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ψηφιακό περιοδικό μοτοσυκλέτας

Κυκλοφορεί κάθε μήνα
Βρίσκεται ελεύθερα κάθε μέρα και ώρα 
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Tο 2009 μας άφησε χρόνους,
μα άφησε πίσω μια ανεπιθύμητη 

παγκόσμια ύφεση. Φαντάζομαι 
έχετε κουραστεί να ακούτε

γι’ αυτήν αλλά, βλέπετε, 
είναι εποχή οικονομικών 
αποτελεσμάτων και αυτά 

έχουν το ενδιαφέρον τους

Η τελευταία Buell 
βγαίνει από τη 

γραμμή παραγωγής 
του εργοστασίου
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>>Παγκοσμίως οι πωλήσεις μοτοσυκλετών 
εκτιμώνται περίπου 30% λιγότερες από 

το 2008. Κατ’ απόλυτη αναλογία, στην Ελλάδα η σύγκριση 
δίνει χονδρικά το ίδιο ποσοστό μείωσης, από 100,118 
δίκυκλα το ’08 σε 71,666 (σατανικό!) το ’09. Η κατανομή 
των ζημιών, ωστόσο, δεν είναι συμμετρική σε χώρες, 
ούτε σε εταιρείες. Ένα επιφανειακό ψάξιμο αποκαλύπτει 
πως κάποιοι κλαίνε με μαύρο δάκρυ και κάποιοι γελούν. 
Κερδισμένες είναι μάλλον οι Ευρωπαϊκές εταιρείες, μόνο 
και μόνο γιατί μετρούν λιγότερες απώλειες από τους 
άλλους –ακόμη. Η Triumph για παράδειγμα δηλώνει πως 
βελτίωσε τα μερίδια αγοράς της σε όλες τις χώρες και άνοιξε 

Έλεγχοςπροόδου
39 καινούργια καταστήματα σε όλον τον κόσμο. Το 675 
πάει πετώντας, ισχυρίζονται πως του ανήκει το 15% (!) των 
πωλήσεων Supersport στην πατρίδα τους, ενώ και η σειρά 
των Bonneville έχει σχεδόν διπλασιάσει τις πωλήσεις της. 
Ως αποτέλεσμα αυτού, στην Αγγλία η Triumph θριαμβεύει 
ανεβαίνοντας στο συνολικό μερίδιο αγοράς από το 9% στο 
13%! Σε μια αγορά που συρρικνώνεται αυτό γίνεται μόνο 
κόβοντας από την πίτα των άλλων.
Αντίστοιχα αυτάρεσκες ανακοινώσεις έκανε και η BMW, 
δηλώνοντας πως έχει υποστεί τις συνέπειες της κρίσης μεν, 
λιγότερο από τους άλλους δε και για τους Γερμανούς αυτή 
η επίδοση θεωρείται σπουδαία.



Στην άλλη άκρη του κόσμου, όμως, παίζεται ένα δράμα. 
Σύμφωνα με την JAMA (Japanese Automobile Manufacturers 
Association), οι τέσσερεις μεγάλοι έχουν μειώσει την παραγωγή 
τους από 50 ως 60% συγκριτικά με το 2008, ενώ οι συνολικές 
εξαγωγές μοτοσυκλετών τους έχουν μειωθεί κατά περίπου 55%. 
Αυτό δεν είναι ένα απολύτως νέο φρούτο, καθώς η Ιαπωνική 
παραγωγή έχει πάρει την κατιούσα εδώ και τουλάχιστον μια 
15ετία: το 1993 κατασκεύαζαν περίπου 3,000,000 δίκυκλα, 
ενώ το 2008 (προ κρίσης) 1,200,000. Αυτή η μακρόχρονη 
πτώση οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες:
Πρωτίστως στο ότι οι Ιάπωνες τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν 
ανοίξει γραμμές παραγωγής σε όλον τον κόσμο.
Δευτερευόντως στην αντίστοιχη επανάκαμψη των Ευρωπαίων 
κατασκευαστών στο ίδιο χρονικό διάστημα, μετά τις “μαύρες” 
γι’ αυτούς δεκαετίες του ’70 και κυρίως του ’80.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πάντως ένα πράγμα: Οι πωλήσεις 
από μόνες τους δε συνιστούν πανάκεια. Τους τελευταίους μήνες 
έχω διαβάσει φήμες πως εταιρείες όπως η ΚΤΜ και η Triumph 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, έχουν 
αναφερθεί ιστορίες με απλήρωτους εργάτες ή προμηθευτές –
δίχως να είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω.
Αυτό που πολύ απλά συμβαίνει είναι πως πίσω από τα 
νούμερα της αγοράς, οι εταιρείες αντιμετώπισαν το κλείσιμο 
της στρόφιγγας από τρομαγμένες τράπεζες και αυτό, σε μια 
οικονομία που επί δεκαετίες επεκτείνεται με δανεικά, έπιασε 
κάποιους εξ απήνης. Κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι δύο 
σημαντικοί παράγοντες: Η ικανότητα έγκαιρων προβλέψεων και 
οι τρέχουσες υποχρεώσεις σε προηγούμενα ανοίγματα.
Μη μου πείτε πως η Harley-Davidson δεν αποδείχθηκε 
απροετοίμαστη όταν λίγο πριν σκάσουν οι βόμβες ξόδευε 
εκατομμύρια στην MV Agusta, για να βρεθεί να την πουλά 
πριν καν προλάβει να στήσει ένα σχετικό δίκτυο πωλήσεων. Θα 
την έκλεινε την Buell άραγε αν είχε περισσότερο μετρητό στα 
ταμεία; Πού να ξέρουμε…
Οι Ιάπωνες και δη οι δύο μεγαλύτεροι είχαν ήδη ξανοιχτεί σε 
γραμμές παραγωγής σε όλα τα μήκη και πλάτη. Με τέτοιες 
υποχρεώσεις είδαμε τα αποτελέσματα: κλείσιμο του παλιότερου 
εργοστασίου αυτοκινήτων της Honda στις Η.Π.Α.,  λουκέτο 
στην κεντρική εγκατάσταση της Yamaha στην Ιταλία. Γι’ αυτό 
και πιστεύω πως, όταν γίνει, η επιστροφή στην “κανονικότητα 
του προ-2008” θα μας βρει με ένα νέο μοτοσυκλετιστικό 
παγκόσμιο χάρτη.

Υπό κλίμακα
Στην Ελληνική αγορά η κατάσταση είναι ενδεικτική της 
παγκόσμιας. Η Yamaha διατηρεί για δεύτερη χρονιά τα σκήπτρα 
με 14% ή στρογγυλές 10,000 μοτοσυκλέτες (14.3% και 
14,327 πέρυσι), ενώ η Honda ακολουθεί με 13.2% και 9,469 
πωλήσεις (13.5% και 13,559 πέρυσι). Αν κάνετε τις πράξεις θα 
καταλήξετε σε μια πτώση πολύ κοντά στο 30%. Δεν είναι για 
όλους το ίδιο όμως: Η Suzuki έχει κάνει μια βουτιά 41% στην 
Ελλάδα, ενώ η Kawasaki έχει χάσει μόνο 20% των πωλήσεών 
της.
Όπως λογικά θα περίμενε κανείς, οι σκουτεράδες πάνε πολύ 
καλύτερα. Η Piaggio υποχώρησε κατά περίπου 12%, μα αύξησε 
σημαντικά το μερίδιό της –μιλάμε μόνο για την εταιρεία, όχι το 
Όμιλο. Άλλες εταιρείες εξειδικευμένες στο σκούτερ, δε, έχουν 
αυτήν την εποχή πλατιά χαμόγελα. Πρώτη και καλύτερη η 
SYM που καβάλησε τη Suzuki στην πίτα της αγοράς περνώντας 

τέταρτη, πουλώντας και 1.5% περισσότερα τεμάχια από πέρυσι.
Χαμόγελα θα πρέπει να έχουν και στην Triumph, η οποία είναι 
η μοναδική αμιγώς μοτοσυκλετιστική εταιρεία με αύξηση στις 
πωλήσεις της φέτος, έστω και πολύ μικρή: 627 έναντι 599 
μοτοσυκλετών το 2008.
Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από συνολική πορεία της 
Ελληνικής αγοράς φέτος, πάντως, αυτό θα πρέπει είναι να 
είναι μια υποψία εξισορόπησης. Μελετώντας τις πωλήσεις 
ανά μήνα, το 2009 ξεκίνησε πιο χαμηλά από το 2008 μα ο 
μεγάλος πανικός έγινε το καλοκαίρι, όταν οι τηλεκαρχαρίες 
πάσχισαν να μας πείσουν πως ετοιμαζόμαστε για τις τελευταίες 
διακοπές της ζωής μας. Έτσι από το καλοκαίρι σημειώνεται μια 
κάθετη πτώση, φτάνοντας τον Ιούλιο να πωλούνται 10,750 
μοτοσυκλέτες αντί για τις 16,086 του αντίστοιχου περσινού 
μήνα. Η αγορά παρέμεινε γονατισμένη στους επόμενους μήνες 
και το πρώτο σημάδι φρεναρίσματος της κατρακύλας γράφτηκε 
τον Νοέμβριο, ενώ ο Δεκέμβριος έκλεισε με λίγο αυξημένες 
πωλήσεις από τον περσινό. Σίγουρα δεν έχουμε ακόμη ένα 
λόγο να πανηγυρίζουμε, πάντως έχουμε αν μη τι άλλο ένα 
θετικό σημάδι, κάτι είναι κι αυτό.

Έχουμε και τεύχος –επιτέλους!
Στεγνή εποχή αυτή για τα περιοδικά, οι περισσότερες δοκιμές 
που θέλαμε έγιναν μέσα στο ’09, τα μοντέλα του ’10 είναι 
ακόμη καθ’ οδόν. Έχουμε έναν άσσο στο μανίκι για τον άλλο 
μήνα πάντως, χαρτί δυνατό. Στο μεταξύ έχουμε μια καλή 
ευκαιρία να αφιερώσουμε ένα εξώφυλλο στον “αγώνα των 
αγώνων”, το Dakar που κάθε χρόνο κάνει το ποδαρικό της 
μοτοσυκλέτας. Ο Cyril Despres παίρνει τον τρίτο του αγώνα, για 
την Ελλάδα αντίστροφα, η απουσία Ελληνικής συμμετοχής είναι 
μια απώλεια. Μας τα έλεγε ο Βασίλης Ορφανός στη συνέντευξή 
του στο τεύχος 12 (Απρίλιος 2009).
Οι δοκιμές της ενότητας First Rides καλύπτουν μοτοσυκλέτες 
από διάφορες κατηγορίες, έτσι για να παίρνουμε ιδέες και να 
καταστρώνουμε τα πλάνα μας: ξεχάστε το κρύο, η άνοιξη είναι 
πολύ κοντά, το Πάσχα νωρίς, να έχουμε ψωνίσει και στρώσει 
εγκαίρως! Επιπλέον, μιας και ο Παπαπαναγής αρέσκεται στο 
εντούρο, καιρός είναι να αρχίσουμε μια σταθερή σχέση με το 
χώμα που ως τώρα είχαμε παραμελήσει, νέο Gas Gas 250 με 
τετράχρονο μοτέρ Yamaha.
Στα αγωνιστικά η κίνηση χρονιάρες μέρες και με τα 
πρωταθλήματα σε υποχρεωτικές διακοπές ήταν αναμενόμενα 
υποτονική, ωστόσο η επικαιρότητα συνέχισε να τρέχει καθώς 
όλοι ετοιμάζονται πυρετωδώς για τη νέα σεζόν. Η σημαντικότερη 
είδηση βγαίνει από τη διαδικασία σε εξέλιξη που ονομάζεται 
“χιλιάρια MotoGP από το 2012” και η οποία είναι πλέον η 
επίσημη ενασχόληση των διοργανωτών και κατασκευαστών.
Πέραν αυτών, δείτε ένα μικρό φωτογραφικό αφιέρωμα στο 
παρτάκι που στήσαμε παρέα με την ομάδα του Trackbike.gr, 
καθώς και έναν οδηγό κατασπατάλησης χρήματος για το 2010 
με μερικές ονειρεμένες προτάσεις για δραστηριότητες που 
πολλοί ονειρεύονται να κάνουν μα λίγοι θα έχουν τη χαρά να 
πραγματοποιήσουν.
Πάνω απ’ όλα όμως ας ευχηθούμε να έχουμε μια χρονιά υγιή 
και ασφαλή και όλα τα υπόλοιπα έρχονται!
Καλή μας ανάγνωση.

(Τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής αγοράς προέρχονται από 
τον Σ.Ε.Α.Α., www.seaa.gr)<<

editorialeditorial
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Οι Χριστουγεννιάτικες 
ζέστες έφεραν ξηρασία 
και στις παρουσιάσεις 

νέων μοντέλων, 
με τα κουφά και 

παράξενα να έχουν το 
μερίδιο του λέοντος 
στις αρχές του 2010.





>>
Δ

ε 
χρ

ει
άζ

ετ
αι

 ν
α 

πε
ρν

άε
ι έ

να
ς 

μή
να

ς 
γι

α 
εν

ημ
έρ

ω
ση

 μ
ε 

άπ
οψ

η.
.. 

Π
άρ

τε
 τη

ν 
κα

θη
με

ρι
νή

 σ
ας

 δ
όσ

η 
στ

ο 
ht

tp
://

bl
og

.e
bi

ke
.g

r
b
lo

g
.e

b
ik

e.
g
r

Η Motorcycle Design Association ανακοίνωσε το νικητή του ετήσιου βραβείου σχεδιασμού, μόνο που 
στην περίπτωση μας δεν είναι ένας, αλλά… τρεις.
Ο λόγος για τα τρία πρωτότυπα της Moto Guzzi που παρουσιάστηκαν στην EICMA της Ιταλίας, τις V12X, V12 Strada 
και V12 Le Mans, παιδιά μιας σχεδιαστικής ομάδας υπό τον Pierre Terblanche. Παράλληλα, έγινε ειδική μνεία στις 
ΒΜW S1000RR και Concept 6 (που είδαμε στο προηγούμενο τεύχος) καθώς και στα Aprilia RSV4 και ΚΤΜ 125.
Η MDA συστήθηκε το 2001 από τον Glynn Kerr και τον Francois-Marie Dumas, οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι ο 
τομέας της μοτοσυκλέτας ήταν ο μόνος που δεν είχε κάποιο θεσμό που να επιβλέπει και να επιβραβεύει τη σχεδίαση 
των μοτοσυκλετών, μιας κατηγορίας από τις δυσκολότερες όλου του βιομηχανικού σχεδιασμού. Από τότε, η MDA 
έχει μεγαλώσει αισθητά, έχοντας πάνω από 150 μέλη, με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους σχεδιαστές 
όλων των εθνικοτήτων και τους κατασκευαστές, βοηθώντας ταυτόχρονα την προώθηση της δουλειάς των σπουδα-
στών μοτοσυκλετιστικού design.

Τριπλό βραβείο
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Αλκοόλ και οδήγηση δεν συνδυάζονται. 
Το ξέρουμε και το ακούμε κάθε χρόνο, αλλά είναι μια από τις ελάχιστες φορές που έχουμε πετύχει μια τόσο δημιουρ-
γική διαφήμιση για το αντικείμενο, που να χτυπάει ακριβώς στο στόχο της χωρίς ανάγκη για γραφικές αναπαραστά-
σεις, ενώ ως κερασάκι στην τούρτα αφορά κυρίως τους μοτοσυκλετιστές.
Με τίτλο “το αλκοόλ είναι πιο δυνατό απ’ όσο νομίζεις”, ήρωα ένα VFR 750 του ’90 που κάπου στην πορεία έγινε 
streetfighter και λίγη δουλειά στο Photoshop, κερδίζει τα εύσημα για την πιο έξυπνη, μη κερδοσκοπική διαφήμιση 
που είδαμε το 2009.
Πηγή, η Salvador Assocciation, (http://www.associacaosalvador.com/), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τα 
δικαιώματα των ανθρώπων με κινητικές δυσλειτουργίες.

Μπρατσωμένο αλκοόλ

επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

mailto:mk@ebike.gr
http://www.associacaosalvador.com/
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Kawasaki ZX-10R 2011
Όπως μπορείτε να υποψιαστείτε από το 
φόντο της φωτογραφίας, δεν πρόκειται 
για μια πρώιμη παρουσίαση του νέου 
κορυφαίου μοντέλου του Akashi, αλλά 
για μια σχεδιαστική μελέτη του Jérôme 
Vannesson της MotoRevue.
Ο Γάλλος σχεδιαστής έχει ενσωματώσει σχεδι-
αστικά στοιχεία από το νέο Ζ1000 και τις αγω-
νιστικές μοτοσυκλέτες της Ιαπωνικής εταιρείας, 
ενώ προσεκτικότερη παρατήρηση θα δείξει 
“δανεισμένες” ιδέες τόσο από το KTM RC8 
στην ουρά, όσο και το ΖΧ-14 στους πλευρι-
κούς αεραγωγούς του φαίρινγκ. Το συνολικό 
αποτέλεσμα είναι σίγουρα ομοιογενές και κα-
θόλου εκτός πραγματικότητας, ανοίγοντάς μας 
την όρεξη για την επόμενη γενιά του μοντέλου 
που ήδη φιγουράρει 1ο ανάμεσα στις Ιαπω-
νικές Supersport, εν αναμονή του S1000RR. 
Kawasaki ακούει;

Κλείνει η Dainese
Εντάξει, μην πανικοβάλεστε, δεν κλείνει όλη η εταιρεία, restructuring κάνουν. Ο Ιταλικός κολοσσός ρουχι-
σμού μοτοσυκλετών και ski αποφάσισε να κλείσει τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της Ιταλίας που 
βρισκόταν στη Molvena, απολύοντας 80 από τους 250 υπαλλήλους της εγκατάστασης.
Το τμήμα R&D της εταιρείας θα παραμείνει στη Molvena, συνεχίζοντας την εξέλιξη των δερμάτινων D-Air που αναμέ-
νεται να αρχίσουν να διατίθενται κατά το τέλος του 2010, καθώς και ένα μικρό εργατικό δυναμικό που θα συνεχίσει να 
κατασκευάζει τα κορυφαία δερμάτινα της Dainese για τους αναβάτες των MotoGP και τους λοιπούς αγωνιζόμενους.
Η κίνηση έρχεται λόγω της πτώσης πωλήσεων που έφερε η κρίση, καθώς οι προηγούμενες κινήσεις που είχαν γίνει 
για τη διασφάλιση των υπαλλήλων (απορρόφηση των απωλειών από τα έσοδα και σε συνέχεια από το ασφαλιστικό 
ταμείο των εργαζομένων σε συμφωνία με το σωματείο τους) δεν στάθηκαν αρκετές για να κρατήσουν την υπάρχουσα 
δομή του εργοστασίου.
Η Dainese δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει σεμινάρια για τις νέες θέσεις των υπαλλήλων της, ενώ πλέον όλη η “πολι-
τική” παραγωγή της εταιρείας θα γίνεται από τα δύο εργοστάσια που διατηρεί στην Τυνησία, που ανέλαβαν την παρα-
γωγή που παλαιότερα δινόταν σε τρίτους κατασκευαστές.
Καμία δήλωση περί αλλαγών δεν έχει γίνει για τις AGV και Mavet, που τελούν υπό την ιδιοκτησία της Dainese. 
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Τα υβριδικά καλά κρατούν στο χώρο του αυτοκινήτου, αλλά φαίνεται ότι το επόμενο βήμα στο χώρο της μο-
τοσυκλέτας έρχεται από τη λιγότερο πιθανή μεριά.
Η Lawless Industries σε συνεργασία με την Orange County Choppers, σχεδίασαν ένα σύστημα μετάδοσης που επιτρέπει 
στον αναβάτη να επιλέξει ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης, ή σε καθαρά ηλεκτρική λειτουργία, ή σε συνδυασμό 
των δύο. Και τοποθέτησαν αυτό το πρωτοποριακό σύστημα σε Chopper. Μα πού αλλού; Η μοτοσυκλέτα επίδειξης που 
κατασκεύασαν, παρά την κλασσική τσοπεράδικη αισθητική και τα απαραίτητα τετραγωνικά νίκελ, διαθέτει οθόνη αφής για 
την επιλογή ανάμεσα στους κινητήρες και κάμερες εμπρός και πίσω. Όχι, ούτε εμείς καταλαβαίνουμε τι χρησιμότητα έχει η 
πρόσθια κάμερα, αλλά δεν είμαστε και Αμερικάνοι.
Εφοδιασμένο με τον απαραίτητο αερόψυκτο V2 και δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν από 50 ίππους έκαστος, το ανώ-
νυμο ακόμα πρωτότυπο αποδίδει 200 ίππους σε συνδυασμένη λειτουργία, ενώ ένας μόλις ηλεκτροκινητήρας αρκεί για να 
κινήσει την αγνώστου βάρους μοτοσυκλέτα στα 100 km/h. Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει, πού αλλού, στην τηλεοπτική 
εκπομπή “American Chopper”.

Πορτοκαλί επανάσταση;
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Ποιός είπε ότι χρειάζεσαι snowmobile για μηχανοκίνητη διασκέδαση στο χιόνι; Η Slidescooters παρουσίασε το 
πατενταρισμένο σύστημα SKS System, το οποίο παρά την ιδιοφυή σύλληψη και το φαντασμαγορικό όνομα, 
είναι εξαιρετικά, έως εξωφρενικά απλό. 
Ένας πίσω τροχός με φουσκωτό, τακουνάτο ελαστικό και μια πλατφόρμα αλά snowboard που παίρνει τη θέση του εμπρός 
τροχού είναι το σύνολο των περιεχομένων του κιτ, που αναλαμβάνει να μετατρέψει το αρχαίο σκουτεράκι σας σε μια πηγή 
ατελείωτων ωρών φτηνής και αναλογικά ασφαλούς απόλαυσης στο χιόνι.
Η εταιρεία διαθέτει έτοιμα κιτ για πληθώρα σκούτερ, παλαιών και καινούργιων, με ένα κοινό παρανομαστή: Κυβισμό από 
50 έως 150 κυβικά (με τη μοναδική και περίεργη εξαίρεση του Keeway Matrix 250), γιατί δε χρειάζεται περισσότερη ισχύς 
για να διασκεδάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, πεταχτείτε μια βόλτα από το http://www.slidescooters.com.

Το σκούτερ του χιονιού
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Σύμφωνα με τις απανταχού παρούσες φήμες, 
η κυβέρνηση της Ιταλίας λέγεται πως σε πεί-
σμα του οικολογικού πανικού που έχει κυρι-
εύσει τον πλανήτη, σκέπτεται να ανεβάσει το 
όριο ταχύτητας στις Autostrade, από τα 130 
km/h που είναι σήμερα στα 150 km/h, θυμί-
ζοντας τις εποχές που υπήρχαν τμήματα άνευ 
ορίων. 
Όπως είναι φυσικό, ο Claudio Castiglioni έσπευσε 
σε σχετική συνέντευξη που έδωσε στο Motociclismo 
να ανακοινώσει την επίσημη υποστήριξή του στην 
άνοδο των ορίων, κατεβάζοντας φυσικά και σχετι-
κή αντιπρόταση για αύξηση στα 180 km/h, καθώς 
“οι σύγχρονες μοτοσυκλέτες μπορούν να κινού-
νται σε αυτές τις ταχύτητες με απόλυτη ασφάλεια, 
ενώ οι αναβάτες θα μπορούν να συγκεντρωθούν 
στην οδήγηση και όχι στο ταχύμετρο φοβούμενοι 
κάποιο αυστηρό πρόστιμο.” Πες τα χρυστόστομε! 
Ταυτόχρονα και πολύ σωστά, τόνισε την ανάγκη 
για τήρηση των ορίων σε κατοικημένες περιοχές. 
Και εμείς παραμένουμε να αναρωτιόμαστε αν οι 
πινακίδες που λένε 120 εννοούν 130 ή όχι…

Η Yamaha συνεχίζει να παίζει κρυφτούλι με το Super Tenere, προσπαθώντας και σε μεγάλο βαθμό καταφέρνο-
ντας να κερδίζει ποσοστά δημοσιότητας χωρίς ουσιαστικά να έχει δείξει τίποτα ακόμα. 
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που ανέβασε στο διαδίκτυο, το Super Tenere όταν με το καλό παρουσιαστεί, θα κι-
νείται από ένα δικύλινδρο εν σειρά αγνώστου αλλά μεγάλου κυβισμού, με “στρόφαλο 270ο όπως το TDM που θα αποδίδει 
ως τώρα αξεπέραστα επίπεδα ισχύος, ροπής και πρόσφυσης.” Μάλιστα.
Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο γκάζι (YCC-T) και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης θα φροντίζουν ώστε αυτή η ισχύς να περνάει 
στο δρόμο όπως πρέπει και όχι υποχρεωτικά όπως θέλει ο αναβάτης, ενώ το ABS και τα συνδυασμένα φρένα θα φροντίζουν 
να επιβραδύνει αντίστοιχα καλά.
Με τις απαραίτητες σπόντες κατά τη μεριά της BMW, “no need to take the long way round”, η Yamaha δεν κρύβει το στόχο 
της, αλλά από την άλλη δεν ξέρουμε κατά πόσο κερδίζει το ενδιαφέρον του κοινού ή τους ξενερώνει με το σταγονόμετρο.

Ανοίξτε το γκάζι!

Yamaha Super Tenere
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Έχοντας ήδη στο ενεργητικό τους το πρώτο backflip με H-D, οι παλαβοί του Quick Fix H-D εξ Αυστραλίας 
φυσικά, αποφάσισαν να σπάσουν, έστω και ανεπίσημα το ρεκόρ για το μεγαλύτερο άλμα με Harley, χρησιμο-
ποιώντας μια φυσικά μετασκευασμένη XR1200. 
Με την ειδική ενδυμασία προστασίας που χρησιμοποιούν down under, βλέπε κοντομάνικο, η XR πήδηξε τρομακτικά εύ-
κολα τα 48 μέτρα, τόσο που αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι πιο… εντυπωσιακό: Τη σφαίρα του θανάτου, αυτή τη φορά 
με μια ταπεινή Sportster. Εμείς ακόμα τρέμουμε, αλλά για την περίπτωση που δεν έχετε ακριβώς την εικόνα στο μυαλό 
σας, δείτε το άλμα και την προετοιμασία στο http://www.youtube.com/watch?v=9ZE2ICQ_gRw και την τρομακτική βόλτα 
εντός της σφαίρας στο http://www.youtube.com/watch?v=78VNLwFXX0k, φυσικά αμφότερα διαθέσιμα και σε… HD. 

Πετάνε οι Harley; Πετάνε…
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Για όσους αρέσκονται στα κλασσικά, 
που απ’ ότι φαίνεται δεν είναι και λίγοι, 
η Triumph παρουσίασε ένα σπεσιαλά-
κι κανονικής παραγωγής βασισμένη στη 
Thruxton, ονομαζόμενο, τι άλλο, S.E.
Οι αλλαγές είναι μόνο αισθητικές, με κόκκινο 
πλαίσιο συνδυασμένο με λευκή γραμμή και 
την απαραίτητη κόκκινη λωρίδα να διατρέχει τη 
στάνταρ πλέον μάσκα, το ρεζερβουάρ και το 
κάλυμμα της σέλας. Ο δικύλινδρος κινητήρας 
παραμένει άνευ αλλαγών, αποδίδοντας 68 ίπ-
πους και αρκετή ροπή για ξέγνοιαστη οδήγηση, 
ενώ η μαύρη πλέον βαφή του τονίζει τον Café 
Racer χαρακτήρα της έκδοσης S.E.
Στη χώρα μας αναμένεται τον Ιούνιο, έναντι 
10,990€. 

Triumph Thruxton S.E.

