 
συζητήσουν, θα εκτεθούν, σε μια γιορτή που η 
Θεσσαλονίκη τη λάτρεψε με το καλημέρα σας. 
Προϊόν μιας τρέλας, μιας και η Άθενς Βόις γνω-
ρίζει από πρώτο χέρι την ιστορία γέννησης 
αυτού του ιδιαίτερου φεστιβάλ, αλλά και μιας 
απίστευτης γνώσης κι αγάπης για το «είδος»: 

Ο Λεόντιος Παπαδόπουλος και ο 
Τάσος Λαζαρίδης ήταν, είναι και θα 
παραμείνουν δυο απίθανου τύποι, 
που μια πρωία κυριολεκτικά απο-
φάσισαν να στοιχηματίσουν για το 
πόσοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη 
που το λατρεύουμε το «σπορ» και, 
όπως ξεροσταλιάζει το παόκι απέ-
ναντι από τα πρωτοσέλιδα με τα 
νέα «για την ομάς», έτσι ακριβώς! 
Πόσοι είμαστε εμείς που φέτος, ας 
πούμε, θα πάμε στο αεροδρόμιο 
για να σηκώσουμε στα χέρια τον 
Christian Cordella; Πολλοί, όπως 
απέδειξαν τα προηγούμενα δυο 

χρόνια - διοργανώσεις. Έτσι και φέτος, κι ένα 
σντρο για τον Christian! Τον άνθρωπο που 
σχεδίασε τα κοστούμια στο «Σταρ Τρεκ», τον 
«Κάπτεν Αμέρικα», των «300», του «Πλανήτη 
των Πιθήκων», γιατί αυτό θα πει τρέλα και 
Cordella: γόνος μεγάλης οικογένειας Ιταλών 
σχεδιαστών ενδυμάτων, που έραβαν άμφια 
για τους Πάπες της ρωμαιοκαθολικής εκκλησί-
ας, ο Christian μετακόμισε στο Χόλιγουντ, προ-
τιμώντας κυριολεκτικά να κόβει κοστουμάκια 
για τους σούπερ ήρωες των κόμικς που γίνο-
νται ταινία. Και από τη Δευτέρα 1 Μαΐου, στο 
γυάλινο περίπτερο του Κήπου του Απογευ-
ματινού Ήλιου στη Νέα Παραλία, ο διάσημος 
ιλουστρέιτορ θα εκθέσει σχέδια ενδυμάτων 
διά χειρός και θα παραστεί και θα γνωριστεί. 
Άλλο ένα σντρο και για τον Herve Darmenton 
(Achde), που από το Παρίσι του Μακρόν έρχε-
ται κι αυτός για το 3o Comic Con στη Θεσσα-
λονίκη... πυροβολώντας (με στριπάκια) πιο 
γρήγορα κι από τη σκιά του: ναι, τα τελευταία 
14 χρόνια είναι αυτός που σχεδιάζει το κολτ, 
το κοκοράκι μαλλί κι όλες τις περιπέτειες του 
Λούκι Λουκ, που φέτος γιορτάζει τα 71 του 
χρόνια. Ελλάς, Γαλλία: συμμαχία! 
Γιατί από την Γκρενόμπλ, κι αυτός ετοιμάζει βαλί-
τσα για Θεσσαλονίκη, και καταφτάνει: ο Nicolas 
Keramidas. Εργάζεται για το εκεί τμήμα της 
Ντίσνεϊ, ω, ναι, τον λατρέψαμε για τη δουλειά 
του στο Mickey’s –το ποντίκι– craziest world! Κό-
μικς κι αγάπη μόνο. Για τους άνωθεν επισκέπτες 
αλλά και για το «βρόμικο» στιλ του Αργεντίνου 
Leonardo Manco στο Hellstrorm, όπως και για 
τον William Simpson, τον στόριμπορντ άρτιστ 
του «Game of Thrones», που δεν μπορεί, φίλος, 
Θεσσαλονίκη έρχεσαι, δεν μπορεί! Πρώτους σε 
εμάς θα πεις και θα αποκαλύψεις τι τρέχει στον 
7o κύκλο που ξεκινά οσονούπω. 
Και δεν είναι μόνο –μερικοί, προσωπικές εμμο-
νές– οι δημιουργοί, που ενθουσιάζοντάς με, με 
κάνουν σαν δεκαπεντάχρονο να περιμένω τις 
μέρες και τα έργα του Thessaloniki Comic Con 
3. Είναι η ατμόσφαιρα, τα πάρτι, τα workshops, 
τα ανταμώματα, οι ταινίες, τα παιχνίδια κι όλο 
το «θέμα» που ετοίμασαν ο Λεόντιος Παπα-
δόπουλος κι ο Τάσος Λαζαρίδης. Πίστεψέ με, 
θέλεις δυνατή πλοήγηση στη σελίδα τους, με 
τέτοιο πλούτο εκδηλώσεων και «χαρτιών». 
Κλικάρεις στο www.thecomiccon.gr κι όλα σου 
αποκαλύπτονται. Όπως, για παράδειγμα, για 
να σου ρίξω άλλο ένα δολωματάκι, τι ώρα και 
πού θα χαριστούν 10.000 τεύχη για όλο το λαό, 
αφού φέτος ο Λέο (σόρι, δεν μπορώ να τον 
αποκαλώ σκέτο Λεόντιο, αφού θα είναι πάντα 
ο σπάνιος φίλος, από τις ηρωικές μέρες που 
«συγκατοικούσαμε» στην εφημερίδα Μακε-
δονία), υποσχέθηκε ότι θα σπάσει το ρεκόρ 
μοιράσματος δωρεάν αντιτύπων από τις μεγα-
λύτερες αμερικάνικες εκδοτικές εταιρείες.  A
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The Comic Con 3 - Thessaloniki Comic Convention
€12 το εισιτήριο του τριημέρου, €10  
η προπώληση και €6 η ημερήσια είσοδος.
5, 6 και 7/5, Αποθήκες 1 του ΟΛΘ και  
Αποθήκη Γ΄ στο Λιμάνι. 

