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Τέλος
>>Οι πρώτες υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά με 

αυτή την ιστορία ήρθαν από το εξωτερικό - και 
συγκεκριμένα από την Ιταλία και το πρώτο ψηφιακό περιοδικό 
με θέμα τη μοτοσυκλέτα, το Motocross Digital. Παράδειγμα 
προς μίμηση για εμάς τους έντυπους ακόμα τότε, σταμάτησε να 
διανέμεται δωρεάν λίγο μετά από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας. 
Έγινε συνδρομητικό μόνο και μόνο για να “παγώσει” λίγο αργότερα 
και να σταματήσει να κυκλοφορεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Άλλα δύο τρανταχτά παραδείγματα από την εγχώρια αγορά είναι 
το tvxs.gr του Στέλιου Κούλογλου και το παραπάνω από αξιόλογο 
msfree.gr που κατά κύριο λόγο καταπιάνεται με τον μηχανοκίνητο 
αθλητισμό. Και τα δύο ξεκίνησαν με τις καλύτερες προοπτικές, 
πλούσιο περιεχόμενο και ηχηρές συνεργασίες, αλλά σήμερα οι 
υπάλληλοι του πρώτου είναι απλήρωτοι κάτι μήνες και οι συντάκτες 
του δεύτερου μάλλον βιώνουν μια κατάσταση παρόμοια με τη δική 
μας. Σαν λύση, και τα δύο site ενθαρρύνουν το αναγνωστικό τους 
κοινό να τους υποστηρίξει με δωρεές, πράγμα που αποδεδειγμένα 
έχει ημερομηνία λήξης στην ελληνική πραγματικότητα.
Έχετε διαβάσει το ρητό που λέει ότι “τα λεφτά είναι ακριβώς 
όπως το sex. Δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο αν δεν τα έχεις και 
σκέφτεσαι όλα τα άλλα αν τα έχεις”; Πόσο δίκιο έχει, δεν πάει 
ο νους σας. Και δεν θα μιλήσω για κανέναν άλλο πέρα από την 
προσωπική μου εμπειρία δύο χρόνια τώρα στο ebike.gr. Όλα όσα 
προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε περνάνε πρώτα 
από το λεπτό μας οικονομικό κόσκινο και μετά φτάνουν να γίνουν 
πραγματικότητα. Το πιστεύετε ότι κανένα test μέχρι σήμερα δεν έχει 
πληρωθεί σαν έξοδο (βενζίνες, διόδια και πλύσιμο μοτοσυκλέτας 
δηλαδή) από την εταιρεία αλλά από την τσέπη του κάθε συντάκτη; 
Και καλά, θα μου πεις, αφού εσείς οι συντάκτες είστε η εταιρεία, 
ποια η διαφορά; ΟΚ, εν μέρει έχεις δίκιο, αλλά άκου και αυτό: 
Σε καμία φάση της λειτουργίας του ebike.gr εδώ και δύο χρόνια, 
τα έσοδα δεν έχουν καταφέρει να προσφέρουν σε όλους τους 
εμπλεκόμενους μια μηνιαία αμοιβή που να ισοφαρίζει έστω το 
βασικό μισθό. Το πρόσεξες τι είπα; Να ισοφαρίζει το βασικό μισθό 
των εξακοσίων ευρώ. Δυο χρόνια τώρα, οι φορολογικές μας 
δηλώσεις είναι μονοψήφιες, οι καταθέσεις μας έχουν στερέψει και 
ο δανεισμός έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Και όλα αυτά για 
να στηρίξουμε την ιδέα μας στα πρώτα της βήματα - πράγμα που 
κάθε νέος επιχειρηματίας οφείλει να κάνει, έτσι δεν είναι;
Έλα όμως που τα οικονομικά της χώρας έχουν φτάσει σε τέτοια 
αθλιότητα που η μια μετά την άλλη οι αγορές “πεθαίνουν”. 
Πρώτα αυτή του αυτοκινήτου, που βιώνει μείωση μεγαλύτερη 
από 50% και ακολουθεί και η δική μας, της μοτοσυκλέτας, που 
μπορεί να μην έχει τα ίδια χάλια αλλά δεν μπορείς να πεις ότι τα 
πηγαίνει και καλύτερα. Όπου κι αν σταθούμε, σε όποιο μαγαζί κι 
αν περάσουμε να χαιρετίσουμε, όλοι γκρινιάζουν και όλοι έχουν 
κάποιον συνάδελφο να αναφέρουν που έβαλε λουκέτο ή που 

editorial

mailto:cd@ebike.gr


Όσο πιστεύουμε στην ελευθερία του λόγου, άλλο τόσο
πιστεύουμε και στη διάδοση της πληροφορίας χωρίς χρέωση, 

το γνωστό μας free press που κοσμεί και τα εξώφυλλά μας 
εδώ και κάμποσα τεύχη. Δεν μου αρέσει καθόλου που το λέω 

αυτό, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα,
μάλλον έχουμε πάρει λάθος δρόμο...

Τέλος
εποχής;



πρόκειται να βάλει τους μήνες που έρχονται. Και μπορεί τα μισά από αυτά να είναι 
ράδιο αρβύλα, αλλά αντιλαμβάνεστε το κλίμα που επικρατεί στην αγορά. Άντε τώρα 
τράβα εσύ να τους πείσεις να σου βάλουν διαφήμιση, να επενδύσουν μέρος από τα 
χρήματα που δεν έχουν...
Βλέποντας όλα αυτά να έρχονται από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε το ebike.gr, 
σκεφτήκαμε εξ’ αρχής να στραφούμε στην ανεξάρτητη αγορά. Λογικό, αφού για να μας 
διαβάσεις και μόνο, είσαι σίγουρα πελάτης των ειδών πληροφορικής. Ως μοτοσυκλετιστής 
από την άλλη είσαι κοινωνικός τύπος, άνθρωπος της τεχνολογίας και με οικονομική 
δυνατότητα να δώσεις και μερικά από τα ωραία σου λεφτά σε γκάτζετ, χόμπι και, φυσικά, 
νυχτερινές εξόδους. Που τα ξέρω όλα αυτά; Πρώτα απ’ όλα κρίνω από τον εαυτό μου 
και τους φίλους μου, όλοι τους έτσι είναι. Μετά, βλέπω όλους τους μοτοσυκλετιστές με 
τους οποίους συναναστρεφόμαστε μέσω του ebike.gr, αναγνώστες και μη. Και αυτοί έτσι 
είναι οπότε, στο στατιστικό δείγμα τουλάχιστον, έχω πέσει μέσα.
Κάτι τέτοιο θα μας αποδέσμευε ταυτόχρονα από την αγορά της μοτοσυκλέτας, δίνοντάς 
μας τη δυνατότητα να γράφουμε για μοτοσυκλέτες χωρίς να φοβόμαστε ότι θα 
παρεξηγηθούμε με συνέπεια να μας κόψουν τη διαφήμιση. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει 
χειρότερο πράγμα σε αυτή τη δουλειά από το να προσπαθείς να υποστηρίξεις τα 
γραφόμενά σου στον όποιο υπεύθυνο αντιπροσωπείας που ενοχλήθηκε από τα σχόλιά 
σου και σε καλεί να απολογηθείς λες και είσαι υπάλληλός του, αφήνοντας ξεκάθαρα 
υπονοούμενα ότι σε πληρώνει κι από πάνω. Δεν φταίμε εμείς γι’ αυτό, άλλοι τους 
έχουν κακομάθει τόσα χρόνια και με αυτούς καλούμαστε να δουλέψουμε, δυστυχώς 
ή ευτυχώς...

Και τι καταφέραμε μέχρι σήμερα;
Σκεφτόμενοι πάντα τα λεφτά (που δεν έχουμε), καταφέραμε να μιζεριάσουμε. 
Καταφέραμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, να ψάχνουμε ψύλλους στα άχυρα και να 
κάνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να αποδεχτούμε ότι αποτύχαμε. Ακούγεται βαρύ, 
το ξέρω, αλλά έτσι είναι. Αποτύχαμε γιατί το ebike.gr δεν είναι βιώσιμο με τη σημερινή 
του μορφή, πρέπει όλοι να το υποστηρίζουμε από την τσέπη μας. Αποτύχαμε γιατί η βάση 
των αναγνωστών μας είναι μεν σκληρή αλλά περιορίζεται στα 7,500 άτομα. Κοντά δύο 
εκατομμύρια οδηγούν μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα, μόνο τόσοι έφτασαν να γνωρίζουν 
για το ebike.gr; Αποτύχαμε γιατί ποτέ δεν βρεθήκαμε σε θέση να υλοποιήσουμε με 
απόλυτη ακρίβεια αυτά που ονειρευόμασταν να κάνουμε σε ένα ψηφιακό περιοδικό 
μοτοσυκλέτας - και ο βασικός λόγος ήταν ότι ποτέ δεν υπήρξαν τα λεφτά. Και το πράγμα 
γίνεται ακόμα χειρότερο όταν δεν υπάρχουν τα λεφτά για να επιβιώσεις κιόλας. Δεν θα 
πω κουβέντα για τον Μάνο, το Σπύρο και τον Άρη, θα μιλήσω μόνο για εμένα. Απλήρωτη 
ΔΕΗ για μήνες, απλήρωτα τηλέφωνα που μετά βιας καταφέρνω και πληρώνω αφότου 
κοπούν, ελάχιστη συμμετοχή στα κοινά έξοδα του σπιτιού, χρωστούμενα σε τράπεζες και 
συγγενείς... Νομίζω πως δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Βρισκόμενοι σε τέτοιες καταστάσεις, 
μας είναι πραγματικά δύσκολο να τις αφήσουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας και να 
προχωρήσουμε μπροστά, να γίνουμε δημιουργικοί και να προσφέρουμε τον καλύτερό 
μας εαυτό. Γι’ αυτό λοιπόν, το ebike.gr πρέπει να γυρίσει σελίδα και να λειτουργήσει έτσι 
ώστε να μην φθείρει τον κόσμο του, ούτε και να μπαίνει μέσα τέτοια εποχή. Αν θέλει να 
επιβιώσει της κρίσης θα πρέπει να προσαρμοστεί. Και όταν τα πράγματα γίνουν και πάλι 
ρόδινα -αν ποτέ συμβεί κάτι τέτοιο-, θα ανοιχτεί και πάλι όσο αντέχει η τσέπη του. Με το 
ebike.gr σκοπός μας δεν είναι να θησαυρίσουμε. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε 
ένα μέσο με ξεκάθαρο και ανόθευτο λόγο που να πραγματεύεται με ό,τι αφορά τον 
κόσμο της μοτοσυκλέτας - άντε και του ποδηλάτου, Βασίλη. Παράλληλα όμως, θα 
πρέπει να ζούμε από αυτό.
Γυρνάμε σελίδα λοιπόν. Τι έχει από πίσω θα μας πεις; Το θέμα είναι πως ούτε εμείς 
γνωρίζουμε. Ακόμα το ψάχνουμε, καθώς δεν θέλουμε με τίποτα να περάσουμε σε 
λύσεις όπως ένα μηνιαίο αντίτυπο ή μια ετήσια συνδρομή. Το μόνο σίγουρο είναι 
πως δεν σταματάμε εδώ. Θα τη βρούμε την άκρη, θα παραμείνουμε free press όσο 
μας παίρνει και θα διατηρήσουμε το ίδιο στιλ γραφής που τόσο σας αρέσει. Μέχρι 
το επόμενο τεύχος λοιπόν, στο οποίο θα σας έχουμε περισσότερα για το μέλλον 
του περιοδικού μας, βάλτε και εσείς ένα χεράκι: διαδώστε μας, συζητήστε μας, 
κουτσομπολεύτε μας. Κάθε καινούργια εγγραφή στο ebike.gr μας δίνει τη δύναμη και 
το κουράγιο να προχωρήσουμε παρακάτω.
Καλή ανάγνωση.<<

editorial
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Οι σπορ εξακύλινδρες 
μοτοσυκλέτες 

επιστρέφουν μαζί με το 
ιστορικό όνομα 

της Horex

http://www.ebike.gr/gallery/album26/images/ebike26-56.jpg
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Τη Horex τη θυμάστε; Αν όχι μην αγχώνεστε ιδιαίτερα, καθώς η Γερμανική εταιρεία σταμάτησε να παράγει 
μοτοσυκλέτες τη δεκαετία του ’50 και πλέον κυκλοφορούν μόνο ανάμεσα σε συλλέκτες. 
Αυτό πλέον αλλάζει όμως και με ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο: Η πρώτη μοτοσυ-
κλέτα της αναγεννημένης εταιρείας έχει όλα τα φόντα για να πρωταγωνιστήσει 
έστω μόνο και μόνο λόγω των τεχνικών της. Η καρδιά της είναι ένας VR6 κινη-
τήρας 1200 κυβικών που αποδίδει 197 ίππους και 12,7 κιλά ροπής. Τι είναι ο 
VR6; Μια μίξη V και εν σειρά, απ’ όπου προέρχεται και η ονομασία του, που 
την πρωτοακούσαμε σε αυτοκίνητα της VW. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα 
V6 με ιδιαίτερα στενή περιεχόμενη γωνία και μία κεφαλή, με διαστάσεις που 
δεν απέχουν από ένα τετρακύλινδρο εν σειρά. Η μετάδοση γίνεται με ιμάντα 
και τα 240 κιλά δεν διεκδικούν δάφνες, αλλά με τόση ισχύ μάλλον δε θα έχει 
πρόβλημα να κινηθεί κάτι παραπάνω από σβέλτα.
Οι γραμμές της μοτοσυκλέτας είναι ευχάριστα λιτές, αναδεικνύοντας τον πρω-
τοποριακό για μοτοσυκλέτα κινητήρα, ενώ όσοι είναι διατεθειμένοι να την 
αποκτήσουν έναντι 20,000€ 
θα χρειαστεί αν βιάζονται να 
πεταχτούν από Γερμανία, Αυ-
στρία ή Ελβετία. Ή να περιμέ-
νουν μέχρι να αναπτυχθεί το 
δίκτυο σε Ευρώπη και Αμερι-
κή σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα. Για δες επιστροφή οι εξα-
κύλινδροι....  

Horex VR6

frontthe



Δεν έχει κλείσει μήνας από τη στιγμή που η Honda έβγαλε και 
επίσημα στην παραγωγή το VFR 1200 με κιβώτιο διπλού συ-
μπλέκτη και φαίνεται ότι μπορεί να κρατήσει μεν την πρωτιά, 
αλλά όχι τη μοναδικότητα. 
Ο λόγος για τη Yamaha, που έχει ήδη έτοιμο το δικό της σύστημα, που 
έχει μερικές ενδιαφέρουσες διαφορές από την εκτέλεση της Honda. Αντί 
για δύο άξονες που περνούν ο ένας μέσα από τον άλλο, η Yamaha επέ-
λεξε δύο άξονες με μισό μήκος, ενώ ο δεύτερος συμπλέκτης βρίσκεται 
στην απέναντι μεριά του κιβωτίου, κινούμενος από το άλλο άκρο του 
στροφάλου. Παρότι το σύστημα είναι ελαφρά πιο ογκώδες από τη σύλ-
ληψη της Honda, δίνει σύμφωνα με την εταιρεία των τριών διαπασών 
καλύτερη κατανομή βάρους, κάτι σημαντικό στα δίκυκλα.
Φωτογραφίες δεν έχουν βγει ακόμα στη δημοσιότητα, αλλά οι εκτενείς 
πατέντες δείχνουν ότι το σύστημα είναι ολοκληρωμένο, ενώ δοκιμάζε-
ται τουλάχιστον τρία χρόνια.

Η επίθεση των DCT

επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

mailto:mk@ebike.gr
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Οι φήμες έδιναν και έπαιρναν από το 2009, αλλά επιτέλους έχουμε την πρώτη κατασκοπευτική φωτογρα-
φία του νέου K1600LT κατά τη διάρκεια δοκιμών στην Καλιφόρνια.
Μπορεί οι τρελοτουρίστες του http://www.tourenfahrer.de να ήταν οι πρώτοι που το έπιασαν στο φακό, αλλά η 
έλευση του Κ1600 δεν ήταν ακριβώς επτασφράγιστο μυστικό. Κάθε άλλο μάλιστα. Στην παρουσίαση του BMW 
Concept 6 μας είχαν τρέξει τα σάλια, αλλά η Βαυ-
αρική εταιρεία είχε ξεκαθαρίσει ότι ο κινητήρας θα 
ξεκινούσε την πολιτική του καριέρα σε μια «πρω-
τοποριακή και πολυτελή μοτοσυκλέτα τουρισμού». 
Μήπως το πακέτο φωτογραφίζει τη σειρά LT; 
Χάρη στις μικρές διαστάσεις του εξακύλινδρου, η 
νέα ναυαρχίδα δείχνει σαφώς λιγότερο ογκώδης 
από την απερχόμενη K1300, ενώ σύμφωνα πάντα με 
τη BMW η ισχύς του κινητήρα είναι στα ίδια επίπεδα 
– πάνω κάτω 175 ίπποι – αλλά με κορυφαία ροπή. 
Και φυσικά με τη γνωστή βελούδινη λειτουργία των 
εξακύλινδρων της εταιρείας. Το Duolever έχει και 
εδώ την τιμητική του καθώς δεν απαιτείται σπορ συ-
μπεριφορά, ενώ το μούτρο φέρνει κάτι από S1000RR 
αν κρίνουμε από το καμουφλαρισμένο πρωτότυπο. 
Αν αυτό είναι καλό ή κακό μένει να αποδειχτεί, αλλά 
κάτι μου λέει ότι η Goldwing δεν πρέπει να αισθάνε-
ται και πολύ άνετα...