Ακούγεται σαν ανέκδοτο, αλλά ένα πανευρωπαϊκό στά-
νταρ κατασκευής που για πρώτη φορά θα λαμβάνει υπ’ 
όψη του την ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών μπορεί να 
ενεργοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι που έρχεται, σύμφωνα 
με τη FEMA.
Χάρη στις εικοσαετείς πιέσεις της ομοσπονδίας, που κατάφεραν 
να έρθουν σε συνάντηση με τους τεχνικούς της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Τυποποίησης (CEN) τον Νοέμβριο του 2009, ετοιμάζεται 
ένα νέο πρότυπο για την κατασκευή, που πλέον πέρα από τις 
δοκιμές πρόσκρουσης με αυτοκίνητα θα κλείνει το μάτι και στους 
μοτοσυκλετιστές. Πιθανές λύσεις περιλαμβάνουν μια δεύτερη 
μπάρα που θα διατρέχει το κάτω τμήμα της μπαριέρας, ώστε να 
μην υπάρχει ο κίνδυνος πρόσκρουσης με τις κάθετες βάσεις στή-
ριξης, ενώ εξετάζονται και πιο αποδοτικές αλλά και φυσικά ακρι-
βές λύσεις με τμήματα απορρόφησης ενέργειας.
Η πρόταση θα χρειαστεί να περάσει από άλλο ένα στάδιο έγκρι-
σης, ώστε να μπορεί να γίνει αποδεκτό από το ετήσιο συνέδριο 
της CEN που θα γίνει τον Ιούνιο στην Πράγα. Για να δούμε…

Ασφαλείς μπαριέρες;

Άλλο ένα σαλόνι μοτοσυκλέτας ακυρώ-
θηκε, αλλά αυτή τη φορά λόγω καιρού 
και όχι ύφεσης. Οι παρατεταμένες κακο-
καιρίες και χιονοπτώσεις στη Μεγάλη Βρε-
τανία ανάγκασαν τους διοργανωτές του 
Manchester Motorcycle Show να κατε-
βάσουν διακόπτες, για την ασφάλεια των 
επισκεπτών. Και κάπου στα ψιλά γράμματα 
λέει πως ήταν αποκλεισμένοι και οι εκθέτες 
από το χιόνι…

Ο πρώην κιθαρίστας των Guns ‘N’ Roses, 
Gilby Clarke έσπασε το πόδι του σε τρία ση-
μεία όταν είχε ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα 
του στο Los Angeles, παραμένοντας για λίγο 
αβοήθητος όταν ο οδηγός που τον χτύπη-
σε έκανε φτερά, εγκαταλείποντας το χώρο 
του ατυχήματος. Για δες που δε συμβαίνουν 
μόνο στους κοινούς θνητούς αυτά… 

Σε μια περίοδο που τα λουκέτα πέφτουν 
το ένα μετά το άλλο, η Zero Motorcycles 
κατάφερε να πάρει νέα επιχορήγηση, της 
τάξης των 5.5 εκατομμυρίων δολαρίων 
παρακαλώ, ανεβάζοντας το κασέ της στα 
10.5 εκατομμύρια. Η επιθετική πολιτική 
και η συνεχής εξάπλωση εκτός Αμερικής 
σίγουρα έπαιξαν το ρόλο τους. Ακούν οι 
υπόλοιποι;

Οι αρχές της Νιγηρίας κατέσχεσαν ούτε λίγο 
ούτε πολύ, 21,300 μοτοσυκλέτες μέσα στο 
2009, επειδή οι αναβάτες τους δε φορού-
σαν κράνος, ενώ ταυτόχρονα κατασχέθηκαν 
άλλα 3,500 κράνη που δεν πληρούσαν τις 
προδιαγραφές. Ταυτόχρονα, διοργάνωσαν 
μια σειρά εκδηλώσεων την περίοδο των 
Χριστουγέννων, για ενημέρωση προς τα 
θέματα ασφαλείας. Τριτοκοσμικοί σου λένε 
μετά…
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Ρίχνουμε τον 
Παπαπά στη λάσπη 

αλλά περιέργως 
γουστάρει, 

ψαχνόμαστε
 με διπλές 

χαρτογραφήσεις 
σε σκούτερ και

 φυσικά έχουμε 
δικύλινδρα!
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Gas Gas EC 250F
first ride κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: Σάββας Κουρίδης
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Γεννήθηκε στην Ισπανία. Ο πατέρας του βέρος Καταλανός, αποπλάνησε μια 
γιαπωνεζούλα τουρίστρια. O καρπός του έρωτά τους έχει όψη που προδίδει άμεσα 

το Ισπανικό του γονίδιο, αλλά η καρδία του χτυπά ζωηρά σε ιαπωνικό ρυθμό

ΜιγάςO

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: Σάββας Κουρίδης
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Gas Gas EC 250F
first ride
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>>Με τέτοιο πρόλογο θα μπορούσε 
να ξεκινάει μια δακρύβρεχτη ιστορία 

άρλεκιν. Στη περίπτωση μας όμως αφορά στη γέννηση του 
Gas Gas EC 250F, το πρώτο τετράχρονο enduro 250 της Gas 
Gas. Αφού η μικρή τετράχρονη κατηγορία γίνεται όλο και πιο 
δημοφιλής, οι Ισπανοί θέλησαν να έχουν και αυτοί το δικό 
τους εκπρόσωπο.
Προχωρώντας το project έκαναν μια έξυπνη κίνηση και αντί 
να σχεδιάσουν έναν δικό τους κινητήρα, στράφηκαν στην 
πάντα πρόθυμη για δανεισμό Yamaha. Πήραν λοιπόν το 
πενταβάλβιδο μοτέρ που κινεί το WR και το τοποθέτησαν 
στο ήδη καταξιωμένο πακέτο πλαισίου/αναρτήσεων. Το 
αποτέλεσμα έπεσε στα χέρια μας λίγες μέρες πριν φύγει το 
2009 και οι τελευταίες εντουράδες της χρονιάς αποκάλυψαν 
το χαρακτήρα του νέου Gas Gas.      

Δυνατό γονίδιο…
...το ισπανικό, κέρδισε κατά κράτος το γιαπωνέζικο 
χαρίζοντας στο μιγά μας χαρακτηριστική εμφάνιση εξ’ 
ιβηρικής χερσονήσου. Κλασικό Gas Gas με έντονες ποιοτικές 
αντιθέσεις στη κατάμαυρη σιλουέτα του. Θαυμάζεις τις 
θηριώδεις πλάκες του πιρουνιού και τα μαύρης επίστρωσης 
48άρια καλάμια του, το βαμμένο μαύρο, αλουμινένιο ψαλίδι 
και το κόκκινο, ανοδιωμένο δοχείο αζώτου στο αμορτισέρ. 
Αμέσως μετά όμως ξενερώνεις με το κακής χύτευσης 
πλαστικό ρεζερβουάρ που χαλά την εικόνα. Τόσο το υλικό 
του όσο και το σχήμα του, που προεξέχει άτσαλα πάνω από 
τη σέλα στο μπροστινό του κομμάτι, δεν αρμόζουν σε μια 
μοτοσυκλέτα του 2010.  Η αλουμινένια εξάτμιση “χάνει” 
οπτικά αφού δείχνει ατσάλινη χάρη στο βούρτσισμα. Είναι 
πολύ κλειστή και κόβει την απόδοση ψηλά, αλλά διατίθεται 
και ένα πιο ανοιχτό τελικό, ελαφρύτερο, μαύρο και σαφώς 
πιο όμορφο. Το απόλυτο μαύρο “σπάει” από ελάχιστες 
πινελιές κόκκινου. Είναι ευχάριστο στα αυτοκόλλητα και 
τα στεφάνια της Saxess (που τα πρωτοείδαμε στο BMW G 
45OX) αλλά χαρίζει μια ιδιαίτερη αισθητική στα κέντρα των 
τροχών τα οποία παραπέμπουν στα enduro των ‘80s. Αρκετά 
όμως το χαζέψαμε αραχτό στο σταντ, ας ξεκινήσουμε την 
εντουράδα μας. 

Είναι σκληρή η ζωή…
…του εντουρά, κυρίως όμως είναι σκληρές οι σέλες 
που κάθεται. Το Gas Gas δεν ξεφεύγει από τον κανόνα 
υπερβάλλοντας λίγο παραπάνω συγκριτικά με αυτή ενός 
ΚΤΜ. Ωστόσο είναι στενή όπως και το ρεζερβουάρ που 
δεν ανοίγει τα πόδια και επιτρέπει να μετακινηθείς εύκολα 
μπροστά- πίσω. Το κουμπί run/off δίνει ρεύμα στα πλήρως 
ψηφιακά όργανα. Με στροφόμετρο που δεν δούλεψε , κοντέρ 
που παρέδωσε στην πορεία και άφθονες ενδείξεις όπως 
ρολόι, χρονόμετρο, μερικό χιλιομετρητή και θερμόμετρο, 
η παράδοση των ευρωπαϊκών hi-tech οργάνων που δεν 



Τα φρένα προέρχονται εξολοκλήρου από τη Nissin. Δαγκάνες και 
τρόμπες είναι όμοιες με εκείνα που συναντάμε στο Yamaha. Ο εμπρός 
δίσκος όμως είναι 15mm μεγαλύτερος ενώ ο πίσω 25mm μικρότερος. 

Αντίστοιχη είναι και η απόδοσή τους με προοδευτικό αρχικό δάγκωμα 
αλλά επαρκή δύναμη αν πιεστεί η μανέτα

" "
Η αίσθηση που αφήνει η 

οδήγηση του EC 250F μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως “στημένη

γιαπωνεζιά”

Gas Gas EC 250F
first ride

http://www.ebike.gr/gallery/album21/images/ebike21-2.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album21/images/ebike21-10.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album21/images/ebike21-9.jpg


δουλεύουν συνεχίζεται. Ας είναι, θα κάνουμε τη βόλτα και 
χωρίς μερικό χιλιομετρητή.

Τι έλειπε από την Gas Gas;
Για να ολοκληρωθεί η γκάμα της Gas Gas χρειαζόταν ένα φιλικό 
τετράχρονο 250. Η πρόταση ήρθε για το 2010 και η μίζα του 
EC φέρνει σε λειτουργία τον κατάλληλο κινητήρα, γεμίζοντας 
το χώρο με χαρακτηριστικά υγιή ηχητική κάλυψη. Η εκκίνηση 
και η λειτουργία του φανερώνουν τα ιαπωνικά γονίδια του 
μιγά μας. Χωρίς μηχανικούς θορύβους, κραδασμούς και με 
αεράτο ανέβασμα στροφών κλείνεις τα μάτια και νομίζεις 
ότι καβαλάς WR. Δεν έχουμε τίποτα καινούριο να πούμε 
για το πενταβάλβιδο σύνολο που συνεχίζει να είναι στην 
πρώτη γραμμή μετά από δέκα χρόνια παρουσίας. Το 2007 
σταμάτησε να αποθηκεύει το λάδι στο πλαίσιο και απέκτησε 
ενσωματωμένο δοχείο λαδιού μέσα στα κάρτερ. Έγινε έτσι 
ιδανικός για δανεισμό αφού πλέον ταιριάζει σε κάθε είδους 
πλαίσιο. Η δύναμη και η ροπή του μπορούν εύκολα να 
σταθούν απέναντι στον ανταγωνισμό αρκεί να ελευθερωθεί 
από την αυστηρή νομοθεσία ρύπων και θορύβου. Μπορεί 
να πλησιάσει αρκετά κοντά στην απόδοση των ΥΖ με σωστή 

Το ανοδιωμένο δοχείο αζώτου στο αμορτισέρ 
της Sachs και η CNC πλάκα του μπροστινού 
με τις τρεις βίδες είναι μερικά από τα σημεία 
που χαρίζουν στο EC 250F ευρωπαϊκό αέρα 
ποιότητας
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ρύθμιση, εκκεντροφόρους και μια ελεύθερη εξάτμιση. 
Η αξιοπιστία του είναι αποδεδειγμένη οπότε μιλάμε για 
ένα ολοκληρωμένο πακέτο στην κατηγορία και σίγουρα η 
επιλογή των Ισπανών δεν έγινε καθόλου τυχαία. Στη στάνταρ 
μορφή του είναι φιμωμένος, στερώντας τη κορύφωση στην 
απόδοση όσο ανεβαίνουν οι στροφές. Χαμηλά ωστόσο 
είναι ροπάτος και βοήθησε το σκαρφάλωμα στα δύσκολα 
μονοπάτια.

Καλοστημένο WR
Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί το EC 250F παραμένοντας 
εξίσου εύκολο και φιλικό. Ακόμα και με ενασχόληση - 
προπόνηση “όποτε μου καπνίσει”, επιτρέπει να ανεβαίνεις 
στη σέλα του και να οδηγείς σβέλτα. Τη περισσότερη δουλειά 
προς τη φιλικότητα έκανε ο κινητήρας της Yamaha. Ήταν 
αυτό που έλειπε από το πακέτο πλαισίου/αναρτήσεων της 
Ισπανικής φίρμας για να αναδειχθεί ο φιλικός αλλά με καλή 
πληροφόρηση χαρακτήρας του.
Η εντυπωσιακή εμφάνιση του μπροστινού συνοδεύεται από 
εξίσου καλή λειτουργία. Ενδοτικά ελατήρια απορροφούν 
ανωμαλίες ενώ ικανές αποσβέσεις κρατούν τον τροχό στο 
έδαφος και πληροφορούν τον αναβάτη σαφέστερα από 
τον ιαπωνικό συγγενή. Πίσω, το αμορτισέρ της Sachs έχανε 

Χωρίς εσωτερικές αλλαγές μετακόμισε ο κινητήρας του WR, 
ενώ εξωτερικά άλλαξαν μόνο τα καπάκια που τώρα γράφουν 
Gas Gas. Η ντίζα του συμπλέκτη έχει δώσει τη θέση της στο 

μεταλλικό σωληνάκι και τη τρόμπα της AJP, η οποία όμως και 
πάλι κινεί ντίζα στο τελικό κομμάτι. Η λειτουργία του άριστη, 

είναι ιδιαίτερα ελαφρύς στη μανέτα, προοδευτικός και ανθε-
κτικός στα δύσκολα κομμάτια
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"
"

κάνει και για τον 
ορκισμένο Ευρωπαίο, 

ο οποίος είναι ευκαιρία 
να μάθει ότι με 250cc τα 

δύσκολα μπορούν 
να γίνουν

εύκολα



Το ψηφιακό οργανάκι διαθέτει πλήρεις ενδείξεις αλλά δυστυχώς 
συνεχίζει την παράδοση που τα θέλει να χαλάνε σύντομα, στερώντας 

τις πληροφορίες από τον αναβάτη

αρκετό μέρος της διαδρομής του κάτω από τα 85 κιλά μου 
θυμίζοντας το Kayaba του WR. Λίγο σφιχτότερο σετάρισμα θα 
ταιριάξει καλύτερα σε καλοταϊσμένους αναβάτες, φορτίζοντας 
πιο έντονα το μπροστινό τροχό.
Με το “μαμά” στήσιμο, το πάτημα του μικρού Gas Gas είναι 
ανάλαφρο, πλησιάζοντας περισσότερο την ιαπωνική λογική 
περί στησίματος. Μεταδίδει όμως σαφέστερα τις πληροφορίες 
από τους τροχούς, χωρίς να γίνεται τόσο κουραστικό και 
απαιτητικό για τον αναβάτη όσο οι Ευρωπαίοι αντίπαλοι του. 
Απαιτεί λιγότερη προσπάθεια για να πάει γρήγορα αλλά 
οι ζωηρές αντιδράσεις του συνόλου κάνουν πιο έντονο 
το αποτέλεσμα ενός λάθους. Εδώ έρχονται οι σωστές 
αναρτήσεις να αντισταθμίσουν τη σπιρτάδα του πλαισίου και 
της γεωμετρίας του, δημιουργώντας τελικά ένα Ευρωπαϊκό 
πακέτο με Ιαπωνική φιλικότητα. Αξίζει να πούμε δε ότι παρά 
την ευελιξία του δεν κούνησε ούτε κοντά στη τελική του. 
Μπορεί να μεταδίδει κάπως θαμπά τις πληροφορίες από τους 
τροχούς αλλά αν δεν σε λένε Salminen δεν έγινε και κάτι. 
Είναι τόσο φιλικό που σύντομα αρχίζεις να το “ρίχνεις” βίαια 
στην είσοδο της στροφής. Σημαδεύει χωρίς προσπάθεια το 
εσωτερικό, ακολουθεί άνετα τα σφιχτά μπερμ και, αν χρειαστεί, 
η όποια διόρθωση γραμμής γίνεται αεράτα. Αυτή η ευκολία 
στην αλλαγή κατεύθυνσης βοηθά ιδιαίτερα τον αναβάτη να 
οδηγήσει γρήγορα σε άγνωστες εντουροδιαδρομές.
Η αίσθηση που αφήνει η οδήγηση του EC 250F μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως “στημένη γιαπωνεζιά”. Μια ενδιάμεση 
λύση μεταξύ Yamaha και KTM - Husky.

Ισορροπώντας  τη ζυγαριά
Το Gas Gas EC 250F έρχεται να μοιράσει το βάρος ανάμεσα 
σε ευρωπαϊκή και ιαπωνική σχολή, ικανοποιώντας όσους 
αναζητούν  ένα συνδυασμό των δύο φιλοσοφιών. Όσους 
διχάζονται ανάμεσα στο pro στήσιμο, με την άμεση 
πληροφόρηση και σαφήνεια των Ευρωπαίων και τη 
χομπίστικη φιλικότητα εξ’ ανατολής. Σε αντίθεση με τα 
προηγούμενα Gas Gas, αυτό το δυόμιση μπορείς να το 
προτείνεις ως εναλλακτική στο φίλο σου που θέλει WR. 
Ταυτόχρονα κάνει και για τον ορκισμένο Ευρωπαίο, ο οποίος 
είναι ευκαιρία να μάθει ότι με 250cc τα δύσκολα μπορούν να 
γίνουν εύκολα.
Ο κινητήρας της Yamaha άνοιξε το δρόμο γι’ αυτό το 
συνδυασμό και οι Ισπανοί τον ακολούθησαν. Έχτισαν ένα 
σύνολο που ταίριαξε γάντι στο χαρακτήρα του προσθέτοντας 
στη κατηγορία των τετράχρονων 250cc μια άκρως 
ενδιαφέρουσα επιλογή <<

Πρωτότυπος ο διακόπτης για τα φώτα που λειτουργεί περιστροφικά 
ενώ στο εσωτερικό του έχει λαμπάκι φωτίζοντας τις ενδείξεις του
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Gas Gas EC 250F
Χ. Τασούλησ & σια ο.Ε. 

8650€

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  Δ.Α.
 Πλάτος:  Δ.Α.
 Απόσταση από το έδαφος:  370 mm
 Μεταξόνιο:  1,465 mm
 Ύψος σέλας:  940 mm
 Βάρος κατασκευαστή:  110 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Τετράχρονος, μονοκύλινδρος,  
  υγρόψυκτος, 2 EEK,  
  5 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  77 x 53.6 mm
 Χωρητικότητα:  250 cc
 Σχέση συμπίεσης:  12.5 : 1
 Ισχύς κατασκευαστή:   Δ.Α.
 Ροπή κατασκευαστή:  Δ.Α.

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Ατσάλινο περιμετρικό,  
  αλουμινένιο ψαλίδι
 Γωνία κάστερ:  Δ.Α.
 Ίχνος:  Δ.Α.

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό  
  πιρούνι Marzocchi 
 Διαδρομή / Διάμετρος:  295 / 48 mm
 Ρυθμίσεις:  Aπόσβεση συμπίεσης και 
  επαναφοράς

 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ Sachs  
  με μοχλικό
 Διαδρομή:  310 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου,  
  απόσβεση συμπίεσης και  
  επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  1,60 x 21in
 Ελαστικό:  90/90-21, Michelin
 Φρένο:  Ένας δίσκος 260mm,  
  ακτινική δαγκάνα  
  Nissin monobloc 2 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  2,15 x 18in
 Ελαστικό:  140/80-18, Michelin
 Φρένο:  Ένας δίσκος 220mm,  
  δαγκάνα Nissin 2 εμβόλωνΤ

Ε
Χ

Ν
ΙΚ

Α
 Χ

Α
Ρ
Α

Κ
Τ
Η

Ρ
ΙΣ

Τ
ΙΚ

Α

Gas Gas EC 250F
first ride

   
first ride

http://www.ebike.gr/gallery/album21/images/ebike21-0.jpg
http://www.gasgasmotos.es/es/enduro/26-ec-250-cc.html


http://www.grc-powerfactory.gr
http://www.grc-powerfactory.gr
http://www.kenny-racing.com/





Το ER6-n μεγάλωσε και ανδρώθηκε, αποκτώντας τη δυναμική εμφάνιση 
που του έλλειπε. Τι άλλο άλλαξε όμως;

Ωριμάζοντας

Kawasaki ER6-n
first ride κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης
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Ωριμάζοντας

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης
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" "
Ο χαρακτηριστικός 
στακάτος ήχος του 

δικύλινδρου εν σειρά 
παραμένει

Kawasaki ER6-n
first ride
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>>Έχει πλάκα ώρες ώρες ο κόσμος της 
μοτοσυκλέτας. Όταν παρουσιάστηκε το 

ER6-n, ο κύριος ανταγωνιστής του ήταν το πιο Brutal Suzuki 
SV 650, με τις γωνίες και τις ακμές του να έρχονται σε πλήρη 
αντίθεση με το γεμάτο καμπύλες ER. Αντίστοιχη ήταν και 
η προσέγγιση κάτω από τα πλαστικά, με το SV να έχει πιο 
σπορ χαρακτήρα, παρότι δεν υπήρχε ουσιαστική απόσταση 
ανάμεσα στους δύο δικύλινδρους, παρά την εν σειρά διάταξη 
του Kawasaki έναντι στον V2 του Suzuki. Και μετά ήρθαν 
όλα τούμπα. Το SV έδωσε τη θέση του στο πιο-καμπύλο-δε-
γίνεται Gladius, ενώ το ανανεωμένο ER6 απέκτησε τις γωνίες 
και την επιθετική εμφάνιση που η Kawasaki έκρινε, σωστά 
κατ’ εμάς, ότι το κρατούσαν εκτός των υποψηφιοτήτων όσων 
ήθελαν μια πιο... αντρική μοτοσυκλέτα.

Είναι ο Βασιλιάς γυμνός;
Κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτό το Kawasaki και τη σχέση 
του με το ντυμένο αδελφάκι του που δοκιμάσαμε δύο τεύχη 
πίσω. Η πείρα μας λέει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πιο 
λογικός εκ των δύο αδελφών είναι ο ντυμένος, ενώ το μάτι του 
γυμνού γυαλίζει λίγο παραπάνω.. Κάτι το συνήθως φαρδύ 
τιμόνι, κάτι η ανυπαρξία πλαστικών και προστασίας από τον 
αέρα, κάτι οι κοντύτερες σχέσεις (γιατί οι μεγάλες τελικές δεν 
έχουν νόημα αν ψάχνεις να βρεις το σβέρκο σου την άλλη 
μέρα) και κάτι το μειωμένο βάρος πάνω από το μπροστινό 
τροχό, δίνουν ένα πιο καγκούρικο αέρα, μια διάθεση για μη 
κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Αυτό ίσχυε σε μεγάλο 
βαθμό και στη προηγούμενη γενιά των ER, με το ντυμένο να 
είναι πιο σοβαρό, πιο ήπιο από το γυμνό. Γιατί ήρθαν όμως 
όλα τούμπα τώρα;
Ας το πιάσουμε από την αρχή: Βλέποντας το καινούργιο δίπλα 
στο παλιό, η συγγένεια είναι άμεσα εμφανής, όπως βέβαια 
και η διαφορά στην προσέγγιση. Το πρώην απολογητικό 
φανάρι έχει αποκτήσει επιθετικές ακμές, ενώ οι καμπύλες 
που χαρακτήριζαν τη πρώτη γενιά έχουν δώσει τη θέση τους 



Όμορφα αν και όχι ιδιαίτερα ευανάγνωστα τα όργανα. 
Γιατί δε βάζουμε ένδειξη θερμοκρασίας; Ε;
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σε γωνίες και όμορφες λεπτομέρειες, όπως τις πανέξυπνες 
χειρολαβές, ενώ και η ποιότητα δείχνει να έχει κάνει ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό βήμα εμπρός, με μόνη εξαίρεση την 
υγρασία που είχε περάσει στα πίσω φλας.
Τα όργανα συνεχίζουν να βρίσκονται στο καβούκι τους 
πάνω από το φανάρι, αλλά είναι διαφορετικά τόσο από το 
προηγούμενο όσο και από το καινούργιο f, με το πανέμορφο 
λευκό στροφόμετρο να κλέβει τις εντυπώσεις, αν και συνεχίζω 
να μη καταλαβαίνω γιατί η Kawasaki αρνείται να τοποθετήσει 
μια ένδειξη θερμοκρασίας στην LCD οθόνη.
Με χαμηλή θέση οδήγησης και δυστυχώς το ίδιο στενό τιμόνι 
με πριν, θα φιλοξενήσει με άνεση όσους δε φημίζονται για το 
ύψος τους, ενώ όπως μας έχει δείξει η παλαιότερη εμπειρία 
(είχα ένα ER6-n πρώτης γενιάς ως long term test κάμποσα 
φεγγάρια πίσω), η τοποθέτηση τιμονιού από το Z αλλάζει 
αισθητά και προς το καλύτερο τη θέση οδήγησης για όλους 
τους υπόλοιπους.
Ο χαρακτηριστικός στακάτος ήχος του δικύλινδρου εν σειρά 
παραμένει, όπως και η ευελιξία στις χαμηλές ταχύτητες. Αυτό 
που ευτυχώς δεν έχει παραμείνει, είναι οι μικρές τρύπες που 
χαρακτήριζαν το προηγούμενο μοντέλο, που έχουν δώσει 
τη θέση τους σε σαφώς πιο γραμμική απόδοση σε όλο το 
φάσμα των στροφών.

Στα χαρτιά, οι διαφορές από το f είναι πρακτικά μηδαμινές: 
4 κιλά ελαφρύτερο, με 5mm λιγότερα στο μεταξόνιο (για 
αυξημένη ευελιξία υποθέτουμε) και 5mm χαμηλότερη σέλα 
με αντίστοιχη μείωση στην απόσταση από το έδαφος. Με 
άλλα λόγια, διαφορετικές ρυθμίσεις στις αναρτήσεις. Αυτό 
ακούγεται καλό, καθώς ένα από τα κύρια προβλήματα που 
είχαμε εντοπίσει στο f ήταν η δύσκολη επικοινωνία ανάμεσα 
στις σκληρές αναρτήσεις και τις αμέτρητες κακοτεχνίες των 
δρόμων. Άρα, το γυμνό πρέπει να είναι ελαφρά πιο ευέλικτο, 
μια ιδέα πιο γρήγορο και λίγο πιο άνετο από το f. Γιατί όμως 
η πρώτη εντύπωση είναι ότι είναι απλά ψόφιο;
Η απάντηση βρίσκεται στην έλλειψη του φαίρινγκ και του 
αντηχείου που αυτό κάνει. Το n είναι σαφώς πιο ήσυχο 
από το f, με την ελαστικότητα του κινητήρα να σου δίνει 
την αίσθηση ότι έχεις αποθέματα δύναμης, κάνοντάς σε να 
ανεβάζεις ταχύτητες ασυναίσθητα. Έτσι, όταν χρειαστεί να 
επιταχύνεις, ανοίγεις το γκάζι και... περιμένεις, εκεί που το 
f θα πεταγόταν μπροστά επειδή θα ήταν με δύο σχέσεις 



κάτω. Όσο το έχεις στο μυαλό σου όμως και κρατάς τον 
κινητήρα στη καλή του περιοχή, το ER6 επιταχύνει μεστά 
όπως περιμένεις από ένα μεσαίο δικύλινδρο, σαφέστατα πιο 
άνετα από θέμα αναρτήσεων, αλλά λίγο... κλινικά, λίγο πιο 
αποστειρωμένα απ’ ότι περιμένεις άπαξ και έχεις καβαλήσει 
το f, ή οποιοδήποτε πρόσφατο μεγάλο Kawasaki. Είναι μεν 
αποτελεσματικό, αλλά χωρίς να σε βάζει στη πρίζα, χωρίς 
να σε εξιτάρει, ακόμα και όταν σηκώνει το μπροστινό του 
τροχό με άνεση, η εμπειρία θυμίζει λίγο... Honda. Δεν είναι 
ότι δε μπορεί ή δε θέλει, απλά δεν το ενδιαφέρει τέτοια 
συμπεριφορά.
Το στενό τιμόνι δείχνει ότι είναι προσανατολισμένο στην 
ευελιξία εντός πόλης και όχι στον καλό μοχλό για τα 
στροφιλίκια, οι αναρτήσεις έχουν μεν τη δυνατότητα να 
αποσβένουν ανωμαλίες, πράγμα που λείπει από το f, αλλά 
τα βρίσκουν σκούρα όταν ανεβαίνει ο ρυθμός, δείχνοντας 
τους περιορισμούς που επιφέρει το χαμηλό του κόστος. Αν 
και, για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά τους, 
αυτά εμφανίζονται σε ρυθμούς που θα κάνουν τον αναβάτη 
του Gladius που ακολουθεί να έχει αδειάσει τρεις κουβάδες 
ιδρώτα.
Το σύστημα πέδησης παραμένει όπως το ξέραμε, με διπίστονες 
δαγκάνες με γλίστρα να πιάνουν πάνω στις πανέμορφες 
δισκόπλακες τύπου μαργαρίτα, αλλά η επιλογή διαφορετικής 
και ομολογουμένως πανέμορφης τρόμπας της Nissin δεν 
έχει στα μάτια μας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η μανέτα 
είναι σφιχτή σε πρώτη επαφή, δίνοντας εμπιστοσύνη, αλλά 
απαιτεί άνω του μέσου όρου δύναμη χωρίς την απαραίτητη 
γραμμικότητα, με τον μπροστινό τροχό να μπλοκάρει εκεί 
που δεν το περιμένεις. Προσθέστε τα σκληρά ελαστικά που 
ειδικά το χειμώνα αργούν να ζεσταθούν και έχουμε ένα 
σύνολο που ναι μεν έχει τα φόντα στα χαρτιά και το πάνω 
χέρι όταν όλα είναι σε σωστή θερμοκρασία λειτουργίας 
και στο σωστό δρόμο, αλλά αποδεικνύεται πρόβλημα στις 
μικρές καθημερινές μετακινήσεις που θεωρητικά αποτελούν 
και το κύριο πεδίο βολής του γυμνού ER.