ο Φάντομ Ντακ έρχεται 
να σώσει τη Θεσσαλονίκη 
από τους Εβρονιανούς! 
© Lorenzo Pastrovicchio



KARAMUZA
Μαρούσι. Παρασκευή βρά-
δυ 21/4, Στέλλα δυστυχώς 
δεν επιβεβαίωσα µε τη 
στάση µου τον κολακευτικό 
χαρακτηρισµό που µου 
έκανες… 

ΤΡΑΜ 
22/4. Κατέβηκες στάση 
Τραµ πλατείας Νέας Σµύρ-
νης 21:30, ήσουν µε ένα 
φίλο σου µε πράσινο µπου-
φάν, δεν µπορούσα να στα-

µατήσω να σε κοιτάζω όσο 
καθόµουν απέναντί σου, 
γλυκούλα seeidatram@
gmail.com 

ΠΤΗΣΗ ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ
17/4 13.00, φορούσες το 
µαξιλαράκι ύπνου πριν καν 
επιβιβαστείς! Έχεις το ω-
ραιότερο βλέµµα, µοναχικέ 
ταξιδιώτη µε το backpack! 
madrid_athens@hotmail.
com 

SIX DOGS
Ψηλέ µε το πολύχρωµο 
µανίκι, ήσουν εκεί στις 15/4 
και δεν σου µίλησα. ∆εν ξέ-
ρω γιατί…

Σε γνωρίζω...
Αβαντάζ. Πανέµορφη 30χρονη κόρη εφοπλιστή, µορφωµένη, 
µε τεράστια ακίνητη περιουσία, ψηλή 1.75 και λεπτή, επιθυµεί 
γνωριµία γάµου µε νεαρό σοβαρό, µε σκοπό τη δηµιουργία 
οικογένειας. «Πάππας», Οµήρου 38, Κολωνάκι, 2103620147, 
www.pappas.gr 
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Ìòåñóåé÷: œ 34 ïé 20 ðòñôå÷ ìÛêåé÷ ëáé œ 0,35 ëÀõå åðéðìÛïî.
°ççåìÝá óå ðìáÝóéï: œ 45.
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Σε 
είδα...
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ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ

Ελαφάκι, µου έχεις πάρει 
το µυαλό, µε έχεις τρελά-
νει! Σταµάτα να παρεξη-
γείσαι… 

Κρίµα που δεν είσαι διατε-
θειµένη να δεις τα πολλά, 
γιατί τα λίγα που είδες σου 
φάνηκαν πολλά… κακό 
timing µάλλον…  

Νοµίζεις µου είναι εύκολο 
να σε συναντήσω Β.; Οι φω-
τογραφίες που µου έχεις 
στείλει µ’ έχουν κάνει να 
χάσω τον ύπνο µου.