BMW K1600LT
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Λίγα ξεφεύγουν από τους ανθρώπους του Motociclisimo.it και το νέο 
Tuono δεν αποτελεί εξαίρεση. Ίσως βέβαια γι’αυτό η Aprilia να επέλεξε το 
Mugello…  
Οι Ιταλοί παπαράτσι έπιασαν το γυμνό αδελφάκι του RSV4 κατά τη διάρκεια δοκι-
μών και απ’ ότι φαίνεται η κανονική παραγωγή δε θα αργήσει καθόλου. Διατηρώ-
ντας το κτηνώδες πλαίσιο και το ψαλίδι του RSV4 αλλά με διαφορετικές αναρτήσεις 
και radial μεν όχι monoblock δε δαγκάνες, το νέο Tuono κάνει τους σιελογόνους 
αδένες να τραβάνε υπερωρίες, ενώ όλα δείχνουν ότι η τιμή θα κρατηθεί χαμηλά. 
Τα μαύρα καπάκια στον κινητήρα να δείχνουν ότι πρόκειται περί απλής έκδοσης 
και όχι Factory, ενώ το Motociclismo προβλέπει μείωση βάρους γύρω στα 4-5 
κιλά και κινητήρα ρυθμισμένο για περισσότερη ροπή και λιγότερη ιπποδύναμη.
Στις φωτογραφίες βλέπουμε ότι η ουρά του RSV διατηρείται, αλλά μαζί με το μινι-
μαλιστικό φαίρινγκ και την καρατιμόνα έρχεται και ένα νέο, γωνιώδες ντεπόζιτο και 
πλαστικά καπάκια ψυγείου που μιμούνται τις γραμμές του σεμνού, ντυμένου αδελ-
φού. Όλα δείχνουν ότι το Tuono θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο ως μοντέλο 2011. 
Εάν αυτά σας άνοιξαν την όρεξη και δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι τότε, κάντε 
κλικ για να το δείτε εν δράση. http://www.youtube.com/watch?v=pvU0Vj3ACss 

Aprilia Tuono V4
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Ο λόγος για τον επερχόμενο βενιαμίν της οικογένειας δρόμου της KTM, που σκοπεύει να αναμίξει τα 
125 κυβικά με τη γνωστή δυναμική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλα της Αυστριακής 
εταιρείας. 
Και, τι καλύτερος τρόπος να διαδώσεις κάτι από το διαδίκτυο; Έλα μου ντε.. Βουρ στη σελίδα της KTM στο facebook 
λοιπόν, όπου αφού γραφτείτε μπορείτε όχι μόνο να δώσετε τη δική σας εκδοχή για το όνομά του – και να το κερ-
δίσετε σε σπέσιαλ χρωματική έκδοση αν πέσετε διάνα, αλλά να παρακολουθήσετε και μερικά behind the scenes, 
με διάφορα teaser για το μοντέλο. Και πριν σας μπουν ιδέες, το eBike είναι ήδη πιασμένο... http://www.facebook.
com/ktm125 

Βάφτισέ το - κέρδισέ το
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Μπορεί η συμφωνία με τη Moto Morini να ναυ-
άγησε, αλλά η συμφωνία με το νέο Έλληνα αντι-
πρόσωπο προχώρησε μια χαρά. 
Η Ι.Κασσιμάτης Α.Ε.Ε.Ε, που διαχειρίζεται και τη Generic 
στη χώρα μας ανέλαβε την επίσημη αντιπροσώπευση 
των σκούτερ της Nuova Garelli, που περιλαμβάνει μια 
γκάμα μοντέλων από 50 έως 150 κυβικά, με μικρούς 
αλλά και μεγάλους τροχούς. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και για να ενημερωθείτε για το πλήρες δίκτυο 
πωλήσεων, επικοινωνήστε με το 210 6801860, ή επι-
σκευτείτε τα κεντρικά της αντιπροσωπείας που βρίσκο-
νται στην οδό Καποδιστρίου 72, Αλσούπολη. Το site 
www.jkassimatis.gr βρίσκεται υπό κατασκευή.

Η Σουηδέζα Eva Hakansson σκοπεύει να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με ηλεκτροκίνητη μοτο-
συκλέτα. 
Το ρεκόρ, που αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται στα 
367,3 mph, κατέχει ο 
Chris Carr με το BUB 
Streamliner του από το 
2009, αλλά ο στόχος της 
Eva είναι τα στρογγυλά 
400 μίλια.
Πριν αρχίσετε να γελά-
τε, ας βάλουμε κάποια 
πράγματα στο τραπέζι: Ο 
πατέρας της είναι γνωστός 
σχεδιαστής μοτοσυκλε-
τών, ενώ ο άντρας της, Bill 
Dube τυγχάνει να έχει κα-
τασκευάσει το KillaCycle. 
Τι είναι αυτό; Απλά το 
ταχύτερο zero-emission 
Drag Racer του πλανήτη. 
Η ομάδα πιστεύει ότι 400 
ίπποι θα είναι αρκετοί για 
να σπάσουν τα 400 μίλια, 
με τον προερχόμενο από 
το KillaCycle κινητήρα να 
αποδίδει ήδη 500. Και το 
όνομα του υπό εξέλιξη 
θηρίου; Killajoule. 

Garelli στην Ελλάδα

Θηλυκός ηλεκτροκίνητος πύραυλος
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Με αιχμή του δόρατος τη νέα Vespa LX125 η Piaggio 
μπαίνει δυναμικά στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά 
για μηχανοκίνητα δίκυκλα, προσκοπώντας σε ένα 
σημαντικό μερίδιο της πίτας των 1.3 εκατομμυρίων 
μονάδων που πουλήθηκαν πέρισυ.
Για να το επιτύχει αυτό, θα κατασκευάσει ένα νέο εργο-
στάσιο με δυνατότητα παραγωγής 150,000 μονάδων 
ετησίως, δίνοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνισμό στα 
σκούτερ των Honda, Suzuki και TVS Motor που έχουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.
Το όνομα της εταιρείας παραμένει δυνατό παρά την πο-
λύχρονη απουσία της από το χώρο των δίκυκλων στην 
εγχώρια αγορά, χάρη στα τρίκυκλα επαγγελματικά οχή-
ματα που κατασκευάζει εκεί, οι πωλήσεις των οποίων 
έφτασαν τις 180.000 μονάδες το 2009.

Η Piaggio επιστρέφει στην Ινδία
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Το σήριαλ της εξαγοράς της Moto 
Morini φαίνεται ότι πλησιάζει στο 
τέλος του, έστω και αν αυτό δεν δεί-
χνει αίσιο. 
Μετά από σειρά επαφών και διαπραγ-
ματεύσεων, η Nuova Garelli αποχώρησε 
από τις συνομιλίες για την απόκτηση της 
παραπαίουσας εταιρείας, καθώς δεν κα-
τάφεραν να συνεννοηθούν με τα ισχυρά 
συνδικάτα των εργαζομένων. Η τελευ-
ταία συνάντηση, που ήταν προγραμματι-
σμένη για τις 14 Ιουνίου ακυρώθηκε για 
ακατανόητους λόγους σύμφωνα με την 
Garelli, που δήλωσε ότι σταματάει κάθε 
διαδικασία.
Τα συνδικάτα είχαν επαναστατήσει κατά 
των όρων που πρότεινε η Nuova Garelli 
για την εξαγορά, που περιλάμβαναν πε-
ρικοπές προσωπικού για να μπορέσει η 
εταιρεία να επιστρέψει μελλοντικά στην 
κερδοφορία. Φαίνεται ότι αυτό που κα-
τάφεραν ήταν να διώξουν το μοναδικό 
υποψήφιο αγοραστή και πως τώρα εί-
ναι μόνο θέμα χρόνου μέχρι να μπει το 
οριστικό λουκέτο και να μείνουν όλοι οι 
εργαζόμενοι στο δρόμο.

Η μοναξιά της 
Moto Morini

m
o
re

 s
tu

ff...

Θες και εσύ να βάλεις το λιθαράκι σου στο 
ξήλωμα των παράνομων διαφημιστικών 
πινακίδων; Εύκολα, αβίαστα και αβάδιστα, 
στο http://www.illegalsigns.gov.gr/

Τα μαζεύει και φεύγει η Polaris από το 
Wisconsin, μεταφέροντας την παραγωγή 
της σε ένα νέο εργοστάσιο στο Μεξικό για 
να μειώσει το κόστος παραγωγής και να 
μείνει ανταγωνιστική. Η παραγωγή θα συ-
νεχιστεί στα εργοστάσια της Minnesota και 
Iowa, έστω και σε μειωμένο βαθμο.

Μια νέα, interactive καμπάνια ξεκίνη-
σε η Husqvarna, με αφορμή το λανσά-
ρισμα των νέων 450 και 510. Στο www.
couragenotincluded.com μπορείτε να ανε-
βάσετε το δικό σας «γενναίο» video, ή να 
δείτε τα κατορθώματα άλλων, σχετικά ή μη 
με τις μοτοσυκλέτες.

Το αντισπίν της BMW με την κωδική ονο-
μασία ASC είναι πλέον retrofittable σε μο-
τοσυκλέτες της εταιρείας που διαθέτουν το 
Integral ABS II, από ένα συγκεκριμένο αριθ-
μό πλαισίου και μετά. Εάν ενδιαφέρεστε, 
τσεκάρετε αν ανήκετε στους τυχερούς εδώ: 
http://tinyurl.com/388lskk 

Τον Shinya Kimura τον ξέρετε; Αν όχι, ρίξ-
τε μια ματιά στην ταινία μικρού μήκους που 
έκανε ο Henrik Hansen προς τιμή του. Κάτι 
μας λέει ότι θα το απολαύσετε: http://www.
youtube.com/watch?v=zah1gIXgbcw 
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Παγκόσμιου βεληνεκούς ανάκληση για 
συγκεκριμένα κομμάτια του VFR 1200 έχει 
ξεκινήσει η Honda. 
Αιτία, η πιθανότητα δημιουργίας ρινισμάτων 
μέσα στο κάρτερ που μπορεί να βουλώσουν 
τις διόδους του λαδιού, με αναμενόμενα 
άσχημα αποτελέσματα. Κατόπιν έρευνας, η 
Ιαπωνική εταιρεία εντόπισε τις προβληματικές 
παρτίδες των ανταλλακτικών και τις συνδύασε 
με μια παρτίδα παραγωγής με συγκεκριμένους 
αριθμούς πλαισίων.
Οι ιδιοκτήτες των μοτοσυκλετών που αφορά η 
ανάκληση θα ειδοποιηθούν από την εταιρεία 
για να προσέλθουν για έλεγχο, που γίνεται με 
άδειασμα των λαδιών της μοτοσυκλέτας και 
εξέταση των σωθικών του κάρτερ μέσω μιας 
τάπας πρόσβασης. Σε περίπτωση που εντοπι-
σθεί πρόβλημα γίνεται αλλαγή του κινητήρα, 
ενώ αν όλα είναι καλά γίνεται μια δωρεάν αλ-
λαγή λαδιών και φίλτρου. 

Ανάκληση VFR1200
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ TRIUMPH TIGER 2010

TIGER 1050 €11.690*
TIGER 1050 ABS €12.490* 

TIGER 1050 ABS S.E. €12.990* 
*ΠΡOTEINOMENH ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ TRIUMPH TIGER
ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΕΩΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΤΟΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 30% 
ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 1/3 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/5 ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟ 300 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ  

www.triumphmotorcycles.com/greece

ÁÈÇÍÁ:
TRIUMPH UNITED DEALERS S.A.,
ÌÉ×ÁËÁÊÏÐÏÕËÏÕ 77,
Ô: 210 7770079, 210 7488251 (Å) 

TRIUMPH ÐÉÅÑÑÁÊÏÓ,
Ë. ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 104,
Ô: 210 9824821 (Å,Á,Ó)

ÓÕÍÅÑÃÅÉÁ ÁÈÇÍÁÓ:
KÏÍÔÇÓ ÓÁÊÇÓ,
ÂÑÉËÇÓÓÏÕ 35,
Ô: 210 6437773 (Ó)

ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÌÏÔÏ,
Ë. ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇÓ 55,
Ô: 210 9224543 (Ó)

ÐÅÉÑÁÉÁÓ:
TRIUMPH INTERMOTO,
ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 35,
Ô: 210 4125116 (Å)

ÓÕÍÅÑÃÅÉÏ ÐÅÉÑÁÉÁ:
TRIUMPH INTERMOTO,
ÏÌÇÑÏÕ ÓÊÕËÉÔÓÇ 28,
Ô: 2105905295 (Ó)

ÂÏËÏÓ:
TRIUMPH FAST GEAR,
Ë. ÁÈÇÍÙÍ 102, Ô: 24210 84430,
24210 62775 (Å,Á,Ó)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ:
TRIUMPH ÇËÉÏÖÉË ÁÅ,
Ë. ÊÙÍ. ÊÁÑÁÌÁÍËÇ 149,
Ô: 2310 308811 (Å,Á,Ó)

IÙÁÍÍÉÍÁ:
TRIUMPH 2 ÔÑÏ×ÏÉ,
ÁÑ×. ÌÁÊÁÑÉÏÕ 34,
Ô: 26510 49088 (Å,Á,Ó)

ÊÁËÁÌÁÔÁ:
TRIUMPH ÊÏÕÍÔÏÕÑÇÓ,
ÍÅÁ ÅÉÓÏÄÏÓ, Ô: 27210 87954 
(Å,Á,Ó)

ÊÅÑÊÕÑÁ:
TRIUMPH M&M STORES,
2ï ×ÉË. ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÅËÅÊÁ,
Ô: 26610 31456 (Å,Á,Ó)

ËÁÑÉÓÁ:
TRIUMPH EXTREME SHOP,
3ï ×ÉË ÅÈÍÉÊÇÓ ËÁÑÉÓÇÓ-
ÁÈÇÍÙÍ,  Ô: 2410 663098 (Å,Á,Ó) 

ÎÁÍÈÇ:
TRIUMPH MAIN STREET,
28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 311-313,
Ô: 25410 21180 (Å,Á,Ó)

ÐÁÔÑÁ:
TRIUMPH ACTION BIKE,
NOÔÁÑÁ & ÁÌÅÑÉÊÇÓ 27,
Ô: 2610 434320 (Å,Á,Ó)

ÓÕÍÅÑÃÅÉÏ ÐÁÔÑÁÓ:
ÖÅËÏÕÔÆÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ,
Á×ÉËËÅÙÓ 95, Ô: 2610 994073 (Ó) 

×ÁÍÉÁ:
TRIUMPH MOTOMANIA,
ÁÍÁÃÍ. ÃÏÃÏÍÇ 112,
Ô: 28210 70109 (Å,Á,Ó)

×ÉÏÓ:
TRIUMPH ×ÉÏÓ ÔÅ×ÍÏÌÏÔÏ, 
ÌÁÓÔÑÏËÅÁÍÄÑÏÕ 5,
Ô: 22710 41541 (Å,Á,Ó) 

¸êèåóç: (E)
ÁíôáëëáêôéêÜ ÁîåóïõÜñ: (A)      
Óõíåñãåßï: (Ó)

ÄÕÊÔÉÏ ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÇÌÅÍÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÔÙÍ

TRIUMPH ÇËÉÏÖÉË A.E., Ë. ÁÌÁÑÏÕÓÉÏÕ 46 ÇÑÁÊËÅÉÏ, 
Ô: 210 2849200, 210 2842226 (Å,Á,Ó)

http://www.triumphmotorcycles.com/greece/
http://www.triumphmotorcycles.com/greece/
http://www.eliofil.gr
http://www.triumph.co.uk/greece/2010_Tiger_Overview_2010Tiger.aspx
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Με τη Buell έξω πλέον από το παιχνίδι, η 
Harley Davidson ανεβάζει σταδιακά τους ρυθ-
μούς της, προσφέροντας όλο και πιο σπορ εκ-
δόσεις της XR 1200. 
Η νέα έλευση, μοντέλο 2011, είναι η XR 1200X, 
που έρχεται με χαμηλό τιμόνι, ανάποδο πιρούνι 
και αμορτισέρ από της Showa, αλουμινένιο ψαλίδι, 
δύο δισκόφρενα, και εξάτμιση υψηλής απόδοσης. 
Το ύψος των μαρσπιέ και η διατήρηση του ίδιου 
πλαισίου ξεκαθαρίζουν εξ’ αρχής ότι δεν απευ-
θύνεται σε όσους αρέσκονται να κυνηγιούνται στο 
δρόμο, αλλά δίνει μια ευχάριστα σπορ χροιά στο 
χαρακτήρα της XR, που θυμίζει αντίστοιχες Ευρω-
παϊκές κατασκευές. Το ντεπόζιτο είναι εμπνευσμένο 
ως συνήθως από την XR 750, ενώ η επίσης ως συ-
νήθως, πλήρης σειρά αξεσουάρ διασφαλίζει ότι αν 
αρέσκεστε σε αυτού του τύπου τις μοτοσυκλέτες δε 
θα δυσκολευτείτε καθόλου να τη φέρετε ακριβώς 
στα μέτρα σας. 