Αποστειρωμένη αποτελεσματικότητα
Στα χαρτιά, το νέο ER6-n έχει όλα τα φόντα να συνεχίσει την 
επιτυχημένη πορεία του προκατόχου του και να προσελκύσει 

Απ’ τη βίβλο των κλισέ: «Άνετη σέλα για αναβάτη και 
συνεπιβάτη, µε πρακτικές χειρολαβές». 
Είναι όµως όµορφες οι άτιµες
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Μοναδική παραφωνία στη ποιότητα κατασκευής: 
Υγρασία στα πίσω φλας

" "
το ER6  

επιταχύνει μεστά, 
αλλά λίγο... κλινικά, λίγο 
αποστειρωμένα

Ναι, η κλασσική φωτό εξάτμισης και αμορτισέρ. Τουλάχιστον το 
δεύτερο λειτουργεί πιο φιλικά στη μέση του αναβάτη

ακόμα μεγαλύτερη μερίδα αγοραστών. Είναι ευέλικτο, 
πρακτικό, οικονομικό, σαφώς πιο όμορφο στα μάτια μου 
από πριν, δείχνοντας ταυτόχρονα πολύ πιο ακριβό χωρίς 
όμως να είναι. Σαφώς πιο πολιτισμένο παρά την πιο επιθετική 
αισθητική και με μοναδικό ουσιαστικό μελανό σημείο το 
συνδυασμό ελαστικών – φρένων (που στην τελική αλλάζει 
με ένα ζευγάρι πιο μαλακά ελαστικά), δείχνει να έχει πιάσει 
ακριβώς τον παλμό της κατηγορίας του. Κρίμα που δείχνει να 
έχει χάσει ένα μέρος της προσωπικότητάς του στην πορεία, 
χωρίς να σε εξιτάρει ή να σε βάζει στη πρίζα με τον ίδιο 
τρόπο που μπορούσε το απερχόμενο μοντέλο. Και τρεις 
φορές κρίμα που ελάχιστοι θα ενδιαφερθούν για το πως θα 
μπορούσε να είναι... <<
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το ER6  

επιταχύνει μεστά, 
αλλά λίγο... κλινικά, λίγο 
αποστειρωμένα



KawasaKi ER6-n
ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε. 
6,690€ (aBs: 7,340€)

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος: 2,100 mm
 Πλάτος: 760 mm
 Ύψος: 1,100 mm
 Μεταξόνιο: 1,405 mm
 Ύψος σέλας: 785 mm
 Ρεζερβουάρ: 15.5 lt 
 Βάρος κατασκευαστή: 200 kg (ABS: 204)

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Υδρόψυκτος δικύλινδρος  

εν σειρά, με 4Β/Κ
 Διάμετρος x Διαδρομή: 83 x 60 mm
 Χωρητικότητα: 649 cc
 Σχέση συμπίεσης: 11.3:1
 Ισχύς: 71 / 8,500 hp/rpm 
 Ροπή: 6,7 / 7,000 kgm/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Τηλεσκοπικό πηρούνι
 Διάμετρος/Διαδρομή: 41/120 mm
 Ρυθμίσεις: Καμία 

 ΠΙΣΩ
  Μονό αμορτισέρ,  
  πλευρικά τοποθετημένο
 Διαδρομή: 125 mm
 Ρυθμίσεις: Προφόρτιση ελατηρίου

 ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα: 17΄΄
 Ελαστικό:  Dunlop Sportmax RoadSmart 

120/70-17
 Φρένο:  Δύο δίσκοι 290 mm,  

δαγκάνες Tokico  
δύο εμβόλων με γλίστρα

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα: 17΄΄
 Ελαστικό:  Dunlop Sportmax RoadSmart 

160/60-17
 Φρένο:  Δίσκος μαργαρίτα 220 mm,  

δαγκάνα Tokico  
ενός εμβόλου με γλίστραΤ
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Μετά τα SS, έρχεται και το πρώτο σκούτερ με διπλή χαρτογράφηση. 
Κόλπο μάρκετινγκ ή κίνηση ουσίας;

Διπλήγραμμή;

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Μάνος Κάττουλας
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>>Οφείλω να ομολογήσω πριν 
ξεκινήσουμε, ότι τα Scarabeo τα 

γουστάρω. Μπορεί σήμερα η εμφάνισή τους να μην είναι 
τόσο διαφορετική, αλλά την εποχή που παρουσιάστηκαν 
ξεχώριζαν απ’ ο,τιδήποτε άλλο κυκλοφορούσε. Βλέπετε, 
μπορεί τα στρογγυλά φανάρια να έχουν γίνει της μόδας πλέον, 
χάρη στην εξάπλωση της Vespa, αλλά τότε οι καμπύλες 
γραμμές και οι μεγάλοι τροχοί των Scarabeo, τραβούσαν όλα 
τα βλέμματα. Τώρα που οι γραμμές δεν αποτελούν το κύριο 
σημείο συζήτησης, η Aprilia έρχεται με μιαν άλλη έκπληξη: 
Διπλή χαρτογράφηση στα Scarabeo 125 και 200. Ιδού η 
ευκαιρία για μια νέα επαφή λοιπόν.

Ιταλική φινέτσα και λογική
Το Scarabeo είναι γεμάτο από έξυπνες λεπτομέρειες, όπως 
τη μίνι μασκούλα με τα ενσωματωμένα φλας, τις μικρές 
προεκτάσεις/αεροτομές στο κάτω μέρος της ποδιάς ή το διπλό 
νίκελ κάλυμμα της εξάτμισης. Ως παρουσία είναι αρκετά 
επιβλητικό για τον κυβισμό του, ξεχωρίζοντας άμεσα από 
τους αμέτρητους κλώνους SH με την Ιταλική φινέτσα του.
Πέρα από όμορφα και ευανάγνωστα, τα όργανα είναι και 
υπερπλήρη, διαθέτοντας πέρα από τους αναμενόμενους 
χιλιομετρητές και το ρολόι, μέχρι και ενδείξεις θερμοκρασίας 
και τάσης για τη μπαταρία.
Βέβαια, ως γνήσιο Ιταλικό, έχει και κάποια περίεργα 
χαρακτηριστικά. Το γατζάκι για σακούλες/τσάντες δε βρίσκεται 
στη ποδιά, αλλά στη βάση της σέλας αφήνοντας έτσι χώρο για 
ένα ρηχό ντουλαπάκι, κάτι που σημαίνει ότι άπαξ και βάλεις 
μια τσάντα δεν έχεις χώρο να βάλεις τα πόδια σου. Η σέλα 
είναι πανέμορφη, αρχοντική και για τους δύο, αλλά γλιστερή 
και κρατάει νερό στη βροχή, ενώ οι καθρέπτες προσφέρουν 
άριστο οπτικό πεδίο, αλλά είναι χαμηλά τοποθετημένοι, 
αναγκάζοντάς σε να κουνήσεις το κεφάλι για να δεις τι γίνεται 
πίσω σου.
Και τώρα, πάμε στο ζουμί, το κύριο σημείο ενδιαφέροντος 
του συγκεκριμένου Scarabeo, τη διπλή χαρτογράφηση. Ο 
διακόπτης στο δεξί χέρι επιτρέπει την εναλλαγή ανάμεσα 
στους δύο διαθέσιμους χάρτες, Economy και Sport. Μόνο 
που, όσο και να το προσπάθησα, ομολογώ ότι δεν κατάφερα 
να εντοπίσω διαφορά ανάμεσα στους δύο χάρτες. Τις μέρες 
των εορτών που το είχα στα χέρια μου δοκίμαζα τα πάντα 
και εκεί που ήμουν σίγουρος ότι είχα εντοπίσει διαφορά, μια 
επανάληψη με τον άλλο χάρτη μου υπενθύμιζε ότι δεν το είχα 
κάνει. Μια ματιά στα τεχνικά θα δώσει την εξήγηση. Σύμφωνα 
με την Aprilia, η διαφορά ανάμεσα στους δύο χάρτες είναι της 
τάξης του 7% στην κατανάλωση, κάτι που σημαίνει ότι είναι 
απλά μηδαμινή ώστε να μπορέσει να γίνει άμεσα αντιληπτή 
τόσο στο δρόμο, όσο και στο βενζινάδικο, καθώς είναι 

Ο διακόπτης της διπλής χαρτογράφησης. Ίσως να ήταν 
αποσυνδεδεμένος, γιατί διαφορά δεν είδαμε

Άνετη και αρχοντική για δύο η σέλα, κρίμα που 
γλιστράει τόσο στα φρένα



πρακτικά αδύνατο να κάνεις δύο μετρήσεις κατανάλωσης στις 
ίδιες ακριβώς συνθήκες. Το πρόγραμμα είχε δυναμομέτρηση 
ώστε να εντοπίσουμε με απόλυτη ακρίβεια τις διαφορές, 
αλλά για κάποιο λόγο το παραλάβαμε αμέσως πριν κάνει 
το σέρβις των 1000km, κάτι που σήμαινε ότι πολύ σύντομα 
άναψε η ένδειξη με το led γερμανικό κλειδί. Για την περίπτωση 
δε που σκοπεύαμε να προχωρήσουμε ούτως ή άλλως, κατά 
τις εκκινήσεις άρχισαν να παρουσιάζονται κραδασμοί και μια 
υστέρηση, που όπως μας διαβεβαίωσαν στο συνεργείο του 
Αρμακόλα απ’ όπου το παραλάβαμε είναι μεν φυσιολογικοί 
και λύνονται μια και καλή στο σέρβις, αλλά παράλληλα 
ακύρωσαν τη δυναμομέτρηση.
Ανεξαρτήτως χάρτη, το Scarabeo 200 κινείται γεμάτα χάρη 
στα 180 κυβικά του, θα περάσει εύκολα τα 100 km/h, ενώ 
μπορεί να ταξιδεύει με 120-130 στο κοντέρ μέχρι να αδειάσει 
το ντεπόζιτό του. Δυστυχώς, σε αυτές τις ταχύτητες είναι 
κάπως ευάλωτο στους πλευρικούς ανέμους, που δίνουν 
και μια πρώτη ματιά στην ευκαμψία του πλαισίου, καθώς 
το μπροστινό αρχίζει να παρουσιάζει τάσεις αυτομόλησης. 
Δεν είναι επικίνδυνο, ούτε ενοχλεί σε δρόμους με στροφές 
όσο κρατάς ανοιχτό το γκάζι, απλά σου υπενθυμίζει ότι είναι 
σχεδιασμένο για καθημερινή και όχι γρήγορη μετακίνηση. Οι 
αναρτήσεις, παρότι δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλες διαδρομές, 
έχουν σωστές αποσβέσεις προσφέροντας άνεση πάνω από 

Όμορφα και ευανάγνωστα, διαθέτουν μέχρι και ένδειξη 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος
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το μέσο όρο της κατηγορίας.
Τα φρένα είναι απλά εξαιρετικά, με την τριπίστονη δαγκάνα 
εμπρός να συνδυάζεται με τη μονοπίστονη πίσω (ναι, 
συνδυασμένα είναι), με σωστή αίσθηση και στις δύο μανέτες, 
προσφέροντας εξαιρετικές αποστάσεις ακινητοποίησης. Αρκεί 
βέβαια η άσφαλτος να είναι καλή, γιατί σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, τα κάτω του μετρίου ελαστικά της Cheng Ching 
αρχίζουν τα μπλοκαρίσματα και άλλα κουλά και διόλου 
ευχάριστα, ειδικά από τη στιγμή που η πανέμορφη αλλά 
γλιστερή σέλα δε βοηθάει στο να κρατηθείς στη θέση σου.

Περί συμπεράσματος
Όπως σωστά λέει η Aprilia στο δελτίο τύπου της, το Scarabeo 
είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση μετακίνησης. Άνετο, 
ευέλικτο στην κίνηση, με όσους χώρους μπορεί να έχει ένα 
μεγαλότροχο σκούτερ χωρίς μπαγκαζιέρα. Ταξιδεύει άνετα, 
έχει άριστα φρένα, ενώ δε θα πει όχι και σε πιο σβέλτη 
μετακίνηση, προειδοποιώντας αρκετά πριν φτάσει στα όριά 
του. Δυστυχώς, τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης αντί 
να βοηθούν την εικόνα δίνουν αφορμή για μερικές μικρές 
τρομάρες, κάτι που δεν περιμέναμε σε αυτή την κατηγορία 
τιμής. Όσο για τους δύο χάρτες... εν αναμονή της επίσκεψής 
μας στο δυναμόμετρο όταν δοθεί η ευκαιρία, τους βλέπουμε 
ως ένα εξτραδάκι. Άλλωστε, αφού δε φαίνεται διαφορά, γιατί 
να μην κινείσαι στο Eco; <<
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Η τριπίστονη δαγκάνα με τα 
συνδυασμένα φρένα υπόσχεται 
ασφάλεια και δεν απογοητεύει
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ApriliA ScArAbeo 200
piAGGio HellAS A.e.

3,410€

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος: 2,040 mm
 Πλάτος: 720 mm
 Ύψος: 1,372 mm
 Μεταξόνιο: 1,391 mm
 Ύψος σέλας: 810 mm
 Ρεζερβουάρ: 8.0 l
 Βάρος κατασκευαστή: 154 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος: Υγρόψυκτος μονοκύλινδρος 
  τετραβάλβιδος
 Διάμετρος x Διαδρομή: 63 x 58 mm
 Χωρητικότητα: 180.8 cc
 Σχέση συμπίεσης: 11.6:1
 Ισχύς: -
 Ροπή: -

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Tηλεσκοπικό πηρούνι
 Διάμετρος/Διαδρομή: -/104 mm
 Ρυθμίσεις: Καμία

 ΠΙΣΩ
  Δύο αμορτισέρ
 Διαδρομή: 80 mm
 Ρυθμίσεις: Προφόρτιση ελατηρίων

 ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα: 2.5 x 16΄΄
 Ελαστικό: Cheng Shin Tires 100/80-16 
 Φρένο: Δίσκος 260 mm, τριπίστονη 
  δαγκάνα με γλίστρα,  
  συνδυασμένο σύστημα πέδησης 
  σύστημα πέδησης

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα: 3.0 x 16΄΄
 Ελαστικό: Cheng Shin Tires 120/80-16
 Φρένο: Δίσκος 220 mm, διπίστονη  
  δαγκάνα, συνδυασμένο  
  σύστημα πέδησηςΤ
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Aprilia Scarabeo 200 
first ride

   
first ride

http://www.aprilia.com.gr/
http://www.aprilia.com.gr/index.asp?pathID=1_2_12_15_23_340_341
http://www.ebike.gr/gallery/album21/images/ebike21-48.jpg


Σας παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια το T2NE 
(T-TUNE). Το νέο επίσημο κέντρο ηλεκτρονικής 
διαχείρησης καυσίμου και νέο σημείο αναφοράς 
υψηλής απόδοσης για μοτοσυκλέτες,
της Tecnomoto Performance.

To T2NE είναι το επιστέγασμα της πολύχρονης τεχνογνωσίας 
και εμπλοκής με τη μοτοσυκλέτα, που πλαισιώνεται από τους 
πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι 
είναι πανέτοιμοι να σας γνωρίσουν και να μεταμορφώσουν 
τη μοτοσυκλέτα σας, όποια και αν είναι, σε ένα σύγχρονο 
εργαλείο δύναμης και αξοπιστίας.

Η διαδρομή προς την τελειότητα ξεκινάει με την πιό 
εξελιγμένη χαρτογράφηση διαχείρησης καυσίμου, μέσω 
ειδικού προγράμματος “Dynojet Tuning Link” επάνω σε 
δυναμόμετρο Dynojet 250i-Load Control.
Αυτή είναι σήμερα η ιδανικότερη και αποδεδειγμένα 

αξιόπιστη διαδικασία πλήρους αξιοποίησης όλων των 
εξαρτημάτων after market που έχει η μοτοσυκλέτα σας.

Μπορούμε βέβαια να ξεκινήσουμε από την αρχή όπου, 
αφού μελετήσουμε τις ανάγκες σας, θα προτείνουμε τον 
ιδανικότερο συνδυασμό εξαρτημάτων υψηλής απόδοσης και 
αφού τα τοποθετήσουμε, θα ρυθμίσουμε τη μοτοσυκλέτα 
σας αποτελεσματικά, με διαδικασίες που μόνο το T2NE 
μπορεί να προσφέρει. 

Ολοκληρώνοντας, θα πάρετε μαζί σας (γραπτά και 
ηλεκτρονικά) αναλυτικά αποτελέσματα των ρυθμίσεων πρίν 
και μετά, ειδικά αυτοκόλητα και αναμνηστικά και φυσικά 
την υπόσχεσή οτι θα είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή που θα 
χρειαστείτε συμβουλές ή επιπλέον βελτιώσεις. 

Και όλα αυτά σε μοναδικές εγκαταστάσεις για τα ελληνικά 
δεδομένα, που δημιουργήθηκαν από ανθρώπους που 
διαθέτουν κορυφαία τεχνογνωσία, κέφι και πάθος για τη 
μοτοσυκλέτα.

Καλωσήλθατε στο T2NE. Στο “ναό” της βελτίωσης.  

Καλέσε στο 210 9242410 και ελάτε να το συζητήσουμε.

Μην αφήνετε άλλο τα άλογα να κοιμούνται!

T2NE is the
Official Technical Partner
of  Sin1oris Racing

http://www.tecnomoto.gr
http://www.tecnomoto.gr
http://www.siniorisracing.gr
http://www.siniorisracing.gr
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Χρόνια τώρα, 
ποδαρικό στα 

αγωνιστικά δρώμενα 
των δύο τροχών μας 

κάνει πάντα το 
φημισμένο Dakar. 

Αυτές είναι οι στιγμές 
που ξεχωρίσαμε από 

το φετινό αγώνα





ΆμμοςΠρωτοχρονιάτικη

Dakar 2010
cover story κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: KTM, Yamaha, αρχείο eBike



ΆμμοςΠρωτοχρονιάτικη Κάθε χρόνο ο πρώτος αγώνας είναι το Dakar, η παράδοση για να μας 
μπει καλά το νέον έτος. Φέτος ξεκίνησε η μετάβαση στην εποχή των 450, 
αλλά η ΚΤΜ επέμεινε με τα 690 νομίμως φιμωμένα για να ξαναπάρει τα 
πάντα πανηγυρικά. Τελικά καλύτερα που δεν απείχε, ως απειλούσε.

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: KTM, Yamaha, αρχείο eBike

mailto:spirontas@ebike.gr
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Buenos Aires – Cordoba
Απλή: 401 km
Ειδική: 219 km

Ο αγώνας ξεκινά από την 
πρωτεύουσα της Αργεντινής 
και με την ολοκλήρωση της 
–σχετικά χαλαρής– πρώτης 
ημέρας ήρθε η πρώτη έκπλη-
ξη. Ο εικονιζόμενος Γάλλος 
David Casteu με ένα ολοκαί-
νουργιο Sherco 450 παίρνει 
τη νίκη του σκέλους, μπρο-
στά από τους δύο αναμενό-
μενους πρωταγωνιστές Cyril 
Despres και Marc Coma με τα 
KTM 690 Rally. Αυτό το Dakar 
αναμένεται να έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον καθώς ξεκινά τη 
μετάβασή του σε μια εποχή 
αμιγώς 450 cc.

Dakar 2010
cover story
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Απλή: 336 km
Ειδική: 355 km

Μακριά ακόμη από την 
άμμο της ερήμου Atacama 
οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Ο 
Γάλλος David Fretigne (στη 
φωτό), “μόνιμος” του Dakar 
με Yamaha WR450F κερδίζει 
τη δεύτερη μέρα του αγώ-
να, μπροστά από τον David 
Casteu. Ο τελευταίος πάντως 
διατηρεί το προβάδισμά του 
στη γενική κατάταξη, κρατώ-
ντας τη Sherco στην προσω-
ρινή πρώτη θέση του αγώνα! 
Ο Marc Coma (ΚΤΜ 690), 
περσινός νικητής του Dakar, 
παίρνει ποινή 22 λεπτών για 
παραβίαση του ορίου ταχύτη-
τας σε κατοικημένη περιοχή, 
χάνοντας έτσι την επαφή με 
την κορυφή. Στην οποία κα-
ταφθάνει φουριόζος ο Cyril 
Despres (ΚΤΜ 690) τερματί-
ζοντας τέταρτος και πιάνοντας 
τη δεύτερη θέση γενικής.

Dakar 2010
cover story
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La Rioja - Fiambala
Απλή: 259 km
Ειδική: 182 km

Τα προβλήματα του Coma 
δεν έχουν τέλος, καθώς ένα 
μηχανικό πρόβλημα τον 
αφήνει ακόμη περισσότερη 
ώρα πίσω. Όμοια κακή τύχη 
είχε και ο Fretigne, χάνοντας 
πάνω από μια ώρα μέχρι να 
επισκευάσει τη Yamaha του 
και να γλιτώσει την πρόωρη 
εγκατάλειψη. Το σκέλος αυτό 
χαρίζει την πρώτη φετινή νίκη 
στον Cyril Despres, ο οποίος 
περνά πρώτος στη γενική κα-
τάταξη, μα η είδηση της ημέ-
ρας δεν είναι ευχάριστη: Ο 
εικονιζόμενος Ισπανός, Jordi 
Villadoms (ΚΤΜ 690) πέφτει 
άσχημα και διακομίζεται στο 
νοσοκομείο με ελικόπτερο. 
Ένας έμπειρος αναβάτης εγκα-
ταλείπει από νωρίς το Dakar.

Dakar 2010
cover story
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Fiambala - Copiapo
Απλή: 426 km
Ειδική: 203 km

Οι αναβάτες πατούν για πρώτη 
φορά στην άμμο της Atacama 
και εδώ τα μεγάλα ΚΤΜ αρχί-
ζουν να φανερώνουν την υπε-
ροχή τους –παρά την τοποθέ-
τηση κιτ περιορισμού ισχύος 
από τους διοργανωτές. Ο 
Marc Coma που βλέπουμε με 
το ΚΤΜ 690 του είναι φουριό-
ζος να πλησιάσει τον Despres 
στην κορυφή, αλλά η τρίτη 
θέση του Γάλλου με σχετικά 
μικρή χρονική διαφορά δεν 
του επιτρέπει να τον πλησιά-
σει πολύ. Δεύτερος τερμάτισε 
ο Casteu, αποτελώντας την 
ευχάριστη έκπληξη διαρκείας 
στο προσωρινό βάθρο του 
αγώνα!

Dakar 2010
cover story
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Copiapo - Antofagasta
Απλή: 187 km
Ειδική: 483 km

Η μάχη της άμμου φέρνει νέ-
ους πρωταγωνιστές στο προ-
σκήνιο. Ο Χιλιανός Francisco 
“Chaleco” Lopez με το δικύ-
λινδρο Aprilia RXV 450 (στη 
φωτό) κερδίζει την ημέρα, 
είναι μόλις η δεύτερη νίκη 
σκέλους στη ζωή του μετά 
το περσινό του “ξεπαρθέ-
νιασμα”. Το πιο εντυπωσια-
κό, δε, είναι το γεγονός πως 
ο Lopez υπέγραψε σχετικά 
πρόσφατα με την Aprilia και 
δοκίμασε τη μοτοσυκλέτα για 
πρώτη φορά στο Ράλι Φαραώ 
πριν λίγο καιρό!
Στο μεταξύ, ο Marc Coma δι-
έλυσε τον πίσω του τροχό και 
για να συνεχίσει “δανείστηκε” 
αυτόν του διερχόμενου Ιτα-
λού Luca Manca. Κατάφερε 
να τερματίσει μα είδε τη δια-
φορά του από τον Despres να 
εκτοξεύεται στη μία ώρα και 
17 λεπτά. Παραδόξως και ο 
Manca κατάφερε να τερμα-
τίσει με το χρέπι του Coma, 
ώρες αργότερα…
Η απώλεια της ημέρας είναι 
ο David Casteu (Sherco), ο 
οποίος απέκτησε ένα τεράστιο 
κόψιμο στο μπούτι του συνε-
πεία ζόρικης πτώσης και ανα-
γκάστηκε να εγκαταλείψει ενώ 
εντυπωσίαζε. Κρίμα.

Dakar 2010
cover story
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Antofagasta - Iquique
Απλή: 180 km
Ειδική: 418 km

Στην καρδιά της ερήμου πλέ-
ον η πλοήγηση αποκτά κυρί-
αρχο χαρακτήρα. Στην αρκετά 
μεγάλη ειδική αρκετοί ανα-
βάτες χάνουν το δρόμο τους 
μέσα στους αχανείς αμμόλο-
φους, πολλοί εκ των οποίων 
επειδή σε ένα αβέβαιο σημείο 
ακολούθησαν τον Lopez νο-
μίζοντας πως ως “τοπικός” θα 
ήξερε καλύτερα, μόνο που κι 
αυτός είχε χαθεί. Η νίκη του 
σκέλους πάει στον εικονιζόμε-
νο Coma, ενώ ο Despres σε 
ένα μοναχικό αγώνα κατάφε-
ρε να ακολουθήσει τη σωστή 
διαδρομή και να τερματίσει 
από κοντά, διευρύνοντας την 
πρωτοπορία του από τους πιο 
κοντινούς διώκτες του.
Ο Ιταλός Luca Manca, που 
χτες είχε “θυσιαστεί” προ-
σφέροντας τον πίσω τροχό 
του στον Coma, τραυματίζεται 
μετά από πτώση και αποσύ-
ρεται από τον αγώνα.

Dakar 2010
cover story
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Iquique - Antofagasta
Απλή: 41 km
Ειδική: 600 km

Συμπληρώνοντας μια ολό-
κληρη εβδομάδα συνεχούς 
αγώνα όλοι οι αναβάτες σί-
γουρα δε βλέπουν την ώρα 
για την αυριανή μέρα ξεκού-
ρασης. Σήμερα όμως έχουν 
να παλέψουν με τη μεγαλύτε-
ρη ειδική του φετινού Dakar, 
τα 600 χιλιόμετρα ως την 
Antofagasta.
Η ημέρα σύντομα μετατρέ-
πεται σε μια επική μονομαχία 
μεταξύ των δύο αρχικών φα-
βορί, Coma και Despres (εικο-
νίζεται), οι οποίοι τρέχουν στο 
δικό τους ρυθμό, μακριά από 
τους υπόλοιπους. Ο Γάλλος 
πρωτοπόρος της κατάταξης 
καταφέρνει να κερδίσει με 
ελάχιστη διαφορά από τον 
Ισπανό, διατηρώντας την πρω-
τοπορία του στη μία ώρα και 
έξι λεπτά. Είναι το πρώτο σκέ-
λος που κερδίζει σε αυτό το 
Dakar, παρόλο που από την 
τρίτη μέρα είναι στην πρώτη 
θέση της γενικής κατάταξης.