Μυρτώ, τι κάνεις όταν νιώθεις ότι πνίγεσαι; Όταν δεν έχεις 
τίποτα να περιµένεις και είσαι δουλειά σπίτι; Όταν πας 
να κάνεις κάτι και λες τι νόηµα έχει και το παρατάς; Όταν 
είσαι στα 30 και όλοι έχουν προχωρήσει κι εσύ ψάχνεις 
άνθρωπο να πιεις έναν καφέ; Όταν όλοι νοµίζουν πως 

είσαι µια χαρά και εσύ το µόνο που θες είναι να ουρλιάξεις; 
Όταν έχεις µια µάνα στο σπίτι που συνεχώς µαλώνετε γιατί 

κριτικάρει τις λιγοστές παρέες σου επειδή τις θεωρεί υπεύθυνες 
που δεν έχεις οικογένεια; Όταν σε επηρεάζει και νιώθεις ότι σε πάει πί-
σω; Όταν δεν σε ακούει που της λες να σε αφήσει να κάνεις τα λάθη σου; 
Όταν δεν µπορείς να φύγεις γιατί δεν υπάρχει πατέρας και το να την αφή-
σεις µόνη θα ήταν κι άλλο χτύπηµα για αυτή; Όταν βλέπεις πως έχει δίκιο 
στα περισσότερα που σου λέει αλλά από αντίδραση κάνεις τα αντίθετα ή 
την αγνοείς; Όταν ο µοναδικός που αγάπησες δεν δείχνει το παραµικρό 
ενδιαφέρον και δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον ορίζοντα; Όταν ζεις µια 
ζωή που δεν τη θες έτσι, ρε γαµώτο, δεν την ονειρεύτηκες ποτέ έτσι και 
δεν πιστεύεις πως αυτή είναι και τέλος; Όταν θέλεις να βγεις εκεί έξω να 
διασκεδάσεις, να ερωτευτείς, να φας τα µούτρα σου, να δώσεις αγάπη, 
χρόνο, φροντίδα; 
 
 Η σχεδόν απελπισµένη

Εύκολο. Παίρνεις απόφαση ότι θα θυσιάσεις τον εαυτό 
σου για να παραµείνεις η αιώνια κόρη της µαµάς σου. Ή 
µάλλον ο αιώνιος σύντροφος της µαµάς σου. Ή µάλλον 
η αιώνια κόρη και ο αιώνιος σύντροφος της µαµάς σου. 
Η οποία δεν πρόκειται να κουνηθεί, να αυτονοµηθεί και 
να βρει κάτι άλλο να κάνει, πιο ευχάριστο και πιο δικό 
της, ποτέ όσο είσαι εκεί. Όπως κι εσύ εξάλλου. Και κάθε-
σαι εκεί και µεγαλώνεις και παγιδεύεσαι, όπως ένα φυτό 
σε µια µικρή γλάστρα. Ε και µια µέρα που δεν σε παίρνει 
άλλο πας σε έναν ψυχοθεραπευτή και αρχίζεις να τα σκα-
λίζεις και ανακαλύπτεις ότι δεν ήταν πρόβληµα µόνο της 
µαµάς σου αλλά και δικό σου που έτρεµες τον έξω κόσµο 

γιατί σου φαινόταν ξένος και απειλητικός όπως πίστευε η µαµά σου. Ε και µετά αρχί-
ζεις να τρως τα µούτρα σου και να δυναµώνεις –ποτέ καµία χαλασµένη πρίζα δεν είναι 
τόσο υπέροχα χαλασµένη όσο η πρίζα του δικού σου σπιτιού– και να γουστάρεις. Ε και 
µετά από λίγο συγκρούεσαι µε τη µαµά σου που δεν καταλαβαίνει Χριστό από όρια 
και δεν θέλει να τα σεβαστεί επ’ ουδενί γιατί δεν ξέρει τι διάολο ρόλο να παίξει τώρα 
που δεν έχει το ρόλο που είχε. Ε και µετά την παίρνεις και βγαίνετε βόλτες, τη βλέπεις 
όσο αντέχεις και µπορείς, την καλείς στο σπίτι σου, της µιλάς µόνο για όσα θέλεις, τη 
ρωτάς για τις φίλες της, της ψωνίζεις άρωµα από τον Χόντο και την πας για καφέ. Ε και 
µετά δεν πνίγεσαι πλέον. Ή, τέλος πάντων, µαθαίνεις να αναπνέεις όταν πνίγεσαι.