Harley Davidson XR 1200Χ
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Ο Simon και η Lisa ξύπνησαν μια μέρα αποφα-
σισμένοι να ζήσουν το όνειρό τους. Έφυγαν το 
2003 και ακόμα γυρνούν τον κόσμο
Μέχρι τον Μάιο του 2003, ο Simon και η Lisa Thomas 
ήταν άλλο ένα συνηθισμένο ζευγάρι εργαζόμενων Άγ-
γλων. Την 20ή μέρα εκείνου του Μάη όμως, φόρτω-
σαν τις μοτοσυκλέτες τους και έφυγαν με κατεύθυνση 
το… σπίτι τους –αφού πρώτα θα είχαν γυρίσει τον πλα-
νήτη απ’ άκρη σ’ άκρη, θα έκαναν νέους φίλους και 
θα διέδιδαν τα φιλανθρωπικά τους μηνύματα σε κάθε 
γωνία του πλανήτη που θα επισκέπτονταν.
Έχουν περάσει πάνω από επτά χρόνια από εκείνη τη 
μέρα και το περιπετειώδες ζεύγος εξακολουθεί να είναι 
στον δρόμο. Καβάλα στις δύο BMW τους έχουν καλύ-
ψει ήδη τα 2/3 του πλανήτη, αυτή τη στιγμή βρίσκονται 
στην Ασία και το μόνο που τους μένει πριν επιστρέψουν 
είναι ο γύρος της Αφρικής, η μόνη ήπειρος που ακόμη 
δεν έχουν επισκεφτεί.
Ακολουθώντας την επιλογή ‘Diary’ στην ιστοσελίδα τους (www.2ridetheworld.com) θα διαβάσετε όλες τις ημε-
ρήσιες καταγραφές τους από κάθε μέρος που επισκέφθηκαν, ακολουθώντας τα χνάρια τριών ανθρωπιστικών ορ-
γανώσεων τις οποίες βοηθούν σε κάθε χώρα που τις συναντούν. Στον υπόλοιπο χρόνο τους, όπως θα διαβάσετε, 
απλά κάνουν νέους φίλους, διαδίδουν το μήνυμα της φιλίας και μας ενημερώνουν για μέρη και ανθρώπους που 
δύσκολα θα γνωρίσουμε από κοντά. Διότι το τερπνόν μετά του ωφελίμου είναι όντως εφικτό!

Δύο για τον γύρο του κόσμου ex
plore...

ολόκληρη η Ιρλανδία 

σε ένα ποτήρι...

www.eneap.com..gr Απολαύστε υπεύθυνα

Το Bushmills Originals, παράγεται στο παλαιότερο αποστακτήριο 
της Ιρλανδίας, σε μία περιοχή που πήρε άδεια απόσταξης το 1608.

 
Το Βushmills παράγεται στις ακτές της Βόρειας Ιρλανδίας στο 

χωριό Βushmills από τους ανθρώπους του Βushmills!
 

Αποστάζεται τρεις φορές σε χάλκινους αποστακτήρες και ωριμάζει 
σε βαρέλια που προέρχονται από παλαίωση ισπανικού κρασιού.  
Μία μοναδική τέχνη παραγωγής του περνά από γενιά σε γενιά 

μέχρι και σήμερα, δημιουργώντας ένα ουίσκι με ξεχωριστή γεύση!  
Γεύση πλούσια και απαλή που περικλείει ολό-

κληρη την Ιρλανδία σε ένα ποτήρι. 

Λόγω της Ιρλανδέζικης καταγωγής του το  Bushmills εμπνέει 
μια στάση ζωής αυθεντική, πρωτοποριακή και αυθόρμητη, τέ-

τοια που αξίζει να μοιραστείς μόνο με αληθινούς φίλους.

http://www.eneap.com.gr
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Το προηγούμενό μας πάρτυ ήταν γεμάτο μηχανάκια και εκτεθειμένη σάρκα. 
Για τα δεύτερα γενέθλιά μας είπαμε να το ρίξουμε σε κάτι πιο σκληρό rockin’

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Δημήτρης Ταυλίκος
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Αρχιτεκτονική αγάπη μου
Γνωρίζοντας ότι μοτοσυκλέτα και ποτό δε συνδυάζονται ιδανικά, φάγα-
με τα σωθικά μας να βρούμε ένα χώρο της αισθητικής μας αρεσκείας, 
με εγκατάσταση live και κοντινή συγκοινωνία – ιδανικά μετρό για εύ-
κολο έλα και μπόλικα ταξί για φύγε. Η Αρχιτεκτονική στο νέο της σπίτι 
στο Γκάζι ήρθε να δώσει τη λύση, παρά τις αναπόφευκτες αλλαγές της 
τελευταίας στιγμής. Τους ευχαριστούμε, άσχετα αν οι απεργίες και πο-
ρείες στο κέντρο το ίδιο βράδυ επιβάρυναν κάπως την επιλογή μας. 



Rockin’ Bones
Όταν θες σωστή μουσική θέλεις Rock, και όταν θέλεις να διασκεδάσεις 
τη θέλεις live από ανθρώπους που όχι μόνο ξέρουν, αλλά το νιώθουν 
κιόλας. Και εδώ ήρθαν οι Rockin Bones, που κατάφεραν να ξεσηκώ-
σουν τον κόσμο, κάνοντάς μας να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο 
που ξεχάσαμε να πούμε στο μαγαζί να μαζέψει τα τραπέζια μπροστά 
από τη σκηνή. Το κλουβί για τον ντράμερ δε χρειάστηκε πάντως. Είμα-
στε καλά παιδιά Σπύρο, δε θα σου πετάγαμε μπουκάλια ποτέ.

The e-party
feature
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Ο Ιρλανδός είναι αλλιώς
Επειδή το rock ξεροσφύρι δεν πηγαίνει, τα παιδιά του Bushmills κινιό-
ντουσαν αθόρυβα ανάμεσα στο πλήθος, δίνοντας μια γεύση από το 
τρεις φορές αποσταγμένο ιστορικό ουίσκι, σε μίνι μεζούρα για να μην 
έχουμε και προβλήματα με τα αλκοτέστ. Πέραν της ευγενικής χορηγίας 
της εκδήλωσης, είχαν ετοιμάσει ειδικά για την περίσταση χρονόμετρα 
που μοιραζόντουσαν μετά από μίνι παρεΐστικους διαγωνισμούς, σε 
όποιον/όποια ήταν πιο ακριβής στη χρήση τους. Περιττό να πούμε ότι οι 
θηλυκές παρουσίες πήραν τη μερίδα του λέοντος στα δώρα. Για φέρτε 
τα στο Trackbike τον Ιούλιο να μετρηθείτε απέναντι στην τηλεμετρία...



Αντίθεση και μοναδικότητα (sic)
Τη βραδιά συνέχισαν και έκλεισαν οι Scuro Albo, παίρνοντας τα ηνία 
από τους Rockin Bones. Σε σαφώς πιο ήπιους ρυθμούς, έδωσαν την 
ευκαιρία να ξανασχηματιστούν πηγαδάκια με τις γνωστές μοτοσυζητή-
σεις, ενώ η βιολίστρια έκαψε καρδιές όταν ξεκίνησαν το πρόγραμμά 
τους με το Am Fenster. Κανονικά κάπου εδώ κλείνοντας και εμείς θα 
λέγαμε και του χρόνου, αλλά μείνετε συντονισμένοι στο blog.ebike.gr. 
Κανονίζουμε διάφορα ενδιαφέροντα, γιατί η προσωπική επαφή είναι 
ανεκτίμητη, ειδικά όταν συνδυάζεται με τη διασκέδαση.

The e-party
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Τρίτη φορά στα 
δύο μας χρόνια 

προσκληθήκαμε σε 
διεθνή παρουσίαση, 
τρίτη φορά από την 
ίδια αντιπροσωπεία. 

Αυτή τη φορά στο 
Μιλάνο για το 

Piaggio Beverly 
300/125
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Σε εποχές δύσκολες και στεγνές, το αναμενόμενο 
ρεύμα προς το scooter προσφέρει στην Piaggio μια 

πρώτης τάξεως αφορμή να ανανεώσει το Beverly

Piaggio Beverly 300/125 i.e.
Αποστολή στο Μιλάνοfirst ride κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Piaggio
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Ανακαίνιση

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Piaggio

mailto:spirontas@ebike.gr


Piaggio Beverly 300/125 i.e.
Αποστολή στο Μιλάνοfirst ride
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>>Θεωρώ μάλλον μάταιο να γράψω 
πολλές λέξεις σχετικά με τη σημασία που 

έχει ένα μοντέλο σαν το Beverly για την Piaggio. Οι δύσπιστοι 
ας παρατηρήσουν πόσα τέτοια scooter βλέπουν τριγύρω 
στους δρόμους καθημερινά. Για τους αριθμολάγνους, τα 
270,000 Beverly που έχουν πουληθεί σε 33 χώρες από το 
2001 ως σήμερα νομίζω πως είναι ένα πειστικό στοιχείο.
Καθώς λοιπόν υποβόσκει η αβεβαιότητα και η λογική της 
μείωσης των εξόδων, το παρκάρισμα του αυτοκινήτου προς 
όφελος ενός “αυτόματου” ακούγεται ολοένα και περισσότερο 
ελκυστικό. Κάπου εκεί μπλέκει η καλά καλλιεργημένη 
ευρεία πεποίθηση πως οι μεγάλοι τροχοί είναι ασφαλέστεροι 
και μόλις περιγράψαμε τη πιο εμπορικά καυτή κατηγορία 
scooter: Μικρομεσαίος κυβισμός και μεγάλοι τροχοί.
Είναι η αγορά που κονταροχτυπιούνται οι “μύθοι” Beverly 
και SH (Honda) και αυτή η χρονική στιγμή δείχνει κατάλληλη 
για την ιταλική εταιρεία να ανανεώσει το δικό της κοντάρι.
Όπως θα δείτε και στη συνέχεια, το μενού έχει πολλή 
εμφάνιση με συγκεκριμένες επεμβάσεις ουσίας.

Αυτοκινητοποίηση
Σχεδιαστικά η όλη κίνηση στρέφεται σε κλασάτες γραμμές, 
επιλεγμένες διχρωμίες που νοητικά παραπέμπουν σε 
τετράτροχες πολυτέλειες, δύο συστοιχίες LED ως φρύδια πάνω 
από τα φλας, όπως στα Audi. Η ποιότητα του φινιρίσματος 
δείχνει ανώτερη από το απερχόμενο μοντέλο επίσης.
Το χέρι πάει όλο και πιο βαθιά, μα στον κινητήρα σταματά 
επιφανειακά. Ο QUASAR είναι πρακτικά ολόιδιος, μόνο λίγη 
δουλίτσα έπεσε στο θέμα της ηχομόνωσης. Κάτι το μπάνιο 
λαδιού στον μηχανισμό της μίζας, κάτι το επανασχεδιασμένο 
καπάκι του κινητήρα, το νέο Beverly όντως αφήνει πολύ 
λιγότερο μηχανικό θόρυβο να φτάσει στον αναβάτη του, 
προσθέτοντας σε ποιότητα κύλισης.
Ακολουθούν οι επιδραστικότερες επεμβάσεις.
Το νέο μπροστινό δισκόφρενο μεγάλωσε από τα 260 στα 300 
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χιλιοστά και μάλιστα αυτό ισχύει και στις δύο νέες εκδόσεις - 
ναι, και στο 125!
Ο χώρος αποθήκευσης μεγάλωσε κατά 50%, φτάνοντας 
στα 35.3 λίτρα. Χωρά δύο ανοικτά κράνη, χώρεσε άνετα το 
δικό μου full face ξαπλωμένο στο πλάι και έπαιρνε ακόμη 
αρκετά πράγματα μικρού όγκου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά 
εμπορικό σημείο, ειδικά για τον κόσμο που έρχεται έξω από τη 
μοτοσυκλέτα και κοιτά περισσότερο τις πρακτικές συνιστώσες. 
Άλλωστε, είναι συχνά το σημείο αιχμής για φτηνότερες 
ασιατικές προτάσεις και το σημείο που υστερούσαν τα Piaggio 
και Honda. Το Beverly πλέον δεν πάσχει εδώ.
Μόνο που αυτά τα λίτρα έρχονται με κόστος. Τα δύο πίσω 
αμορτισέρ έχασαν άλλα 12 χιλιοστά από τις ήδη μικρές τους 
διαδρομές. Θυσιάζεται δηλαδή λίγη άνεση για κάμποση 
πρακτικότητα.
Επί τη ευκαιρία λοιπόν, ανανεώνεται το πιρούνι και 
προστίθενται δύο νέα αμορτισέρ, αμφότερες αναρτήσεις με 
λίγο, για το πιρούνι, ως πολύ, για τα αμορτισέρ, μειωμένες 
διαδρομές και ελαφρώς πιο σφικτή λειτουργία.
Τέλος, να προσθέσουμε μια βαρβάτη αύξηση στο ρεζερβουάρ 
καυσίμου, στα 12.5 από τα 10 λίτρα, κάτι που πολλοί θα 
εκτιμήσουν.
 
Ουσία στην οικειότητα
Καβαλώντας το αντιλαμβάνομαι πως τα γόνατά μου μοιάζουν 
να έχουν περισσότερο χώρο πριν ακουμπήσουν στην ποδιά 
απ’ όσο θυμόμουν. Ακριβώς αυτό διαβάζω αργότερα και 
στο press kit, όπου περιγράφεται πως το τρίγωνο τιμόνι-
μαρσπιέ-σέλα έχει βελτιωθεί εργονομικά για τα μεγαλύτερα 
αναστήματα. Παραμένει πάντως μια εξαιρετικά γνώριμη 
θέση, με τη σέλα στο ίδιο ακριβώς ύψος και όλα τα μέλη σε 
εύκολες, ξεκούραστες γωνίες.
Η εκκίνηση του κινητήρα είναι πολύ πιο ήσυχη από πριν, όντως 
λείπει ο έντονος μεταλλικός θόρυβος που χαρακτήριζε όλα 
τα μοτέρ της Piaggio. Ανοίγοντας το γκάζι η ηρεμία συνεχίζει, 
η ηχομόνωση δουλεύει πράγματι. Από πλευράς επιδόσεων, 
όπως ξεκαθαρίζεται άλλωστε και από τα νούμερα, είναι η 
γνωστή και μη εξαιρετέα. Ροπάτος και ελαστικός κινητήρας, 
μαζεύει γρήγορα χιλιόμετρα και κρατά άνετα μια ταχύτητα 
αυτοκινητοδρόμου. Δεν είχε κανένα λόγο για να αλλάξει.
Οι αναρτήσεις δείχνουν πιο σφικτές, αλλά ας μην ξεχνάμε 
πως οδηγήσαμε ολοκαίνουργια Beverly και, επιπλέον, η 
αίσθηση αυτή είναι αναμενόμενη και λόγω των μικρότερων 
διαδρομών. Για να πω την αμαρτία μου πάντως, στις 
λακκούβες και τα πλακόστρωτα, τα 81 χιλιοστά των πίσω 
αμορτισέρ δε μου φάνηκαν και τόσο διαφορετικά από τα 93 
του προκατόχου. Το κοπάνημα, συχνά και με τερμάτισμα 
της ανάρτησης, είναι νομοτελειακό σε scooter και σε τέτοιες 
περιπτώσεις δρόμων.



Εκτός πόλης δε βγήκαμε, αλλά στα σημεία όπου η άσφαλτος 
και η κίνηση επέτρεπε λίγη πίεση, με τα Pirelli Diablo Scooter το 
Beverly έστριβε με αρκετή σιγουριά και, το εντυπωσιακότερο, 
περνούσε μια ελάχιστη βασική πληροφόρηση από το 
πιρούνι!
Το φρένο είναι επίσης μια πολύ αισθητή βελτίωση. Το 
μπροστινό δουλεύει σωστά, με προοδευτικότητα, πολλή 
δύναμη και φυσικά θέλει προσοχή γιατί το μπλοκάρισμα 
δεν είναι ποτέ μακριά. Ούτως ή άλλως, η συνδρομή του 
πίσω φρένου είναι πάντα κεφαλαιώδης στο σταμάτημα 
κάθε scooter. Οι εκδόσεις που οδηγήσαμε δεν είχαν ABS, 
προς το παρόν αναμένεται στην Ελλάδα ως έχει μέσα στο 
καλοκαίρι, όσον αφορά σε μελλοντική προσθήκη ABS μένει 
να αποδειχθεί.