Dakar 2010
cover story
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Antofagasta - Copiapo
Απλή: 96 km
Ειδική: 472 km

Το Aprilia 450 του Francisco 
Lopez τερματίζει για δεύτερη 
φορά με τον καλύτερο χρό-
νο της ημέρας, προκαλώντας 
ντελίριο στους συμπατριώτες 
του θεατές. Το θέμα της ημέ-
ρας όμως μας έρχεται από την 
πίσω πλευρά μιας καλύβας…
Ο Marc Coma κατηγορείται 
για παράνομη αλλαγή ελα-
στικού. Συγκεκριμένα, σε ένα 
σημείο του αγώνα οι κάμερες 
δείχνουν τον Ισπανό να πηγαί-
νει το ΚΤΜ του πίσω από ένα 
σπιτάκι και λίγο αργότερα να 
ξαναβγαίνει με αυτό που οι 
αγωνοδίκες θεωρούν στο βί-
ντεο και τις σχετικές φωτογρα-
φίες ως ένα “νέο λάστιχο”. 
Μετά τον τερματισμό του στη 
δεύτερη θέση η μοτοσυκλέτα 
του πηγαίνει για έρευνα και η 
τεχνική επιτροπή αποφαίνε-
ται πως αυτό το λάστιχο που 
φορά δεν έχει τη φθορά που 
θα περίμενε κανείς από 472 
χιλιόμετρα ειδικής. Η βαρβά-
τη ποινή σε χρόνο σήμαινε 
πως ο Coma βρέθηκε ξαφ-
νικά στην 24η θέση, διαμαρ-
τύρεται επειδή “δεν υπάρχει 
απόδειξη,” εις μάτην όμως. 
Την επομένη η ποινή του επι-
κυρώνεται με επίσημη ανα-
κοίνωση. 
Επί τη ευκαιρία λοιπόν άνα-
ψαν τα αίματα για τη δεύτερη 
θέση του αγώνα, την οποία 
ξαφνικά διεκδικούν οι κ.κ. 
Francisco Lopez (Aprilia 450) 
και Pal-Anders Ullevalseter 
(ΚΤΜ 690)…
Ο Despres στο μεταξύ γνωρί-
ζει πια πως, αν δεν πάθει κάτι 
σοβαρό, δε χάνει με τίποτα.

Dakar 2010
cover story
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Copiapo – La Serena
Απλή: 338 km
Ειδική: 209 km

Η σημερινή μέρα είναι γρή-
γορη και η ιδιαιτερότητά της 
είναι πως αναβάτες ξεκινούν 
ταυτόχρονα κατά κύματα. Οι 
δέκα πρώτοι παίρνουν εκκίνη-
ση σε μια ενιαία σειρά σαν ΜΧ 
και ακολουθούν οι υπόλοιποι 
ανά εικοσάδες. Στις γρήγο-
ρες διαδρομές που ακολου-
θούν τα κυβικά υπερτερούν 
και σύντομα ξεκολλούν από 
τους υπόλοιπους. Για δεύτερη 
φορά οι δύο γνωστοί αναβά-
τες της ΚΤΜ με τα 690 Rally 
μονομαχούν για τη νίκη, αυτή 
τη φορά με επικράτηση του 
Marc Coma που θέλει πάση 
θυσία να φτάσει ανά κοντά 
στους πρωτοπόρους. Ανεβαί-
νει μεμιάς πολλές θέσεις στην 
κατάταξη, αλλά με 4 δευτε-
ρόλεπτα διαφορά από τον 
Despres στο σημερινό σκέλος 
μόνο στον ύπνο του θα τον 
ξαναδεί.

Dakar 2010
cover story
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La Serena - Santiago
Απλή: 348 km
Ειδική: 238 km

Η δέκατη μέρα σήμανε 
την έξοδο από την έρημο 
Atacama, σε πιο σφιχτές βου-
νίσιες διαδρομές που θεωρη-
τικά βολεύουν καλύτερα τα 
450. Παρόλα αυτά ο περσι-
νός νικητής Coma φλέγεται 
να μαζέψει όση περισσότερη 
διαφορά μπορεί και κυριαρχεί 
απόλυτα καθ’ οδόν προς το 
Santiago της Χιλής. Πίσω του 
ανάβει ο πόλεμος του βάθρου 
ανάμεσα στους Ullevalseter, 
Lopez και τον εικονιζόμενο 
Πορτογάλο Helder Rodriguez 
(Yamaha 450) που τερμάτισε 
τρίτος στη σημερινή μάχη.
Ο Despres έχει σταματήσει 
να πιέζει και να ρισκάρει από 
τη στιγμή που ο Coma βγήκε 
από την εξίσωση και με δεδο-
μένο πως έχει πάνω από μια 
ώρα διαφορά από τον δεύτε-
ρο.

Dakar 2010
cover story
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Santiago – San Juan
Απλή: 213 km
Ειδική: 220 km

Το Dakar επιστρέφει στην Αρ-
γεντινή με μια έκπληξη πρώ-
του μεγέθους: Ο Ολλανδός 
Frans Verhoeven κερδίζει το 
σκέλος πάνω σε ένα BMW 
450! Η Γερμανική εταιρεία 
συμμετέχει στο Dakar “πειρα-
ματικά”, με βάση τις γνώσεις 
που συγκέντρωσε σε αγώνες 
Cross Country όπου τρέχει 
το G450X, παρόλα αυτά ο 
Ολλανδός εκμεταλλεύεται 
μια συγκυρία και κερδίζει την 
ημέρα.
Η συγκυρία οφείλεται σε λά-
θος της Αστυνομίας της Αρ-
γεντινής, η οποία τοποθέτησε 
λάθος σήμανση σε ένα ση-
μείο της διαδρομής με απο-
τέλεσμα αρκετοί αναβάτες να 
χαθούν. Την επόμενη οι διορ-
γανωτές ανακοίνωσαν πως οι 
χρόνοι της ενδέκατης μέρας 
“διορθώθηκαν” για να απο-
καταστήσουν την αδικία και 
κατά συνέπεια η νίκη της ει-
δικής έφυγε από τα χέρια του 
Verhoeven και προσγειώθηκε 
στην αγκαλιά του Coma…
Βέβαια, ο πραγματικός νικητής 
της ημέρας φορούσε πράσι-
να, καβαλούσε ΚΤΜ 690 και 
τον βλέπουμε στη φωτογρα-
φία: Ο Νορβηγός βετεράνος 
Ullevalseter πήρε μια υπερπο-
λύτιμη τέταρτη θέση μπροστά 
από όλους τους ανταγωνιστές 
του και καπάρωσε τη δεύτερη 
θέση της γενικής τερματίζο-
ντας πάνω από δέκα λεπτά 
μπροστά από τον Lopez.

Dakar 2010
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San Juan – San Rafael
Απλή: 320 km
Ειδική: 476 km

Όλο το ενδιαφέρον πλέον 
έχει εστιαστεί στη μονομαχία 
των Ullevalseter και Lopez, οι 
οποίοι εποφθαλμιούν τη δεύ-
τερη θέση της κατάταξης, μια 
σπάνια ευκαιρία γι’ αυτούς. 
Ολόκληρο το δωδέκατο σκέ-
λος συνιστά μια σκληρή με-
ταξύ τους μάχη, η οποία στον 
τερματισμό είδε τον εικονιζό-
μενο Lopez να κερδίζει 1:13’’ 
μπροστά από τον Νορβηγό, 
μα ο Ullevalseter αισθάνεται 
καλά στη δεύτερη θέση έχο-
ντας μια καλή διαφορά. Όσο 
μένει κοντά με τον “Chaleco” 
δεν ανησυχεί. Σφήνα ανάμεσά 
τους μπήκε ο επανακάμψας 
David Fretigne, μα ο Γάλλος 
δεν απειλεί στη γενική κατά-
ταξη.
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San Rafael – Santa Rosa
Απλή: 357 km
Ειδική: 368 km

Ο Pal-Anders Ullevalseter 
εδραιώνει τη δεύτερή θέση 
του κερδίζοντας άλλη μια ει-
δική, διατηρεί μια διαφορά 
άνω των πέντε λεπτών από 
τον Lopez. Ο Χιλιανός πιέζει 
το Aprilia του όσο μπορεί μα 
ο Νορβηγός έχει την εμπειρία 
να κρατήσει τη διαφορά εκμε-
ταλλευόμενος την υπεροχή 
του 690 στη γρήγορη ειδική.
Για τον Cyril Despres πλέον 
ο αγώνας στην προτελευταία 
μέρα μοιάζει με γύρο θριάμ-
βου και γι’ αυτό τον βλέπουμε 
να καλπάζει στη φωτογραφία 
προς τη νίκη.

Dakar 2010
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Santa Rosa – Buenos Aires
Απλή: 501 km
Ειδική: 206 km

Συνήθως ο τερματισμός της 
τελευταίας μέρας έχει την ιδι-
αίτερη αίγλη του τερματισμού 
του αγώνα, συνεπώς αυτή η 
ειδική είναι μια που πολλοί 
θέλουν να κερδίσουν. Στο 
Buenos Aires ο πρώτος ανα-
βάτης που έφτασε στον τερ-
ματισμό φορούσε μια στολή 
και καβαλούσε ένα ΚΤΜ 690 
Rally που έμοιαζε σα μια στα-
γόνα νερό με του Despres, 
μόνο που είχε διαφορετικό 
νούμερο: Ήταν ο Ruben Faria, 
ο εικονιζόμενος αναβάτης 
υποστήριξης του Γάλλου ο 
οποίος είδε την ευκαιρία και 
την άρπαξε από τα μαλλιά για 
να σπάσει το προσωπικό του 
ρόδι των Dakar.
Φυσικά ο μεγάλος νικητής του 
αγώνα είναι ο Cyril Despres.

Dakar 2010
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Από αριστερά, Francisco 
“Chaleco” Lopez Contardo 
(Aprilia RXV450), Cyril 
Despres (KTM 690 Rally) και 
Pal-Anders Ullevalseter (KTM 
690 Rally).
Για τον Χιλιανό το να βρίσκε-
ται στο βάθρο στο δεύτερο 
μόλις Dakar του και με μια 
μοτοσυκλέτα που εμφανίζεται 
για πρώτη φορά “εργοστασι-
ακά” στον αγώνα αυτό και την 
οποία μόλις έχει γνωρίσει… ε 
είναι τουλάχιστον θαυμάσιο.
Ο Despres κέρδισε για τρίτη 
φορά τον θρυλικό αγώνα, 
μετά το 2005 και 2007, γρά-
φοντας το όνομά του σε μια 
εκλεκτή λίστα με λιγοστά ονό-
ματα. Το γεγονός πως ο Coma 
–είτε από ατυχία ή πληρώνο-
ντας τις αμαρτίες του– βγή-
κε νωρίς εκτός διεκδίκησης, 
απλά έκανε τη νίκη του ακόμη 
πιο εύκολη και ελεύθερη άγ-
χους.
Για τον Νορβηγό, δε, αυτή η 
δεύτερη θέση ήταν κάτι που 
και ο ίδιος δεν έβλεπε ούτε 
στα όνειρά του. Μετά από 
πέντε Dakar, η ημι-ιδιωτική 
συμμετοχή του κατάφερε να 
τον κάνει ευτυχισμένο και, 
αναμενόμενα, οι πρώτες του 
δηλώσεις ήταν “and now I’ll 
party!”
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Μόλις 14 quads κατάφεραν 
να τερματίσουν από τα 25 
που πήραν εκκίνηση. Όσο για 
τη νίκη, αυτή ήταν οικογενει-
ακή υπόθεση των αδελφών 
Petronelli από την Αργεντι-
νή. Καβάλα σε δύο Yamaha 
Raptor 700, ο Marco (στη 
φωτογραφία) πήρε μια πει-
στικότατη νίκη στην κατηγο-
ρία, με τον μικρό του αδελ-
φό Alejandro να τερματίζει 
δύο ώρες και 23 λεπτά πίσω 
του. Και η τρίτη θέση ανή-
κε σε ένα μπλε Raptor 700, 
αυτό του Ισπανού Gonzalez 
Corominas, συμπληρώνο-
ντας ένα θρίαμβο της Yamaha 
στην κατηγορία με πέντε δικά 
της ATV στην πρώτη εξάδα. 
Την ομοιομορφία χάλασε το 
Polaris 525 Outlaw του Γάλ-
λου Christophe Declerck στην 
πέμπτη θέση.
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Επιτέλους, το ρόδι έσπασε για 
τον σπουδαίο “El Matador”, 
τον Carlos Sainz. Ο Ισπανός, 
με συνοδηγό τον Lucas Cruz, 
στην τέταρτη συμμετοχή 
του με το Volkswagen Race 
Touareg 2 κατάφερε να δια-
λύσει τη γκίνια της δεύτερης 
θέσης και πήρε τη νίκη μετά 
από συναρπαστική μάχη με 
τον ομόσταυλό του Nasser 
Saleh Al-Attiyah (συνοδηγός 
ο Timo Gottschalk), μονομα-
χία που κρίθηκε στο τελευταίο 
σκέλος και μόλις για 2:12’’. Η 
κυριαρχία της Volkswagen 
ολοκληρώθηκε με την τελευ-
ταία θέση του βάθρου που 
κατακτήθηκε από το Touareg 
του Αμερικανού Mark Miller 
(Ralph Pitchford). Ακολού-
θησε το BMW X3CC του 
θρυλικού και μη εξαιρετέου 
Stephane Peterhansel (Jean-
Paul Cottret).
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Στην κατηγορία των βαρέ-
ων βαρών η ρωσική βαριά 
βιομηχανία μίλησε και όλοι 
κάθισαν προσοχή. Ο στόλος 
των Kamaz πήρε όλες τις 14 
ειδικές του φετινού Dakar, εκ 
των οποίων τις εννιά ο Ρώ-
σος Vladimir Chagin με ένα 
Kamaz 4326 και συνοδηγούς 
τους συμπατριώτες του Sergey 
Savostin και Eduard Nikolaev. 
Το αξιοπερίεργο είναι πως στα 
φορτηγά συμμετέχει το μεγα-
λύτερο πλήθος κατασκευα-
στών από όλες τις άλλες κα-
τηγορίες, κι όμως οι Ρώσοι το 
μετέτρεψαν σε μονοπώλιο.

Dakar 2010
cover story





Βρ
αβ

εί
ο 

Θ
άρ

ρο
υς

Η Σουηδέζα Annie Seel φέ-
τος με το σπέσιαλ ΚΤΜ 525 
“SuperRocket” συμμετείχε 
στο τέταρτο Dakar της και κα-
τάφερε να τερματίσει πρώτη 
από τις συνολικά πέντε γυναί-
κες που έτρεξαν, παίρνοντας 
την ιδιαίτερα τιμητική 45η 
θέση στη γενική κατάταξη σε 
σύνολο 94 αναβατών που 
τερμάτισαν!
Το πιο σπουδαίο, δε, έχει να 
κάνει με τις συνθήκες: τρεις 
μέρες πριν τελειώσει ο αγώ-
νας η Annie, στη διάρκεια της 
ειδικής είδε ξαφνικά μπροστά 
της έναν παλιό ανοικτό τάφο 
βάθους πέντε μέτρων, έριξε 
αμέσως τη μοτοσυκλέτα της 
στο πλάι και κατάφερε οριακά 
να μην την ακολουθήσει και η 
ίδια στο κενό. Χρειάστηκε να 
περιμένει αρκετή ώρα μέχρι 
να έρθει ελικόπτερο για να 
βγάλει το ΚΤΜ της έξω, δια-
πίστωσε έκπληκτη πως ήταν 
σε λειτουργική κατάσταση, 
καβάλησε και τερμάτισε! Το 
μόνο που έπαθε, εκτός από 
κάμποσες βαρβάτες μελανιές, 
ήταν πως απέτυχε στο στόχο 
του τερματισμού στους πρώ-
τους 40 που ήθελε. Πάντως 
η 45η θέση είναι η καλύτερη 
που έχει πάρει ως τώρα.
Το κορίτσι δεν είναι τυχαίο, 
έτσι; Διαβάστε βιογραφικό στο 
blog της (http://anniedakar.
wordpress.com/) και… 
κλάψτε.
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Καλή χρονιά, 
καβάλα ό,τι έχεις 
και 2010 ωραίες

 βόλτες σε 
περιμένουν. 

Δώδεκα ονειρεμένες 
ενδεικτικά στη 

συνέχεια. 
Υπάρχουν και 

φτηνότερες 
πάντως…
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2010
feature κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: αρχείο eBike



Αφήνουμε πίσω τη σαπίλα, κλείνουμε τα μάτια και οραματιζόμαστε ένα 
12μηνο διασκέδασης –αν ο χρόνος και το χρήμα δεν αποτελούσαν θέμα. 
Έτσι, για να μας μπει καλάδρόμους

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: αρχείο eBike

mailto:spirontas@ebike.gr


2010
feature

Όποιος έχει 15 ελεύθερες μέρες και ένα ταληράκι χιλιάρικα διαθέσιμο (καλά μη βα-
ράτε) η απόλυτη χειμερινή απόδραση ονομάζεται Enduro India. Μην πάει το μυαλό 
σας σε τίποτα ψηλόφτερα με τακούνια, εδώ μιλάμε για το real deal, την ψυχή της 
μοτοσυκλετιστικής Ινδίας, ναι το καταλάβατε, Royal Enfield Bullet και μάλιστα όπως 
τις γέννησε η μάνα τους: με τις ταχύτητες στη σωστή πλευρά. Αυτή θα είναι δεξιά.
Μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα στη Νότια Ινδία με μερικά από τα ομορφότερα τοπία 
του κόσμου, με πλήρως οργανωμένο προσωπικό πάντα στη διάθεσή σου, τα πάντα 
πληρωμένα και οργανωμένα στην τιμή και επισκέψεις σε μέρη που είναι μάλλον απί-
θανο να πάει κανείς μόνος του. Δεκαπέντε μέρες συνολικά, εκ των οποίων δέκα κα-
θαρής οδήγησης σε ποικίλα τερέν, από βουνά ως θάλασσα. Στη μέση της εκδρομής, 
λέει, έχει και μια μέρα ρεπό που συνδυάζεται με σέρβις των μοτοσυκλετών! Αυτά 
περιγράφει η ιστοσελίδα της Αγγλικής εταιρείας και με ταρακουνά. Εκεί διαβάζω 
επίσης πως μέρος των χρημάτων πάει σε φιλανθρωπικές οργανώσεις της Ινδίας, ενώ 
προτρέπουν να συγκεντρώσουμε το ποσό από χορηγίες. Έχουν οι ίδιοι συμβούλους 
που προτίθενται να βοηθήσουν στην εύρεση του αξιαγάπητου σπόνσορα. Απίθανο; 
Η ιστοσελίδα τους περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία και συνοδεύεται από 
εκατοντάδες φωτογραφίες για το τελειωτικό ψήσιμο. Ό,τι χρειάζεται για να χωνέψου-
με και να ξαναβρούμε τη φόρμα μας μετά τα ξενύχτια, τα χαρτιά και τις αβυσσαλέες 
μάσες των εορτών…

Enduro India
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Νομίζω πως ξέρω τι σκέφτεστε: το περασμένο καλοκαίρι μοιάζει με πέρυσι και το 
επόμενο του χρόνου. Το καλύτερο χαρακτηριστικό του Φλεβάρη είναι η μικρότερη 
διάρκειά του και φέτος είναι δίσεκτος, ιδανική ευκαιρία να πεταχτείς σε ένα 7ήμερο 
καλοκαιρινό παρτάκι στην παραλία. Ποια παραλία; Daytona Beach, Florida, γι’ αυτό 
που θεωρείται ως η μεγαλύτερη μάζωξη μοτοσυκλετιστών του κόσμου, η διάσημη 
Bike Week.
Από πλευράς συγκεκριμένων εκδηλώσεων μην περιμένετε τίποτα οργανωμένο, στην 
επίσημη ιστοσελίδα το ημερολόγιο της Μεγάλης Εβδομάδας οδηγεί μόνο σε διαφη-
μίσεις μπαρ, φαγάδικων και ξενοδοχείων. Η μοναδική “επίσημη” πρόταση είναι να 
πάρεις τη μηχανή σου για να κάνεις την ημερήσια εκδρομούλα που οι ντόπιοι απο-
καλούν “The Loop”. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα γύρο των εκβολών του ποταμού 
Halifax στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου υποτίθεται πως θα δεις υπέροχα τοπία –και 
χιλιάδες Harley-Davidson.
Η υπόλοιπη εκδήλωση πιθανότατα θα μοιάζει με ένα γιγάντιο promo event της 
Harley με κεντρικό θέμα: Πάρτι! Μια παραλία, χιλιάδες κόσμος, απίθανα οχήματα, 
επτά μέρες πάρτι. Χρειάζεσαι και θεματολογία; Χώρια που η εκεί κουλτούρα θα πρέ-
πει να είναι εντελώς πρωτόγνωρη για το μέσο Ευρωπαίο, άλλος πλανήτης.
Ό,τι πρέπει μετά από δυο βδομάδες ξεκούραση από το εντούρο της Ινδίας, γεμί-
ζοντας το νεκρό χρόνο μέχρι το Πάσχα. Αφήστε τους άλλους να μποτιλιαρίζονται 
μασκαρεμένοι. Εμείς πάμε καλοκαίρι!

Daytona Bike Week
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Καλά τα εξωτικά ταξιδάκια, ακόμα καλύτερα τα 
ζούπερ παρτάκια, αλλά ας ασχοληθούμε και 
με κάτι σοβαρό επιτέλους. Ό,τι κι αν κάνεις τον 
Μάρτη, ένα διημεράκι στο Παρίσι κανένα δεν 
τον χάλασε. Το Paris Tuning Show θεωρείται το 
καλύτερο και μεγαλύτερο σαλόνι της Ευρώπης 
στο είδος του, μα το πρόβλημα τα τελευταία δύο 
χρόνια ήταν πως έπεσε κι αυτό θύμα της γενικής 
“εκθεσιακής” συρρίκνωσης. Εν μέσω ύφεσης 
λοιπόν και δοθείσης της νίλας που έπαθε φέτος 
το γνωστότερο μοτοσυκλετιστικό σαλόνι της Γαλ-
λικής πρωτεύουσας, Mondial du Deux Roues, οι 
διοργανωτές αποφάσισαν να το αλλάξουν ριζικά 
και να το επαναλανσάρουν.
Από δω και πέρα, κυρίες και κύριοι, το Paris 
Tuning Show θα συμπεριλαμβάνει μοτοσυκλέτες 
και αυτοκίνητα, εξ ου και μας υπόσχεται να είναι 
το μεγαλύτερο και λαμπερότερο που (δεν) έχουμε 
δει. Και σκασίλα μας αν εδώ θα εμφανιστούν ή όχι 
τα Ιαπωνικά εργοστάσια.
Αν μη τι άλλο αυτό δικαιολογεί ένα θεσπέσιο 
Π/Σ/Κ στην Πόλη του Φωτός με αμέτρητα καρα-
φτιαγμένα κάθε είδους και ορδές γοητευτικότατων 
υπάρξεων. Ό,τι ακριβώς απαιτεί η περίσταση πριν 
το τετραήμερο της 25ης –η οποία, όλως τυχαίως, 
φέτος πέφτει Πέμπτη…

Paris Tuning Show
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Στις 11 του Απρίλη ξεκινά το νέο πρωτάθλημα MotoGP και δε μπορώ να βρω ιδανι-
κότερο τρόπο από την επίσκεψη σε έναν αγώνα για να εγκαινιάσουμε την αγωνιστική 
σεζόν. Αντί για τους προβολείς του Κατάρ όμως προτείνω ανεπιφύλακτα το ταξίδι 
που ονειρεύομαι να κάνω κάποια στιγμή.
Twin Ring Motegi για τον Ιαπωνικό αγώνα, αν είναι να ταξιδέψουμε, ας ταξιδέψουμε! 
Και η συγκεκριμένη πίστα δεν έχει μόνο τον αγώνα: Χαλάλι του, μιας κι είμαστε δω 
επισκεπτόμαστε και το απίθανο μουσείο της Honda (ιδιοκτήτρια της πίστας γαρ) όπου 
βρίσκεται συγκεντρωμένη όλη η εμπορική και αγωνιστική ιστορία της εταιρείας σε 
μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι εδώ μπορεί κανείς να 
δει δια ζώσης όλες τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της 50χρονης ιστορίας της Honda 
μου αρκεί. Πλέον δε μιλάμε για απλά έναν αγώνα ή ένα ταξίδι αναψυχής, εδώ έχου-
με ένα κανονικότατο προσκύνημα μετά του ωφελίμου. Εννοείται δε πως μένουμε σε 
παρακείμενη χλίδα, στο Hotel Twin Ring. Είπαμε, τα λεφτά και ο χρόνος δεν αποτε-
λούν ζήτημα, έτσι ξεκίνησε η ονείρωξη.
Ενδείκνυται ιδιαίτερα για να πάει οριστικά κάτω ο οβελίας που θα έχει προηγηθεί στις 
5 Απριλίου και αμέσως μετά τον αγώνα γυρνάμε στην καλύτερη εποχή της Ελλάδας, 
την ώριμη Άνοιξη. Η πρωτομαγιά καταφτάνει.

Japanese GP & Honda Museum
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Γεμάτο το πρόγραμμα του χειμώνα, είχε και μακρινά ταξίδια, όμως είχαμε ολόκληρο 
το Μάιο για να συμμαζευτούμε λιγάκι και να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Καθότι 
το Πάσχα τον περασμένο μήνα μας επανέφερε στην τάξη της παράδοσης, καλό θα 
ήταν να παραμείνουμε για λίγο ακόμη παραδοσιακοί, ειδικά ενόψει καλοκαιριού και 
παρελκόμενης ξεσαλοσύνης. Τι πιο παραδοσιακό λοιπόν από ένα παλιό, καλό ΤΤ 
στο Νησί; Στα τέλη του μήνα και να περίπου δύο εβδομάδες οι γνωστοί τρελοί με τα 
superbikes τρομοκρατούν την πανίδα του Νησιού και μας κάνουν να απορούμε πώς 
είναι δυνατόν να πηγαίνουν έτσι σε αυτούς τους δρόμους. 
Άλλο ένα ταξίδι που πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μια φορά στη ζωή μου και το 
προτείνω ανεπιφύλακτα, έστω και με μοναδικό κριτήριο τις αμέτρητες ώρες DVD 
που έχω παρακολουθήσει σχετικά. Είναι δεδομένο πως ζωντανά το θέαμα θα είναι 
απλά ασύγκριτο. Όσο για το αν θα τολμούσα να οδηγήσω στη Mad Sunday; Από 
την άνεση του καναπέ μου ίσως να το σκεφτόμουν, επί Νησιωτικού εδάφους όμως 
νομίζω πως δε θα μπορούσα να αντισταθώ. Δεν πάει κανείς κάθε μέρα στο Isle of 
Man TT άλλωστε.
Η εμπειρία του τρομακτικά ακραίου θεάματος και της Τρελής Κυριακής είναι ό,τι χρει-
άζεται ο ώριμος μοτοσυκλετιστής για να έρθει ξανά σε επαφή με τις βαθύτερες αξίες 
της ζωής και να σοβαρευτεί για λίγες στιγμές πριν γυρίσει στο Ελληνικό καλοκαίρι. 
Στη χρονιά που το χρήμα και ο χρόνος ρέουν εν αφθονία, εννοείται πως οι επόμενοι 
τρεις μήνες θα έχουν, ας πούμε, πολλή ένταση…

Isle of Man TT
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Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, πάντως αυτόν τον Ιούνιο έχει ένα μήνα Μπάλα! Όσοι πιστοί 
προσέλθετε και δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξεχάσω και πίστες και μηχανάκια και 
ό,τι άλλο. Μουντιάλ στη Νότια Αφρική, με Ελλάδα παρούσα και μια απίστευτη χώρα 
που είχα την τύχη να επισκεφτώ κάποτε, απλά και μόνο για να πάρω μια απειροε-
λάχιστη γεύση από τις ομορφιές της. Είναι και η πατρίδα του Κουρίδη, ο οποίος, αν 
μάθαινε πως θα πήγαινα, θα με σκότωνε με τον τρακοσάρη τον φακό του για να μου 
βουτήξει το εισιτήριο. (Όχι, σιγά μη θυσίαζε το ωκεανίσιο ψάρεμά του, αυτός ούτε 
έξω από γήπεδο δε θα περνούσε…)
Άντε, για να μη στεναχωρήσω τους σκληροπυρηνικούς, μπορείς να νοικιάσεις εκεί 
μια μοτοσυκλέτα και να κάνεις και τις βόλτες σου παντού, φαντάζομαι πως η περί-
οδος του Μουντιάλ θα είναι η ασφαλέστερη που έχει γίνει ποτέ στη Νότια Αφρική. 
Όπως και το 2004 στην Ελλάδα, θα βλέπεις παντού περισσότερο μπλε πηλίκιο από 
πολίτες… Στα υπ’ όψη πως αν η Εθνική μας εκπλήξει και βρεθεί να προχωρά και 
μετά την πρώτη φάση, οι εκδρομούλες ενδέχεται να βρεθούν σε ευθεία σύγκρουση 
με το… εθνικό συμφέρον.
Το ταξίδι προσφέρεται για παντός είδους ανώριμες συμπεριφορές συνοδεία λίτρων 
μπύρας στον φυσικό τους χώρο: το γήπεδο ποδοσφαίρου.