Μυρτώ µου, είµαι 41 και νιώθω πιο όµορφη µέσα µου και έξω µου παρά 
ποτέ. Οι έξοδοι µε φίλους λίγες λόγω τεχνικών προβληµάτων (οικο-
γένεια, παιδιά, σκυλιά, γατιά...) και γενικά λίγοι φίλοι, αλλά ό,τι δεν 
µπορώ να κάνω µε παρέα το κάνω µόνη (θέατρο, σινεµά, ταξίδια, καφέ, 
βόλτες). Και είµαι τρυφερή, κάργια, έξυπνη, µικροπρεπής, φοβισµέ-
νη, διορατική και τόσα άλλα πράγµατα, αλλά µε γουστάρω τρελά. Και 
παθαίνω καταθλίψεις που µε αφήνουν άδεια, αλλά µόνο για 2-3 ηµέρες 
γιατί είναι τόσο µα τόσο κουραστικό να βουλιάζεις στη δυστυχία. Και 
στη δουλειά φτύνω αίµα για το µισθό που παίρνω. Όσο για σύντροφο, 
µετά από 3 χρόνια εκτός σχέσης συνειδητά, ναι, γουστάρω, θέλω πολύ 
αλλά όχι, µαναράκια µου, ηµίµετρα δεν παίζουν, όχι γιατί θέλω τον τέ-
λειο θεογκόµενο αλλά γιατί θα µου αξίζει και θα του αξίζει µια τρυφερή 
µατιά, σεξ γαµάτο, µια καυλωτική κουβέντα. Για να εξηγούµαστε, όλα 
τα παραπάνω αφού κολύµπησα πολύ µέσα στα σκατά. Με ενοχικές σχέ-
σεις, µε τροχαίο και αποκατάσταση χρόνων, µε καταστάσεις που µου 
γάµησαν τα πρέκια και µε λάθη, πολλά λάθη. Όµως η ζωή είναι ωραία και 
νιώθω τόσο µα τόσο υπερτυχερή που και αυτή την άνοιξη κάνω σχέδια.
Γι’ αυτό, Μυρτώ µου, µίλα µου βρώµικα...

Σµουτς, Ελένη

Είναι ωραίο να κάνεις σχέδια την άνοιξη, να νιώθεις τυχερός και 
να κρατάνε λίγο οι καταθλίψεις. Και είναι φοβερά ωραίο να 
συνθηκολογείς µε τον εαυτό σου, να τον ακούς, να αφου-
γκράζεσαι τη λαχτάρα του. Αυτό το λέω γιατί αισθάνοµαι 
την ανάγκη σας για τρυφερότητα. Οκ, δεν παίζουν ηµί-
µετρα, αλλά ακόµα και µια γαµάτη σχέση που πορεύεται 
και πορεύεται, σε πολλές στιγµές έχει τα χαρακτηριστικά 
ηµίµετρου. ∆εν είναι όµως. Ο χρόνος τις κάνει αυτές τις 
µαλακίες.

ªôåÝìå ôï çòÀííá óïù 

ôáøùäòïíéëÀ Ü óôï fax ôè÷ A.V. 

Ü óôï info@athensvoice.gr 

çéá ôè óôÜìè 

Ç»Ýìá íïù âòñíéëáÈ.

»¹¤° »ÃË
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Της ΜΥΡΤΩΣ 
ΚΟΝΤΟΒΑ
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Ο δρόμος της απόλαυσης
H Νέα Σελήνη της Τετάρτης στο ζώδιο του Ταύρου 

σού ανοίγει την όρεξη κυριολεκτικά και μεταφο-

ρικά αφού σε κάνει να θέλεις να απολαύσεις ό,τι 

καλό προσφέρει η ζωή και μάλιστα σε καθημερινή 

βάση. Θέλεις να αισθανθείς χαλάρωση, άνεση και 

να περάσεις καλά στην ερωτική σου ζωή, ωστόσο 

υπάρχουν θέματα δουλειάς 

και ρουτίνας που μπαίνουν στη 

μέση και σου χαλάνε τη συντα-

γή. Αυτό, κυρίως γιατί οι καθυ-

στερήσεις στα οικονομικά σου 

αρχίζουν και επηρεάζουν τα 

σχέδιά σου και σε αναγκάζουν 

να ανασυνταχτείς επαγγελμα-

τικά για να βγεις από τη δύσκο-

λη θέση. Πάντως με την είσοδο 

της Αφροδίτης στο ζώδιό σου 

την Παρασκευή, η γοητεία σου 

είναι στο φόρτε της και πρέπει 

να την αφήσεις να δουλέψει για σένα χωρίς πολλά 

πολλά λόγια, αφού στο κομμάτι επικοινωνία τα 

πράγματα είναι ακόμη κάπως περίεργα. Η Αφρο-

δίτη θα σε βοηθήσει και στο οικονομικό κομμάτι, 

τουλάχιστον για να οργανωθείς καλύτερα βάσει 

των αναγκών σου. Τέλος, στο κομμάτι υγεία, έχε 

το νου σου στην όρεξή σου και ψήφισε ποιότητα 

αντί για ποσότητα στο φαγητό. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Τελευταίες ευκαιρίες 
Από την Τετάρτη, η Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου 