Εκατόν είκοσι πέντε
Το μικρό Beverly έχει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα: Είναι 
ολόιδιο με το 300. Την πρώτη φορά που το καβάλησα 
ήταν κατά λάθος, νόμιζα πως είναι το μεγάλο. Ξεκινώντας το 
βέβαια αντιλαμβάνεσαι αμέσως τη διαφορά. Το μικρό μοτέρ 
δεν έχει τη γεμάτη καμπύλη του 300, αποδίδει τη δύναμή 
του αρκετά ψηλότερα. Αποδείχθηκε όμως πολύ ικανό να 
σταθεί δίπλα του.
Το οδήγησα μέσα σε ένα γκρουπ με πολλά 300άρια και, 
εξαιρουμένων των εκκινήσεων, παντού ακολουθούσε 
εύκολα. Κρατώντας το γκάζι χορταστικά ανοικτό το μικρό 
Beverly μαζεύει χιλιόμετρα γρήγορα και μέχρι τα 100 
ακολουθεί το μεγάλο αβίαστα. Κάπου εκεί πλησιάζει στην 
τελική του, γεγονός που του στερεί την ικανότητα να καλύψει 
εύκολα μεγάλες αποστάσεις αυτοκινητοδρόμου (σύμφωνα 
με την κοινοτική νομοθεσία τα 125 δεν επιτρέπεται καν να 
βγαίνουν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αλλά ποιος 
αρμόδιος το γνωρίζει αυτό στην Ελλάδα;)
Η σημαντικότερη αλλαγή για το 125 όμως είναι κι αυτή στην 
τσέπη. Η προσθήκη ψεκασμού από την Piaggio σημαίνει 
στα επίσημα χαρτιά 20% χαμηλότερη κατανάλωση και 20% 
λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης.
Σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του είναι ακριβώς όπως και 
το μεγάλο μοντέλο, έχει δηλαδή τον μεγάλο αποθηκευτικό 
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χώρο, τις νέες αναρτήσεις και την ίδια λουσάτη εμφάνιση, 
ακόμη και τον μπροστινό δίσκο των 300 mm!

Περιμένοντας μια χαρμόσυνη λυπητερή
Νομίζω πως η ανανέωση είναι πετυχημένη. Το Beverly δείχνει 
φρέσκο και πιο μοντέρνο, πλούτισε τις απλοϊκές γραμμές 
που τόσα χρόνια έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε δίχως να 
χάσει την αναγνωρισιμότητά του και μένοντας πάνω στην ίδια 
γραμμή πλεύσης που το έκανε τόσο πετυχημένο όλα αυτά 
τα χρόνια.
Όλες οι αλλαγές που ανακοινώνονται στα φυλλάδια Τύπου 
δείχνουν αποτελεσματικές και στην πράξη μετά από μια 
σύντομη επαφή μαζί του και πιθανότατα θα εξυπηρετήσουν 
καλά τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.
Προφανώς το 300 είναι το μοντέλο με το περισσότερο 
“νόημα”, καθώς έχει την επιτάχυνση που θα σε ξεμπλέξει 
στον δρόμο, τη δύναμη για μικρές δικάβαλες εκδρομές αλλά 
και την ικανότητα να βγει σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
Το 125 από την άλλη δυσκολεύομαι να το κρίνω επαρκώς. 
Ο λόγος είναι πως δεν έχω οδηγήσει άλλα 125άρια, ούτε 
καν το προηγούμενο ανάλογο Beverly. Κρίνοντας λοιπόν 
μόνο εξ’ όσων είδα με το συγκεκριμένο, επωφελείται από 
όλα τα καλά του 300 σε ένα πακέτο που περιορίζεται μόνο 
από τα δυναμικά χαρακτηριστικά του κινητήρα του.
Έτσι κι αλλιώς, το μεγάλο ζητούμενο που μένει να απαντηθεί 
είναι η κοστολόγησή του, κάτι που θα γνωρίζουμε 
σύντομα.<<
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PIAGGIO BEVERLY 300/125 I.E.
PIAGGIO HELLAS

Τιμή: ΑνΑμένέΤΑι

  (σε παρένθεση το 125 
  όπου διαφέρει)

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,150 mm
 Πλάτος:  780 mm
 Ύψος:   - mm
 Μεταξόνιο:  1,535 mm
 Ύψος σέλας:  790 mm
 Ρεζερβουάρ:  12.5 λίτρα
 Βάρος κατασκευαστή:  165 (162) κιλά

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  4T, υγρόψυκτος 
  μονοκύλινδρος, 1ΕΕΚ, 
  4 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  75 x 63 (57 x 48.6) mm
 Χωρητικότητα:  278 (124) cc
 Σχέση συμπίεσης:  11:1 (12:1)
 Ισχύς:  22.2 / 7,250 
  (15 / 9,750) hp/rpm
 Ροπή:  2.3 / 5,750 
  (1.2 / 7.250) kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ:  
  Τηλεσκοπικό πιρούνι
 Διαδρομή/Διάμετρος:  90 / 35 mm
 Ρυθμίσεις:  καμία

 ΠΙΣΩ: 
  Δύο αμορτισέρ
 Διαδρομή:  81 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων

 ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  3.00 x 16 in
 Ελαστικό:  110/70-16
 Φρένο:  Δίσκος 300 mm, 
  δαγκάνα δύο εμβόλων
 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  3.50 x 17 in
 Ελαστικό:  140/70-14
 Φρένο:  Δίσκος 240 mm, 
  δαγκάνα δύο εμβόλωνΤ
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Κορυφή 
παρά τρίχα

Και τι τρίχα; Μέσα από το ίδιο σπίτι και ξανθιά, με ρίζα από Σουηδία μεριά. 
Ναι καλά καταλάβατε, η ΚΤΜ είναι τόσο μπροστά στο enduro  
που δημιουργεί μόνη της και τον ίδιο της τον ανταγωνισμό*

KTM EXC 450
first ride κείμενο: Άρης Παπαπαναγής  φωτό: Σάββας Κουρίδης
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*Εξάλλου στην ίδια τσέπη καταλήγουν…

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής  φωτό: Σάββας Κουρίδης
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>>Στην άκρως ενδιαφέρουσα και 
εμπορικότατη κατηγορία των Enduro 

450 κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία 
της ΚΤΜ Sportmotorcycles AG. Αναφέρω ολόκληρο 
το όνομα της αυστριακής εταιρείας γιατί περιλαμβάνει 
και άλλα δυνατά ονόματα όπως Husaberg και WP. Οι 
καταλληλότερες αναρτήσεις για τον χομπίστα αλλά και 
τον αγωνιζόμενο και το 1-2 στην κορυφή της κατάταξης σε 
κάθε συγκριτικό. 
Μέχρι την έλευση του πλήρως ανανεωμένου Berg τα EXC 
κρατούσαν για καιρό την πρωτιά, τόσο στα ανά τον κόσμο 
συγκριτικά αλλά κυρίως στις καρδιές των αναβατών. 
Κάνοντας μια ακόμα εντουρόβολτα στη σέλα του EXC 450 
2010 θυμηθήκαμε γιατί είχε την πρωτιά τόσα χρόνια αλλά 
και γιατί την έχασε πέρσι. 
Με ελάχιστες αλλαγές η οδηγική του συμπεριφορά άλλαξε 
ανεπαίσθητα, ενώ χωρίς νέες παρουσίες στην κατηγορία 
η κατάταξη του απέναντι στον ανταγωνισμό δεν άλλαξε. 
Με την ευκαιρία λοιπόν ας θυμηθούμε γιατί οι πορτοκαλί 
μοτοσυκλέτες έχουν γεμίσει τα βουνά. 

Ήταν πρώτο γιατί…
Από την πρώτη στιγμή που θα καθίσεις στη σέλα του 
φαίνεται πόσο έχει δουλέψει και πόσο έχει ψαχτεί η 
KTM στο enduro. Φαίνονται οι άπειρες ώρες εξέλιξης, 
τα κεφάλαια που ξοδεύτηκαν αλλά κυρίως φαίνεται η 
εντουράδικη κουλτούρα. Είναι ο παλιός, αυτός που ξέρει 
τι θέλει ο κόσμος του enduro και αυτός που γνωρίζει τον 
δρόμο για να το πετύχει. 
Τα EXC πέρασαν από πολλά στάδια εξέλιξης, για να 
φτάσουν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Πάντα 
κινούνταν προς το καλύτερο οπότε μοιραία μετά από τόσα 
χρόνια μιλάμε για ένα ραφιναρισμένο αποτέλεσμα. Πήγαν 
όμως και όλα κατ’ ευχή για το άλλοτε μικρό εργοστάσιο του 



Mattighofen. Οι Ιάπωνες δεν ασχολήθηκαν ποτέ σοβαρά, 
φροντίζοντας πάντα να “εντουροποιούν” τα motocross 
μοντέλα τους. Το αποτέλεσμα ήταν πάντα κατώτερο από τα 
εξειδικευμένα ευρωπαϊκά. Πιο αναλυτικά:
Περισσότερο στο ύψος του στεκόταν μέχρι πέρσι το WR 450F. 
Απομακρυσμένο αρκετά από το ΥΖ μπορούμε να πούμε ότι 
μέχρι πέρσι είχε το πιο εντουράδικο, ιαπωνικό πρόσωπο. 
Απέναντι στο ΚΤΜ όμως τα βρίσκει σκούρα. Στην ίδια τιμή 
θα χρειαστεί σίγουρα βελτίωση στις αναρτήσεις και μια 
εξάτμιση για να αναπνεύσει το μοτέρ μπας και βρει τα άλογα 
που χάθηκαν στο δρόμο προς το enduro. Το κόστος για όλα 
αυτά μπορεί να φτάσει και τα €2,000 κάνοντας το συνολικό 
πακέτο εξαιρετικά ακριβό. Μόνο από εκεί και μετά μπορεί να 
ξεκινήσει η άμεση σύγκριση οδηγικά και πλέον θα αφορά 
στις προτιμήσεις του αναβάτη. Αν βάλουμε δε στη συνταγή 
την εμφάνιση και τις λεπτομέρειες, τότε πάλι η ζυγαριά θα 
γείρει ξεκάθαρα προς το KTM.
Kawasaki και Honda θεώρησαν ότι απλά τοποθετώντας 
μίζα και κάτι λίγα ακόμα σε ένα MX μπορούν να 

Από την Brembo προέρχεται ο υδραυλικός συμπλέκτης και δεν αφή-
νει κανένα παράπονο. Μαλακός, ανθεκτικός και με αίσθηση. Τι άλλο 

να ζητήσουμε; Μα φυσικά μια σπαστή μανέτα όπως στα Husaberg.
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Ουσιαστικά ίδιος με τον περσινό είναι 
ο κινητήρας του φετινού EXC 450. 

Ελάχιστες αλλαγές σε συμπλέκτη και 
ηλεκτρονική δε γίνονται αισθητές από 

την πρώτη βόλτα

Το απλό μοντέλο δε φορά τις ρυθμι-
ζόμενες CNC πλάκες της έκδοσης Six 

Days. Επίσης λείπουν και τα σινεμπλόκ 
σιλικόνης στα καβαλέτα του τιμονιού. 

Ότι πληρώνεις, παίρνεις

Εκτός από νέα γραφικά για τα αυτοκόλ-
λητα με λευκές πινελιές, η σχεδιαστική 
γραμμή της οικογένειας EXC δεν άλλα-

ξε στο παραμικρό
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πρωταγωνιστήσουν στο enduro. Αν μιλάμε για αναβάτες 
enduro που θα μπορούσαν να κερδίσουν αγώνα ΜΧ τότε 
κάτι γίνεται. Αν όμως πρόκειται για “κανονικούς” εντουράδες 
τότε τα πράγματα είναι σκούρα. Και αν στα 250cc κάπως 
καμουφλάρεται η κατάσταση λόγω μικρότερης δύναμης, 
στα 450 δεν είναι έτσι. Σε πραγματικές, δύσκολες συνθήκες 
enduro τα δύο Enducross (σ.σ. νέος όρος!) δεν έχουν καμία 
τύχη απέναντι στους Αυστριακούς.
Η Suzuki έκανε φέτος με το RMX 450Z μια σοβαρή προσπάθεια 
εντουροποίησης, με αρκετές αλλαγές. Σε γνωστά κομμάτια 
και πιστάκια θα καταφέρει ίσως να σταθεί κοντά στο EXC 
αλλά έχοντας σημαντικά λιγότερη δύναμη δε θα μπορέσει 
ποτέ να περάσει μπροστά. Επίσης στα δύσκολα κομμάτια 
βγάζει το νευρικό, ΜΧ χαρακτήρα του απαιτώντας από τον 
αναβάτη να ψαχτεί και να ξοδευτεί για να το φέρει στα μέτρα 
του. Είναι ωστόσο €1,300 φθηνότερο οπότε αφήνει αυτό το 
περιθώριο. Είναι το μοναδικό ιαπωνικό που μπορεί με λογικό 
κόστος και λίγη δουλειά να σταθεί. Δε βγάζει όμως πινακίδα 
και εκεί χάνεται το παιχνίδι…

Και οι Ευρωπαίοι τι κάνουν;
Κάνουν ότι μπορούν αλλά έχουν δρόμο μπροστά τους. Κάποιοι 
προσπαθούν να προσελκύσουν με τη διαφορετικότητα όπως 
π.χ. η Aprilia με το δικύλινδρο V RXV 450. Ενδιαφέρον για 
κάποιον που δεν ενδιαφέρεται για το κόστος συντήρησης, το 
χρονόμετρο και την ευκολία με την οποία μια μοτοσυκλέτα 
οδηγείται γρήγορα. Ο ίδιος θα μπορούσε να έχει στο γκαράζ 
του Bimota και Buell. Είναι συνειδητοποιημένος ότι επιζητά 
κυρίως το διαφορετικό και όχι την καλύτερη δυνατή απόδοση 
οπότε αποφεύγει και τη σύγκριση.
Η Gas Gas προσανατολισμένη κυρίως στα δίχρονα, έκανε 
καλή δουλειά φέτος δανειζόμενη τον κινητήρα της Yamaha 
στα 250cc. Μένει λοιπόν να δανειστεί και αυτόν από το WR 
450 και να φτιάξει ένα καλό σύνολο γύρω του ώστε να 
αποκτήσει η ΚΤΜ άλλον ένα πραγματικό αντίπαλο. Με το 
υπάρχον μοντέλο απλά δεν υφίσταται σύγκριση.
Η BMW έκανε την προσπάθεια της να μπει στον κόσμο του 
enduro ξεκινώντας από τη δύσκολη κατηγορία των 450cc. 
Ικανότατοι σχεδιαστές κινητήρων οι Βαυαροί δημιούργησαν 
έναν μοτέρ που από δύναμη τα πάει μια χαρά. Η ευαίσθητη 
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ισορροπία όμως και το απαιτητικό τερέν του enduro δεν 
απαιτούν μόνο δύναμη αλλά και τρόπο να κατεβαίνει αυτή 
στο έδαφος. Εδώ έρχονται οι κύριοι κύριοι (σας θυμίζει κάτι;) 
αυστριακοί να απαντήσουν να γιατί… KTM. Να δείξουν 
το δρόμο στον κολοσσό διαθέτοντας ίδια δύναμη, χωρίς 
ψεκασμό, με καλύτερο φάσμα λειτουργίας και απόδοσης της 
δύναμης, αλλά κυρίως με ένα πακέτο πλαισίου-αναρτήσεων 
που κάνει τη διαφορά.
Η έξυπνη κίνηση ωστόσο της BMW ήταν να αγοράσει τη 
Husqvarna. Τον μόνο κατασκευαστή εκτός οικογενείας ΚΤΜ 
που έχει τις γνώσεις και την κουλτούρα να σταθεί απέναντι της. 
Λύνοντας τα οικονομικά προβλήματα μένει να κληρονομήσει 
κάμποση από τη φήμη περί αξιοπιστίας των Βαυαρών και 
τα βουνά θα είναι έτοιμα να υποδεχτούν και πάλι έναν άξιο 
αντίπαλο της πορτοκαλί φίρμας. Μέχρι να δούμε όμως ριζικά 
καινούριο μοντέλο και με βάση τα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα 
το ΚΤΜ παραμένει καλύτερο συνολικά.
Μοναδική περίπτωση που έμεινε να εξετάσουμε είναι οι νέες 
μοτοσυκλέτες της Beta. Μόλις έφτασαν στη χώρα μας και 
έχοντας αφήσει πλέον το χεράκι της ΚΤΜ οι ιταλοί προχωρούν 
μόνοι τους. Σύντομα θα φιλοξενηθούν στις σελίδες του 
ebike.gr και θα ξέρουμε αν το EXC παραμένει δεύτερο ή 
έχασε άλλη μία θέση. Βέβαια άσχετα με το οδηγικό κομμάτι 
υπάρχει και το εμπορικό (π.χ. πως το πουλάς μετά;) σημείο 
όπου τα ΚΤΜ παραμένουν κυρίαρχα.

Η ξανθιά τρίχα-εμπόδιο…
…προς την κορυφή ακούει στο όνομα Husaberg. 
Προερχόμενο από το ίδιο εργοστάσιο, ανανεώθηκε πέρυσι 
ριζικά φέρνοντας την επανάσταση στο enduro. Μας δείχνει 

Αν και μετά την πρόσληψη 
του Everts είδαμε μοχλικό 

στα MX, στο enduro η 
ΚΤΜ επιμένει στο PDS. 