FIFA World Cup South Africa
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Ο μήνας αυτός στη μέση του καλοκαιριού έχει χιλιάδες μοτοσυκλετιστικές εκδηλώσεις σε όλον 
τον κόσμο, αλλά έρχεται σε άμεση σύγκρουση με μια παραδοσιακή δύναμη του Ελληνικού ημε-
ρολογίου: τα Μπάνια του Λαού. Κατακαλόκαιρο εμείς τη βρίσκουμε να μποτιλιαριζόμαστε κάθε 
σαββατοκύριακο για να κάνουμε μια βουτιά των 30 ευρώ, οπότε αντί να λιώνουμε από τη ζέστη με 
κράνη και σία, γιατί να μη διαθέσουμε ένα Σ/Κ για απόλαυση MotoGP σε κλασικά πεδία μάχης;
Η πρότασή μου εννοείται πως είναι η ακριβότερη, Laguna Seca, Corkscrew, γρήγορο φαγητό και 
κρύες μπύρες, συνοδευτικός αγώνας ΑΜΑ SBK και οι Καλιφορνέζικες παραλίες στα πόδια σου αν 
θες να μείνεις λίγο παραπάνω για μερικές βουτιές πολιτιστικού ή μη τύπου.
Αν βαριέσαι τις υπερατλαντικές πτήσεις ή το κορίτσι γκρινιάζει γιατί θέλει Μύκονο και Σαντορίνη, 
μπορείς να τη ρίξεις με ένα Σ/Κ στη Βαρκελώνη στις αρχές του Ιούλη, φυσικά για να δεις έναν αγώ-
να που πάντα είναι θεαματικός, είτε για τα πολύνεκρα της πρώτης στροφής ή για τα δράματα της τε-
λευταίας. Για μια φορά ακόμη έχεις δύο σε ένα, με τις παραλίες της Costa Brava εντός βεληνεκούς, 
σε περίπτωση που το κορίτσι θέλει και θάλασσα (μετά τα 110 dB των MotoGP). Άλλωστε όλες οι 
γυναίκες γουστάρουν Βαρκελώνη, κάνει ωραίο θέμα συζήτησης με τις φίλες της στην ξαπλώστρα 
την επόμενη εβδομάδα.
Αν είσαι δε πιο “ηπειρωτικός” τύπος, έχει και SBK στο Brno τον Ιούλη, άλλο κλασικό πακέτο κι 
αυτό.
Πρόσεξε όμως το πρόγραμμά σου να μη συγκρούεται με το καλοκαιρινό track day του Trackbike.
gr. Αν τα δεις σκούρα, εγώ προτείνω να δώσεις το κάτι παραπάνω, να κάνεις τα γυράκια σου εις 
τας εξωτικάς Σέρρας και μετά, χορτασμένος, πας μια Καλιφόρνια να δεις τους παγκόσμιους που σε 
αντιγράφουν.

Laguna Seca
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Έρως ανίκατε μάχαν, λέει ο ποιητής και κάτι θα ξέρει κι αυτός. Είναι δυνατό να αντι-
σταθείς σε μια ολόκληρη Ελλάδα που παίρνει ταυτόχρονα άδεια, γεμίζει πλοία, τα-
βέρνες και ομπρελοκαθίσματα λες και μοιράζουν έπαθλα αναλόγως του χρόνου πα-
ραμονής και πληρώνει τη χειρότερη ποιότητα στις ακριβότερες τιμές; Χρόνο έχουμε 
άφθονο, το χρήμα μας περισσεύει, αρκετά το παίξαμε κουλτουρέ και δήθεν με τις 
Ινδίες μας και τις Αφρικές μας, βουρ για το νησί και πιες να ξεχάσεις ή να θυμηθείς. 
Αν σου πέφτει τόσο βαρύ κι ασήκωτο εν τέλει, καβάλα το μηχανάκι και γύρνα την 
ηπειρωτική Ελλάδα, είναι πανέμορφη το καλοκαίρι και όλοι οι ενοχλητικοί λείπουν 
–έχουν πάει παραλία.
Το mainstream πακέτο ενδείκνυται για να μαυρίσεις πιο πολύ κι απ’ τον Σοκολάτα της 
διαφήμισης του Axe, γιατί μετά θα σε στείλω στα εξωτερικά πάλι και θέλω να μου 
είσαι γόης ηλιοκαμμένος, να λιώνεις ξανθές καρδιές μέσα από τα δερμάτινά σου. 
Έπειτα, κοίτα στη φωτογραφία το κορίτσι σου πόσο χαίρεται…

Όπου έχει θάλασσα και τουρίστριες
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Επιστροφή στα θρανία, λένε οι γονείς και οι ξενέρωτοι, Motocross των Εθνών λέει η καρδιά. Το 
Μουντιάλ του ΜΧ γίνεται κάθε χρόνο μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και αποτε-
λεί το πεδίο σύγκρουσης της αφρόκρεμας των Η.Π.Α. εναντίον του υπόλοιπου κόσμου –δηλαδή 
κυρίως των Γάλλων, Ιταλών και Βέλγων.
Τρείς συνεχείς χρονιές οι Αμερικάνοι παίρνουν την πρώτη θέση και φέτος δεν αναμένεται να είναι 
διαφορετικά καθώς θα παίζουν εντός έδρας. Φέτος το ΜΧ των Εθνών διοργανώνεται στο Lakewood 
του Denver, Colorado, στην πολιτεία με ίσως την πιο εντυπωσιακή φύση στις Η.Π.Α.
Το άθλημα είναι ούτως ή άλλως εντυπωσιακότατο, πόσο μάλλον όταν τρέχουν όλοι μαζί οι καλύ-
τεροι πρωταθλητές από όλες τις χώρες του κόσμου. Και μιας και θα είσαι εκεί, νοικιάζεις και μια 
ωραία μοτοσυκλέτα να κάνεις μερικές μέρες τα βολτάκια σου στα αλπικά βουνά του Colorado, 
όπου έχω ακούσει πως το θέαμα κόβει την ανάσα (copy-paste από δελτίο “ειδήσεων” Star 
Channel).
Για τους πιο παραδοσιακούς, από τις 17 ως τις 19 του μήνα διοργανώνεται στην Αγγλία το περί-
φημο Goodwood Revival & Festival of Speed (http://www.goodwood.co.uk), ίσως η κορυφαία 
εκδήλωση κλασικών οχημάτων στην Ευρώπη, με ο,τιδήποτε είναι παλιό και καίει βενζίνη: από 
μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα ως μαχητικά αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου. Όλα στην πίστα και όλα 
τέρμα γκάζι. Η αγαπημένη εκδήλωση του μακαρίτη Barry Sheene, το μέρος που μαζεύονται κάθε 
χρόνο οι μεγάλοι πρωταθλητές της προϊαπωνικής εποχής.
Τώρα που το καλοσκέφτομαι, δε θέλω να διαλέξω, θα πήγαινα και στα δύο, χρονικά βγαίνει! Είναι 
η ιδανική περίπτωση να ξοδέψει κανείς μια περιουσία σε 20 μέρες και να γουστάρει κιόλας.

MX of Nations
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Η θερμοκρασία πέφτει, το καλοκαίρι γράφεται πλέον στις αναμνήσεις, τα νέα μοντέλα του ’11 
έρχονται. Το καλύτερο μέρος για να είσαι στην καρδιά της ενημέρωσης (μετά το Διαδίκτυο φυσικά) 
είναι η όμορφη Κολωνία. Το Σαλόνι της γίνεται κάθε δύο χρόνια και φέτος ίσως να έχει λίγη παρα-
πάνω σημασία καθώς συνοδεύεται από κάμποση αγωνία μετά από μια χρονιά όπου το αντίστοιχο 
του Παρισιού ακυρώθηκε. Μάλιστα οι Γάλλοι προσπάθησαν να ισχυριστούν πως προτίθενται να 
το κάνουν κι αυτοί φέτος, αλλά δύσκολα βλέπω τους Γερμανούς να δέχονται να χαλάσουν τη μοι-
ρασιά του “μία χρονιά εγώ και μία εσύ” που δούλευε σαν Ελβετικό ρολόι τόσα χρόνια. Άλλωστε, 
γνωστοί για τον εκνευριστικά συνεπή τους επαγγελματισμό, έχουν ήδη ανοίξει την ιστοσελίδα και 
τις εγγραφές για την επερχόμενη Intermot. Η μεγάλη έκθεση του 2010 λοιπόν, όσο κι αν είναι 
χτυπημένη από την ύφεση, λογικά θα αποτελέσει το παγκόσμιο επίκεντρο της Μοτοσυκλέτας για 
πέντε μέρες, θα είναι μετά βεβαιότητας απόλυτα οργανωμένη και, για κερασάκι, θα συνοδεύεται 
παραδοσιακά από μια ποδηλατική έκθεση στον ίδιο χώρο, έτσι, για να γουστάρουμε.
Η Κολωνία συνίσταται ως ιδανικό πρελούδιο για τον χειμώνα που έρχεται. Πέρυσι φύγαμε από μια 
ημικαλοκαιρινή Αθήνα με τον Δάλλα και εκεί φορέσαμε ολόκληρη τη βαλίτσα μας για να ζεστα-
θούμε. Γυρνώντας θα έχεις καβαλήσει δεκάδες νέα μοντέλα, θα είσαι βαρύτερος κατά αμέτρητες 
weissbieren και βγαίνοντας από το αεροπλάνο στην Ελλάδα θα σου φανεί σα να κάνει ζέστη. Οι 
πιθανότητες είναι πως όντως θα κάνει ζέστη. Θα έχεις και την ευκαιρία για μια μικρή γεύση του πως 
είναι μια πραγματικά οργανωμένη κοινωνία.

Intermot
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Η Μητέρα του Hard Enduro, έτσι αυτοαποκαλείται ο συγκεκριμένος αγώνας και είναι ένας από τους 
πέντε που από του χρόνου θα συνιστούν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα eXtreme Enduro (XWEC). 
Διοργανώνεται στη Νότια Αφρική και το Lesotho και, όπως αντιλαμβάνεστε, αποτελεί μια εξόχως 
εξωτική βόλτα, είτε για να δεις ή ακόμη και για να συμμετάσχεις.
Προσέξτε πλεονεκτήματα: πας εκεί τέλη Νοέμβρη και είναι καλοκαίρι. Επιστρέφεις στη Νότια Αφρι-
κή μετά το Μουντιάλ γιατί βάζω στοίχημα πως αυτή η χώρα σου έχει κλέψει την καρδιά. Περνάς 
μετά και μια βαρβάτη και απολαυστική λασπο-δοκιμασία και γεμίζεις μπαταρίες για αρκετούς μή-
νες. Όσο για τα τοπία… μπες στο site τους και δες.
Το θυμάμαι πως ακριβώς πριν πρότεινα την Κολωνία για να εγκλιματιστούμε με τον επερχόμενο 
χειμώνα, αλλά επειδή εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοκαιρινοί τύποι το ξέρω καλά πως ένα 80% 
αποτυγχάνει παταγωδώς να προσαρμοστεί με το κρύο και τις βροχές. Γι’ αυτό προτείνω να με 
ακολουθήσετε στις ζέστες, τις ζούγκλες και τα άγρια θηρία –χειρότερα από μια πηγμένη λεωφόρο 
Δευτέρα πρωί δε γίνεται να είναι… Άλλωστε αποτελεί τον ιδανικό προπομπό για τον μήνα που 
έρχεται.

The Roof of Africa



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2
5
-2

7
/1

1
h
ttp

://w
w
w
.ro

o
f-o

f-a
fric

a
.c
o
m



2010
feature

Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί η χώρα που θα φιλοξενήσει το Dakar το 2011. Αυτές τις μέρες ο 
πιο διάσημος αγώνας Ράλι γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Αργεντινή και τη Χιλή και, 
κρίνοντας από την επιτυχία του, θα στοιχημάτιζα πως δεν πάει πουθενά. Οι διοργανωτές του το 
2008 έλεγαν πως θέλουν να επιστρέψουν στην Αφρική όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, μα ειλι-
κρινά δεν το βλέπω να είναι ακόμη εφικτό.
Έπειτα, Ευρώπη πήγαμε, Αφρική κατεβήκαμε (δις), τις Η.Π.Α. τις κάναμε Κολιάτσου-Παγκράτι, ε να 
μην πεταχτούμε και μια βόλτα στη Νότια Αμερική; Το Dakar, ως θεσμός πλέον και ουχί ως τοπικός 
προσδιορισμός, είναι κάτι που θα ήθελα να ζήσω μια φορά στη ζωή μου. Δε νομίζω πως θα έτρε-
χα ποτέ, αλλά ευχαρίστως θα έβρισκα ένα πολιτισμένο on-off και θα ακολουθούσα τον περίφημο 
αγώνα μέσω των πλησιέστερων πολιτισμένων οδών, προσπαθώντας να μυρίσω όσο πιο πολύ 
γίνεται την ατελείωτη τρέλα που κουβαλούν οι συμμετέχοντές του. Ποιος ξέρει, μπορεί και να είναι 
μεταδοτική. Παράλληλα ανακαλύπτω και μια μακρινή ήπειρο, ένα λαό που μου λένε πως είναι 
υπέροχος, διασχίζοντας τις μυθικές Άνδεις από την Αργεντινή προς τη Χιλή και πίσω.
Ιδανικός τρόπος να χωνέψει κανείς τις χριστουγεννιάτικες κραιπάλες, άψογος για να θέσει νέους 
στόχους ενόψει του νέου έτους, τέλειος για να γεμίσει τη μνήμη με ανεξίτηλες εμπειρίες. Άλλωστε, 
τι θα αφήσεις πίσω για 20 μέρες; Γιορτές-ξεγιορτές, η οικονομία θα βουτάει ακόμη στα Τάρταρα, 
η κυβέρνηση θα εξαγγέλλει νέα έκτακτα μέτρα, η Κομισιόν θα μας θεωρεί αναξιόπιστους βάρβα-
ρους, τα σκάνδαλα θα συνεχίσουν να επιπλέουν και οι επαγγελματίες κινδυνολόγοι θα βλέπουν 
το τέλος ένα χρόνο πιο κοντά.
Κι αν τυχόν γίνει το θαύμα και το Dakar επιστρέψει στο Dakar, ακόμα καλύτερα, θα είναι φτηνότερα 
τα εισιτήρια και θα γλιτώσουμε δύο συν δύο μέρες σε αεροπλάνα. Αλλά ότι θα πάμε, θα πάμε. 
Τζάμπα θα έχω προπονηθεί τον περασμένο μήνα στο Roof of Africa;

Dakar 2011
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Κισσάµου 98, Χανιά
T  28210  74730 
info@gasmoto.gr 

Δοκίµασε σήµερα 
στο GAS 
το ολοκαίνουργιο 
XR-1100 της Shoei 
και σύγκρινέ το 
µε το Arai Chaser 
κάνοντας βόλτα 
µε την µοτοσυκλέτα σου!

mailto:info@gasmoto.gr
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http://www.ebike.gr/gallery/album21/images/ebike21-17.jpg


Μόνο το κλουβί με τον παπαγάλο έλειπε από το πρώτο πάρτυ των 
αδερφών trackbike.gr και ebike.gr λίγο πριν το 2009 μας αφήσει. 
Κόσμος, μουσική, μηχανάκια, special guests αλλά και special show έδωσαν 
υποσχέσεις για το επόμενο e-party. Όσοι δεν ήρθατε στο Bloc 22 χαζέψτε 
τις φωτογραφίες και κάντε όρεξη

num!

κείµενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: Σάββας Κουρίδης

mailto:aris@ebike.gr
mailto:savvas@ebike.gr
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http://www.ebike.gr/gallery/album21/images/ebike21-51.jpg


O φιλόξενος και ζεστός χώρος του bloc 22 
φιλοξένησε τη παρέα του ebike.gr και του 
trackbike.gr υπό το άγρυπνο βλέμμα τεσσάρων 
Superbike



Δεν συμβαίνει συχνά να πίνεις το ποτό 
σου ζαχαρώνοντας το επόμενο δίτροχο 
όνειρο. Δυστυχώς η ελληνική πραγμα-
τικότητα άφησε όσους ονειρεύονται R1, 
RC8 και 1198 μόνο με το ποτό τους
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Φροντίσαμε όμως να τους παρη-
γορήσουμε εμείς δημιουργώντας 
άλλου είδους όνειρα…

The e-party
feature

http://www.ebike.gr/gallery/album21/images/ebike21-54.jpg




…Με περιεχόμενο τη Κατερίνα 
και τη Κάτια, που για ένα τέταρ-
το τράβηξαν τα βλέμματα όλων. 
Πλάκα είχαν οι ζευγαρωμένοι 
που κοιτούσαν δήθεν αδιάφορα

The e-party
feature
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http://www.fanmoto.gr
mailto:info@fanmoto.gr


Χαλαρός και πάντα διαθέσιμος 
προς τον κόσμο ο Γιάννης Μπού-
στας, μας έκανε τη τιμή γεμίζο-
ντας το μαγαζί πρωταθλήματα

The e-party
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Μπορεί να μη ξεχειλίζουμε 
χώματα και λάσπες αλλά τους 
εντουράδες δεν τους παραμε-
λούμε. Ο Βασίλης Ορφανός 
ανταποκρίθηκε στη πρόσκλησή 
μας φέρνοντας μάλιστα και τη 
μοτοσυκλέτα με την οποία έτρε-
ξε στο Dakar



Μέσα στον κόσμο και τον πανικό, 
ο Θανάσης, ψυχή του Trackbike.
gr, απολαμβάνει τη μοναξιά του 
πίσω από τα decks
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Πέρα από κουβέντες για νούμε-
ρα και πωλήσεις είναι ευχάριστο 
οι άνθρωποι των εταιρειών να 
συμμετέχουν ενεργά στη “κοι-
νωνία “ της μοτοσυκλέτας. Ο 
Βαγγέλης Λουκόπουλος από τη 
Honda συμφωνεί και το δήλωσε 
με την παρουσία του
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Και ενώ ο Κάττουλας έστεκε σο-
βαρότατος και υποδέχονταν τον 
κόσμο, οι Δάλλας και Τσαντήλας 
έπιναν τα ποτάκια τους με εμφα-
νή αποτελέσματα…
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Τα motoGP 
επιστρέφουν στα 

1,000cc από το 2012 
και αφήνουν 

ορθάνοιχτο 
το ενδεχόμενο 

να χρησιμοποιηθούν 
-χοντρά βελτιωμένα- 

μοτέρ παραγωγής





Είναι η επόμενη μέρα της μοτοσυκλέτας, είτε μας αρέσει ή όχι…

Η είσοδος των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών στους αγώνες είναι μια 
πραγματικότητα που δε μπορούμε να αγνοήσουμε –ακόμη και εμείς 
που ζούμε στην Ευρώπη και όχι στις Η.Π.Α.
Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού υπάρχουν κάμποσες εταιρείες που 
φτιάχνουν χωματερές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, ξεπουλώντας κάθε 
χρόνο την παραγωγή τους σε ιδιώτες που τις τρέχουν σε ανάλογες 
ερασιτεχνικές κατηγορίες. Οι Αμερικανοί εξακολουθούν να δείχνουν 
λιγότερο προσκολλημένοι στη συντήρηση, πιο μπροστά από τους 
Ευρωπαίους σε φαντασία και όραμα, πρόθυμοι να επενδύσουν στην 
επόμενη μέρα της τεχνολογίας.
Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας (ΑΜΑ) το έπιασε πρώτη 
απ’ όλους το μήνυμα και έχει προωθήσει ηλεκτρικές κλάσεις σε σχε-
δόν όλες τις κατηγορίες αγώνων μοτοσυκλέτας. Στις Η.Π.Α. ο δρόμος 
έχει ήδη στρωθεί από αρκετούς κατασκευαστές ηλεκτρικών μοντέλων, 
οι οποίοι προ πολλού έχουν επιδοθεί σε έναν άτυπο πόλεμο επιδόσε-
ων και περιφερειακών, το λογικό αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος από 
το κοινό. Η ΑΜΑ είδε απλά το δρόμο και έκανε το καθήκον της.
Το πείραμα του TTXGP στο Isle of Man στέφθηκε με απόλυτη επιτυ-
χία, στελεχωμένο 100% από Αμερικανικές μοτοσυκλέτες. Η πρόθεση 
της Αγγλικής TTXGP (www.egrandprix.com) να στήσει ένα ηλεκτρικό 
πρωτάθλημα ταχύτητας στην Ευρώπη ήρθε ως η λογική συνέχεια και, 
χάρη στη θέληση των Αμερικανών να μετουσιώσουν το τεχνολογικό 
τους προβάδισμα σε παγκόσμια κυριαρχία του νέου χώρου, η νέα κα-
τηγορία αγώνων απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα πριν καν ξεκινήσει, 
με αγώνες σε Η.Π.Α. και Καναδά.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIM) επέδειξε καθυστερημένα αντανακλα-
στικά: αρχικά αδειοδότησε την TTXGP για να προωθήσει τις ηλεκτρικές 
μοτοσυκλέτες στον δημοφιλή χώρο της Ταχύτητας, μα βλέποντας το 
ενδιαφέρον ανακοίνωσε το δικό της ανάλογο πρωτάθλημα e-Power, 
ξεκινώντας ουσιαστικά μια διαμάχη με την TTXGP, όπως θα διαβάσετε 
και στο Race Gossip.
Μέσα στη διαμάχη αυτή ήδη διακρίνουμε το ενεργό ενδιαφέρον των 
χωρών που πρωταγωνιστούν στον παγκόσμιο μοτοσυκλετιστικό χάρ-
τη: η Γαλλία και η Ισπανία καβατζώνουν αγώνες στις πίστες τους και 
για τα δύο πρωταθλήματα, ενώ η Ιταλική Ομοσπονδία (FMI) έκανε 
ένα βήμα παραπάνω: εξασφάλισε σε συνεργασία με την TTXGP με-
ρικούς αγώνες ενιαίου στα πλαίσια του Ιταλικού πρωταθλήματος με 
ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες που θα κατασκευάσει η CRP Racing (www.
crp-racing.com), μια Ιταλική εταιρεία που φτιάχνει αγωνιστικά εξαρτή-
ματα για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Το eCRP 1.0 θα παρουσιαστεί 
επισήμως μέσα στον Ιανουάριο (σε Αγγλική έκθεση!) και βασίζεται 
στο CRP 125, ένα δίχρονο για τα Ιταλικά 125 GP.
Πολύ απλά οι Ιταλοί, που γνωρίζουν πως δεν αρκεί μόνο η αγωνιστι-
κή παράδοση αλλά πρέπει να βρίσκεσαι πάντα στην πρώτη γραμμή 
της εξέλιξης, διεκδικούν μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια: παρουσία στο 
ηλεκτρικό μέλλον με πίστες και αναβάτες, αλλά και μια εγχώρια πα-
ραγωγή αντιστοίχων μοτοσυκλετών.
Αυτός δεν είναι ο ρόλος μιας Ομοσπονδίας τελικά; Ανάμεσα στα συμ-
φέροντα των μοτοσυκλετιστών δεν είναι και η προώθηση του αθλή-
ματος, δεν είναι και η χάραξη μιας μελλοντικής στρατηγικής που να σε 
κρατά στην κορυφή του επόμενου κύματος; 
Απορούμε ακόμα γιατί στην Ελλάδα οι αγώνες μας είναι αυτοί που 
είναι;

Καθώς πρέπει
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MotoGP: ΤεΤρακύλινδρα χιλιαρια και με Τη βούλα
Η απόφαση ελήφθη, επικυρώθηκε και τώρα αρχίζει το πανηγύρι. Όλα αυτά εν μέσω βεγγαλικών, αποριών και 
παιχνιδιών με τις λέξεις
Με επίσημη ανακοίνωση της FIM ενημερωνόμαστε πως η συνεδρίαση της Επιτροπής των MotoGP στη Γενεύη στις 
11 Δεκεμβρίου 2009 κατέληξε στο οριστικό φορμά που θα διέπει τη μεγάλη κατηγορία από το 2012.
Μοτοσυκλέτες τετρακύλινδρες ως 1000 cc και με περιορισμό μέγιστης διαμέτρου εμβόλων τα 81 mm.
Αυτό το τελευταίο σημείο μετουσιώνει τις υπόνοιες της Dorna πως “ένας συγκεκριμένος τεχνικός κανονισμός θα 
φροντίσει ώστε τα κόστη να παραμείνουν συγκρατημένα.”
Ο περιορισμός στη διάμετρο των εμβόλων για δεδομένο κυβισμό σημαίνει ένα αντίστοιχο ελάχιστο όριο στη δια-
δρομή τους, εξασφαλίζοντας πως θα περιορίζονται αναλόγως οι μέγιστες στροφές λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτόν 
η FIM επιδιώκει κινητήρες που δε θα μπορούν να δουλέψουν σε στρατοσφαιρικούς ρυθμούς περιστροφής, συμπι-
έζοντας έναν από τους βασικούς παράγοντες που έστειλαν το κόστος συμμετοχής στα MotoGP στα ουράνια. Μέσα 
στο 2010 θα καταρτιστεί ο λεπτομερής κανονισμός, ωστόσο εκκρεμούν κρίσιμες απορίες.
Πρώτον, δεν ξεκαθαρίζεται αν προβλέπονται και κινητήρες παραγωγής. Σε αυτό το ζήτημα, τόσο η διοργανώτρια 
εταιρεία, όσο και η Ομοσπονδία, ποιούν την νήσσαν, εκσφενδονίζοντας ατάκες όπως “δεν είμαστε εμείς αυτοί που 
θα καθορίσουν ποιος είναι κινητήρας παραγωγής” ή, στην περίπτωση των αντιδράσεων από πλευράς InFront (διορ-
γανώτριας SBK) η FIM ξεκαθαρίζει πως “άλλο μοτοσυκλέτα παραγωγής και άλλο κινητήρας παραγωγής.”
Παρόλο που ως τώρα η Ομοσπονδία φερόταν να εγγυάται στα Superbikes πως δε θα βγουν μοτοσυκλέτες παραγω-
γής στα GP, τώρα τους κρεμάει αφήνοντας να εννοηθεί πως ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται. Με απλά λόγια, αν 
κάποιος μπορεί να κάνει ένα μοτέρ παραγωγής ανταγωνιστικό, ας το κάνει, αλλά με πρωτότυπο πλαίσιο.
Μετά, υπάρχει ένα κενό στον περιορισμό των 81 mm, αφού δεν απαγορεύεται σε κάποιον με την ανάλογη οικο-
νομική ευχέρεια να φτιάξει ένα μοτέρ που να μπορεί να στροφάρει πολύ ψηλά, επενδύοντας σε τρελή τεχνολογία. 
Τότε και πανάκριβο θα είναι και θα αναγκάσει τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν αν θέλουν να δουν βάθρο (ή να 
φύγουν). Γιατί να μην τεθεί εξαρχής ένα όριο στροφών, κάτι που ζητούσαν και κάποια εργοστάσια ευθέως;
Τέλος απορούμε με ένα διαφαινόμενο “κρέμασμα” της Honda: είναι η μόνη κατασκευάστρια που δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τον προγενέστερο κινητήρα 990 cc αφού το δικό της ήταν V5, το μόνο μη τετρακύλινδρο.
Και, κάπως έτσι, όλοι σκέφτονται από μέσα τους πως δεν αποκλείεται να υπάρχει σιωπηρή συμφωνία των κατασκευ-
αστών και σε τρία χρόνια τα MotoGP να μετατραπούν σε μια άτυπη Moto1 –στα χνάρια της Moto2…
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μην πισΤεύεΤε Τα χρονομεΤρα
Οι δοκιμές της Moto2 έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά τα 
γυρολόγιά τους δεν είναι ενδεικτικά για τίποτα. Διότι, απλού-
στατα, οι επίσημοι κινητήρες της Honda θα έρθουν κατά Φλε-
βάρη μεριά…
Μιας και πολύς λόγος γίνεται πρόσφατα για τις πρώτες επίση-
μες δοκιμές των μοτοσυκλετών που θα τρέξουν του χρόνου 
στη Moto2, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως, μέχρι να πα-
ραλάβουν τους επίσημους κινητήρες, το μόνο που μπορούν 
να κάνουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες είναι να εξελίσσουν τα 
πλαίσιά τους.
Έτσι ανάμεσα στις διάφορες που κατέβηκαν στη Valencia, πα-
ράλληλα με τις επίσημες δοκιμές των SBK και SS, θα μπορούσε 
να βρει κανείς ομάδες με εντελώς στοκ μοτέρ από CBR600RR, 
άλλες που εξασφάλισαν αγωνιστικά μοτέρ από τα εθνικά τους 
πρωταθλήματα ή και κάποιες που βρήκαν περσινά από το 
Παγκόσμιο SS –όπως για παράδειγμα τις μοτοσυκλέτες της 
Stiggy που μετά τη χρεωκοπία της τις πούλησε ή νοίκιασε για 
δοκιμές σε ενδιαφερόμενες ομάδες.
Συνεπώς δεν είναι να μας κάνει εντύπωση που οι καλύτεροι 
χρόνοι των Moto2 ήταν σχεδόν δύο δευτερόλεπτα πιο αργοί 
από αυτούς των SS, καθώς οι ομάδες της τελευταίας κατηγο-
ρίας ήδη δοκιμάζουν τα μοτέρ του 2010, ενώ οι της Moto2 
τρέχουν με ό,τι να ΄ναι.
Οι κινητήρες των επίσημων προδιαγραφών Moto2 που θα 
φτιάξει η Honda για τη νέα κατηγορία αναμένονται μέσα στον 
Φεβρουάριο του 2010 και τότε θα δούμε πόσα απίδια χωράει 
ο σάκος.