απομακρύνει ένα μεγάλο κομμάτι από τη βαριά 

σου ψυχολογία και σε βοηθάει να εστιάσεις τις 

κουβέντες και τις σκέψεις σου περισσότερο στον 

εαυτό σου και λιγότερο στους άλλους. Είναι μια 

ευπρόσδεκτη αλλαγή τόσο για την προσωπική 

όσο και για την επαγγελματική σου ζωή παρά το 

ότι υπάρχουν ακόμη πολλές εκκρεμότητες προς 

διευθέτηση. Στα προσωπικά σου φαίνεται ότι 

σιγά σιγά παίρνεις απόφαση ότι κάποιες κατα-

στάσεις τελειώνουν. Η εργασιοθεραπεία είναι μία 

πολύ καλή λύση αφού η περίοδος είναι εξαιρετι-

κή για να διευθετήσεις ανοιχτές επαγγελματικές 

υποθέσεις, άλλωστε τα έξοδά σου συνεχίζονται 

αμείωτα και δεν έχεις περιθώρια χαλάρωσης σε 

αυτό τον τομέα. Πάντως ο τόνος αλλάζει και εσύ 

είσαι διατεθειμένος πλέον να κάνεις ό,τι χρειάζε-

ται για να διεκδικήσεις εκ νέου τη δημιουργικότη-

τα, τη χαρά, την απόλαυση και τον έρωτα, ακόμη 

κι αν αυτό σημαίνει ότι, αρχικά, πρέπει να δώσεις 

μια τελευταία ευκαιρία σε ανθρώπους που κατά 

βάθος ξέρεις ότι έχουν τελειώσει. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Δράση και μετέωρες προσωπικές καταστάσεις
Η δράση δεν σταματάει λεπτό και έχεις άφθονη 

ενέργεια ειδικά για να ασχοληθείς με οτιδήποτε 

εξωεπαγγελματικό και ευχάριστο, είτε είναι άν-

θρωπος είτε δραστηριότητα. Η Νέα Σελήνη της 

Τετάρτης ωστόσο σε βάζει σε μία φάση εσωστρέ-

φειας όπου ακόμη κι αν δεν σταματάς να μιλάς, 

αυτά που λες ελάχιστα έχουν να κάνουν με αυτά 

που πραγματικά σε απασχολούν. Βρες μια ισορ-

ροπία ανάμεσα στις εξόδους και τον προσωπικό 

χρόνο και καταπολέμησε την εσωστρέφειά σου, 

συζητώντας αυτά που σε απασχολούν, ειδικά για 

τα παιδιά σου και την ερωτική σου ζωή, με τους 

φίλους σου. Κυρίως, μη σε πιάνει απαισιοδοξία 

γιατί τα πράγματα δεν γίνονται στους δικούς σου 

χρόνους στις φιλικές και τις ερωτικές σου σχέ-

σεις. Ελάχιστοι άνθρωποι λειτουργούν στους 

δικούς σου χρόνους. Τέλος, κάνε μια καλή αποτο-

ξίνωση δώρο στον εαυτό σου, αφού και το σώμα 

σου το χρειάζεται μετά τις γιορτές και η ψυχολο-

γία σου μετά τη μεγάλη δόση συναναστροφής με 

την εκτεταμένη σου οικογένεια.  

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Βάζοντας το διαφορετικό στο πρόγραμμα
Η επιστροφή στο καθημερινό σου πρόγραμμα δεν 

είναι και ό,τι πιο ευπρόσδεκτο μετά τις ημέρες των 

γιορτών αλλά ευτυχώς η Νέα Σελήνη της Τετάρτης 

σού θυμίζει ότι στη ρουτίνα σου υπάρχουν κι ευχά-

ριστες εξωεπαγγελματικές ασχολίες και φίλοι και 

γενικά, πράγματα που απολαμβάνεις. Στην πράξη, 

θα μπορέσεις να ασχοληθείς 

περισσότερο με αυτά από το 

τέλος της εβδομάδας και αφού 

θα έχεις προηγουμένως βάλει 

σε μία σειρά τις υποχρεώσεις 

σου. Στα προσωπικά σου, το 

κλίμα είναι κάπως ανάποδο, 

αφού οι αγγαρείες της καθη-

μερινότητας απορροφούν με-

γάλο ποσοστό από το ευχάρι-

στο κομμάτι της ερωτικής σου 

ζωής, είτε είσαι σε σχέση είτε 

είσαι μόνος σου. Πάντως αυτή 

η εβδομάδα φέρνει πολλές ιδέες και συζητήσεις 

για το πώς μπορείς να ανανεώσεις την προσωπική 

σου ζωή, βάζοντας πιο ανάλαφρα πράγματα στο 

πρόγραμμα. Θα σε βοηθήσει ιδιαίτερα το να μην 

κολλήσεις στην εικόνα που είχες στο μυαλό σου 

για το πώς πρέπει να είναι η σχέση σου ή η δουλειά 

σου, όταν βλέπεις ότι δεν λειτουργεί.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Δημόσιες σχέσεις και ριψοκίνδυνες επιλογές
Τα πράγματα σοβαρεύουν επαγγελματικά αυτή 