Γιατί όχι, αφού καλύπτει 
απόλυτα τις απαιτήσεις 

του enduro και παραμένει 
απλούστερο στη 

συντήρηση
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Χωρίς καμία αλλαγή τα φρένα και με διαφορετικά settings στο πιρούνι συνθέ-
τουν και πάλι ένα πακέτο που βρίσκεται μια ανάσα από την κορυφή

Η θέα από τη θέση του αναβάτη δεν 
άλλαξε καθόλου για φέτος. Δε χρειά-
ζεται όμως γιατί είναι από τις ομορφό-
τερες και πιο λειτουργικές στο χώρο 
του enduro

Με τέτοια προσοχή στη λεπτομέρεια 
και το design πώς να μη γεμίσουν τα 

βουνά με ΚΤΜ; Όταν ένα EXC είναι 
καινούριο πραγματικά λυπάσαι να το 

βάλεις στο χώμα

http://www.ebike.gr/gallery/album26/images/ebike26-44.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album26/images/ebike26-43.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album26/images/ebike26-46.jpg


KTM EXC 450
first ride

http://www.ebike.gr/gallery/album26/images/ebike26-50.jpg


ουσιαστικά τι πρέπει να περιμένουμε από την ΚΤΜ στο 
μέλλον και κάνει το EXC να δείχνει ξεπερασμένο. Αν το FE 
450 ήταν βαμμένο πορτοκαλί θα μπορούσε να αποτελεί το 
νέο, επαναστατικό ΚΤΜ. Στο Mattighofen όμως προτίμησαν 
να αφήσουν τη δόξα στη Husaberg, κάνοντας επίδειξη 
δυνάμεων και δημιουργώντας ουσιαστικά τον ίδιο τους τον 
ανταγωνισμό. 
To EXC είναι ένα κλικ πιο σταθερό αλλά χάνει δυσανάλογα 
σε ευελιξία. Επίσης, αν και βάζει άριστα τη δύναμη κάτω, 
το Berg βρίσκεται σε άλλη διάσταση στον τομέα αυτό. Οι 
κορυφαίες αναρτήσεις της WP που μοιράζονται και τα δύο 
έχουν πιο “γλυκιά” λειτουργία στο Husaberg. Συνολικά είναι 
πιο εύκολο, πιο ξεκούραστο και το ίδιο αποδοτικό από το 
EXC. Η KTM κατάφερε έτσι να εκθρονίσει η ίδια τον εαυτό 
της. 
Ωστόσο οι πορτοκαλί μοτοσυκλέτες αποτελούν πλέον σήμα 
κατατεθέν του enduro και η αγορά ενός EXC 450 φαντάζει η 
πιο σίγουρη λύση. Μέχρι να εδραιωθούν οι υπόλοιποι στο 
χώρο είναι βέβαιο ότι ακόμα και δεύτερο να είναι οδηγικά 
θα παραμένει πρώτο στις καρδιές των περισσότερων 
εντουράδων. <<

Τι άλλαξε για το 2010

•����Κεντρική�δοκός�του�πλαισίου�τοποθετημένη�10�mm�
χαμηλότερα στην περιοχή του λαιμού

•��Νέα� χαρτογράφηση� της� ηλεκτρονικής� για� βελτίωση�
της λειτουργίας στις χαμηλές rpm

•��Νέο� κύκλωμα� λίπανσης� για� τον� συμπλέκτη� και 
βελτιωμένοι δίσκοι

•�Νέες�ρυθμίσεις�αναρτήσεων
•�Αυτοκόλλητα



KTM EXC 450
ΚΤΜ HELLAS
ΤιΜή: €9,850 

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  Δ/Α
 Πλάτος:  Δ/Α
 Απόσταση από το έδαφος:  380 mm
 Μεταξόνιο:  1,475 mm
 Ύψος σέλας:  985 mm
 Βάρος κατασκευαστή:  113.9 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, 
  υγρόψυκτος, 1 EEK, 
  4 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  95 x 63.4mm
 Χωρητικότητα:  449.3 cc
 Σχέση συμπίεσης:  11.9 : 1
 Ισχύς κατασκευαστή:   Δ/Α
 Ροπή κατασκευαστή:  Δ/Α

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Ατσάλινο, κλειστό, 
  δύο δοκών, 
  αλουμινένιο ψαλίδι
 Γωνία κάστερ:  26.5°
 Ίχνος:  Δ/Α
 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο
  τηλεσκοπικό πιρούνι WP 
 Διαδρομή / Διάμετρος:  300 / 48 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων, 
  απόσβεση συμπίεσης και 
  επαναφοράς
 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ WP PDS
 Διαδρομή:  335 mm
 Ρυθμίσεις: Προφόρτιση ελατηρίου, 
  αργή- γρήγορη απόσβεση 
  συμπίεσης και επαναφοράς
 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  1.60 x 21 in
 Ελαστικό:  90/90-21, Metzeler
 Φρένο: Ένας δίσκος 260 mm,  
  δαγκάνα Brembo 2 εμβόλων
 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  2.15 x 18 in
 Ελαστικό:  140/80-18, Metzeler
 Φρένο:  Ένας δίσκος 220 mm, 
  δαγκάνα Brembo 1 εμβόλουΤ
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first ride
   

first ride
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“ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
   ΑΛΛΗ ΜΑΝΕΤΑ”

Καταξιωμένες στους αγώνες WSBK, WSS, World Endurance, IDM, BSB κ.ά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
Τα προϊόντα TITAX® επιλέγονται και χρησιμοποιούνται από πολλές κορυφαίες 
αγωνιστικές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbikes (WSBK).
Μερικές από αυτές είναι:
STIGGY RACING - Leon Haslam,
HONDA PARKAGLAR - Eugene Laverty,
YZF YAMAHA - Tata Pradita,
MS RACING - Matej Smrz, Ondra Jezek,
Barry Liam Burrel
και πολλές άλλες...

Καλλιρόης 12, 117 43 Αθήνα, Τηλ.: 210 9242410, Fax: 210 9242474, www.tecnomoto.gr, E-mail: sales@tecnomoto.gr

RACING
LEVERS

GP
LEVERS

STREETFIGHTER
LEVERS

ΜΑΥΡΟ

ΧΡΩΜΙΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΤΙΤΑΝΙΟ

ΧΡΥΣΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΠΛΕ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΤΙΤΑΝΙΟ

Πλούσια γκάμα για τις
περισσότερες μοτοσυκλέτες.
Σε 3 τύπους για να επιλέξετε
καθώς και “Μακριές” ή “Κοντές”.
(Επίσης υπάρχουν και “Σπαστές”
μόνο για αγωνιστική χρήση).
Για φρένο & συμπλέκτη,
σε 8 διαφορετικά χρώματα!

ΤΙΣ ΠΑΙΖΕΙΣ
ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ

Ρυθμιστής «Click To Adjust» από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου (σειρά 7.000)
με κατεργασία CNC, ανοδειωμένος. Ρύθμιση εν κινήσει με το ένα δάχτυλο!
Έκκεντρο 3D με κατεργασία CNC, που ελέγχεται από τον Ρυθμιστή και αλλάζει
τις θέσεις της μανέτας.
Ρουλεμάν, αποκλειστικότητα της TITAX®, που εφάπτεται στο Έκκεντρο 3D.
Εξασφαλίζει την πιο μαλακή λειτουργία ρύθμισης που είχατε ποτέ!
Βάση μανέτας από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου (σειρά 7.000) με κατεργασία
CNC και επεξεργασία σκληρής ανοδίωσης.
6 Θέσεις ρύθμισης, με χαραγμένες ενδείξεις στο Σώμα τής μανέτας.
Σώμα μανέτας από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου (σειρά 6.000) με κατεργασία
CNC και ανοδιωμένο (8 χρώματα) για άριστη εργονομία και μοναδική αίσθηση.
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“ Δ Ε Ν  Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι  Α Λ Λ Η  Μ Α Ν Ε Τ Α ”
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Φίδια και πλαστικά 
από το κάστρο του 

Τακέσι σε μια 
μοτοσυκλέτα που 

σχεδιάστηκε για τον 
μέσο Αμερικανό 

αναβάτη
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Kawasaki Z1000
the test κείμενο: Άρης Παπαπαναγής  φωτό: Σάββας Κουρίδης
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κακές υπάρχουν 
Δεν 

μοτοσυκλέτες!

Ούτε άσχημες, ούτε αργές, ούτε βαριές. Υπάρχει 
πάντα αυτή που ταιριάζει στον κατάλληλο άνθρωπο, 

τον οποίο ως συντάκτης καλείσαι να ανακαλύψεις. 
Αν συμφωνείτε κι εσείς με αυτά ως αναγνώστες 

διαβάστε το press kit και όχι το τεστ που ακολουθεί

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής  φωτό: Σάββας Κουρίδης

mailto:aris@ebike.gr
mailto:savvas@ebike.gr
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>>Το ίδιο μπορείς να κάνεις και εσύ 
που κρυφά έχεις αποφασίσει ήδη 

να αποκτήσεις το νέο Ζ1000. Περί ορέξεως… Έτσι κι 
αλλιώς, ό,τι και να διαβάσεις, την απόφαση την έχεις 
ήδη πάρει. Οι αμφιταλαντευόμενοι συνεχίστε και ίσως η 
προσωπική μου άποψη σας ταιριάξει και σας διαφωτίσει. 
Με αφορμή το γυμνό Kawasaki θα είναι η πρώτη φορά 
(μετά από 8 χρόνια στο πληκτρολόγιο) που θα γράψω 
χωρίς να προσπαθήσω να μπω στο πετσί του υποψήφιου 
αγοραστή. Θα είμαι ο εαυτός μου και, αν σας ενδιαφέρει, 
θα διαβάσετε ξεκάθαρα την άποψη κάποιου φίλου που 
μετά από εκατοντάδες άλλες σέλες βρέθηκε τελευταία 
και στη φιδίσια του Ζ. Όπως θα τα έλεγα στον Δάλλα αν 
ξυπνούσε ένα πρωί και γεμάτος απορία ρωτούσε:

“Μήπως να πάρω Ζ1000;”
Αφού πρώτα έκανα έναν έλεγχο αν έχει πυρετό θα 
ξεκίναγα να επιχειρηματολογώ για να τον σώσω. Πρώτα 
θα χτυπούσα στο ευαίσθητο σημείο του τονίζοντας ότι 
ζυγίζει 220 kg και δείχνει κάτι τις βαρύτερο. Οπότε ξέχνα 
αβίαστες ταρζανιές και το παιχνίδι στην πόλη. Θα κινείσαι 
γρήγορα όσο η λεωφόρος είναι ανοιχτή αλλά μέσα στα 
στενά και μόλις σφίξουν τα πράγματα αν δεν είσαι ο 
Pfeiffer θα κάθεσαι στα αυγά σου. Άντε στα super κέφια 
να κάνεις και καμιά σουζίτσα αλλά μέχρι εκεί. Και μη μου 
πεις ότι άλλα βλέπεις στις φωτογραφίες γιατί ναι μεν στην 
φωτογράφιση έκανε κάτι τις θεαματικό αλλά δίνοντας σε 
κάθε κλικ του φωτογράφου την αίσθηση ότι προσπαθείς 
να βάλεις σφαιροβόλο να κάνει ενόργανη. 
Και στο ορεινό στροφιλίκι θα παιδευτείς για να πας 
σβέλτα. Έχει μεν πολύ καλό μπροστινό που προς τιμή του 
διαχειρίζεται άριστα το παραπανίσιο βάρος αλλά σκοπός 
μιας γυμνής μοτοσυκλέτας είναι να διασκεδάζεις μαζί της 
άνετα όχι να παλεύεις. Το “οικονομικό” αμορτισέρ δεν 



στέκεται στο ύψος του μπροστινού, ενώ το νέο αλουμινένιο 
πλαίσιο δεν έκανε θαύματα. Οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα 
με φθαρμένο πίσω ελαστικό το μπροστινό στρίβει θετικά 
εμπνέοντας εμπιστοσύνη αλλά το υπόλοιπο σύνολο δεν 
ακολουθεί το ίδιο εύκολα απαιτώντας προσπάθεια από 
τον αναβάτη για να μην ανοίξει τη γραμμή του. Σε δεύτερη 
επαφή η κατάσταση άλλαξε δραματικά προς την ουδέτερη 
συμπεριφορά δείχνοντας όμως και πάλι συμπάθεια για τα 
ανοιχτά κομμάτια. Όσο σφίγγει η διαδρομή τόσο λιγότερο 
θα διασκεδάζεις, ενώ αν γλιστράει έχεις και πάλι να κάνεις με 
το βάρος και τον όγκο. 
Πριν ανέβεις στη σέλα αλλά και από τη θέση οδήγησης, η 
εμφάνιση του Ζ δεν παραλείπει να θυμίζει ότι είναι mucho. 
Αν όμως γενικά έχεις προβλήματα με το μέγεθος τότε το 
B-King είναι καλύτερο φάρμακο. Στρίβοντας στην πλατεία 
έξω από τις καφετέριες ο όγκος δεν ενοχλεί. Στρίβοντας στο 
βουνό όμως αποκλείεται να μην αισθανθείς πιο ευχάριστα σε 
κάτι πιο compact.
Ευτυχώς έχει φρένα με καλή αίσθηση σε κάθε περίπτωση. 

Η Kawasaki επέλεξε να προσθέσει κυβικά στον κινητήρα αυξάνοντας 
τη διαδρομή του. Το αποτέλεσμα είναι ροπάτη, “βαριά” δύναμη κατά 
τα αμερικάνικα πρότυπα

Η μάσκα κάτι μας θυμίζει από το πρώτο, το καλό Ζ, αλλά δυ-
στυχώς είναι το μόνο κομμάτι πάνω στο νέο που το κάνει

Kawasaki Z1000
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Ποιά σχέση μπορεί να εντοπιστεί ανάμεσα σε αυτά τα τελικά και την 
κλασική “αλά Ζ του ’80” τετράδα του πρώτου μοντέλου;

Οριζόντια τοποθετημένο το αμορτισέρ δε στέκεται στο 
ύψος του πιρουνιού. Σε έντονες επιταχύνσεις και αλλα-
γές κατεύθυνσης αφήνει το πίσω μέρος να πλέει
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Δε δαγκώνουν , βοηθώντας να μη μπλοκάρει στις συνθήκες 
πόλης, ενώ αν ζητήσεις κάτι παραπάνω εκτός των τειχών δε 
θα πουν όχι. Με ένα σετ σωληνάκια δε, μπορούν να γίνουν 
ακόμη καλύτερα.
Έχει όμως κυβικά και δύναμη
Η αλήθεια είναι ότι έχει και από τα δύο και μάλιστα γεμάτα 
ροπή. Με 125 ίππους στον τροχό έφτασε στα επίπεδα της 
πρώτης γενιάς Ζ. Τα παραπανίσια κυβικά πρόσθεσαν και 
σημαντικά αποθέματα ροπής στις χαμηλομεσαίες rpm και 
χαίρεσαι να κάνεις ρεπρίζ με 5η και 6η. Θετικά προς τη 
ροπή λειτούργησε το γεγονός ότι τα κυβικά τα απέκτησε με 
μεγαλύτερη διαδρομή και όχι διάμετρο. Αυτό θα περιμέναμε 
να κοστίζει σε ευστροφία και όταν θελήσεις  να το “σκίσεις” 
που λέμε, το μοτέρ να ανεβάζει αργά. Αντιθέτως η δουλειά 
που έγινε στο μοτέρ αποδεικνύεται πετυχημένη για το ύφος 
της μοτοσυκλέτας. Αν το concept ήταν πιο πολεμικό με 30 
κιλά λιγότερα θα προτιμούσαμε κάτι πιο hitech. Αφού το 
ΖΧ-10R υπάρχει και αποδίδει 165 ίππους, αν του έκοβαν 
προσεκτικά καμιά 40αρία και πιο ροπάτος θα κατέληγε και 
μακράν πιο εύστροφος. 
Κι αν πούμε ότι μ’ αρέσει;
Ε τότε πρέπει εκτός από θερμόμετρο να σε πάω και στον 
οφθαλμίατρο. Γιατί ναι μεν η εμφάνιση είναι θέμα γούστου 
και υποκειμενική αλλά μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί σπάνια 
βρίσκεις κάποιον να πει ότι τα ιταλικά είναι άσχημα; Για να 
συμβαίνει κάτι τέτοιο όλο και κάποια σταθερά, αντικειμενικά 
κριτήρια θα υπάρχουν μέσα στο υποκειμενικό θέμα που 
λέγεται βιομηχανικό σχέδιο. Μπορεί λοιπόν το Ζ να αρέσει 
στους Ιάπωνες, άντε και στους Αμερικάνους, αλλά για την 
ευρωπαϊκή ματιά αγγίζει τα όρια του κιτς. Ειδικά στο καφέ 
–τύπου μαόνι– χρώμα με την απαράδεκτη φιδίσια σέλα (που 
έχει και θολή εκτύπωση) και τα χρυσά βαμμένα πλαστικά 
κομμάτια.
 Οι εξατμίσεις παρέμειναν τέσσερις αλλά ήδη από το 
προηγούμενο μοντέλο έπαψαν να είναι σεμνές. Φωνάζουν 
ότι το πράγμα έχει πολύ γκάζι και κακία άλλα προσωπικά 
πιστεύω ότι όποιος τα έχει αυτά δε χρειάζεται και να 
το φωνάζει. Το “Takeshi” look ολοκληρώνεται από το 
πορτοκαλί φιμέ κάλυμμα στα όργανα (…Civic 1980) και τα 
χωρίς λόγο πλαστικά καλύμματα που κρύβουν το πιρούνι. 