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike
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η YaMaha εκΤοσ WSS και BSB;
Γίνεται η κάτοχος των δύο τελευταίων τίτλων στα Supersport να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα του 2010; 
Κι όμως, γίνεται…
Με το τεχνοφρικ R6 η αγωνιστική ομάδα της Yamaha Motor Europe στο WSS κυριάρχησε τα δύο τελευταία χρόνια με τους 
Shayne Burne (2008) και Cal Crutchlow  (2009), φέτος όμως μάλλον ετοιμάζεται να αποχωρήσει εντελώς από την κατη-
γορία! Το πρόβλημα κατά πως φαίνεται –δε θέλει και πολλή σκέψη άλλωστε– είναι η οικονομική δυσπραγία της φετινής 
χρονιάς, ειδικά από τη στιγμή που η Yamaha έκλεισε και τη γραμμή παραγωγής στο Gerno di Lesmo, όπου βρίσκεται και 
το αγωνιστικό στρατηγείο της επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Το ίδιο μαύρο είναι και το μέλλον της ομάδας GSE Racing στο BSB, όπου παρά την κατάκτηση του τίτλου λύθηκε η συνερ-
γασία με τον κεντρικό χορηγό Airwaves και αν δε βρεθεί άλλος, η ομάδα δε θα τρέξει του χρόνου.
Η επίσημη γραμμή για την ομάδα του WSS μιλά για φρενήρη αναζήτηση χορηγικών κεφαλαίων το αργότερο μέχρι τις επί-
σημες δοκιμές του Ιανουαρίου στο Portimao, διαφορετικά του χρόνου δε θα έχουμε εργοστασιακά R6 στο Παγκόσμιο…

FB CorSe και hoPPer σΤα MotoGP
Μια νέα ομάδα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στα MotoGP και κυνηγά τον John Hopkins για βασικό αναβάτη 
της.
Η Ιταλική ομάδα FB Corse ίσως σας είναι γνωστή από την πρόσφατη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο SBK. Πριν 
λίγο καιρό, λοιπόν, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα MotoGP του 2010 με μια νέα, δικής της 
μοτοσυκλέτα με τρικύλινδρο σε σειρά κινητήρα!
Επισήμως δε γνωρίζουμε τίποτε περισσότερο, καθώς η ομάδα έχει προαναγγείλει επίσημη παρουσίαση στις 21 
Ιανουαρίου στο Μιλάνο, όπου εδρεύει, ωστόσο οι φήμες δίνουν και παίρνουν.
Θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρο πως χρησιμοποιεί τον τρικύλινδρο κινητήρα που κάποτε προετοίμαζε η 
BMW για να κατέβει στα MotoGP (επί 990) και ο οποίος προέρχεται ουσιαστικά από το μονοθέσιο F1 των Γερμα-
νών. Ο κινητήρας αυτός είναι πνευματικό παιδί του Mauro Forghieri (Oral Engineering Group), πρώην μηχανικό 
της Ferrari στην F1, ενώ στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται και κινητήρες για τις Bugatti και Lamborghini.
Τις τελευταίες μέρες η ομάδα ανακοίνωσε πως έχει σχεδόν συμφωνήσει με τον John Hopkins για το 2010, ενώ 
με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να μάθουμε και τα σχέδιά της για τη Moto2, όπου επίσης έχει ανακοινώσει 
πως θα τρέξει.

race



η κωλοΤούμπα Τησ κΤμ
Αρχικά δε θα πήγαιναν, μετά θα στήριζαν μόνο τους ιδιώτες, τελικά θα πάνε όλοι μαζί στο Dakar του 2010…
Πριν μερικούς μήνες η διοργάνωση του Dakar ανακοίνωνε πως οι επίσημες συμμετοχές πλέον θα έπρεπε να αφορούν 
μοτοσυκλέτες ως 450 cc, ενώ τα μεγάλα μονοκύλινδρα θα γίνονταν δεκτά εφόσον φορέσουν ένα εγκεκριμένο κιτ μεί-
ωσης της ιπποδύναμης. Κάπου εκεί η ΚΤΜ ανακοίνωνε πως μετά λύπης της δε θα συμμετάσχει στον φετινό αγώνα.
Τελικά βέβαια, η ΚΤΜ θα τρέξει. Εντελώς τυπικά η φετινή συμμετοχή της δεν ονομάζεται “εργοστασιακή”. Πίσω όμως 
από ονόματα ομάδων όπως All For 1 KTM κρύβονται οι κ.κ. Cyril Despres και Marc Coma, αμφότεροι νικητές του 
Dakar και επίσης αμφότεροι με 690 Rally και το εγκεκριμένο φίμωμα.
Ο προέδρος της εταιρείας, Stefan Pierer, μας υπενθυμίζει τα τετριμμένα, περί της ιστορίας και της επιρροής της ΚΤΜ 
στην εξέλιξη του αγώνα κλπ –και δεν έχει άδικο: οι 83 από τις 161 συμμετοχές είναι με Αυστριακές μοτοσυκλέτες. Από 
δίπλα οι πρωτοκλασάτοι αναβάτες δηλώνουν πως “μπορεί να μας φιμώνουν τους κινητήρες, αλλά δε μπορούν να 
φιμώσουν τον επαγγελματισμό, την εμπειρία, το κίνητρό μας. Θέλουμε να κερδίσουμε!”
Αυτό μας δείχνει τι έχει στο μυαλό του ο Pierer. Πολύ απλά, να αποδείξει πως τα μεγάλα μονοκύλινδρα είναι οι πραγ-
ματικές μοτοσυκλέτες του Dakar και όχι τα 450. Το αν το καταφέρουν, θα το ξέρουμε στις 17 του Ιανουαρίου 2010. 
Γιατί όμως τόσο αντίθετη πρώτη αντίδραση και μετά η απόλυτη κωλοτούμπα;

Ο Hopper ωστόσο, μέσω του μάνατζέρ του, 
διαψεύδει πως έχει επέλθει συμφωνία και 
μας αποκαλύπτει πως ο πλάνο της FB Corse 
είναι τρεις με τέσσερις συμμετοχές στο πρω-
τάθλημα του 2010, κάτι που σίγουρα δεν τον 
χορταίνει. Από την άλλη δεν έχει και πολλές 
επιλογές: οι προτάσεις από ΑΜΑ/DMG SBK 
πλευρά προσκρούουν στον αβεβαιότητα 
ενός Αμερικανικού Πρωταθλήματος που παί-
ζει και να μη γίνει καν φέτος, από την άλλη 
οι καλές σέλες στο WSBK έχουν εν πολλοίς 
κλείσει και η εμπειρία του από φέτος δεν ήταν 
ακριβώς η καλύτερη. Στις 21 Ιανουαρίου θα 
ξέρουμε.



SPeCial MotoGP rookie teStS
Τα σφικτά οικονομικά έχουν οδηγήσει σε κούρεμα των επίσημων δοκιμών MotoGP, ωστόσο η Dorna 
ενέδωσε στις γκρίνιες και επέτρεψε ένα τριήμερο επιπλέον μόνο για τους rookies.
Η κάθε ομάδα αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα εντελώς διαφορετικά. Οι δύο rookies της Honda, Marco 
Simoncelli και Hiroshi Aoyama, πήγαν κανονικότατα στη Sepang και έκαναν τρεις γεμάτες μέρες δοκιμών 
με τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούσαν οι ομάδες τους για το 2009. Η Gresini έδωσε στον Simoncelli 
τη μοτοσυκλέτα του Toni Elias, ενώ η Interwetten (κοινώς η Scot με το όνομα του νέου της χορηγού) 
τη μοτοσυκλέτα που μέχρι τώρα είχε ο Gabor Talmacsi. Οι δύο αναβάτες έδειξαν πολύ καλά στοιχεία, 
μάλιστα ο Aoyama απείλησε το ρεκόρ πίστας φτάνοντας μόλις δύο δέκατα πιο πάνω (2’02.30), ενώ ο 
Simoncelli κατάφερε καλύτερη επίδοση σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πιο αργή από τον Ιάπωνα, με 2’03.20. 
Αμφότεροι βέβαια θα πρέπει να διαγράψουν πολλές από τις νεοαποκτηθείσες εμπειρίες τους, καθώς την 
επόμενη φορά (Sepang, 3-5 Φεβρουαρίου) που θα δοκιμάσουν τις αγωνιστικές τους, αυτές θα είναι μο-
ντέλα του 2010 με αναρτήσεις της Ohlins.
Στο μεταξύ, δύο άλλοι rookies, Alvaro Bautista (Suzuki) και Hector Barbera (Aspar Ducati) προτίμησαν να 
κάνουν ιδιωτικά τις δοκιμές τους σε Estoril και Jerez αντιστοίχως, δίχως να δημοσιοποιήσουν χρόνους.
Τέλος, ο Ben Spies δεν εκμεταλλεύτηκε καθόλου την ευκαιρία που του δόθηκε από το νέο κανονισμό, και 
μάλιστα ο ιδιοκτήτης της Tech3, Herve Poncharal, κατέκρινε την απόφαση αυτή της Dorna θεωρώντας πως 
απλά “πάλι, πολύ εύκολα και δίχως λόγο, στρεβλώσαμε τους κανονισμούς. Η καινούργια μοτοσυκλέτα 
του 2010 δεν είναι έτοιμη και απλά θα καίγαμε λάστιχα και βενζίνη χωρίς αποτέλεσμα…”

race



haYden ο καΤασκοποσ
Η πρώτη φωτογραφία της GP10 βγήκε με κινη-
τό τηλέφωνο και κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο 
δίχως την έγκριση, φυσικά, της Ducati. Και πού 
να ήξεραν ποιος τη διέρρευσε…
Ο Nicky Hayden αυτήν την εποχή, όπως όλοι οι ανα-
βάτες, είναι σε διακοπές διανθισμένες με εκδηλώσεις 
marketing που προβλέπονται στο συμβόλαιό του. 
Στα πλαίσια ενός ταξιδιού στην Ινδία, όπου θα εγκαι-
νίαζε το πρώτο κατάστημα της Ducati στη μακρινή 
χώρα, πέρασε από τη Bologna και το εργοστάσιο της 
εταιρείας όπου στήθηκε μια μικρή γιορτή και του επέ-
τρεψαν να μπει στα άδυτα της Ducati Corse και να δει 
από κοντά τη μοτοσυκλέτα με την οποία θα αγωνιστεί 
του χρόνου, τη GP10. Αυτός, τράβηξε και μια φωτο-
γραφία με το κινητό του, την οποία τις επόμενες μέρες 
έσπευσε να ανεβάσει στην προσωπική του ιστοσελί-
δα (www.nickyhayden.com)!
Εν τέλει δε νομίζουμε πως έγινε και καμιά σπουδαία 
ζημιά για τους Ιταλούς –για να μην υποθέσουμε πως 
ήταν μια προσυνεννοημένη μαρκετινίστικη “διαρροή” – πάντως σήμερα η εν λόγω φωτογραφία δεν υπάρχει πια στο site, 
παρόλο που η αναφορά της στο κείμενο του Nicky υπάρχει ακόμη.
Το μόνο που μπορούμε να ξεχωρίσουμε από τη νέα μοτοσυκλέτα είναι η σαφώς μεγαλύτερη τομή στο πλαϊνό φέρινγκ, 
μια προφανής κίνηση για την απομάκρυνση περισσότερης θερμότητας από τον κινητήρα, σε μια χρονιά που το κλειδί της 
επιτυχίας θα είναι η μακροβιότητα του κάθε μοτέρ.

ohlinS για ολα Τα honda
Τι κι αν η Showa της ανήκει; Από φέτος πλέον οι Honda στα MotoGP θα φορούν Ohlins… απ’ ό,τι φαίνεται και 
οι επτά!
Η τελευταία επίσημη δήλωση αφορούσε στις μοτοσυκλέτες των Simoncelli και Aoyama, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως με το 
τέλος του 2009 θα πρέπει να ξεχάσουν τις RC212V με Showa που δοκίμαζαν τόσον καιρό και να ετοιμαστούν για Ohlins. 
Από τις πρώτες δοκιμές της νέας χρονιάς θεωρείται πλέον βέβαιο πως όλα τα RCV θα φορούν τις Σουηδικές αναρτήσεις.
Πέρυσι στο ξεκίνημα της σεζόν μόνο η μοτοσυκλέτα του Randy de Puniet φορούσε Ohlins. Στα μέσα της χρονιάς η Honda 
απεκάλυψε πως είχε αναθέσει στον Tady Okada πίσω στην Ιαπωνία να δοκιμάσει τις αναρτήσεις αυτές ώστε να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να λειτουργούν καλύτερα από τις ̈ δικές της¨ Showa. Όπως έγραψε η ιστορία, μετά την καλοκαιρινή διακοπή στο 
Brno εμφανίστηκε η εργοστασιακή μοτοσυκλέτα του Andrea Dovizioso με Οhlins και μόλις τέλειωσε η σεζόν μάθαμε πως και 

ο έτερος εργοστασιακός ανα-
βάτης θα έκανε την ίδια αλ-
λαγή. Σιγά-σιγά, τώρα ανα-
καλύπτουμε πως όλες οι μο-
τοσυκλέτες της εταιρείας θα 
τρέξουν με Ohlins, γεγονός 
αν μη τι άλλο αναμενόμενο 
και λογικό, καθώς η Honda 
θα θέλει να έχει τον πλούτο 
δεδομένων από τόσες δια-
φορετικές μοτοσυκλέτες.



ανΤιο StiGGY raCinG
Υψηλές απώλειες μετρά πλέον και το πρωτάθλημα SBK. Επισήμως ανακοινώθηκε η παύση εργασι-
ών της ομάδας Stiggy Honda Racing.
Στο δελτίο Τύπου περιγράφεται η δυνατή της πορεία σε πέντε μόλις αγωνιστικές περιόδους. Εμφανίστηκε το 
2005 στα Supersport και έφτασε το 2008 με τον Joshua Brooks στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης. Φέτος 
έτρεξε για πρώτη φορά και στα Superbikes, όπου η επιτυχία της ήταν άμεση: απέναντι σε επτά εργοστασιακές 
ομάδες, έκανε ντεμπούτο στο βάθρο και το επανέλαβε άλλες τρεις φορές στη διάρκεια της σεζόν, ενώ στο 
τέλος ανέδειξε και τον καλύτερο ιδιώτη της μεγάλης κατηγορίας, τον Leon Haslam στην έκτη θέση.
Στην πορεία η πρόσληψη του John Hopkins προκάλεσε αρκετό ντόρο, όμως ο σημαντικός τραυματισμός του 
μάλλον λειτούργησε αρνητικά στην προσέλκυση χορηγών.
Τον τελευταίο καιρό ακουγόταν πως η ομάδα θα συμφωνούσε με τη Yamaha για την επόμενη σεζόν σε SBK και 
SS, αλλά προφανώς οι εξελίξεις την πρόλαβαν. Αποδίδοντας επισήμως το κλείσιμο της ομάδας στην τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση, είναι μάλλον προφανές πως τα δύο καρπούζια  (SBK και SS) τους έπεσαν βαριά σε μια 
χρονιά που αλλιώς τη σχεδίαζαν στο ξεκίνημα και αλλιώς τους βγήκε στην πορεία.
Ο ηγέτης της ομάδας, Johan Stigefeld πάντως δε θα απομακρυνθεί από το paddock SBK, καθώς θα αναλάβει 
τη νεοσύστατη δεύτερη ομάδα της BMW, Reitwagen Racing Team.

race



ο de anGeliS σΤη Moto2
Για να είσαι στα MotoGP δεν έχει και τόση σημασία το 
πόσο γρήγορος είσαι, αλλά πόσο μετρητό φέρνεις. Ο De 
Angelis προφανώς έπασχε στο “χορηγικό” ζήτημα…
Μια από τις ομάδες που θέτουν υποψηφιότητα να πρωταγωνι-
στήσουν στη Moto2 είναι η Team Scot, η οποία έχασε φέτος το 
τρένο των MotoGP ελλείψει δυνατών χορηγών, αλλά βρίσκει 
μια χαρά το δρόμο της στη νεοσύστατη κατηγορία που αντικα-
θιστά τα 250. Άλλωστε η ομάδα του Cirano Mularoni γράφτη-
κε στην ιστορία των GP 250 ως η τελευταία πρωταθλήτρια με 
τον Hiroshi Aoyama.
Μόλις ανακοινώθηκε λοιπόν η συμφωνία της ομάδας με τον 
Alex de Angelis, ενώ ήδη ο δεύτερος αναβάτης της είναι γνω-
στός, ο νεαρός Niccolo Canepa που απομακρύνθηκε από τη 
Ducati.
Ο Ιταλός (από το Σαν Μαρίνο για την ακρίβεια) υπέγραψε συμ-
βόλαιο ενός έτους διότι, όπως είπε, στόχος τόσο του ίδιου όσο 
και της ομάδας του είναι η επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία 
το ταχύτερο δυνατό, βλέπε 2011. Επιπλέον, εκεί θα συναντή-
σει έναν γνώριμο συμπατριώτη του, τον αρχιμηχανικό Pietro 
Caprara με τον οποίο δούλεψε τα δύο τελευταία του χρόνια 
στα 250.
Πρώτος πάντως θα καβαλήσει τη μοτοσυκλέτα στις αρχές Γενά-
ρη ο Canepa, καθώς ο de Angelis βρίσκεται στην αποθεραπεία 
από εγχείριση στον ώμο του που έκανε αμέσως μόλις τέλειωσε 
η αγωνιστική χρονιά.

μηνύσεισ καΤα aPrilia
Η αιφνίδια αποχώρηση της Ιταλικής εταιρείας από τη Moto2 άφησε στον αέρα κάμποσες ομάδες που υπολόγι-
ζαν στο πλαίσιό της. Τώρα ετοιμάζουν τα εξώδικα, ή μήπως όχι;
Τέσσερις ομάδες είχαν ήδη ψωνίσει το πλαίσιο που θα κατασκεύαζε η Aprilia για να τρέξουν στη Moto2, συγκεκριμένα οι 
Aspar, Cardion AB, Speed Up Aprilia και Ajo Motorsport. Όταν όμως στα τέλη Νοεμβρίου η Ιταλική εταιρεία έσκασε τη 
βόμβα και ξεκαθαρίστηκε πως τα πρωτό-
τυπά της δε θα ήταν πια προς πώληση, η 
εξέλιξή τους σταμάτησε και πλέον συνι-
στούν μόνο μουσειακά εκθέματα –στην 
καλύτερη των περιπτώσεων.
Μένοντας στον αέρα και με πολύ λιγό-
τερο χρόνο για να βρουν εναλλακτικές, 
οι ομάδες άρχισαν να επεξεργάζονται το 
ενδεχόμενο νομικής προσφυγής κατά 
της Aprilia, αν και τελευταία το μέτωπο 
φαίνεται να σπάει. Η αιτία εντοπίζεται σε 
δηλώσεις αξιωματούχων της Aprilia που 
πλέον καλοβλέπουν την επιστροφή στα 
MotoGP, όταν με το καλό κατασταλά-
ξουν οι νέοι κανονισμοί για τα χιλιάρια 
και δουν ότι τα κόστη συμμετοχής είναι 
ανεκτά. Βλέπετε, αν αυτό συμβεί, καμιά 
από τις παραπάνω ομάδες δε θα θέλει να 
έχει κλείσει την πόρτα της σχέσης τους με 
το Ιταλικό εργοστάσιο για τα μάτια μιας 
(βαρβάτης έστω) αποζημίωσης.



ηλεκΤρικοσ διχασμοσ
Η επιτυχία του TTXGP στο φετινό Isle of Man άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου και τώρα δύο πρωτα-
θλήματα ερίζουν για το στάτους του Παγκοσμίου. Ελλάδα το κατάντησαν…
TTXGP σημαίνει Time Trial Xtreme Grand Prix και το πρωτογνωρίσαμε το περασμένο καλοκαίρι ως τον πρώτο 
αγώνα ηλεκτρικών μοτοσυκλετών ταχύτητας στο Isle of Man ΤΤ. Τραβώντας το ενδιαφέρον του κοινού και 
έχοντας άφθονη δημοσιότητα χάρη στον οικολογικό του χαρακτήρα, σύντομα η διοργανώτρια εταιρεία TTXGP 
(http://www.egrandprix.com) αποφάσισε να στήσει ένα ηλεκτρικό πρωτάθλημα για το 2010 στην Αγγλία με 
συνολικά τέσσερις αγώνες, τρεις στα πλαίσια του BSB και τον τέταρτο στο Νησί παρέα με το ΤΤ. Μετά όμως 
άρχισαν τα όργανα, καθώς το ενδιαφέρον έφτασε και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και σύντομα οι 
Άγγλοι είδαν την ευκαιρία να δώσουν μια παγκόσμια αύρα στο πρωτάθλημά τους. Κάπως έτσι, το καλεντάρι 
τους εμπλουτίστηκε με δύο ακόμη αγώνες σε Η.Π.Α. και Καναδά.
Όλα έδειχναν ρόδινα όταν ξαφνικά πριν περίπου ένα μήνα εμφανίστηκε η FIM και ανακοίνωσε πως ξεκινά τη 
διοργάνωση ενός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, υπό τον τίτλο e-Power. Το μαλ-
λιοτράβημα ήταν πλέον πραγματικότητα.
Η FIM έχει ανακοινώσει ως τώρα τρεις αγώνες, δύο στη Γαλλία, Le Mans και Magny-Cours και άλλον ένα στη 
Doha (Κατάρ) στα πλαίσια του 8ωρου αγώνα αντοχής.
Οι τελευταίες μάχες δίνουν απανωτές νίκες στο TTXGP: πριν μερικές μέρες ανακοινώθηκε πως ο μεγάλος τε-
λικός του πρωταθλήματός τους θα γίνει στην Ισπανική Albacete τον Οκτώβρη του 2010, στην ίδια πίστα που 
ψάχνει να κλείσει αγώνα και η FIM χωρίς να έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία. Επιπλέον, μόλις ανακοινώθηκε 
συμφωνία της Ιταλικής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας με την TTXGP για τέσσερις αγώνες στο Ιταλικό πρωτά-
θλημα με μοτοσυκλέτες που θα κατασκευάζει η Ιταλική CRP Racing, μια έξυπνη κίνηση των γειτόνων μας που 
πιάνουν πόρτα στο μέλλον των αγώνων εξασφαλίζοντας και παραγωγή αγωνιστικών στη χώρα τους!
Στο μεταξύ, ο μεγάλος πόλεμος χαρακωμάτων με τη FIM μαίνεται και στον τομέα των συμμετεχόντων κατα-
σκευαστών, με την TTXGP να σαρώνει καθώς όλες οι γνωστές και δυνατές ομάδες έχουν υπογράψει συμβό-
λαιο στο δικό της πρωτάθλημα. Για μια φορά φαίνεται πως η FIM οδεύει προς μια μεγάλη ήττα…
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MuGen honda: Banzai!
Μετά από μια εικοσαετία απουσί-
ας από τους δίτροχους αγώνες, η 
Mugen επιστρέφει με ένα κιτ για τα 
χωματερά Honda
Οι παλιότεροι ίσως τη θυμούνται από τις 
δεκαετίες του ’70 και του ’80, όταν η Ια-
πωνική εταιρεία έφτιαχνε τα αγωνιστικά 
κιτ για τα ΜΧ της Honda, που έμειναν 
στην ιστορία με το χαρακτηριστικό όνο-
μά τους, Banzai. Μεσολάβησε μια περί-
οδος σχεδόν 20 ετών μακριά από τους 
αγώνες μοτοσυκλέτας και πιο κοντά στα 
αυτοκίνητα, μα από φέτος η θρυλική 
Mugen επιστρέφει στο ΜΧ με την πα-
λιά συνεργάτιδά της και προσφέρει προς 
πώληση για ιδιώτες ένα κιτ για CRF 450 
και 250, με την ίδια ιστορική ονομασία: 
Banzai!
Αυτό περιλαμβάνει κύλινδρο, κεφαλή, 
μια σπέσιαλ κεντρική μονάδα (ECU), ένα 
τελικό εξολοκλήρου κατασκευασμένο 
από τιτάνιο και υπόσχεται αύξηση ροπής 
17% χαμηλά και 7% ψηλά! Το κιτ θα είναι διαθέσιμο από τους πρώτους μήνες του 2010, αρχικά για το 450 και σύντομα μετά 
και για το 250. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mugeneuro.com.

http://www.washandgo.gr
mailto:info@washandgo.gr


νεο ΤεσΤ ηχού απο Τη FiM
Δύο χρόνια το μαγείρευαν, από φέτος τίθε-
ται σε ισχύ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία θέλει 
αγώνες από 3 ως 6 ντεσιμπέλ πιο ήσυχους.
Όσο η στροφή στην οικολογία γίνεται το κυρίαρχο 
ρεύμα της εποχής μας, άλλο τόσο οι αγώνες μο-
τοσυκλέτας μπαίνουν στο στόχαστρο, ειδικά στους 
εκτός δρόμου αγώνες. Τα μέχρι τώρα τεστ μέτρη-
σης ήχου κρίνονταν ιδιαιτέρως ανακριβή και κάθε 
άλλο παρά αντιπροσωπευτικά για τον θόρυβο που 
εκλύεται από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, έτσι η 
FIM εδώ και δύο χρόνια ξεκίνησε μια πρωτοβουλία 
για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης μεθοδολογίας 
μέτρησης, η οποία ονομάστηκε “2 meters max”, 
“το πολύ 2 μέτρα”. Όπως λέει και το όνομά της, 
η μέτρηση γίνεται σε απόσταση δύο μέτρων από 
το τελικό της εξάτμισης και σε γωνία 45 μοιρών 
από αυτό, καθώς πλέον ο κινητήρας μετράται στις 
μέγιστες στροφές του.
Σύμφωνα με τη FIM αυτό το τεστ εξελίχθηκε σε 
συνεργασία με τους κατασκευαστές (οι οποίοι προ-
φανώς θα πρέπει από φέτος να προσαρμόσουν κα-
ταλλήλως τις μοτοσυκλέτες τους) και εκτιμάται πως 
θα αποφέρει μείωση της στάθμης θορύβου από 3 
ως 6 dB. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από φέτος στα 
πρωταθλήματα ΜΧ, Enduro και Track Racing.
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honda raCinG XtreMe aCadeMY
Μια νέα κατηγορία αγώνων ειδικά σχεδιασμέ-
νη για την ανάδειξη ταλέντων στο ΜΧ στήνε-
ται σε όλη την Ευρώπη από τη Honda.
Το πλάνο είναι απλό: αγώνες ΜΧ αποκλειστικά με 
Honda CRF 150 για παιδιά 11 ως 15 ετών, με προ-
σωπικές χορηγίες που θα εξασφαλίσει η Honda και 
μια μεγάλη σειρά επάθλων σε είδος, όπως έκπτω-
ση (ή εντελώς δωρεάν) μαθήματα από τον πρώην 
παγκόσμιο πρωταθλητή ΜΧ John van den Berk και 
τη σχολή του Pro MX στην Ισπανία όπου προπο-
νούνται πολλοί γνωστοί αναβάτες του παγκοσμίου. 
Ουσιαστικά πρόκειται για το χωμάτινο ανάλογο του 
Red Bull MotoGP Rookies Cup, το οποίο έχει ήδη 
τροφοδοτήσει τα GP125 με αρκετούς φερέλπιδες 
πιτσιρικάδες.
Οι αγώνες της Xtreme Academy θα διοργανωθούν 
σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες με συνεργασία της 
τοπικής Honda με την εκάστοτε εθνική Ομοσπον-
δία και σχεδιάστηκαν για να περιληφθούν στο πρόγραμμα του νεοσύστατου UEM 150 4-stroke European Championship 
που διαχειρίζεται η Youthstream.
Σύμφωνα με τη Honda, αυτή η σειρά αγώνων έχει ως απώτερο σκοπό να βρει τα ταλέντα του αύριο που θα στελεχώσουν τι 
ομάδες της εταιρείας στα παγκόσμια πρωταθλήματα ΜΧ1, ΜΧ2, Enduro και Rally.
Αυτά φυσικά στις μοτοσυκλετιστικά πολιτισμένες χώρες, όπου υπάρχουν καλά οργανωμένα πρωταθλήματα και ενεργές 
εθνικές Ομοσπονδίες. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hondaracing-eu.com/xtreme.