την εβδομάδα και μαζί τους σοβαρεύουν και τα 

οικονομικά σου, αφού γίνεται ένα ξεκαθάρισμα 

σε συνεργασίες και σχέδια που δεν πρόκειται τε-

λικά να λειτουργήσουν. Βέβαια μην απογοητεύ-

εσαι, γιατί το πέρασμα της Αφροδίτης στον Κριό, 

την Παρασκευή, δημιουργεί τις συνθήκες για νέες 

και ποιοτικότερες ευκαιρίες. Παράλληλα φέρνει 

καινούργιο κόσμο, παραστάσεις και ιδέες στη ζωή 

σου, είτε μέσα από ταξίδια, είτε μέσα από εξόδους 

και καινούργιες γνωριμίες. Γενικά, η περίοδος προ-

σφέρεται για δημόσιες σχέσεις πάσης φύσεως. 

Στα ερωτικά σου οι εντάσεις συνεχίζονται άλλοτε 

με θετικό πρόσημο οδηγώντας σε σε ριψοκίνδυ-

νες και ασυνήθιστες αλλά πολύ ελκυστικές κατα-

στάσεις, κι άλλοτε σε οδηγούν σε διαφωνίες και 

καβγάδες κυρίως για διαφορές νοοτροπίας ή για 

τρίτα πρόσωπα. Επειδή στην πραγματικότητα δυ-

σκολεύεσαι να εκφραστείς ή ακόμη και να σκεφτείς 

καθαρά, προσπάθησε να βάζεις νερό στο κρασί 

σου, ειδικά σε κουβέντες που εμπλέκονται οι φίλοι 

σου ή οικονομικά θέματα, μην παρασοβαρεύεις 

χωρίς λόγο εκεί που όλα βαίνουν καλώς.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Επιστροφή στην ουσία
Έχουν κολλήσει κάπως οι εξελίξεις στη ζωή σου και 

η Νέα Σελήνη της Τετάρτης σού δίνει μία καινούργια 

οπτική γωνία ή σε ωθεί να την ψάξεις. Αυτό θα το κά-

νεις επιζητώντας καινούργιες ιδέες, καινούργια μέ-

ρη κι ένα διαφορετικό τρόπο να δεις τον εαυτό σου. 

Στα προσωπικά σου πρέπει επειγόντως να αρχίσεις 

να αναφέρεσαι στην ουσία της οικειότητας και της 

ερωτικής επαφής γιατί οι πολλές λεπτομέρειες, τα 

παράπονα και τα άστοχα λόγια δεν οδηγούν πουθε-

νά. Πες λίγα, αληθινά και καλά. Άλλωστε η είσοδος 

της Αφροδίτης στον όγδοο ηλιακό σου οίκο, από 

την Παρασκευή, τονίζει τη σεξουαλικότητά σου και 

την ανάγκη για μεγαλύτερη ουσιαστική εγγύτητα 

στις σχέσεις σου. Στα επαγγελματικά σου, η αμφι-

σβήτηση και ο αθέμιτος ανταγωνισμός αφθονεί. 

Χρειάζεται να προθυμοποιηθείς να ασχοληθείς με 

την καρδιά του ζητήματος. Είναι προτιμότερο να 

παραδεχτείς ο ίδιος τις αδυναμίες σου και να κάνεις 

κινήσεις για να τις αντιμετωπίσεις, παρά να επιτρέ-

πεις στους άλλους να τις χρησιμοποιούν πλαγίως 

για να μαγαρίζουν τις προσπάθειές σου. 

 Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Τι είναι αυτό που θέλεις; Σεξ
Αντικειμενικά μιλώντας, τα τεκταινόμενα στη 

ζωή σου δεν δικαιολογούν το βαθμό της ανα-

σφάλειας που αισθάνεσαι αυτόν τον καιρό, ού-

τε τη μάλλον αρνητική ψυχολογία σου. Ναι, οι 

εξελίξεις στην καθημερινότητά σου κινούνται 

με ρυθμούς σαλιγκαριού και υπάρχει μια γενική 

αναστάτωση σε ό,τι αφορά τις οικονομικές σου 

συνεργασίες. Αποδέξου ότι υπάρχουν σημαντι-

κές διαφορές αντίληψης και φιλοσοφίας με τους 

συνεργάτες σου και θα δεις ικανή ανακούφιση. 