Kawasaki Z1000
the test
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Το καλύτερο κομμάτι πάνω στη μοτοσυκλέτα, το πιρούνι- 
φρένο είναι κρυμμένο πίσω από αδιάφορης αισθητικής, 
μαύρα πλαστικά.
Τα άλλα δηλαδή είναι καλύτερα;
Αν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά γυμνά σίγουρα οδηγώντας 
τα συνειδητοποιείς ότι μάλλον ανήκουν σε μια άλλη 
κατηγορία. Τα μεν είναι διασκεδαστικά Streetfighter, 
ελαφριά και παιχνιδιάρικα. Τα ιαπωνικά τετρακύλινδρα 
ντραγκστεροφέρνουν, δίνοντας την αίσθηση ότι φτιάχτηκαν 
για τις κόντρες  στο Τόκυο, για μεγάλα μπράτσα ή για 
αναγκαστικά νωχελικές βόλτες στο Los Angeles. Το δήλωσαν 
εξάλλου και οι άνθρωποι της Kawasaki ότι στοχεύουν στην 
αμερικάνικη αγορά. Η ευρωπαϊκή κουλτούρα της ορεινής 
διαδρομής, του εσπρέσο στο πλακόστρωτο και τις εύκολης 

Μισοντυμένο-
μισογυμνό το εμπρός 

μέρος με αισθητικές πι-
νελιές υπερβολής. Γιατί 

το καλό και όμορφο 
πιρούνι πρέπει να είναι 

κρυμμένο πίσω από 
space πλαστικά;

Kawasaki Z1000
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Το καλύτερο στοιχείο στο νέο Ζ είναι τα φρένα του. Δύναμη ικα-
νή να τιθασεύσει την ορμή του συνόλου αλλά κυρίως με φιλική 
αίσθηση

Τι άλλαξε για το 2010

•	 Κινητήρας	 1,043	 cc	 (από	 953)	 με	 αύξηση	 της	
διαδρομής κατά 5.1 mm

•	 Συμπίεση	11.8	από	11.2
•	 Σώματα	ψεκασμού	38	mm	από	36
•	 Αλουμινένιο	πλαίσιο	30%	πιο	άκαμπτο	και	3.5	kg	

ελαφρύτερο
•	 Μεταξόνιο	5	mm	μικρότερο	στα	1,440	mm
•	 Πλήρως	ρυθμιζόμενο	πιρούνι
•	 Αλουμινένιο	υποπλαίσιο
•	 Κοντύτερη	τελική	μετάδοση	κατά	δύο	δόντια	πίσω	

(42 από 40)
•	 Μικρότερης	χωρητικότητας	ρεζερβουάρ	 (15	από	

18 lt)

Δυστυχώς δεν κατάφερα να βρω την κατάλληλη μπότα για αυτή 
τη φωτογράφιση. Οι καουμπόικες μπότες από δέρμα κροταλία δεν 
περιλαμβάνονται στη γκαρνταρόμπα μου. Έχει και μεγάλη κλίση 
προς τα εμπρός στέλνοντας τον αναβάτη στο ντεπόζιτο, κάποιες 
φορές επίπονα…
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ταρζανιάς είναι μακριά από τη φιλοσοφία τους. Μόνο το 
CB πλησιάζει κάπως αυτή τη λογική και δεν είναι τυχαίο ότι 
σχεδιάστηκε από Ιταλούς. 
Το Ζ αν και άλλαξε δραματικά σε σχέση με τον μαλθακό 
προκάτοχό του δεν κινήθηκε προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση 
που θα θέλαμε. Δεν κινήθηκε καν προς τα χνάρια του παππού 
του ο οποίος 7 χρόνια πριν τάραξε τα νερά στην κατηγορία. 
Φούσκωσε, βάρυνε και δυνάμωσε λοξοκοιτώντας το B- 
King. Δεν το έκανε όμως ούτε αυτό όπως θα έπρεπε. Δεν 
αποτέλεσε τόσο ακραία άσκηση υπερβολής μοιάζοντας 
τελικά με το μικρό αδερφάκι του τέρατος. Και όποιος σκεφτεί 
ότι πάει να συνδυάσει και τα δύο ας έχει κατά νου ότι και 
από τεχνικής πλευράς (η κακούργα η φυσική βλέπετε…) 
υπάρχουν και πράγματα που δε συνδυάζονται. <<

Πακέτο με τη φιδίσια σέλα πάει και το πορτοκαλί κάλυμμα  
στα όργανα. Με γυαλί ηλίου τύπου Bono θα ταιριάζει μια χαρά 
(… με τη φιδίσια μπότα δε, το συνολάκι απογειώνεται)

Kawasaki Z1000
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KawasaKi Z1000
TeomoTo a.e.

Τιμή: €12,290

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,095 mm
 Πλάτος:  805 mm
 Μεταξόνιο:  1,440 mm
 Ύψος σέλας:  815 mm
 Βάρος κατασκευαστή:  218 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Τετράχρονος, τετράκύλινδρος, 
  υγρόψυκτος,
  2 EEK, 16 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  77 x 56 mm
 Χωρητικότητα:  1,043 cc
 Σχέση συμπίεσης:  11.8 : 1
 Ισχύς κατασκευαστή:   138 hp / 9,600 rpm
 Ροπή κατασκευαστή:  11.2 kg.m / 7,800 rpm

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Αλουμινένιο δύο δοκών,
  αλουμινένιο ψαλίδι
 Γωνία κάστερ:  24,5°
 Ίχνος:  103 mm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο
  τηλεσκοπικό πιρούνι 
 Διαδρομή / Διάμετρος:  120 / 41 mm
 Ρυθμίσεις:  Aπόσβεση συμπίεσης  
  και επαναφοράς, 
  προφόρτιση ελατηρίου

 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ 
  με μοχλικό
 Διαδρομή:  138 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου,
  απόσβεση επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  3,5 x 17 in
 Ελαστικό:  120/70-17, Dunlop D 210
 Φρένο:  Δύο δίσκοι 300 mm,
  Ακτινικές δαγκάνες 
  Tociko 4 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  6,0 x 17 in
 Ελαστικό:  190/50-17, Dunlop D 210
 Φρένο:  Ένας δίσκος 250 mm,
  Δαγκάνα Tokico 1 εμβόλουΤ
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Το Z1000, με αριθμό κυκλοφορίας OIE-326 και 6,200km στο οδόμετρο, 
δυναμομετρήθηκε με 4η στο κιβώτιο από το Χρήστο Μόνο της Moto Technology 
σε Dynojet 250i και με τις εξής συνθήκες: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
26.1C, υγρασία 13%, ατμοσφαιρική πίεση 997.7mBar, υψόμετρο 50m. Για την 
αποτύπωση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε συντελεστής διόρθωσης 
SAE (1.00) και smoothing factor 4.

Dynojet 250i - Moto technology - 
Χρήστος Μόνος

ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ισχύς στον τροχό (hp/rpm): 126.1 / 10,100
Ροπή στον τροχό (kg.m/rpm): 10.4 / 7,900
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Από τη στιγμή που 
ο Valentino Rossi 
βρέθηκε με το ένα 

πόδι στον γύψο, το 
πρωτάθλημα για τον 
Jorge Lorenzo άρχιζε 
να μοιάζει τόσο απλό 

όσο μια βόλτα στο 
πάρκο





Αυτό κι αν είναι χωρίς προηγούμενο.
Ο Valentino Rossi, μετά από 14 χρόνια που δεν έχει χάσει ούτε 
αγώνα στο παγκόσμιο, τραυματίζεται στο αγαπημένο του Mugello 
και μένει σπίτι του θεατής για τους ερχόμενους μήνες. Κρίμα για 
τον ίδιο, κρίμα για εμάς, για το πρωτάθλημα, για το θέαμα. Θα 
επιστρέψει, είναι σίγουρο, αλλά μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, ευ-
καιρία να βιώσουμε μερικά πρωτόγνωρα φαινόμενα.
Για τους περισσότερους από εμάς, MotoGP χωρίς Rossi σημαίνει 
αγώνες χωρίς θέαμα. Ακόμα και ο Γιάννης Μπούστας, όταν τον 
ρώτησα αν θέλει να δούμε τον αγώνα του Mugello μετά τον δικό 
του στην Κρήτη, μου απάντησε ότι είχε ξενερώσει με την πτώση 
του Valentino και πως δεν πίστευε ότι ο συναγωνισμός θα ήταν 
στο ίδιο επίπεδο. Και μέχρι εδώ είχε απόλυτο δίκιο...
Για σταθείτε όμως μισό, το συμπέρασμα “αγώνας χωρίς Rossi ίσον 
αντίο θέαμα” προκύπτει εντελώς αυθαίρετα, καθώς δεν έχουμε 
ξαναδεί αγώνα στη μεγάλη κατηγορία χωρίς τον Valentino στη 
σχάρα της εκκίνησης. Ξεχνάμε ότι τα πράγματα είναι τελείως δια-
φορετικά ακόμα και για τους ίδιους τους αναβάτες, που θα εκκινή-
σουν με τελείως διαφορετική ψυχολογία τον αγώνα, γνωρίζοντας 
ότι ο βασιλιάς του MotoGP δεν οδηγεί μαζί τους στην πίστα.
Έτσι, είπαμε να μη βιαστούμε να κρίνουμε από τον αγώνα του 
Mugello, να δούμε τι θα γίνει και στο Silverstone. Ομολογώ πως 
το θέαμα ήταν πολύ καλύτερο από το αναμενόμενο. Σίγουρα 
έπαιξε το ρόλο της και η άγνωστη σε όλους πίστα, βοήθησε 
πολύ αυτό. Φεύγοντας όμως από τη νήσο της Μ. Βρετανίας και 
ταξιδεύοντας προς το Assen της Ολλανδίας, είμαστε βέβαιοι πως 
οι άνθρωποι της Dorna είναι ακόμα μουδιασμένοι, αναμένοντας 
τα χειρότερα. Από την αισιόδοξη πλευρά, οι δείκτες τηλεθέασης 
κρατήθηκαν ψηλά, δείχνοντας ανεπηρέαστοι από την απουσία 
του Rossi. Από την άλλη όμως, τα εισιτήρια κινήθηκαν πτωτικά 
σε σχέση με το Donington της προηγούμενης χρονιάς, αλλά και 
πάλι δεν μπορεί να βγει ασφαλές συμπέρασμα, καθώς το μεσο-
διάστημα που μεσολάβησε μετά το Mugello ήταν πολύ μικρό για 
να αλλάξει τα δεδομένα σε ένα άθλημα που δουλεύει πολύ με 
την προπώληση εισιτηρίων.
Το πόσο πονάει το MotoGP για την απουσία του Rossi θα το μά-
θουμε μόνο όταν συγκρίνουμε τα νούμερα τηλεθέασης και εισι-
τηρίων από το Assen, το Sachsenring και τη Laguna Seca με τα 
αντίστοιχα περσινά. Τότε θα μάθει και ο Espeleta αν θα μπορεί 
στο εξής να υψώνει το ανάστημά του απέναντι στον άνθρωπο 
στον οποίο οφείλει την οικονομική του ευημερία...

Και τώρα τι 
κάνουμε Carmelo;

“Κοίτα πόσο χαμηλά μπορεί να ξεπέσει ο άνθρωπος 
όταν του χαρίζουν το πρωτάθλημα”. 
Τάδε έφη Γιάννης Μπούστας
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Μεταγραφολογία GP #1: Stoner
Ένα νέο επεισόδιο στην πολυθρύλητη μετακίνηση του Stoner στη Honda ήρθε να ανάψει περισσότερο την 
αρβυλολογία
Όπως μετέδωσε ο Michael Scott μέσω του gpweek.com, η Ducati ενημέρωσε την ομάδα μηχανικών του Casey Stoner πως 
ίσως να πρέπει να βρουν άλλη δουλειά του χρόνου. Το “ίσως” σημαίνει πως τζίφρες δεν έχουν πέσει, ωστόσο μάλλον οι 
Ιταλοί σιγά-σιγά τον ξεγράφουν. Το πρόσωπο-κλειδί στην όλη ιστορία, ο Livio Suppo από το γραφείο του στο HRC πλέον 
δε διστάζει να δηλώσει και επισήμως πως μιλάει με τον Stoner “και άλλους αναβάτες”.
Για τα περισσότερα ΜΜΕ το θέμα θεωρείται κλεισμένο, αλλά στη Honda προκύπτει μέγα πρόβλημα. Αιτία είναι η Repsol, η 
οποία απαιτεί Ισπανό αναβάτη στην ομάδα. Η παραδοσιακή μεγάλη χορηγός του HRC συνήθως υπέγραφε για 4-5 χρόνια, 
μα πέρυσι ανανέωσε μόνο για ένα χρόνο. Τώρα λέει πως περιμένει να δει τι θα γίνει με τους αναβάτες… Με τα σημερινά 
δεδομένα δείχνει πιο πιθανό ένα ντουέτο του Αυστραλού με τον Dovizioso, καθώς δύσκολα ο Pedrosa θα δεχτεί να μείνει 
ως δεύτερος πίσω από τον Stoner. Οι επιτελείς του HRC φέρονται να πιέζουν τον Pedrosa, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν και 
από τα αποτελέσματά του φέτος. Διότι αυτή τη στιγμή ο Dovi βρίσκεται ψηλότερα από αυτόν στην κατάταξη και αν αυτή η 
ιεραρχία παραμείνει θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Repsol Yamaha κανείς;
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Μεταγραφολογία GP #2: roSSi
Όπως είναι προφανές η Ducati και πρωτίστως η Marlboro, που μόλις υπέγραψε για άλλα δύο χρόνια την κεντρική 
χορηγία των κόκκινων, θέλουν διακαώς τον Valentino Rossi στην ομάδα τους και δεν το κρύβουν
Λέγεται μάλιστα πως του έχει γίνει μια εξόχως πλούσια πρόταση της τάξης των 15 εκατομμυρίων με άφθονες εγγυήσεις 
βασιλικού στάτους σε όλα τα επίπεδα. Προφανώς η ενδεχόμενη απομάκρυνση των μηχανικών του Stoner φωτογραφίζει 
ακριβώς αυτό, καθώς είναι δεδομένο ότι ο Rossi πάει πακέτο με τη δική του ομάδα υπό την ηγεσία του Jeremy Burgess. 
Στην περίπτωση οποιουδήποτε άλλου αναβάτη πήγαινε στη θέση του Stoner οι υπάρχοντες μηχανικοί θα έμεναν στη 
θέση τους. Το θέμα είναι ακόμη πολύ ασαφές, καθώς ο Rossi αρκείται σε ατάκες του στυλ “έχω εξασφαλισμένη μοτοσυ-
κλέτα για το ’11”, αλλά είναι γνωστό πως θέλει να ξεφορτωθεί τον Lorenzo από τη Yamaha. Τώρα που ο τραυματισμός 
του σημαίνει ένα πολύ πιθανό πρωτάθλημα για τον Ισπανό, αυτό μάλλον δεν είναι πια εφικτό. Ήδη ο Lyn Jarvis της 
Yamaha έχει αρχίσει τις σπόντες: “Καθίστε να δούμε σε τι φυσική και πνευματική κατάσταση θα επιστρέψει ο Rossi…”
Ένα βασικό ζητούμενο για όλες τις ομάδες είναι αναμφίβολα το πού θα κλείσει την καριέρα του ο σπουδαίος Ιταλός. Δι-
ότι, αναμφίβολα, ακόμη και ποτέ ξανά να μην πάρει τίτλο, το όνομά του θα συνεχίσει να φέρνει χρήμα για πολλά χρόνια 
ακόμη. Εδώ πουλάνε ακόμα τα μπλουζάκια του Schwantz και του Rainey… Χώρια του μάρκετινγκ πάρτι στην Ιταλία, δε 
θα μείνει σπόνσορας για σπόνσορας. Ωστόσο η καυτή πατάτα ακόμη τσουρουφλίζει χέρια στη Yamaha. Η Fiat λ.χ. εξαρ-
τά την παρουσία της από τον Rossi, ενώ όλη η Yamaha επισήμως φωνάζει πως θέλει να κρατήσει το line up αναλλοίωτο. 
Μόνο που συνεχώς διαρρέουν φήμες πως θέλουν να προτείνουν στον Rossi μείωση αποδοχών. Αντικαθιστώντας τον 
με τον Ben Spies, θα εξοικονομηθούν κάμποσα εκατομμύρια. Αλλά μάλλον δε θα είναι εύκολο να κρατήσουν για τρίτη 
χρονιά τους Rossi-Lorenzo μαζί έτσι κι αλλιώς.