επισΤροφη ohlinS σΤο MXGP
Το 2007 πήρε την ΜΧ2 με τον Christophe Pourcel και έκτοτε έφυγε από το ΜΧ για επικε-
ντρωθεί σε GP και SBK. Έκτοτε έγινε ο ηγέτης των αγώνων δρόμου και τώρα επιστρέφει στην 
αφετηρία της.
Το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα που κέρδισε μοτοσυκλέτα με Ohlins ήταν στο ΜΧ το 1978, ελάχιστα χρό-
νια μετά την ίδρυση της Σουηδικής εταιρείας. Σήμερα η εταιρεία, αγορασμένη ξανά από τον ιδρυτή της Kenth 
Ohlin μετά από αρκετά χρόνια στην ιδιοκτησία της Yamaha, είναι ο μόνιμος συνεργάτης των πρωταθλητών σε 
MotoGP και SBK, και ήρθε η ώρα να επιστρέψει στο ΜΧ, το πεδίο από το οποίο αναδείχθηκε.
Η επανεμφάνιση θα γίνει από φέτος με την εργοστασιακή ομάδα της Yamaha Monster Energy Team. Ο κύριος 
αναβάτης της –και πρωταθλητής του 2008– David Phillipaerts που έχει δοκιμάσει εκτενώς τις νέες αναρτήσεις 
ισχυρίζεται πως τον έχουν βοηθήσει ήδη να πάει πιο γρήγορα και δηλώνει ενθουσιασμένος με την προοπτική 
του 2010.
Εμείς απλά χαιρόμαστε όταν μια μεγάλη ιστορία, με πάνω από 200 χωμάτινους τίτλους σε τρεις δεκαετίες, 
κλείνει τον κύκλο της.

race



http://www.brakeshop.gr/


o tardozzi σΤη BMW;
Πριν λίγες εβδομάδες ο Ιταλός άφησε την ομάδα της Ducati SBK και ήδη λέγεται πως υπογράφει για να 
διευθύνει την εργοστασιακή ομάδα της BMW. Οι Βαυαροί το σοβαρεύουν το πράγμα…
Όταν ο Davide Tardozzi παραιτήθηκε από τη θέση στην ομάδα της Ducati Corse SBK δήλωνε πως χρειαζόταν διακοπές 
και στη συνέχεια να βρει “νέα κίνητρα” στην καριέρα του. Απ’ ό,τι φαίνεται, η συνάντησή του με τον Berti Hauser, διευ-
θυντή της BMW Motorsport του δίνει ακριβώς αυτό που έψαχνε.
Οι πληροφορίες θέλουν τον Ιταλό να αναλαμβάνει πόστο αγωνιστικού διευθυντή στην εργοστασιακή ομάδα της BMW 
στο SBK, όπου θα συναντήσει τον παλιόφιλό του Troy Corser και θα βοηθήσει τους Γερμανούς να υλοποιήσουν το 
όραμά τους. Ξεκίνησαν με μια αναγνωριστική χρονιά στα όρια της δεκάδας, φέτος στοχεύουν σε σποραδικά βάθρα και 
από το 2011 βλέπουν νίκες. Ο Tardozzi είναι ένας άνθρωπος ιδανικός για να τους δώσει την παραπάνω ώθηση που 
χρειάζονται.
Μάλιστα, δε θα είναι ο μόνος με άμεση καταγωγή από Bologna μεριά: Στην ίδια ομάδα μόλις κατέφθασε και ο Massimo 
Bartolini, ως τώρα αρχιμηχανικός του Michel Fabrizio.

race
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«Δεν είμαστε εμείς που θα αποφασίσουμε ποιοι 

είναι κινητήρες παραγωγής…
Carmelo Ezpeleta, 

διευθύνων σύμβουλος Dorna

« »
Άμα είσαι 20 χρονών αντέχεις, 

μα στα 55 θες μια βδομάδα για να συνέλθεις…
Graziano Rossi, 

βετεράνος αναβάτης GP και πατέρας του Valentino

« »
Θα κατεβάσω διακόπτες για δυο εβδομάδες και 

δε θ’ ακουμπήσω ούτε σκούτερ…
Marco Melandri, 

αναβάτης San Carlo Honda Gresini MotoGP

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

« »
Τα τρία πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι οι γυναίκες, 

η υγεία και τα λεφτά…
Graziano Rossi, 

βετεράνος αναβάτης GP

«Τόσοι πολλοί πούλησαν τους αγώνες για να φιλήσουν 

κώλους και να βγάλουν μερικά  δολάρια…
Mat Mladin, 

επτά φορές πρωταθλητής ΑΜΑ SBK

race
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Ντρίμπλα, κωλοτούμπα, πείτε το 
όπως θέλετε –μοιάζει με το πινγκ-

πονγκ Δήμων, Νομαρχιών και 
ΥΠΕΧΩΔΕ για τα χάλια των ελληνι-

κών δρόμων. Dorna και FIM συμ-
βουλεύονται τις ρακέτες τους για 

να καταλήξουν πως δεν υπάρχουν 
κινητήρες παραγωγής, μόνο μοτο-

συκλέτες παραγωγής! Α καλό ε; 
Για τα χιλιάρια MotoGP λέω βρε…»

Δεν είμαστε εμείς που θα αποφασίσουμε ποιοι 

είναι κινητήρες παραγωγής…
Carmelo Ezpeleta, 

διευθύνων σύμβουλος Dorna

Δε μασάει τα λόγια του ο Αυ-
στραλός, τα ‘λεγε και πέρυσι 

που έτρεχε στο πρωτάθλημα, 
δε θα τα πει τώρα που είναι 

απ’ έξω; Οι ατάκες του στο 
Twitter στάζουν δηλητήριο 

βλέποντας όλα αυτά που τον 
αηδίαζαν στο Αμερικανικό 

πρωτάθλημα να επαναλαμ-
βάνονται στο διηνεκές.

Τον ρώτησαν τον άνθρωπο σε συ-
νέντευξη γιατί δεν τρέχει πια με 

μοτοσυκλέτες παρά μόνο με αυτο-
κίνητα. Εξήγησε λοιπόν ο μεγάλος 

πατέρας πως πριν δύο χρόνια προ-
σπάθησε να τρέξει σε έναν αγώνα 

short track, ψώνισε ένα καλό οι-
κοπεδάκι και ακόμα βογγάει. Από 

τότε λέει αποφάσισε πως καλά εί-
ναι και τα ντριφτ με τετράτροχα…»

Άμα είσαι 20 χρονών αντέχεις, 

μα στα 55 θες μια βδομάδα για να συνέλθεις…
Graziano Rossi, 

βετεράνος αναβάτης GP και πατέρας του Valentino

Ο ξαναγεννημένος Marco πε-
ριγράφει τις διακοπές των Χρι-

στουγέννων του. Μια μέρα 
μετά το τέλος της σεζόν δοκί-

μαζε τη νέα του RC212V και 
μετά έτρεξε και δύο αγώνες 

ΜΧ για φιλανθρωπικούς σκο-
πούς. Έχει πολλά να αποδείξει 

από τον Γενάρη και μέχρι τότε 
έχει μπαταρίες να φορτίσει.

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

Έτσι ωμά μας τα λέει ο πατήρ 
Rossi και ξαφνικά θυμόμαστε 

την παροιμία με το μήλο και τη 
μηλιά: το WLF σε όλες τις φόρ-

μες του Valentino, τη φοροδια-
φυγή εκατομμυρίων, τις φήμες 

που τον θέλουν καβουροτσέ-
πη, τα 13 εντυπωσιακά χρόνια 

σε παγκόσμιο επίπεδο δίχως 
ούτε ένα σοβαρό τραυματισμό.»

Τα τρία πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι οι γυναίκες, 

η υγεία και τα λεφτά…
Graziano Rossi, 

βετεράνος αναβάτης GP

»
Τόσοι πολλοί πούλησαν τους αγώνες για να φιλήσουν 

κώλους και να βγάλουν μερικά  δολάρια…
Mat Mladin, 

επτά φορές πρωταθλητής ΑΜΑ SBK

mailto:spirontas@ebike.gr
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Όταν οι Ιάπωνες 
τα είχαν όλα δικά 

τους, οι “γραφικοί” 
Γερμανοί έφτιαχναν 
ακόμα Boxer. Με το 

S1000RR όμως το 
σκηνικό αλλάζει. 

Ποιά θα είναι 
η επόμενη κίνηση 

της Ιαπωνίας
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http://www.advrider.com/

http://www.speedjunkies.gr

The Wife, the Ex and 
the kid do Namibia
Όπου, ‘Wife’ ίσον η Σύζυγος, ‘kid’ η μικρή κόρη Tharina και ‘Ex’ το BMW 
G 650 XChallenge. Η οικογένεια του κυρίου MetalJockey (το nickname 
στο advrider) ξεκινά από τη Νότια Αφρική, ο κύριος δικάβαλο με την 
κόρη στο G650 και η κυρία με το προσωπικό της Suzuki DR-Z 400, 
για μια περιπετειώδη βόλτα σε Νότια Αφρική, Namibia και Botswana, 
σε αφιλόξενα τερέν ανάμεσα σε άγρια θηρία και με απολύτως κανένα 
πλάνο σε ό,τι αφορά υποστήριξη και διαδρομή. Ένας χάρτης, δυο 
μοτοσυκλέτες, μια σκηνή και φύγαμε για σαφάρι!
Μιλάμε χαλαρά για την απόλυτη περιπέτεια, η οποία απαθανατίζεται 
εκπληκτικά στις αμέτρητες φωτογραφίες που ανεβάζει καθ’ οδόν ο  
MJ στο http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=517112. 
Το όλο ταξίδι έχει ήδη ολοκληρωθεί, η οικογένεια έχει επιστρέψει 
στη Νότια Αφρική γεμάτη εμπειρίες κι εμείς το μόνο που μας μένει να 
κάνουμε είναι να διαβάσουμε τις απίστευτες περιγραφές τους και να 
ζηλέψουμε. (Θερμές ευχαριστίες στον VTEC από το bikenet.gr που 
εντόπισε το θέμα.)

Σύμφωνα με το δημιουργό του, το θέμα του περιγράφεται από το 
τρίπτυχο “bikes, music, art”. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα blog του 
καλού μας φίλου Γιάννη ‘Astroman’ Ραγιά, ο οποίος, εκτός από κινητή 
εγκυκλοπαίδεια της μοτοσυκλέτας, διακρίνεται στο να ανακαλύπτει 
απίθανα μοτοσυκλετιστικά projects στο Διαδίκτυο ανάμεσα στα εξίσου 
πολλά που στήνει ο ίδιος, είτε στο πρόσφατο παρελθόν του στις Η.Π.Α. 
ή στο παρόν του στην Ελλάδα.
Γνωρίστε από κοντά απίθανες μοναδικές μοτοσυκλέτες, ιστορικές 
φωτογραφικές αναδρομές σε εξέχοντα σημεία της δίτροχης ιστορίας, 
δείτε μερικά από τα καταπληκτικά σχέδια του Γιάννη σε μοτοσυκλέτες 
και κράνη και αγοράστε αυτοκόλλητα και μπλουζάκια δικής του 
σχεδίασης.

For those 
about to rock
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Around the world
press επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

http://www.speedjunkies.gr
http://www.speedjunkies.gr
http://www.advrider.com/
http://www.advrider.com/
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Για το 2010 το κατάστημα G.R.C. GALATIS POWER FACTORY ανανεώνει τη γκάμα των ήδη επιτυ-
χημένων ρούχων KENNY. Μοναδική εμφάνιση, άριστη ποιότητα σε τιμές προσιτές. Ξεχωρίστε σε 
βουνό ή πίστα με εξοπλισμό ΚΕΝΝΥ. Για πλήρη κατάλογο εταιρειών και προϊόντων, επισκεφτείτε 
το www.grc-powerfactory.gr
G.R.C. GALATIS POWER FACTORY
2102513994

KENNY STYLE

http://www.grc-powerfactory.gr


επιμέλεια:Εµπορικό τµήµα φωτό:Αρχείο eBike

Μοναδική ποιότητα και εντυπωσιακό design στα προϊόντα Kite. Κατασκευασμένα από υλικά που θα αντέξουν κάθε είδους 
καταπόνηση. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας Enduro, Motocross, Supermotard σε φανταστικά χρώματα και πολύ 
προσιτές τιμές. Για πλήρη κατάλογο εταιρειών και προϊόντων, επισκεφτείτε το www.grc-powerfactory.gr
G.R.C. GALATIS POWER FACTORY
2102513994

ΑΠΟΓΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ KITE

mailto:sales@ebike.gr
http://www.grc-powerfactory.gr
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Το casual ντύσιμο έχει το δικό του χώρο. Εταιρείες όπως 
Kenny, Cycra αλλά και πολλές άλλες σε πολύ προσιτές τι-
μές και μοναδικά σχέδια. Για πλήρη κατάλογο εταιρειών και 
προϊόντων, επισκεφτείτε το www.grc-powerfactory.gr
G.R.C. GALATIS POWER FACTORY
2102513994 

CASUAL ART

Ποιος είπε ότι η επαρχία είναι πίσω στα θέματα της 
μοτοσυκλέτας; Πλέον τα Χανιά είναι πολύ μπροστά! 
Πήγαινε σήμερα μια βόλτα από το Gas, Κισσάμου 
98 και δοκίμασε το ολοκαίνουργιο Shoei XR-1100, 
κάνοντας και το δικό σου, προσωπικό συγκριτικό με 
το Chaser της Arai, βολτάροντας με τη μοτοσυκλέτα 
σου. Γιατί όταν λέμε Motosport Culture το εννοού-
με…
GAS Motosport Culture
2821074730

HELMET TEST RIDE

http://www.grc-powerfactory.gr


Ένα από τα πιο τεχνικά, υψηλής ποιότητας προϊόντα της σειράς 
του 2010. Κατάλληλο για χρήση touring σε όλες τις συνθήκες, 
χάρη στο σύστημα Step In Clothing που του επιτρέπει να αντιμε-
τωπίζει αποτελεσματικά μια ευρεία γκάμα θερμοκρασιών και και-
ρικών συνθηκών. Ένα jacket που ενσωματώνει ό,τι καλύτερο έχει 
να προσφέρει η SPIDI από πλευράς άνεσης και ασφάλειας για το 
μεγάλο ταξίδι. Κατασκευασμένο από Tenax 212 gr/sqm, με Tenax 
Flex πάνω από ωμοπλάτες για άνετη στάση οδήγησης, εσωτερική 
επένδυση mesh για απομάκρυνση του ιδρώτα, CE Force Tech σετ 
προστασίας για τους ώμους και τους αγκώνες / πήχεις. Διαθέσιμο 
έναντι 325€ στο SPIDI STORE και στο δίκτυο συνεργατών της εται-
ρείας, www.motomarket.gr.
MOTO MARKET
801 11795615

Χειμερινό κοντό jacket με κλασικό σχεδιασμό, κατάλληλο για 
τα σύγχρονα custom και naked. Κατασκευασμένο από υψηλής 
αντοχής Tenax Flex, 100% αδιάβροχο με μεμβράνη H2OUT που 
παρέχει προστασία από το νερό και τον αέρα ενώ παράλληλα 
επιτρέπει την αναπνοή του σώματος. Διαθέτει αποσπώμενη ισο-
θερμική επένδυση για τις κρύες μέρες, σε συνδυασμό με μαλακό 
κολάρο fleece. Προστασίες CE Force Tech σε ώμους και αγκώνες, 
θέση για προστασία πλάτης και ιμάντες για άριστη εφαρμογή. Δι-
αθέσιμο έναντι 218€ στο SPIDI STORE και στο δίκτυο συνεργατών 
της εταιρείας, www.motomarket.gr.
MOTO MARKET
801 11795615

SPIDI  -  VENTURE

SPIDI  -  C_FLAG

http://www.motomarket.gr
http://www.motomarket.gr
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των εξατμίσεων με νέο τελικό Conical και είναι πλέον στην διάθεση σας. Για το Honda CRF 250R 2010 έχουμε 
ολόκληρα συστήματα εξατμίσεων με λαιμούς Racing (Ανοξείδωτους)  ή Evolution (Τιτανίου) και τελικό τιτανίου 
Conical με Spark Arrester και με πολύ υψηλές επιδόσεις. Θα τις βρείτε ετοιμοπαράδοτες στην TecnoMoto, τον 
επίσημο διανομέα της εταιρείας AKRAPOVIC στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.tecnomoto.gr 
TECNO-MOTO
2109242410

AKRAPOVIC  HONDA CRF 250R 2010

Tο Modular Χ απευθύνεται σε όσους προτιμούν μια "κλασική" λύση. Ένα νέο προϊόν, σίγου-
ρος νικητής από άποψη τιμής / ποιότητας, το κράνος ενσωματώνει τα καλύτερα της κατηγορίας 
του. Πρωτοποριακός σχεδιασμός με πολλές τεχνικές λύσεις συνδυασμένες σε ένα προϊόν. Άνοιγμα 
στον πιγούνι με ένα χέρι, με το μεσαίο κουμπί στο κάτω μέρος. Εσωτερική  
υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή επένδυση που αφαιρείται και πλένε-
ται. Αντιχαρακτική ζελατίνα που αφαιρείται εύκολα χάρη στο ειδικό 
σύστημα της GIVI και δεύτερη εσωτερική φιμέ ζελατίνα που 
κλείνει μέσα στο κέλυφος. Αερισμός εμπρός αντιθαμβωτι-
κός και στο κέλυφος διπλός με σύστημα αποβολής του 
θερμού αέρα και κανάλια για καλύτερη κυκλοφορία 
του αέρα στο εσωτερικό. Διαθέσιμο έναντι 198€ στο 
SPIDI STORE και στο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας, 
www.motomarket.gr.
MOTO MARKET
801 11795615

GIVI  -  HX08

http://www.technomoto.gr
http://www.motomarket.gr


Για όλους τους κατόχους της νέας μοτοσυκλέτας της KAWASAKI, Z 1000 2010, η AKRAPOVIC ολοκλήρωσε την παραγω-
γή των εξατμίσεων και είναι πλέον στη διάθεση σας. Για το συγκεκριμένο μοντέλο η Akrapovic έχει βγάλει δύο τελικά σε 
τιτάνιο ή carbon για εργοστασιακούς λαιμούς, open και street legal, σε σχήμα Hexagonal. Επίσης έχει βγάλει τελικά τιτα-
νίου Megaphone Open, για λαιμούς εργοστασιακούς. Και φυσικά ολόκληρα συστήματα εξατμίσεων με λαιμούς ανοξεί-
δωτους και με ένα ή δύο τελικά τιτάνιο ή Carbon Hexagonal, με δυνατότητα επιλογής 
ανάμεσα σε open και street legal.   Θα τις βρείτε ετοιμοπαράδοτες στην TecnoMoto, 
τον επίσημο διανομέα της εταιρείας AKRAPOVIC στην Ελλάδα. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες: www.tecnomoto.gr 
TECNO-MOTO
2109242410

AKRAPOVIC KAWASAKI Z 1000 2010

Η DNA κυκλοφόρησε το νέο φίλτρο για τα Yamaha XJ 6 
N Diversion ’09 & Yamaha FZ 6R ’09. Το νέο αυτό φίλτρο 
έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από Έλληνες τεχνικούς. 
Τοποθετείται στο φιλτροκούτι χωρίς καμία μετατροπή και 
αυξάνει τη ροή του αέρα κατά +23,7 %, κάτι που μετα-
φράζεται σε αύξηση ροπής, ιπποδύναμης και οικονομίας 
καυσίμου. Ο συντελεστής κατακράτησης είναι 98-99%, 
κατά πολύ ανώτερος ενός “μαμά” φίλτρου, προσφέ-
ροντας κορυφαία προστασία στον κινητήρα σας. Θα το 
βρείτε ετοιμοπαράδοτο στην TecnoMoto, τον επίσημο δι-
ανομέα φίλτρων αέρος υψηλής απόδοσης DNA στην Ελ-
λάδα, στην τιμή των 45€. Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.tecnomoto.gr 
TECNO-MOTO
2109242410

DNA FILTER ΥΑΜΑΗΑ XJ 6N Diversion ’09 & 
YAMAHA FZ 6R ‘09

http://www.technomoto.gr
http://www.technomoto.gr
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Πώς γίνεται κάθε φορά που μαζεύεις λεφτά για να 
κάνεις κάτι στη μοτοσυκλέτα σου πέφτουν όλα μαζί; 
Ασφάλειες, σήματα, λάστιχα κτλ…
Το κατάστημα Περιστεράς γιορτάζει και προσφέρει 
έκπτωση έως και 15% στην ασφάλιση της μοτοσυ-
κλέτας σας μαζί με την τοποθέτηση των καινούργιων 
σας ελαστικών γλυτώνοντας έτσι και λεφτά και χρόνο 
κάνοντας 2 πράγματα μαζί σε άκρως ενδιαφέρουσες 
τιμές!!! Η προσφορά έχει ξεκινήσει και μας ενδιαφέ-
ρει όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, περάστε 
από το κατάστημα, Μιχαλακοπούλου 142-144, ή 
στείλτε email στο info@peristeras-tyres.gr.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΤΟ
210 7775380

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Έχουν σχεδιαστεί με βάση τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές (A-VRB γόμα) 
και είναι ιδανικά για on-off μεγάλου κυβισμού και υψηλών απαιτήσεων. 
Προσφέρουν γρήγορη αλλά και ασφαλή οδήγηση σε στεγνό και βρεγμένο 
οδόστρωμα, έχοντας μεγάλη αντοχή και αποδίδοντας την ιδανική θερμο-
κρασία γρήγορα σε όλη την επιφάνειά τους. Η αποκλειστική διάθεση των 
ελαστικών AVON γίνεται από την Ορφέως 111, Αθήνα.
AGRIPAN SA
2103485185-8

AVON DISTANZIA ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ON - OFF

Επανάσταση από την Αγγλική AVON, η οποία παρουσιάζει τρείς νέους τύ-
πους ελαστικών, για όλες τις χρήσεις. Τα VP2 Super Sport, VP2 Sport και VP2 
Extreme, είναι βασισμένα πάνω στην επιτυχημένη σειρά Viper. Κατασκευα-
σμένα από νέας γενιάς υλικά, ξεχωρίζουν για το νέο χαμηλό βάρος τους και 
την μη παραμόρφωση τους, καθώς τα νέας τεχνολογίας λινά στο σκελετό 
τους δεν επιτρέπουν την παραμόρφωση κάτω από πίεση, διατηρώντας πά-
ντα σταθερή την κορώνα τους. Επίσης διαθέτουν δύο διαφορετικές γόμες: 
μεσαία στο κέντρο, και μαλακή στα πλάγια για μέγιστη πρόσφυση σε όλες 
τις θερμοκρασίες.
AGRIPAN SA
2103485185-8

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ VP2 ΑΠΟ 
ΤΗΝ AVON

mailto:info@peristeras-tyres.gr
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yourclubs

clubs

http://www.docducatihellas.gr/
http://www.ducatisti.gr/
http://www.deauville.gr/
http://www.kingsgw.gr/
http://www.axlemo.gr/
http://www.fazerclub.gr/
http://www.moll.gr/
http://www.moth.gr/
http://www.apriliabikers.gr/
http://www.agriniomotoclub.gr/
http://www.classicbike.gr/
http://www.lemoz.gr/


Έχετε λέσχη, club ή forum που θα θέλατε να προβάλετε; Στείλτε μας το λογότυπο και τη διεύθυνση 
της σελίδας σας στο internet στο info@ebike.gr για να περιληφθείτε εντελώς δωρεάν από την επόμενη έκδοση

http://www.anemosclub.gr/
http://www.apriliaclub.gr/
http://www.ktmhellasclub.gr/
http://www.moc.gr/
http://www.motoridersclub.com/
http://www.smok.gr/
http://www.symofe.gr/
http://www.tdmhellas.gr/
http://www.vstrom.gr/
http://www.motoparea.gr/
http://www.mythicbikes.gr/
http://www.hondaclub.gr/
http://www.pitlane.gr/
http://www.motoferes.gr/




Εκτελούνται 
εργασίαι   

Το έργο το έχουμε δει πολλάκις. 
Φτιάχνεται ένας δρόμος, μετά έρχεται 

η ΔΕΗ και σκάβει, δουλεύει, μπαλώνει. 
Μόλις κατακάτσει η σκόνη, έρχεται η 
ΕΥΔΑΠ να αλλάξει κάτι σωλήνες και 
μόλις αρχίσει να στεγνώνει η φρέσκια, 
φουσκωτή κάθετη γραμμή στην άσφαλτο 
έρχεται το φυσικό αέριο και ξανασκάβει, 
λίγο πιο πέρα, ώστε ο κάποτε επίπεδος 
δρόμος να αποκτήσει ένα ενδιαφέρον. 
Και ξανά και ξανά. 
Η ιστορία συνεχίζεται έως ότου ο δρόμος 
να θυμίζει περισσότερο ναρκοπέδιο, 
δοκιμάζοντας αναρτήσεις και δίνοντας 
άπειρες αφορμές γκρίνιας για το κακό 
μας χάλι, το που οδεύουμε ως έθνος 
και άλλα όμορφα. Έτσι έχουμε μάθει, 
έτσι ξέρουμε, έτσι γνωρίζουμε ότι η γη 
συνεχίζει να γυρίζει και πως οι φούρνοι 
της γειτονιάς μας είναι ασφαλείς.
Όταν δε η δουλειά σου είναι να 
δοκιμάζεις μοτοσυκλέτες, οι κακοτεχνίες 
σου δίνουν μια  φανταστική ευκαιρία να 
κάνεις ένα ακόμα τσεκ σε συμπεριφορές 
αναρτήσεων κλπ, όπως ακριβώς έκανα 
δύο τετράγωνα από το σπίτι μου. Με το 
πιο ανάγλυφο σημείο του δρόμου να είναι 
ακριβώς στα φρένα για να στρίψω, ήταν 
ότι ακριβώς χρειαζόταν, δημιουργώντας 
μια σειρά προτάσεων στο μυαλό μου 
που συνήθως ξεχνιούνται μέχρι να 
φτάσω στο πληκτρολόγιο, μόνο που 
αυτές τις φορές ήμουν δίπλα. Η χαρά 
όσων έχουν τη μνήμη χρυσόψαρου με 
άλλα λόγια. 
Και μια ωραία πρωία, ξυπνάω για 
να δω ότι ο Δήμος αποφάσισε να 
ασφαλτοστρώσει από την αρχή τους 
δρόμους της γειτονιάς, ξεκινώντας 
φυσικά από το ειδικό κομμάτι ελέγχου 
αναρτήσεων και φρένων (χαμηλών 
ταχυτήτων). Που πας ρε φιλαράκι; Με 
ρώτησες; Εγώ τι φταίω να με ξεβολέψεις 
επειδή κάνεις τη δουλειά σου; Όχι ότι δε 
γκρίνιαζα βέβαια για την κατάσταση του 
δρόμου όπως προβλεπόταν, αλλά... 
ε, δεν περίμενα να με ακούσει και 
κανείς…
Τουλάχιστον, ως παρηγοριά στον 

