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Λένε «η σιωπή είναι χρυσός»,

επίσης ότι μια φωτογραφία

αξίζει με χίλιες λέξεις. Αυτό

το τεύχος είναι αφιερωμένο σ’

αυτή τη μεγάλη γιορτή. Για

χάρη της αυτή τη φορά δεν θα

πούμε τίποτα. Γιατί δεν πρέπει

και ειδικά από εμάς να της

χαλάσουμε τη μεγάλη στιγμή.

Έχουμε πολλά να πούμε αλλά

αυτά στο επόμενο τεύχος με

φωνή δυνατή και με πολύ έκο

= αντίλαλο. Eυχόμαστε πρώτα

καλή επιτυχία σε όλα τα ελ-

ληνόπουλα που συμμετέχουν

στο 48ο Ακρόπολις, καλή επι-

τυχία στην Ελλάδα, τέλος

καλή επιτυχία σε όλους τους

αγωνιζόμενους, την οργάνωση,

τον οργανωτή, τους πάντες.

Το 2015 
η ιστορία θα 

γράψει ότι αυτός 
ο αγώνας του 

Iστορικού 
Ακρόπολις 

πραγματοποιείται 
με τόσες 
πολλές 

αντίξοες 
συνθήκες που 

είναι ένα γεγονός το οποίο δεν 
περιγράφεται. 
Εάν αυτές οι συνθήκες υπήρχαν σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν υπήρχε 
καμία περίπτωση να πραγματοποιηθεί 
αγώνας ούτε με σφαίρες. Ο πρόε-
δρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. 
Θεόδωρος Κόκκινος μαζί με τους εκ-
πληκτικούς συνεργάτες του, έδωσαν 
όλη τους την ψυχή και γνώση με 
αποτέλεσμα αυτός ο αγώνας να πραγ-
ματοποιηθεί με όλη τη λάμψη και την 
τιμή που του αξίζει.
Τα μνημόνια του Σαμαρά και του 
Γιωργάκη προκάλεσαν οικονομικό μα-
ρασμό και απίστευτη οικονομική ύφε-
ση που διαπέρασε όλα τα κοινωνικά 
στρώματα και όλες ανεξαιρέτως τις 
δραστηριότητες.
Μέσα σε αυτή τη φτώχεια και εξα-
θλίωση να προσπαθεί κανείς να οργα-
νώσει ένα αγώνα αυτοκινήτου τέτοιου 
επιπέδου, είναι εντελώς ακατανόητη 
πολυτέλεια.
Αυτή η χώρα που γέννησε ευπατρίδες 
και ευεργέτες είναι φυσιολογικό να 

γεννά και εθελοντές αλλά και ανθρώ-
πους πρόθυμους να λειτουργήσουν ένα 
θεσμό με αυταπάρνηση που έχει ιστο-
ρία και που κουβαλά δόξες και δάφνες. 
Το Ιστορικό Ακρόπολις 2015 θα 
πραγματοποιηθεί γαιτί το θέλησαν πε-
ρισσότερο και πάνω απ’ όλα οι οργα-
νωτές του και λιγότερο οι χορηγοί που 
προσέφεραν χρήματα για τον αγώνα.
Ο αγώνας κατάφερε στις δύο κατη-
γορίες sporting και regularity να 
συγκεντρώσει σχεδόν 100 συμμετοχές. 
Ανάμεσα σε αυτούς πολλοί ξένοι με 
ισχυρές ομάδες που ανεβάζουν τον 
πύχη του συναγωνισμού και στριμώ-
χνουν τους Έλληνες αγωνιζόμενους 
αρκετά. 
Για εθνική διάκριση οι πιθανότητες εί-
ναι σχεδόν ελάχιστες. Εάν θέλει όμως 
η θεά Τύχη να μας χορηγήσει γεν-
ναιόδωρα, ίσως δούμε ελληνικό πλήρωμα 
στην πρώτη θέση. Έτσι ή αλλιώς ο 
αγώνας παρουσιάζει πολύ μεγάλο εν-
διαφέρον και οι θεατές πρόκειται να 
απολαύσουν εξαιρετικό θέαμα.

Εμείς όπως βλέπετε ανοίξαμε ακό-
μα περισσότερο τα φτερά μας και 
αγκαλιάσαμε το θεσμό του Ιστορικού 
Ακρόπολις για πρώτη φορά. Οι δυσκο-
λίες είναι και για εμάς πολύ σημα-
ντικές. Οι εκδοτικές δραστηριότητες 
είναι σε ύφεση και τελούν υπό το 
καθεστώς συρρίκνωσης. 
Για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να 
βγάλουμε αυτό το τεύχος που κρατάτε 
στα χέρια σας σε 5.000 αντίτυπα 
και να το μοιράσουμε δωρεάν στον 
κόσμο, φτιάξαμε μια διαφημιστική πρό-
ταση 3 τευχών που περιελάμβανε και 
το Ακρόπολις. 
Το τεύχος θα μοιραστεί Πέμπτη στο 
Ζάππειο και στην εκκίνηση και Πα-
ρασκευή και Σάββατο στις ειδικές δι-
αδρομές γύρω από το λεκανοπέδιο και 
την Κορινθία.
Ευχόμαστε σε οργανωτές και πλη-
ρώματα καλή επιτυχία μέσα απ’ την 
καρδιά μας.
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BATTERY HOME®

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

AUTO - MOTO - TRUCKS - TAXI - MARINE - ACCESSORIES

ΔΙΑΝΟΜΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ... ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Υπεύθυνος Εταιρείας: Βασιλικός Νίκος

Φραντζή 26 Νέος Κόσμος - Αθήνα
Τηλ.: 215 5252100 - 6982850811 - 6949146337













Tιμοξένους 32 Ν. Κόσμος
τηλ.: 2109010060 - 

6944223943

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΤΗΣ AUDI SPORT ΚΑΙ QUATRO GmbH ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

www.audisport.gr

facebook:
AudiSport-VW Group

 ON LINE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ
 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ AFTER SALES ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ
 ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΠΕΙΡΑ
 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ - ΒΑΦΕΣ - AIR CONDITION - ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Καινούργια

ανταλλακτικά

ιμιτασιόν

Επιλεγμένα

μεταχειρισμένα

 ανταλλακτικά















Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 65-67, 177 78 ΤΑΥΡΟΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ)
email: crismexis@gmail.com – ΤΗΛ.: 210 3479268 - 210 3479236 – FAX: 210 3479144

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΕΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ SERVICE – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ - ΒΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – AIR CONDITION

H εμπειρία μας από τους αγώνες 
λειτουργεί σαν ασφαλιστική δικλίδα 

για άψογο και ασφαλές service του αυτοκινήτου σας




