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike
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Μεταγραφολογία GP #3: CaPiroSSi
Όπου φύγει-φύγει ο Loris από τη Suzuki και δε διστάζει να το δηλώσει και 
επισήμως!
Προσέξτε βόμβα που εξαπέλυσε στα καλά καθούμενα ο μάνατζερ του 
Capirossi, Carlo Pernat. Απεκάλυψε σε δημοσιογράφους πως, εφόσον ο 
Colin Edwards πάει να καλύψει το κενό του Rossi, ο πελάτης του προθυ-
μοποιείται να γεμίσει τη θέση του στην Tech3 για όσο θα λείπει! Και πώς 
ακριβώς θα γίνει αυτό κύριε Pernat όταν ο πελάτης σας είναι εργοστασιακός 
αναβάτης της Suzuki;
Μα ακριβώς εδώ είναι το ζουμί. Ο Capirossi δε βλέπει την ώρα να φύγει από 
τη Suzuki και φέρεται να έχει εξουσιοδοτήσει τον μάνατζέρ του να σπάσει το 
συμβόλαιο όσο πιο γρήγορα γίνεται! Ο Pernat δε διστάζει να αποκαλύψει 
πως μιλά με τους Herve Poncharal (Tech3), Fausto Gresini (San Carlo Gresini) 
και Lucio Cecchinello (LCR), ενώ ο ίδιος ο αναβάτης δεν κρύβει πως πολύ 
θα του άρεσε να κλείσει την καριέρα του με ένα Ducati της Pramac. Προτιμά 
μάλιστα ξεκάθαρα μια ιδιωτική συμμετοχή στα MotoGP παρά ένα εργοστα-
σιακό WSBK.
Προφανώς τα έχει δει όλα με τη μη ανταγωνιστικότητα του GSV-R. Εδώ που 
τα λέμε, οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες της Rizla Suzuki τελευταίοι στην κα-
τάταξη δεν είναι και το πιο τιμητικό πράγμα. Ο Paul Denning δε χάνει ευκαι-
ρία να τους καρφώνει κανονικότατα: “Έχει γίνει σημαντική πρόοδος στη μο-
τοσυκλέτα, μα δεν αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα που καταφέρουν οι 
αναβάτες…” Άουτς! Τόσο πολύ έχει στραβώσει το κλήμα εκεί στη Suzuki;
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o YoShikawa στη θεση του roSSi
Μετά από πολλές αποτυχημένες απόπειρες, η Yamaha 
Motor Racing ανακοίνωσε τον αναβάτη που θα τρέξει 
στη θέση του Ιταλού πρωταθλητή μέχρι αυτός να επι-
στρέψει
Ο Wataru Yoshikawa είναι ένας από τους δύο αναβά-
τες δοκιμών της Yamaha και στα 42 του είναι κάθε άλλο 
παρά φέρελπις. Στο παλμαρέ του έχει άφθονη αγωνι-
στική εμπειρία, δύο ιαπωνικά πρωταθλήματα Superbike 
Yamaha το 1994 και 1999 και μια συμμετοχή σε GP το 
2002 στο Motegi (12ος). Έκτοτε είναι αναβάτης δοκιμών 
και ήδη ξέρουμε τις ικανότητές του: Στις επίσημες δοκιμές 
που συμμετείχε πριν αρχίσει η σεζόν γυρνούσε σταθερά 3 
με 4 δευτερόλεπτα πιο αργά από τους κανονικούς αναβά-
τες.  Γιατί λοιπόν επιλέχθηκε να γεμίσει μια τόσο δύσκολη 
σέλα;
Πολύ απλά διότι ουδείς άλλος βρέθηκε. Επισήμως ο Cal 
Crutchlow απέρριψε την πρόταση, στη Day of Champions 
στο Silverstone ο Colin Edwards απεκάλυψε πως δε θα 
είναι αυτός που θα καλύψει τον Vale, ενώ το όνομα του 
Ben Spies αναφέρθηκε πολλάκις άνευ αποτελέσματος. 
Προφανώς είναι δύσκολο να κρεμάσει τους χορηγούς των 
άλλων ομάδων παίρνοντας κορυφαίους αναβάτες για μια 
άλλη δουλειά και για κάμποσους αγώνες, οπότε η αρχική 
επιλογή του Yoshikawa επέστρεψε ως επίσημη και οριστι-
κή. Θα γυρνά τελευταίος μεν, αλλά και δεδομένα θα δώ-
σει στην ομάδα και θα επιδείξει τα χρώματα των χορηγών 
λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω σε κάθε μετάδοση.

ΚανονίσΜοί MotoGP υπο αναθεώρηση –παλί
Προλογίζει ο πρόεδρος των ομάδων, Herve Poncharal, και στηρίζει με γεγονότα και ακλόνητα επιχειρήματα
“Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, του χρόνου στην καλύτερη περίπτωση να έχουμε 17 αναβάτες. Είναι απαραίτητο 

να ανοίξουμε τους κανονισμούς στα 1000 cc από το 2011. Δεν υπάρχει 
άλλη εναλλακτική. Οι κατασκευαστές δε μπορούν να αυξήσουν τον 
αριθμό εργοστασιακών μοτοσυκλετών και το ενδεχόμενο ενοικίασης 
περσινών μοτοσυκλετών στους ιδιώτες δεν είναι εφικτό γιατί τα κόστη 
είναι πολύ υψηλά.”
Με αυτές τις λέξεις ο Poncharal εξηγεί πως ήδη έχει κινηθεί η διαδικα-
σία για είσοδο των Claiming Rule Teams ένα χρόνο νωρίτερα από το 
2012 που αρχικά προβλέφθηκε.
Φυσικά αφορμή για όλα αυτά αποτελεί η σχάρα εκκίνησης των 15 ανα-
βατών που είδαμε στο Silverstone, απόντων των δύο τραυματιών Rossi 
και Aoyama. Μάλιστα ο Poncharal θεωρεί πως οι ομάδες δεν έχουν 
άλλη επιλογή από την αντικατάστασή τους προσωρινά με αναβάτες 
εξέλιξης (όπως και θα γίνει τελικά), αποτέλεσμα που σε επίπεδο κύ-
ρους δε βοηθά καθόλου.
Ο πρόεδρος της IRTA ανακοίνωσε επίσης πως θα δοθεί και δεύτερο 
test session τις Παρασκευές των αγώνων μετά από απαίτηση των ανα-
βατών που δεν προλαβαίνουν να στήσουν τις μοτοσυκλέτες τους σω-
στά. Αντί για ένα ωριαίο, θα κάνουν δύο 45λεπτα. Απεκάλυψε πως οι 
κατασκευαστές έχουν ήδη ερωτηθεί και δηλώνουν πως οι κινητήρες 
αντέχουν την έξτρα καταπόνηση χωρίς να απαιτηθεί αύξηση του ορίου 
των έξι κινητήρων. Μάλιστα αυτή η αλλαγή πιθανότατα θα εφαρμοστεί 
από το Aragon GP τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.



παγΚοσΜίο πρώταθληΜα MX
Το γερμανικό GP στο Teutschenthal  σήμανε το πέρασμα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Πλέον υπάρχουν 
δυνατά φαβορί και στη Γερμανία δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα
Ο Toni Cairoli (φωτογραφία) έχει πάρει φόρα προς έναν ακόμη τίτλο στην ΜΧ1,τρέχοντας πλέον με την ΚΤΜ αντί της 
Yamaha. Στο Teutschenthal  η πρώην ομάδα του πρωταγωνίστησε, με τον Βέλγο Ken de Dyker να παίρνει δύο νίκες και 
φυσικά τη συνολική πρωτιά, ενώ και ο Ιταλός David Philippaerts πήρε την τρίτη θέση. Ανάμεσά τους ο Βέλγος Clement 
Desalle (Suzuki). Από την τέταρτη θέση ο Cairoli δεν είδε μεγάλη μείωση στην πρωτοπορία του στη γενική κατάταξη, 
καθώς εξακολουθεί να κρατά διαφορά  65 βαθμών από τον δεύτερο Desalle.
Στην ΜΧ2 o Γάλλος Marvin Musquin της KTM με μια πρώτη και μια δεύτερη θέση στα δύο σκέλη του αγώνα απλά 
αύξησε κατά έξι βαθμούς τη διαφορά του από τον δεύτερο σε αγώνα αλλά και κατάταξη Ken Roczen. Ο Γερμανός ανα-
βάτης της Suzuki κέρδισε μεν το δεύτερο σκέλος μπροστά στους συμπατριώτες του, αλλά η πέμπτη θέση στον πρώτο 
αγώνα τον άφησε λίγο ακόμα πιο μακριά από την κεφαλή της κατάταξης. 

 # Αναβάτης Ομάδα Βαθμολογία
 1 Antonio Cairoli,  KTM,  341
 2  Clement Desalle,  Suzuki,  276
 3  David Philippaerts,  KTM,  267
 4  Ken de Dyker,  Yamaha,  251
 5  Max Nagl,  KTM,  248
 6  Steve Ramon,  Suzuki,  237

 # Αναβάτης Ομάδα Βαθμολογία
 1 Marvin Musquin,  KTM,  365
 2 Ken Roczen,  Suzuki,  288
 3 Steven Frossard,  Kawasaki,  268
 4  Jeffrey Herlings,  KTM,  241
 5  Zach Osborne,  Yamaha,  233
 6  Shaun Simpson,  KTM,  225

Κ
α

τα
τα

Ξ
η

 Μ
Χ

1

Κ
α

τα
τα

Ξ
η

 Μ
Χ

2

race



παγΚοσΜίο πρώταθληΜα enduro
Δύο αγώνες έγιναν μέσα στον Ιούνιο και τώρα όλοι έχουν διακοπές μέχρι τα τέλη Αυγούστου και τον επόμενο αγώ-
να στις Σέρρες!
Σε δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα το WEC επισκέφτηκε την Πολωνία και το Kwidzym, πριν μεταβεί στη Σλοβακία 
και το Puchov.
Στην Ε1 ο Antoine Meo (φωτογραφία) της Husqvarna κρατά την κεφαλή της κατάταξης, αλλά στους τελευταίους δύο 
αγώνες η βαθμολογική συγκομιδή των δύο ΚΤΜ που τον ακολουθούν είναι σταθερά μεγαλύτερη. Οι Eero Remes (Φι-
λανδία) και Johnny Aubert (Γαλλία) καραδοκούν απειλητικοί 
σε απόσταση βολής.
Στην Ε2 ο Φιλανδός Mika Ahola, η σημαία της Honda στο 
WEC, συνεχίζει να κρατά την πρωτοπορία στην κατάταξη, δί-
νοντας σκληρή μάχη με τον Ισπανό Ivan Cervantes (ΚΤΜ) για 
να διατηρήσει τον τίτλο που κατέκτησε και πέρυσι.
Τέλος, η Ε3 μας χαρίζει άλλη μια στενή μάχη, στην οποία 
ως την καλοκαιρινή διακοπή επικρατεί με βραχεία κεφαλή ο 
Άγγλος David Knight με ΚΤΜ.

 # Αναβάτης Ομάδα Βαθμολογία
 1 Antoine Meo,  Husqvarna,  228
 2  Eero Remes,  KTM,  186
 3  Johnny Aubert,  KTM,  178
 4  Nicolas Deparrois,  Kawasaki,  151
 5  Matti Seistola,  Husqvarna,  150
 6  Julien Gauthier,  Honda,  147

 # Αναβάτης Ομάδα Βαθμολογία
 1 Mika Ahola,  Honda,  241
 2. Ivan Cervantes,  KTM,  220
 3.  Thomas Oldrati,  KTM,  187
 4.  Pierre Alexandre Renet,  KTM,  169
 5.  Joakim Ljunggren,  Husaberg,  145
 6.  Rodrig Thain,  TM,  121

 # Αναβάτης Ομάδα Βαθμολογία
 1 David Knight,  KTM,  234
 2  Christophe Nambotin,  Gas-Gas,  204
 3  Simone Albergoni,  ΚΤΜ,  200
 4  Sebastien Guillaume,  Husqvarna, 176
 5  Marcus Kehr,  KTM,  151
 6  Alessandro Betturi,  Husaberg,  134
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ο SChwantz στο indY Με… honda;
Μια ομάδα υπό τη διεύθυνση του μεγάλου Kevin Schwantz θα τρέξει στην κατηγορία Moto2 στην 
Indianapolis ως wild card
Αναβάτης της θα είναι ο μικρός αδερ-
φός του Nicky, Roger Lee Hayden και η 
υποστήριξη προέρχεται από τη Honda 
America.
Φυσικά το θέμα που έχει κάνει τον γύρο 
του κόσμου από τη στιγμή τη ανακοίνω-
σης και μετά δεν αφορά ούτε στον αγώνα 
ούτε στον αναβάτη. Έχει να κάνει με την 
πρώτη εμπλοκή οποιασδήποτε μορφής 
του Schwantz από τότε που σταμάτησε 
να τρέχει με τον χώρο των GP δίχως τη 
Suzuki. Ο ίδιος βέβαια είναι ξεκάθαρος 
γι’ αυτό:
“Εδώ και χρόνια έχω δηλώσει πως θέλω 
με κάποιον τρόπο να ξαναμπώ στα GP.Το 
έχω πει στη  Suzuki, το ξαναείπα και το 
μετά το ξαναείπα, αλλά τελικά ποτέ δεν 
έγινε κάτι. Από πέρυσι έχω αποφασίσει 
πως δεν πρόκειται να γίνει κάτι με αυτή 
την εταιρεία, έτσι περίμενα μια πρόταση 
από οποιαδήποτε πλευρά. Ήρθε από τη 
Honda.”

εΚτοσ γία δυο Μηνεσ ο aoYaMa
Το highside του Ιάπωνα στο Silverstone ήταν πολύ πιο σοβαρό απ’ όσο αρχικά εκτιμήθηκε. Και τώρα 
άλλος ένας αναβάτης ακολουθεί τον Rossi σε αναρρωτική μακράς διαρκείας
Ο πρωταθλητής των 250 Hiroshi Aoyama προσγειώθηκε με την πλάτη μετά το άσχημο high που τον κέρασε 
το RCV του στο αγγλικό GP με αποτέλεσμα έναν ραγισμένο σπόνδυλο Τ12. Αυτό σημαίνει πως ο συμπαθής 
Ιάπωνας δε μπορεί να αγωνιστεί για τουλάχιστον δύο μήνες, με μια πιθανότητα αυτό το διάστημα να φτάσει και 
στους τρεις μήνες, αναλόγως πως θα πάει η αποθεραπεία του.
Καθώς η ομάδα Interwetten Honda δεν έχει δεύτερη μοτοσυκλέτα, κινήθηκε αστραπιαία και κανόνισε να τρέξει 
με τον αναβάτη δοκιμών της Honda Kousuke Akiyoshi στους επόμενους δύο αγώνες σε Assen και Catalunya. 
Πάντως θα πρέπει να βρει και νέα λύση για τη συνέχεια καθώς το διάστημα απουσίας του Aoyama αναμφίβολα 
θα περιλάβει και άλλους αγώνες.

Ακούστηκε εύλογα το όνομα 
του Thomas Luthi, ο οποίος 
τρέχει με την ίδια ομάδα στη 
Moto2, ωστόσο είναι αμφίβο-
λο αν θα ρισκάρουν με έναν 
αναβάτη που δεν έχει εμπειρία 
MotoGP και ειδικά με δεδομέ-
νο πως ο Ελβετός πρωταθλη-
τής των 125 βρίσκεται ψηλά 
στην κατάταξη της κατηγορίας 
του φέτος.

race



αλλαγη αναβατη γία την triuMPh στο wSS
Ο Vittorio Iannuzzo κατεβαίνει από το WSBK στο 
WSS για να πάρει τη θέση του παραιτηθέντος Jason 
DiSalvo
Πριν περίπου ένα μήνα ο Αμερικανός Jason DiSalvo ξεκί-
νησε τη διαδικασία σπασίματος του συμβολαίου του με 
την Triumph BE1 στο WSS, θεωρώντας πως η ομάδα δεν 
του φερόταν ισάξια με τους υπόλοιπους αναβάτες της. Αν 
και δε γνωρίζουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα προβλή-
ματα του DiSalvo με την ομάδα του, επισήμως οι δρόμοι 
τους χώρισαν πριν λίγες εβδομάδες και ο αντικαταστά-
της του βρέθηκε ήδη. Είναι ο Ιταλός Vittorio Iannuzzo, 
ο οποίος πριν τρία χρόνια είναι κατακτήσει τον τίτλο των 
Superstock με τη Suzuki. Φέτος αγωνιζόταν στο WSBK με 
την ιδιωτική ομάδα Squadra Honda Corse, η οποία όμως 
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και δε συμμετέχει σε 
αγώνες μακριά από την Ευρώπη, ενώ ρίχνει περισσότερο 
βάρος στην ομάδα των Superstock όπου ο αναβάτης της 
βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη. Αντίθετα, η μοτοσυκλέτα 
της στο WSBK είναι μάλλον μη ανταγωνιστική και γι’ αυτό 
ο Iannuzzo δηλώνει περιχαρής που θα βρεθεί σε μικρότε-
ρη κατηγορία μεν, με εργοστασιακή ομάδα δε.

http://www.hld.gr


16ο red Bull hare SCraMBle
Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Taddy Blazusiak κερδίζει τον διάσημο αγώνα eXtreme Enduro στο Erzberg 
Rodeo
Ο 27χρονος Πολωνός με το ΚΤΜ 
EXC 250 ήταν ο πρώτος από τους 
15 μόλις αναβάτες που κατάφεραν 
να τερματίσουν εντός του προδια-
γεγραμμένου τετραώρου.  Για τον 
Blazusiakο ο αγώνας άρχισε δύσκο-
λα και ένα λάθος στα πρώτα σκέλη 
τον έριξε στην έκτη θέση. Ωστόσο 
στη συνέχεια αντεπιτέθηκε και εκμε-
ταλλευόμενος το trial υπόβαθρό του 
κατάφερε να περάσει από τις πιο δύ-
σκολες ειδικές του αγώνα, όπως το 
Carl’s Diner και Dynamite. Μετά το 
ένατο σκέλος είχε βρεθεί στην κορυ-
φή της κατάταξης όπου και έμεινε ως 
το 20ό και τελευταίο.
Δεύτερος τερμάτισε ο Γερμανός 
Andreas Lettenbichler με BMW και 
τρίτος ο πολλάκις παγκόσμιος πρω-
ταθλητής Trial, ο Άγγλος Dougie 
Lampkin με Beta.
Το φετινό 16ο Hare Scramble ήταν 
μακράν το πολυπληθέστερο όλων 
των εποχών, με 1,795 συμμετο-
χές και 30,000 θεατές. Από τους 
αρχικούς συμμετέχοντες, περίπου 
500 κατάφεραν να περάσουν από 
τον περίφημο Πρόλογο της πρώτης 
ημέρας, για να τρέξουν στον αγώνα 
και εξ αυτών μόνο οι 15 τερμάτισαν 
μέσα στις 4 ώρες που προβλέπει ο 
κανονισμός του αγώνα ως έγκυρο 
χρονικό όριο.