Στα προσωπικά σου, τα πράγματα στο οικογενει-

ακό περιβάλλον είναι μάλλον φορτισμένα κυρί-

ως λόγω οικονομικών, όμως η είσοδος της Αφρο-

δίτης στον Κριό την Παρασκευή σού θυμίζει την 

εξαιρετική σου ικανότητα να συμβιβάζεις δύσκο-

λες διαφωνίες και σε βοηθάει να εξομαλύνεις τις 

καταστάσεις. Ταυτόχρονα η εβδομάδα τονώνει 

ιδιαίτερα τη σεξουαλικότητά σου, τονίζοντας αυ-

τό το κομμάτι στις σχέσεις σου και ζητώντας την 

ανανέωσή του. Αν είσαι ελεύθερος, είσαι διατε-

θειμένος να κάνεις πιο «ωμές» ερωτικές επιλογές 

από ό,τι συνήθως. Η δικλείδα ασφαλείας σου εί-

ναι ότι καμία γνωριμία δεν θα προχωρήσει τώρα 

παρακάτω από εκεί που της αναλογεί, ακόμη κι 

αν εσύ το επιθυμείς.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Επαγγελματικό άγχος κι ερωτικές σχέσεις
Η περίοδος αυτή θα ήταν μόνο ευχάριστη αν η 

ψυχολογία σου και τα επίπεδα άγχους σου, κυρί-

ως για τα μοιρασμένα οικονομικά και τα σχετικά 

σου σχέδια, ήταν λίγο περισσότερο διαχειρίσι-

μα. Όπως και να ’χει, η Νέα Σελήνη της Τετάρτης 

δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια, αφού σε 

θέλει κοινωνικό, δημοσιοσχετίστα και ανοιχτό 

στο καινούργιο, σε ερωτικό κι επαγγελματικό ε-

πίπεδο. Συνεργάζεται και η ανάγκη σου για ουσι-

αστικές σχέσεις στην καθημερινότητά σου, αλλά 

και η λίμπιντό σου που παραμένει στα πάνω της. 

Στα επαγγελματικά σου, οι απολαβές σου βελ-

τιώνονται κατά τι, αλλά αυτό που συνεχίζει να 

σε απασχολεί είναι οι πολλές υποχρεώσεις προς 

τράπεζες, οργανισμούς και δημόσιο, καθώς και 

οι ανάγκες των οικονομικών σου συνεργασιών. 

Τέλος, η είσοδος της Αφροδίτης στον έκτο ηλιακό 

σου οίκο, την Παρασκευή, δημιουργεί συνθήκη 

για να φροντίσεις καλύτερα τη διατροφή και την 

άσκησή σου και γενικά σου ζητάει να προσπαθή-

σεις για μια πιο υγιεινή καθημερινότητα, σωματι-

κά και συναισθηματικά.

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Φορτισμένες συζητήσεις και φορτωμένη κα-
θημερινότητα
Η μεθεόρτια εβδομάδα ξεκινάει δυναμικά με 

φορτωμένη ρουτίνα και το λεγόμενο «πήξιμο» 

στη δουλειά αφού φαίνεται ότι τα πιο ευχάριστα 

κομμάτια απουσιάζουν και πηγαίνεις από αγγα-

ρεία σε αγγαρεία. Πάντως έχεις την ευκαιρία να 

είσαι παραγωγικός μέσα σε αυτό, ειδικά αν κα-

ταφέρεις να μην εμπλακείς σε κόντρες με τους 

συνεργάτες σου, παρότι οι καταστάσεις και κυ-

ρίως η ασυνεννοησία θα τις ευνοούν. Το κλίμα 

ελαφραίνει αρκετά με την είσοδο της Αφροδίτης 

στον Κριό, την Παρασκευή, αφού επανέρχονται 

στο προσκήνιο πιο δημιουργικές κι ευχάριστες 

ασχολίες, ακόμη κι αν είναι μόνο σχέδια, εφόσον 

επί του πρακτέου τα οικονομικά σου συνεχίζουν 

να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα. Στα ερω-

τικά σου, κυριολεκτικά πετάς της σκούφια σου 

για καβγά ή έστω για μια καλή κόντρα, πράγμα 

που μπορεί να έχει την πλάκα του αν είσαι ελεύ-

θερος, είναι όμως αρκετά κουραστικό και αμφι-

βόλου αποτελεσματικότητας αν όντως θέλεις 

να γνωρίσεις κάτι καινούργιο και, τελικά, να πε-

ράσεις καλά. 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Με τα φτερά του Έρωτα
Η Νέα Σελήνη της Τετάρτης θα κάνει ό,τι μπορεί 

