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πiσω κίνηση

ΝΟ CONTROL
Χωρίς traction control θα είναι και πάλι τα µονοθέσια
από την επόµενη σεζόν της F1. Επιτέλους, αναγνώστη
µου, αυτά τα «φλώρικα» συστήµατα θα ανήκουν (ελ-

πίζω για πάντα) στο παρελθόν. Τraction control χρειά-
ζεσαι εσύ όταν οδηγείς στο µεγαλύτερο µέρος του

εθνικού οδικού δικτύου. Τraction control χρειάζεσαι
όταν οδηγείς στους δρόµους-γυαλόχαρτα της Αθήνας

και πολλών άλλων πόλεων. ∆εν το χρειάζεται 
ο Ράικονεν, ούτε ο Αλόνσο.

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
Oπως θα έχεις καταλάβει, αναγνώστη µου,
εµείς οι συντάκτες αυτοκινήτου δεν είµα-
στε ιδιαίτερα ισορροπηµένα άτοµα. Ούτε

τα πιο λογι-
κά ούτε ιδι-
αίτερα σκε-
πτόµενα. Γι’
αυτό και
ν ιώθουµε
εξαιρετικά

υπερήφανοι που ένας συνάδελφός µας, ο
Ακης Τεµπερίδης, θα ξεκινήσει µαζί µε τη
σύντροφό του ένα ταξίδι 800 ηµερών,
200.000 km σε 85 χώρες (!), µε ένα Land
Rover Discovery III TD V6! Αναλυτικές πλη-
ροφορίες για το εγχείρηµά τους µπορείς
να παρακολουθείς καθηµερινά στο
www.theworldoffroad.com και να πάρεις
µια γεύση από την απίστευτη εµπειρία
τους. Συγχαρητήρια στα παιδιά που κά-
νουν πράξη αυτό που κάθε «ανήσυχος»
άνθρωπος ονειρεύεται. Καλό δρόµο!..

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα 700.000 υπολογίζονται, αναγνώστη
µου, τα αυτοκίνητα µε χαλασµένο κατα-
λύτη στην Ελλάδα. Και τώρα που γούρλω-
σες τα µάτια σου και είπες «κοίτα κάτι
πράγµατα που συµβαίνουν σ’ αυτή τη χώ-
ρα…», µπορείς να σκεφτείς το ενδεχόµε-
νο ότι ίσως και το δικό σου συµπεριλαµ-
βάνεται µεταξύ αυτών. Ο καταλύτης είναι
σαν την Παιδεία. Πολλοί µιλούν γι’ αυτήν,
αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται και δεν γνω-
ρίζει τι πρέπει να κάνει…

ΠATEPAΣ & ΓIOΣ

Ενας µπαµπάς µπαίνει στο φαρµακείο
µαζί µε τον 13χρονο γιο του. Ο γιος βλέπει
τα κουτάκια των προφυλακτικών και ρω-
τάει:
- Τι είναι αυτά, µπαµπά;
Κι ο µπαµπάς απαντάει ειλικρινά:
- Αυτά, γιόκα µου, τα λένε προφυλακτικά.
Οι άντρες τα χρησιµοποιούν για να κάνουν
ασφαλές σεξ.
- Ααα κατάλαβα, απαντάει το αγόρι. Μας
έδειξαν και στο σχολείο, στο µάθηµα
της σεξουαλικής αγωγής.
Μετά κοιτάει ένα πακέτο των τριών 
και ρωτάει:
- Γιατί έχει µόνο τρία αυτό το πακέτο,
µπαµπάκα;
- Αυτό, αγόρι µου, είναι για τα παιδιά του
Γυµνασίου. Ενα για την Παρασκευή, ένα
για το Σάββατο κι ένα για την Κυριακή.
Τότε ο µικρός κοιτάει το άλλο πακέτο που
έχει µέσα έξι.
- Κι αυτό, µπαµπά, γιατί έχει έξι µέσα;
- Αυτό είναι για τους φοιτητές: δύο για την
Παρασκευή, δύο για το Σάββατο και δύο
για την Κυριακή.
Τότε ο µικρός βλέπει εκείνο το πακέτο
που έχει µέσα δώδεκα και γεµάτος απο-
ρία ρωτάει: - Κι αυτό, µπαµπά, που έχει
µέσα δώδεκα; 
Κι ο µπαµπάς αναστενάζει και του εξηγεί:
- Αυτά, παιδί µου, είναι για παντρεµένους.
Ενα τον Ιανουάριο, ένα τον Φεβρουάριο…
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΗ, ΚΥΡΙΟΙ!

∞¶√ ∆√¡

Νόµιζες, αναγνώστη µου, ότι η τρέλα δεν
πάει στα βουνά; Ελληνας αγωνιζόµενος
έκλεισε τον δρόµο στα άλλα αγωνιστικά αυ-
τοκίνητα που συµµετείχαν στην ανάβαση
Πιτίτσας, επειδή δεν του επιτράπηκε να ξε-
κινήσει τον αγώνα χωρίς την ειδική µπαλα-
κλάβα του! Ρε, µήπως ο άνθρωπος ήθελε
απλώς να διαµαρτυρηθεί για το άρθρο 16 και
δεν του είπε κανείς ότι σταµάτησαν οι πο-
ρείες των φοιτητών; Μήπως τον έπιασε κό-

ψιµο και πάρκαρε όπως-όπως και µετά ξέ-
χασε ότι γινόταν αγώνας; Μήπως περνούσε
από εκεί, του τελείωσε η βενζίνη ακριβώς σ’
αυτό το σηµείο και ταυτόχρονα κόλλησε το
χειρόφρενο, έσκασαν τα λάστιχα και έλιω-
σαν οι ζάντες; ∆εν µπορεί, κάποια λογική
εξήγηση θα υπάρχει γι’ αυτή του την κίνη-
ση. Το θέµα, πάντως, είναι ότι όσο και αν αυ-
τό µας πληγώνει, οι ελληνικοί αγώνες αυτο-
κινήτου πάνε κατά διαόλου…
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