άρρωστο, είχα καλή παρέα για να 
ξεχνιέμαι. Αφορμής δοθείσης από 
το πάρτυ του Trackbike.gr στο Bloc 
22, φρόντισα να κρατήσω το ΖΧ-10R 
που μας έστειλε η ΤΕΟΜΟΤΟ για την 
εκδήλωση, ώστε να το οδηγήσω και 
εγώ λίγο. Γιατί ρωτάτε, αφού το έχουμε 
πάρει ήδη δύο φορές για δοκιμή; Απλά 
επειδή συνεχίζουμε να εμμένουμε 
στην άποψη ότι τέτοιες μοτοσυκλέτες 
μπορούν να δοκιμαστούν πραγματικά 
μόνο στις Σέρρες, μόνο που το ως τώρα 
πρόγραμμά μου με άφηνε αναγκαστικά 
στην Αθήνα, με τις αναμενόμενες 
επιπτώσεις στη διάθεση μου και στα 
χιλιόμετρα με την τελευταία φουρνιά των 
κορυφαίων Supersport.
Και... κόντεψα να βάλω τα κλάματα. Λες 
και πρωταγωνιστούσα στο ανέκδοτο 
“τώρα κατάλαβα τι έχανα όλα αυτά τα 
χρόνια,” μόνο που στην περίπτωσή μου 
απλά το θυμήθηκα. Όσο καλές και αν είναι 
οι καθημερινές και μικρές μοτοσυκλέτες 
(γιατί θα πέσει φωτιά να με κάψει αν 
παραδεχτώ ότι δεν είναι μετά από τόσα 
και τόσα που έχω γράψει υπέρ τους), δεν 
υπάρχει κάτι που να μπορεί να συγκριθεί 
με την αίσθηση ενός SS. Επιτέλους κάτι 
που κάνει ακριβώς ότι θέλεις, όταν το 
θέλεις, όπως ακριβώς του το ζητάς. 
Χωρίς την ανάγκη να κινείσαι γύρω από 
μειονεκτήματα, έχοντας την προσοχή 
σου 100% στο δρόμο μπροστά σου. 
Σαφώς και δε μπορείς να αξιοποιήσεις 
ούτε καν ένα αξιοπρεπές κομμάτι των 
ικανοτήτων του στο δρόμο, αλλά δεν 
έχει καμία απολύτως σημασία.
Είναι ένα ωραιότατο παραθυράκι που σου 
θυμίζει γιατί αγάπησες τις μοτοσυκλέτες 
και όταν το συγκεκριμένο παράθυρο 
τυγχάνει να είναι λαχανί, κάνοντας τους 
σωστούς ήχους, όλα δείχνουν καλύτερα 
– ακόμα και οι συντονισμοί του φαίρινγκ 
προσθέτουν στην αίσθηση και δεν 
αφαιρούν..
Ήρθε νομίζω η ώρα να πάρω πίσω 
το R6 μου από τον Κουρίδη... και να 
ξαναρχίσω να οδηγώ περισσότερα SS 
για το 2010.
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New year 
resolution το 

λένε οι φίλοι μας 
οι Αμερικάνοι 

και κάτι ξέρουν. 
Όχι, ούτε εμείς 

καταλαβαίνουμε 
που κολλάνε 

τα έργα.
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(*Αιφνίδιος Πόλεμος)
Blitzkrieg*
Eσχάτως παρατηρώ με ενδιαφέρον συζητήσεις σε δικτυακά fora 

σχετικά με το BMW S1000RR. Αρχικά πολλοί έκραζαν τα ασύμμετρα 
φανάρια και δήλωναν βέβαιοι πως η μοτοσυκλέτα θα είναι παράλογα 
πανάκριβη. Καθώς η πληροφορία κυκλοφορούσε, όλοι άρχισαν 
να αντιλαμβάνονται πως το τροπάρι έχει αλλάξει. Το S1000RR είναι 
εντελώς “συμβατικό” με τη Γιαπωνέζικη καθεστωτική φιλοσοφία, ενώ 
τα εμπλεκόμενα οικονομικά μεγέθη σοκάρουν. Το “καλό” S1000RR (με 
όλα τα ηλεκτρονικά) και φτηνότερο και πλουσιότερο από το CBR1000RR 
C-ABS; Ανήκουστο!
Σήμερα πολλά μυαλά έχουν γυρίσει βλέποντας στο Internet 
δυναμομετρήσεις με 183 και 185 άλογα στη ρόδα του BMW και, όπως 
συμβαίνει συνήθως στον κόσμο των supersport, +20 άλογα πάνω από 
σύσσωμη την Ιαπωνική παραγωγή δίνουν ένα μετάλλιο αναγνώρισης 
πριν καν καβαλήσει κανείς τη μοτοσυκλέτα. Χώρια που όσοι την έχουν 
καβαλήσει μιλούν για έναν πιθανό νικητή των συγκριτικών του 2010. 
Για να μην πιάσω κάποιους Αγγλικούς διθυράμβους: “Η BMW δείχνει 
πώς θα είναι αύριο τα Γιαπωνέζικα χιλιάρια!” Μεγάλα λόγια, ναι, μα δε 
δουλεύουν όλοι οι Άγγλοι στην MCN, αν με εννοείτε…
Εκεί στο Μόναχο πριν μερικά χρόνια ελήφθησαν κρίσιμες και τολμηρές 
αποφάσεις. Θυμάμαι τον Dr. Herbert Diess, διευθυντή της BMW 
Motorrad, να μας μιλά το 2004 για αντεπίθεση και αλλαγή πορείας. 
Τότε μιλούσε επ’ ευκαιρία του νέου R1200GS που έχανε 30 κιλά και 
κατοστάριζε τα άλογα, μα θυμάμαι πως λίγοι τον είχαν πάρει πραγματικά 
στα σοβαρά. Ο Diess ήξερε καλά τι έλεγε και η εταιρεία του γνωρίζει πολύ 
καλά πώς να υλοποιήσει αυτές τις υποσχέσεις, όπως αποδεικνύεται.
Σε μια εποχή που ο πανικός καταλαμβάνει σχεδόν όλη την αγορά 
μοτοσυκλέτας, η BMW όχι απλά δεν ιδρώνει σε παγκόσμιες πωλήσεις, 
μα επεκτείνεται. Το αντίπαλο δέος εξ Ιαπωνίας έχει χάσει τα νερά του, 
κόβει αγωνιστικές δραστηριότητες, κλείνει γραμμές παραγωγής, απέχει 
από σαλόνια και βγάζει μοντέλα με το σταγονόμετρο. Όταν κάποτε 
άλλαζε μοντέλα ανά εξάμηνο, λογικά σήμερα μας κακοφαίνεται το 
φρένο στην εξέλιξη, μα στην ουσία τώρα οι Ιάπωνες κάνουν ό,τι και 
η BMW ανέκαθεν: λιγότερα μοντέλα με πολλά κοινά εξαρτήματα. Οι 
Γερμανοί (όπως και οι Άγγλοι και οι Ιταλοί) το έκαναν στρατηγικά για να 
μπορέσουν να επιβιώσουν, όπως πλέον και οι Ιάπωνες.
Επιπλέον, δεν ξέρουν και το παιχνίδι του μάρκετινγκ: Αυτές οι αστείες 
παρουσιάσεις ανύπαρκτων νέων μοντέλων, όπως το πλαστικό VFR του 
2008, ο κοπανιστός αέρας Super Tenere και το φανάρι FZ8 παραπέμπουν 
σε επιδιώξεις κλοπής δημοσιότητας δίχως να ξοδευτεί ούτε ένα γιεν. 
Όταν παρουσιάστηκαν ως “και καλά” πρωτότυπα δεν ήξεραν ούτε καν 
πόσα κυβικά θα είναι. Για τα δύο τελευταία Yamaha μάλιστα ακόμα δε 
γνωρίζουμε τι ακριβώς να περιμένουμε. Προσπάθησαν να αντιγράψουν 
το έξυπνο παιχνίδι των Ιταλών με τις δικτυακές παρουσιάσεις και τα 
teaser για τα επερχόμενα μοντέλα, μόνο που αυτά αφορούσαν υπαρκτές 
μοτοσυκλέτες που παρουσιάζονταν λίγες εβδομάδες αργότερα –όχι 
απλές προθέσεις για κάπου στα επόμενα δύο χρόνια… 
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι Ιάπωνες έχουν αρχίσει να χάνουν 
το παιχνίδι στο οποίο κυριαρχούσαν επί σειρά δεκαετιών. Όσο η 
Ευρωπαϊκή παραγωγή ήταν γονατισμένη και κόσμος ανακάλυπτε 
τη Γιαπωνέζικη αξιοπιστία το παιχνίδι ήταν όλο δικό τους. Οι λιγοστοί 
Ευρωπαίοι δεν είχαν το μέγεθος που θα επέτρεπε φτηνή παραγωγή, 
έτσι το γύρισαν σε εκλεκτικά σπεσιαλάκια για λίγους. Τις τρεις τελευταίες 
δεκαετίες οι Ιάπωνες κρατούσαν τα χαλινάρια της τεχνολογίας, έκαναν 
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Moto Guzzi Norge 1200
first ride

Moto Guzzi Norge 1200
first ride κείμενο:Μάνου Κάττουλα φωτό:του ιδίου, Ducati

τον τετρακύλινδρο εν σειρά οικιακή συσκευή και πήραν τους αγώνες στο 
σπίτι τους. Κάποια στιγμή όμως θα έπρεπε να αντιληφθούν πως αυτά 
δεν κρατούν για πάντα. Δεν το είδαν.
Σκεφτείτε μια από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες, τα μεγάλα on-off. 
Οι καλύτερες μοτοσυκλέτες πλέον είναι Ευρωπαϊκές, GS, LC8, Tiger, 
απέναντι σε υπερήλικα TDM και Varadero. Όταν με το καλό έρθει η 
γιαπωνέζικη αντίδραση, δηλαδή όταν θα υπάρξει αυτό το Super Tenere 
“μάλλον” 1200 και εφόσον πραγματοποιηθεί το φημολογούμενο 
Varadero V4 1200, όχι απλά θα κυνηγούν από πίσω τους Ευρωπαίους, 
αλλά θα είναι και αναγκασμένοι να κάνουν αυτό που τόσα χρόνια 
επίτηδες αγνοούσαν: να εξοπλίσουν εξαρχής τις μοτοσυκλέτες τους με 
δυνατά περιφερειακά και όχι με τις στάνταρ φτηνές αναρτήσεις που σε 
λίγα χρόνια θέλουν πέταμα και συχνά ούτε σέρβις δεν παίρνουν. Κάτι 
που σήμερα αποδεδειγμένα τους ζορίζει, καθότι δεν είναι λίγες οι φήμες 
που ισχυρίζονται πως αυτά τα μοντέλα θα είχαν έρθει πολύ νωρίτερα αν 
δεν μεταφέρονταν στο διηνεκές ελλείψει χρημάτων.
Την εποχή που τα 750 τους σκότωναν εν ψυχρώ τις Εγγλέζικες λαδιέρες 
και τις Ιταλικές ηλεκτρικές αμαρτίες, οι Ιάπωνες έβαζαν το κύριο 
αγοραστικό κοινό τους, Ευρωπαίους και Αμερικάνους, σε μια διαδικασία 
μάθησης, τους έδειξαν πως το καλύτερο δεν κοστίζει κατ΄ ανάγκη μια 
περιουσία. Συμπορεύτηκαν μαζί τους όταν τα track days άρχισαν να 
γίνονται θεσμός και τους εξόπλισαν για να γίνει ο καθένας χομπίστας 
εντουράς και μοτοκροσάς. Η Μοτοσυκλέτα άρχισε σιγά-σιγά να ξεφεύγει 
από το φτηνό μεταφορικό μέσο και να εξελίσσεται σε εξειδικευμένο μέσο 
διασκέδασης. Τα Ευρωπαϊκά εργοστάσια που επιβίωσαν άρχισαν να 
αντιγράφουν τις Ιαπωνικές τακτικές και να τις προσαρμόζουν στα μέτρα 
τους, να φτιάχνουν ολοένα και καλύτερες μοτοσυκλέτες. Όσο αυτές 
ήταν σημαντικά ακριβότερες από τις Γιαπωνέζες, όλα καλά στη χώρα του 
Ανατέλλοντος Ηλίου, τώρα όμως το ρεύμα αντιστρέφεται.
Η BMW αποδεικνύει πως χάραξε μια πολύ σοφή στρατηγική. Κράτησε 
τα “ιδιότροπα” μοντέλα της, επένδυσε στη μαρκετινίστικη κατεύθυνση 
του status symbol που εν πολλοίς τροφοδοτείται από τα αυτοκίνητά της 
και μόλις είδε τον ανταγωνισμό να τρικλίζει άρχισε το ξύλο. Η σειρά των 
F800 είναι καινοφανής: Πρόκειται για τις πρώτες σύγχρονες BMW που 
στέκουν άριστα δίχως να χρειάζονται τον μισό κατάλογο των έξτρα και 
δη με τιμές που είναι άμεσα ανταγωνιστικές. Τώρα έρχεται το superbike 
να αποδείξει πως η BMW έχει βάλει πλώρη να μασήσει μεγάλα μερίδια 
από τις Ιαπωνικές πωλήσεις και όσο οι Ασιάτες τα έχουν χαμένα με την 
ύφεση και τα προηγούμενα τεράστια ανοίγματά τους, τόσο οι Γερμανοί 
θα πιέζουν για να τους βυθίσουν στα Ευρω-Αμερικανικά ύδατα. Η 
BMW αυτόν τον καιρό υλοποιεί μια εξαιρετικά επιθετική (άρα ακριβή) 
καμπάνια προώθησης του S1000RR με εντυπωσιακότατες κινήσεις: Το 
Αμερικανικό California Superbike School θα χρησιμοποιεί από φέτος 
Γερμανικά τετρακύλινδρα μετά από δεκαετίες αποκλειστικής συνεργασίας 
με την Kawasaki!
Φανταστείτε τι έχει να γίνει, δε, αν πραγματοποιήσει και το αγωνιστικό 
της πλάνο. Φέτος στόχευε στη δεκάδα του WSBK και το πέτυχε, για το 
2010 θέλει σποραδικά βάθρα και σημαδεύει τίτλο στο Superstock. Όταν 
όλοι μαζεύονται, αυτοί ρίχνουν περισσότερες μοτοσυκλέτες στο γκριντ, 
μαζεύουν έμπειρα στελέχη και αναβάτες, επενδύουν εκεί που οι άλλοι 
περικόπτουν.
Μακάρι να τους μιμηθούν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Αν κάτι είναι 
πλέον σαφές είναι πως σε περιόδους κρίσης η επίθεση είναι η καλύτερη 
άμυνα.
Αν ήμουν Ιάπωνας, πάντως, θα ανησυχούσα πολύ σοβαρά γιατί η κρίση 
αργά ή γρήγορα μπορεί να περάσει, μα ως τότε ενδέχεται να έχουν 
αλλάξει κάποιες ισορροπίες στη συνείδηση του αγοραστικού κοινού.
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κενό
Το απόλυτο

Έχεις αισθανθεί ποτέ θεατής στην ίδια σου τη ζωή; 
Ανήμπορος να αντιδράσεις για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω 

σου; Κάπως έτσι νιώθω τον τελευταίο καιρό, χωρίς όμως να 
βρίσκω ουσιαστικό λόγο. Το όλο πρόβλημα ξεκινά χρόνια 
πριν, απλώς τώρα έχει φτάσει στην κορύφωσή του. Πρέπει 
επιτέλους να κάνω κάτι γι' αυτό.
Τη μια στιγμή σκέφτομαι πως πρέπει να φταίνε όλα αυτά που 
έχουν συσσωρευτεί να γίνουν και που πρέπει να περάσουν 
από τα χέρια μου. Πως λέμε "πελάγωσα"; Κάτι τέτοιο. Την 
άλλη, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να αποσυρθώ από όλα 
όσα κάνω, να το ρίξω σε κάτι πιο απλό, λιγότερο πνευματικό. 
Να δουλέψω delivery βρε παιδί μου. Να έχω έναν τύπο να 
μου λέει τι πρέπει να κάνω, που πρέπει να πάω - και αυτό 
το "πρέπει" να είναι απλώς εκτελεστικό, καμία επαφή με 
εγκεφαλική επεξεργασία. Τελείως στον αυτόματο. Βάλε μπρος 
και οδήγα ένα πράμα... Μετά, κοιτώ την ημερομηνία γέννησής 
μου στην ταυτότητα και βάζω τα γέλια. "Αν θες να αποσυρθείς 
από τώρα, τι να πουν και αυτοί με τα διπλά χρόνια..." Παρόλα 
αυτά, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Λες και το έχω 
κάψει τελείως, το έχω φέρει στα όριά του και δεν έχει μείνει 
τίποτα εκεί μέσα να μου προσφέρει κάτι.
Αυτό που διαβάζεις είναι η αυτοψυχανάλυσή μου - μόνο που 
μέσα από το ebike.gr γίνεται δημόσια, προφανώς γιατί έτσι 
αποφάσισα να κάνω σε μια στιγμή αδυναμίας. Αν σε ενοχλεί, 
αν δεις ότι σε κουράζει, γύρνα σελίδα, κλείσε το Acrobat, 
επέστρεψε στη καθημερινότητά σου και άσε με να συνεχίζω 
να την ψάχνω. Αν βρίσκεις έστω κι ένα κοινό μέσα σε όλα 
αυτά, μείνε μαζί μου και βοήθα και εσύ με τον τρόπο σου, 
στείλε ένα mail στην τελική μπας και βγάλουμε μιαν άκρη με 
τα ψυχολογικά μας.
Δουλειά. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα στη περίπτωσή 
μου, καθώς καλούμαι να κάνω κάτι που πολλοί από εσάς 
θα παρακαλούσαν να το έχουν ως μόνιμη απασχόληση: 
γράφω για μοτοσυκλέτες. Οδηγώ, δοκιμάζω, σημειώνω, 
φωτογραφίζομαι. Στο τέλος όλων αυτών, καλούμαι να 
αποτυπώσω στο ψηφιακό χαρτί όλα όσα έζησα. Αμ δε... 
Πάει καιρός που έχω πάψει να το ευχαριστιέμαι - με τις όποιες 
εξαιρέσεις έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί. Αισθάνομαι λες και 
το κάνω επειδή "πρέπει" - και αυτό δεν είναι καθόλου καλό 
τόσο για εμένα, όσο και για εσένα, τον αναγνώστη του πρώτου 
ψηφιακού περιοδικού στην Ελλάδα, του μέσου που θέλει να 
κάνει τη διαφορά, επαναφέροντας την ανόθευτη κριτική στο 
χώρο, μακριά από συμφέροντα και εμπορικούς δεσμούς. 
Αμ το άλλο δεν στο πα. Με το "πρέπει" είμαστε τσακωμένοι 
χρόνια τώρα...
Και τι κάνεις σε αυτή τη περίπτωση, φίλε αναγνώστη; Η εύκολη 
λύση είναι να αποσυρθώ, όπως έλεγα παραπάνω. Η δύσκολη, 
να βρω τη πηγή του προβλήματος, να την πολεμήσω και να 
βγω νικητής. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να χάσω, αλλά 
τότε θα ξέρω σίγουρα ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Αν 
κάνω πίσω τώρα, μάλλον θα μείνω πάντα με την απορία του τι 
θα είχε γίνει αν... - οπότε επέλεξα να το τραβήξω μέχρι τελικής 
πτώσης.
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Ένας υπέροχος κόσμος
Είμαι πολύ τυχερός. Περιτριγυρίζομαι από απίθανους 
ανθρώπους. Μάνος, Σπύρος, Άρης, Βασίλης, Σάββας, 
Δημήτρης, Γιώργος, Θανάσης και τόσοι, μα τόσοι άλλοι. 
Κάποιοι λένε ότι, αργά ή γρήγορα σε αυτή τη ζωή, θα βρεθείς 
με τους ανθρώπους που σου αξίζουν. Πόσο δίκιο έχουν... Σε 
εμένα έχει συμβεί, αλήθεια. Κανείς από τους κοντινούς μου 
συνεργάτες δεν μου είναι αδιάφορος - πόσο μάλλον αντιπαθής 
και αχώνευτος. Τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο και είναι η πρώτη 
φορά που το σύνολο των συνεργατών μου είναι άνθρωποι με 
τους οποίους μπορώ να πω και μια κουβέντα παραπάνω. Να 
πάω για καφέ, να μοιραστώ τις ανησυχίες μου, να εκφραστώ 
ελεύθερα, χωρίς να σκέφτομαι τι πρέπει και τι δεν πρέπει να 
ξεστομίσω. Πραγματικά, όποιος μπορεί να πει κάτι τέτοιο για 
το εργασιακό του περιβάλλον, το καλό που του θέλω είναι να 
κάτσει στ' αυγά του. Δεν έχει ιδέα πόσο τυχερός είναι...
Αυτοί που λες είναι πολύ σοβαροί λόγοι να τα βάζω με τον 
εαυτό μου, που δεν δείχνει να θέλει να συνεργαστεί. Και τι 
είσαι, θα μου πεις, διχασμένη προσωπικότητα; Όχι φίλε μου, 
κουρασμένο μυαλό θα με χαρακτήριζα, εξουθενωμένο από 
την υπερανάλυση στην οποία καταλήγω κάθε φορά να κάνω, 
ακόμα και για το πιο ασήμαντο πράγμα στην καθημερινότητά 
μου. Νομίζω πάντως πως έχω βρει τελικά τη λύση, μόνο 
που θα πρέπει να συμβιβαστώ με τον εαυτό μου για να την 
υλοποιήσω - και αυτό είναι μάλλον το πιο δύσκολο απ' όλα. 
Ξέρεις, αν δεν τα έχεις καλά με εσένα, κανείς δεν μπορεί να 
σε σώσει, όσο και να το θέλει. Στη δική μου περίπτωση δε, η 
σωτηρία έρχεται μέσα από την "εκμετάλλευση" μερικών από 
αυτών των υπέροχων ανθρώπων που με περιτριγυρίζουν. 
Περισσότερα όμως μόλις βγάλω μιαν άκρη...

Καινούργιος χρόνος, καινούργιοι στόχοι
Αρκετά όμως με τα δικά μου, πάμε να δούμε τι έγινε στο 
ebike.gr τον πρώτο μήνα του έτους που μας πέρασε. 
Εεεχχχμμμ... απολύτως τίποτα! Μηχανάκια για δοκιμή δεν 
υπάρχουν, αγωνιστικά δεν κινείται τίποτα, η επικαιρότητα είναι 
και αυτή βαλτωμένη - οπότε τι μας μένει; Μα, το τεύχος που 
μόλις διαβάσατε ή ξεφυλλίσατε. Άπαντες οι εμπλεκόμενοι 
στο ebike.gr πέρασαν αρκετό χρόνο με τις οικογένειές τους, 
μέρες που ήταν. Μέχρι και ο Κουρίδης, ο άνθρωπος/λάστιχο, 
κατάφερε και βρήκε χρόνο (και εισιτήριο) να πάει στην Αφρική 
να δει τις γυναίκες της ζωής του. Γεγονός είναι πως είχαμε 
αρκετές μέρες να ξοδέψουμε με τους δικούς μας ανθρώπους, 
χωρίς το άγχος της δουλειάς και του περιοδικού. Αρχές του 
χρόνου, μαζευτήκαμε και κόψαμε την πίτα μας, όπως κάνουν 
οι περισσότερες ομάδες εργασίας αυτές τις μέρες. Μετά, 
κάναμε τον απολογισμό μας και δεσμευτήκαμε, καθένας στον 
εαυτό του, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να 
βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας και της δουλειάς μας.
Από τη δική μου πλευρά, εύχομαι το 2010 να φέρει όλα 
όσα δεν πρόλαβε να φέρει η προηγούμενη χρονιά. Να 
πατήσουμε γερά στα πόδια μας, να καταλάβουμε πόσο 
σημαντικό και δυνατό είναι αυτό που αναλάβαμε να κάνουμε 
και να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που κρατάμε στα χέρια 
μας. Και ξέρεις, τα περισσότερα από αυτά τα γράφω για να 
τα διαβάζω εγώ, έτσι ώστε μια μέρα οι λευκές σελίδες σαν 
και την εικονιζόμενη να γεμίζουν στην ώρα τους με χαρά και 
ευκολία, όχι αρκετές μέρες μετά την προθεσμία τους και με 
απίστευτο ζόρι...
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 Aprilia  
  Dorsoduro 750 2(C) 12(F)
  Mana 850 GT 18(T) 19(Σ)
  RSV4 Factory 7(Π) 14(C)
  Shiver 750 GT 20(F)
BMW  
  F650 GS 4(T)
  F800 GS 7(F)
  F800 R 16(T)
  G650 GS 17(F)
  HP2 Megamoto 3(Σ)
  K1300 GT 13(F)
  K1300 R 14(F)
  K1300 S 15(F)
  R1200 GS 20(Σ)
Buell  
  1125R 11(T)
Ducati  
  Monster 696 12(T)
  848 1(F)
  1098R 1(C)
  1198S 15(Σ)
  Hypermotard 3(Σ)
  Multistrada 1200 19(Π)
  Streetfighter 8(Π)
Gilera  
  GP 800 11(F)
  Runner ST200 4(F)
Harley-Davidson 
  XR 1200 13(F)
Honda  
  CB 1000R 7(T)
  CBF 125 12(F)
  CBF 600 10(F)
  CBF 1000 5(F)
  CBR 600 RR 7(Π)
  CBR 1000 RR 7(Π) 15(Σ)
  DN-01 15(F) 19(Σ)
  Hornet 600 4(F)
  Lead 110 9(F)
  SH 150i '09 16(F)
  SH 300i 6(F)
  S-Wing 150i 15(F)
  Transalp 700 3(T)
  VFR 1200F 18(Π)
  VTR 250 19(F)
Kawasaki  
  ER6-f 19(F)
  KLX 250 16(F)
  Ninja 250 18(F)
  Versys 650 1(F)
  Z 750 2(Σ)
  ZX6R 7(Π) 20(T)
  ZX10R 5(T) 15(Σ)
KTM  
  990 SM 3(Σ)
  Duke 690 2(T)
  RC8 1(C)
  RC8R 18(F)
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Moto Guzzi 
  Stelvio 1200 4v 6(T)
  Stelvio 1200 NTX 20(Σ)
  V7 Classic 8(F)
Moto Morini 
  Corsaro Avio 13(T)
Peugeot  
  Geopolis 400 1(F)
  LXR 200i 20(F)
  Satelis 500 RS 11(F)
  Sum Up 125 10(F)
Piaggio  
  Beverly 300 17(F)
  MP3 400 LT 14(F)
  X7 250ie 5(F)
Suzuki  
  Bandit 650 SA 7(F)
  Bandit 1250 SA 3(F)
  Gladius 650 17(T)
  GSX-F 650 20(F)
  GSX-R 600 K8 9(F)
  GSX-R 1000 K9 7(Π) 15(Σ)
  V-Strom 650 Desert 2(F)
  Sixteen 150 13(F)
Triumph  
  Bonneville SE 14(F)
  Daytona 675 17(C)
  Street Triple  2(Σ)
  Street Triple R 9(T)
  Thunderbird 19(F)
Vespa  
  GTV 250i Navy 7(F)
Yamaha  
  FZ1 Fazer ABS 3(F)
  T-Max 500 6(F)
  WR 250 R 10(F)
  WR 250 X 4(F)
  X-City 250 2(F)
  XJ600 14(T)
  XJ600 Diversion 18(F)
  XT660Z Tenere 8(F)
  YZF-R 125 6(F)
  YZF-R6 10(T)
  YZF-R1 7(Π) 15(Σ)
Σαλόνια  
  Έκθεση Μοτοσυκλέτας '08 2
  Intermot '08 8
  EICMA '08 9
  Tokyo Motor Show ’09 19
 Long Term 
  ΚΤΜ 690 SuperMoto 4,5,6,8,9,11
  ΚΤΜ 950 SuperMoto Voyager 4,5,6,7,9,11
  Suzuki GSXR 600 K9 16,20
eCycle  
  Αγοράζοντας MTB 5
  Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄) 9
  Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’) 10
  Αγοράζοντας ελαστικά (ά) 10
  Βασικά αξεσουάρ 15
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Ψάχνετε για μια συγκεκριμένη 
μοτοσυκλέτα; Αναρωτιέστε 
που είναι τα προηγούμενα 

μέρη ενός αφιερώματος που 
δημοσιεύεται ακανόνιστα και 

έχει τον ατελείωτο, σαν το 
στοιχειωμένο Serow καλή 

ώρα; Αν ναι, τότε ο πίνακας 
που ακολουθεί δημιουργή-
θηκε αποκλειστικά για εσάς.

Πινάκιο επεξήγησης 
μονογραμμάτων

C: Cover Story  
F: First Ride  
Π:Παρουσίαση  
Σ: Συγκριτικό  
T: The Test
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  Δοκιμή: Dura Ace Di2 15
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  Mythic Bikes 2009  12
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  Bol ‘d Or 2009 18
  Dakar '09 11
  Isle of Man 2009 15
  Macau GP 2009 20
  Mat Mladin 17
  MotoGP '08 Preview 1
  Παγκόσμιο SM Θεσσαλονίκη 19
  Troy Bayliss 9
  Φιλικός Σαλαμίνας 2009 20
  WSBK: Στα Paddock 5
  X-Poros '08 9
Συνεντεύξεις 
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Ρεπορτάζ  
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