για να σε φέρει στα κέφια σου και να σε ξεκολ-

λήσει από τις γνώριμες διαδρομές σου. Καλό θα 

είναι να την αφήσεις και να βρεις το θάρρος που 

χρειάζεται για να παραδεχτείς ότι χρειάζεσαι άλ-

λα πράγματα για να περάσεις καλά, από αυτά που 

ως τώρα έκανες. Περιμένεις αναστάτωση στο 

σπίτι και οικονομικό ξεβόλεμα που προφανώς 

θα διεκδικήσουν ένα ικανό μερίδιο του χρόνου 

σου, δεν πρέπει όμως να τα αφήσεις να μονοπω-

λήσουν το ενδιαφέρον σου, αφού παράλληλα 

η δημιουργικότητά σου, η τσαχπινιά (όση έχεις, 

μην τρελαίνεσαι), το χιούμορ και η διάθεσή σου 

για έρωτα είναι στα πάνω τους και σου δίνουν την 

ευκαιρία να περάσεις καλύτερα μέσα στο σπίτι 

σου, με τη σχέση σου και τα παιδιά σου. Αυτό που 

πρέπει να θυμάσαι είναι ότι ο έρωτας μπορεί να 

είναι καύσιμο και αιτία για να κάνεις σημαντικές 

αλλαγές στη ζωή σου, αλλά σε καμία περίπτωση 

δεν πρόκειται να λειτουργήσει για πολύ ως μπά-

λωμα για υπάρχοντα προβλήματα. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Ερωτική οικειότητα και «ανοιχτό» σπίτι
Μάλλον πρέπει να μετατραπείς σε υπερμέγιστο 

οικοδεσπότη και οργανωτή βεγγέρας για να συμ-

βιβάσεις τη διάθεση που έχεις να φλερτάρεις, να 

γνωρίσεις κόσμο και γενικά να επικοινωνήσεις 

«διαφορετικά», με την έλλειψη διάθεσης να κου-

νηθείς από το σπίτι σου. Εκτός βέβαια αν σκο-

πεύεις να χρησιμοποιήσεις το σεξ ως πρόλογο, 

κυρίως θέμα ή επίλογο της επικοινωνιακής και 

κοινωνικής σου δράσης, οπότε το σπίτι, ναι, ε-

ξυπηρετεί ως χώρος. Πάντως, η Νέα Σελήνη της 

Τετάρτης τονίζει την ασυνήθιστη για σένα ανά-

γκη να έρθεις πιο κοντά και να περάσεις χρόνο με 

το σύντροφο και την οικογένειά σου και καλά θα 

κάνεις να το σεβαστείς αυτό. Άλλωστε δεν πρό-

κειται να αφήσεις τα πράγματα να ηρεμήσουν για 

πολύ, αφού με την είσοδο της Αφροδίτης στον 

Κριό ξανανοίγεις επισήμως το στόμα σου και μά-

λιστα με προκλητικές διαθέσεις που σίγουρα τα-

ρακουνάνε το άμεσο περιβάλλον σου. Ευτυχώς 

στη δουλειά υπάρχει μία σχετικά καλή ροή, έχο-

ντας πάντα κατά νου ότι, επικοινωνιακά, οι μέρες 

είναι δύσκολες. 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Εσύ, ως φύσει κοινωνικό κι ερωτικό ον                                      
Ευτυχώς η Νέα Σελήνη της Τετάρτης πυροδοτεί 

την κοινωνικότερη πλευρά σου και σε αναγκά-

ζει να επενδύσεις σε συναναστροφές, γνωριμίες 

και βόλτες, γιατί η ατμόσφαιρα εντός του σπιτιού 

σου είναι τεταμένη και όσο περισσότερο κάθεσαι 

άπραγος τόσο περισσότερο σε φορτίζει. Δείξε λί-

γο παραπάνω προσοχή στο τι κάνεις αν είσαι δε-

σμευμένος, εφόσον το πρόγραμμά σου μπορεί να 

επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και 

να σταθεί αφορμή για περιττές διενέξεις. Ιδανικά, 

κάνε πρόγραμμά μαζί με το σύντροφό σου. Αν 

είσαι ελεύθερος, μάλλον ετοιμάζεσαι να βγάλεις 

τα σπασμένα των προηγούμενων μηνών αφού η 

Αφροδίτη στον Κριό σού θυμίζει ξεκάθαρα ότι εί-

σαι και ερωτικό ον και πανέτοιμος να δράσεις για 

να το πιστοποιήσεις. Περιμένεις γνωριμίες, στις 

οποίες όμως καλό θα ήταν να δώσεις χρόνο να εκ-

διπλωθούν ακόμη κι αν φαίνονται αλλόκοτες εκ 

των προτέρων, αφού στο μεν προσωπικό επίπε-

δο μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ ωραία πράγμα-

τα, στο δε επαγγελματικό να αποβούν ιδιαίτερα 

ευεργετικές για την τσέπη σου.  A

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

STARDUST
Από την 

ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
(panastron)
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