 # Αναβάτης Ομάδα Μοτοσυκλέτα
 1 Taddy Blazusiak,  Πολωνία,  KTM 
 2  Andreas Lettenbichler,  Γερμανία,  BMW 
 3  Dougue Lampkin,  Αγγλία,  Beta 
 4  Paul Bolton,  Αγγλία,  KTM 
 5  Ben Hemingway,  Αγγλία,  KTM 
 6  Cory Graffunder,  Καναδάς,  Husqvarna 
 7  Jade Gutzeir,  Νότια Αφρική,  Yamaha 
 8  Kurt Caselli,  ΗΠΑ,  KTM 
 9  Gerhard Forster,  Γερμανία,  BMW 
 10  Darryl Curtis,  Νότια Αφρική,  KTM 
 11  Andrew Cripps,  Αγγλία,  Kawasaki 
 12  Lee Simpson,  Αγγλία,  Gas Gas 
 13  Taichi Tanaka,  Ιαπωνία,  KTM 
 14  Piero Sembenini,  Ιταλία,  Gas Gas 
 15  Andrew Reeves,  Ιρλανδία,  KTMα
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SuPerMono 250 στην indianaPoliS!
Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι (sic) του περασμένου Race Editorial και να ’σου ξαφνικά αγώνας επί-
δειξης με Moriwaki MD250Η στο Indy GP…
Η Honda America μόλις ανακοίνωσε πως στο GP της Indianapolis θα τρέξει και μια σειρά ενιαίου υπό την αιγί-
δα της USGPRU (United States Grand Prix Racers Union) με αναβάτες 12 ως 16 ετών και κοινές μοτοσυκλέτες 
Moriwaki MD250Η.
Πρόκειται για τα εικονιζόμενα supermono με κινητήρες από CRF250X σε ένα πακέτο της Moriwaki που τεχνο-
λογικά συγγενεύει με αγωνιστικά GP125.
Αν και θεωρητικά πρόκειται απλά για μια σειρά επίδειξης για ταλαντούχους πιτσιρικάδες, στο gpone.com, 
όπου και συναντήσαμε την είδηση, οι Ιταλοί συνάδελφοι μιλούν για τη σφραγίδα του τέλους των δίχρονων 
125. Η δε αλήθεια 
είναι πως και δίχως 
τη συγκεκριμένη εί-
δηση, οι πληροφο-
ρίες που κάνουν τον 
γύρο του κόσμου 
θέλουν σύντομα την 
αντικατάσταση των 
δίχρονων από τέ-
τοιες μοτοσυκλέτες, 
όπως περιγράφαμε 
στο Editorial του τεύ-
χους 25. Η εμφάνισή 
τους στο πρόγραμμα 
ενός GP δεν πρέπει 
να ξαφνιάζει κανέναν: 
Είναι η πάγια τακτική 
της Dorna.

FB CorSe τελοσ γία φετοσ 
Κρίμα, δε θα ξαναδούμε τον Gary Mc Coy να ντριφτάρει στα MotoGP, τουλάχιστον όχι φέτος
Αν και μέχρι την άνοιξη η τρικύλινδρη μοτοσυκλέτα της FB Corse με τον Αυστραλό αναβάτη στη σέλα της περνούσε 

τα τεστ της Dorna και έβαζε στό-
χο να τρέξει για πρώτη φορά σε 
GP μέσα στο καλοκαίρι, εν τέλει 
έφτασε φαίνεται στο τέλος της χω-
ρίς να δει δράση.
Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο 
McCoy, “νόμιζα πως η FB Corse 
ήταν έτοιμη να κάνει το επόμενο 
βήμα, αλλά δεν έχουν καταφέρει 
αυτά που ήταν απαιτούμενα ως 
τώρα…”
Όπερ σημαίνει πως η ιταλική 
μοτοσυκλέτα με τον πολυεθνικό 
κινητήρα δύσκολα θα εμφανιστεί 
σύντομα σε αγώνες, ενώ το γεγο-
νός πως τα στελέχη της έχουν επι-
κοινωνιακώς εξαφανιστεί μάλλον 
συντείνει στο μοιραίο γεγονός.
Άλλη μια ελπίδα της Dorna να 
φτιάξει ένα μίνιμουμ 18 αναβα-
τών στην εκκίνηση ενός φετινού 
MotoGP πέφτει στο κενό.



honda traCk daYS
Η Γενική Αυτοκινήτων ΑΕΒΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διοργάνωση των 
Honda Track Days στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων
Τα Honda Track Days δημιουργήθηκαν με σκοπό να δώσουμε τη δυνατότητα στους αναβάτες  να γνωρίσουν, 
να δοκιμάσουν και να συγκρίνουν τα μοναδικά - καινοτόμα συστήματα φρένων, Electronic C-ABS, που δι-
αθέτουν οι νέες supersport μοτοσυκλέτες μας, CBR 600RR και CBR 1000RR. Όλοι συμμετέχοντες θα έχουν 
τη μοναδική ευκαιρία να οδηγήσουν παρέα με τους πρωταθλητές ταχύτητας Μιχάλη Κουτσουμπό και Γιάννη 
Μπούστα και να συζητήσουν μαζί τους λαμβάνοντας  συμβουλές, οδηγικά tips, ρύθμιση αναρτήσεων.
Επιπλέον προσφέρονται: Δωρεάν τεχνικός έλεγχος, ειδικές τιμές ελαστικών Metzeler / Pirelli, δωρεάν χορήγη-
ση σνακ και αναψυκτικών καθ’ όλη τη διάρκεια του τεστ, δωρεάν διάθεση ατομικών φωτογραφιών, δωρεάν 
διάθεση ατομικού  video  από την οδήγηση μέσα στην πίστα, αναμνηστικό δώρο.
ΠΙΣΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/07/2010:  Για όλους τους κατόχους Supersport μοτοσυ-
κλετών, 09:00 – 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ  04/07/2010:  Φιλοξενούμενοι της Intramoto με δυνατότητα 
δοκιμών των νέων ελαστικών Metzeler,  10:00 – 14:00  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  
Δίπλωμα οδήγησης. Άδεια κυκλοφορίας άνω των 500 cc στο όνομα 
του συμμετάσχοντα
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
Κράνος, Φόρμα, Μπότες, Γάντια
Εκτός από τις Supersport μοτοσυκλέτες, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν 
την ευκαιρία να οδηγήσουν και τις:  CBF 1000F ABS 2010, CB 1000R 
ABS, VFR 800F ABS, CB 600F ABS 2010.
Δηλώσεις συμμετοχής: 
Κος Ζαφειρόπουλος  (210 65 600 75 –  697 22 33 094). 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Διοργάνωση:  Extreme Track Days.
Με την υποστήριξη της: Intramoto Metzeler / Pirelli.

Balkan oFF road Marathon 2010
Το Balkan Off Road Marathon 2010 έρχεται ανανεω-
μένο για το 2010 να ‘’ταράξει τα νερά’’ στον χώρο των 
αγώνων Rally Raid από τις 4 ως τις 19 Σεπτεμβρίου
Με 1,800 km και 6 ημέρες αγώνα, από την Φιλιππούπο-
λη στα Ιωάννινα και με ενδιάμεση στάση στην Ωχρίδα για 
ανάπαυση, ο αγώνας φιλοδοξεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
αγωνιζόμενων από όλες τις χώρες των Βαλκανίων και της 
Κεντρικής Ευρώπης. Χωμάτινες ειδικές διαδρομές, γεμάτες 
σκόνη, λάσπη, πέτρα, καταπράσινα βουνά και ατελείω-
τες δόσεις από off road κομμάτια και αλπικά γρασίδια στα 
1,500+ μέτρα υψόμετρο αρκούν για μια γερή δόση Rally 
Raid, πρωτοφανές σε μέγεθος και οργάνωση για τα δεδομέ-
να των Βαλκανικών Χωρών.
Τα καλύτερα σημεία της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και οι 
γρηγορότερες παρθένες διαδρομές της FYROM επιλέχθηκαν 

φέτος για τον αγώνα που, αφού εκκινήσει από την Φιλιππούπολη στις 5 Σεπτεμβρίου του 2010, με πρόλογο 
τύπου Baja και μπροστά στους χιλιάδες θεατές του Off Road Festival Plovdiv που διεξάγεται στις ίδιες ημερομη-
νίες, θα κινηθεί στις Βουλγάρικες Ροδόπες και παράλληλα με τα Ελληνικά σύνορα θα περάσει στην FYROM για 
τις καλύτερες ειδικές διαδρομές που έχει “πατήσει” ποτέ αγώνας του είδους. 250-450 km με 2-4 ειδικές ανά 
ημέρα, όλες κλειστές στην κυκλοφορία και κάποιες επιλεγμένες ειδικές μέσα σε περιφραγμένους δρυμούς απο-
τελούν τα στοιχεία-έκπληξη. Η εταιρεία Red Spots (www.red-spots.com) θα αναλάβει την on line παρακολού-
θηση των αγωνιζομένων με πρωτοποριακά συστήματα και χωρίς επιπλέον κόστος για τους αγωνιζόμενους, 16 
οχήματα της διοργάνωσης και περίπου 55 άτομα θα αποτελέσουν μαζί με τις αγωνιστικές ομάδες το πολύχρωμο 
convoy του αγώνα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.balkanoffroad.com.
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BMw Motorrad GS ChallenGe
Ένας αγώνας πανευρωπαϊκής εμβέλειας για ερασιτέχνες αναβάτες με κοινό γνώρισμα την αγάπη τους για τη 
θρυλική σειρά των GS έγινε στα μέσα Ιούνη στον Μέλανα Δρυμό της Γερμανίας
Με 140 συμμετοχές από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ρωσία και 
Τουρκία, το 3ο BMW Motorrad GS 
Challenge έγινε στα πλαίσια της εκ-
δήλωσης Touratech Travel-Event 
στο Niedereschach της Γερμανίας. Το 
ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων 
απλώθηκε από τα 60 ως τα 23 έτη.
 Σε υπέροχες διαδρομές στον Μέλανα 
Δρυμό, ο αγώνας είχε ως στόχο την 
εξεύρεση των τριών αναβατών που θα 
συμμετάσχουν στο BMW Motorrad 
International GS Trophy 2010, που 
θα γίνει τον ερχόμενο Νοέμβρη (13-
24) στη Νότια Αφρική, τη Σουαζιλάν-
δη και τη Μοζαμβίκη.
Η δοκιμασία μετρούσε συνολική δι-
αδρομή 700 km με 17 ειδικά τεστ  
Enduro και Trial tests, με ένα μεγάλο 
μέρος της να διεξάγεται υπό συνεχή 
βροχή. Για την ιστορία, οι φετινοί νικη-
τές είναι οι Werner Modelmann, Dirk 
Remmel και Thomas Donnecker. 

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


Κουρευώ το γΚαζον Με 140
Ναι, υπάρχει ρεκόρ ταχύτητας Guiness και στις κουρευτικές μηχανές 
του γκαζόν! Μια Kawasaki μόλις το έσπασε, δύο φορές
Το μοντέλο ονομάζεται Runningblade, κατασκευάζεται από την Countax και 
κινείται από έναν κινητήρα Kawasaki FX1000V, έναν δικύλινδρο V2 999 cc. 
Δε γνωρίζουμε πόσα άλογα βγάζει, αλλά αυτό που ξέρουμε επίσημα είναι 
πως στα χέρια του κυρίου Dan Wales πήγε μια βόλτα στην παραλία Pendine 
Sands. Εκεί πρώτα κούρεψε το γκαζόν στον προαύλιο χώρο του Μουσείου 
Ταχύτητας για να αποδείξει πως είναι μια πλήρως λειτουργική μηχανή και 
στη συνέχεια στήθηκε στη μεγάλη αμμουδιά για να κάνει δύο περάσματα 
ενός μιλίου έκαστον.
Η μέση ταχύτητα που μετρήθηκε ήταν ένα νέο ρεκόρ 138.51 km/h, ωστόσο 
η ομάδα έκανε άλλη μια προσπάθεια θεωρώντας πως μπορεί καλύτερα. 
Είχε δίκιο,  κάνοντας νέο ρεκόρ με 141.35 km/h.  Ο οδηγός της μηχανής 
δήλωσε μετά πως “το έδαφος ήταν αρκετά ανώμαλο, σε γκαζόν, που είναι 
πιο σφιχτό από την άμμο, θα πάει πιο γρήγορα!”

race



ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ STREET FIGHTER...

ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 6,9%
ΤΗΣ 

...TΩΡΑ ΜΕ ΔΩΡΑ ΑΞΙΑΣ €620*
*ΜΙΝΙ ΦΑΙΡΙΝΓΚ, ΚΑΡΙΝΑ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΛΑΣ 

STREET TRIPLE €8.690*
*ΠΡOTEINOMENH ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

www.triumphmotorcycles.com/greece

ÁÈÇÍÁ:
TRIUMPH UNITED DEALERS S.A.,
ÌÉ×ÁËÁÊÏÐÏÕËÏÕ 77,
Ô: 210 7770079, 210 7488251 (Å) 

TRIUMPH ÐÉÅÑÑÁÊÏÓ,
Ë. ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 104,
Ô: 210 9824821 (Å,Á,Ó)

ÓÕÍÅÑÃÅÉÁ ÁÈÇÍÁÓ:
KÏÍÔÇÓ ÓÁÊÇÓ,
ÂÑÉËÇÓÓÏÕ 35,
Ô: 210 6437773 (Ó)

ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÌÏÔÏ,
Ë. ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇÓ 55,
Ô: 210 9224543 (Ó)

ÐÅÉÑÁÉÁÓ:
TRIUMPH INTERMOTO,
ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 35,
Ô: 210 4125116 (Å)

ÓÕÍÅÑÃÅÉÏ ÐÅÉÑÁÉÁ:
TRIUMPH INTERMOTO,
ÏÌÇÑÏÕ ÓÊÕËÉÔÓÇ 28,
Ô: 2105905295 (Ó)

ÂÏËÏÓ:
TRIUMPH FAST GEAR,
Ë. ÁÈÇÍÙÍ 102, Ô: 24210 84430,
24210 62775 (Å,Á,Ó)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ:
TRIUMPH ÇËÉÏÖÉË ÁÅ,
Ë. ÊÙÍ. ÊÁÑÁÌÁÍËÇ 149,
Ô: 2310 308811 (Å,Á,Ó)

IÙÁÍÍÉÍÁ:
TRIUMPH 2 ÔÑÏ×ÏÉ,
ÁÑ×. ÌÁÊÁÑÉÏÕ 34,
Ô: 26510 49088 (Å,Á,Ó)

ÊÁËÁÌÁÔÁ:
TRIUMPH ÊÏÕÍÔÏÕÑÇÓ,
ÍÅÁ ÅÉÓÏÄÏÓ, Ô: 27210 87954 
(Å,Á,Ó)

ÊÅÑÊÕÑÁ:
TRIUMPH M&M STORES,
2ï ×ÉË. ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÅËÅÊÁ,
Ô: 26610 31456 (Å,Á,Ó)

ËÁÑÉÓÁ:
TRIUMPH EXTREME SHOP,
3ï ×ÉË ÅÈÍÉÊÇÓ ËÁÑÉÓÇÓ-
ÁÈÇÍÙÍ,  Ô: 2410 663098 (Å,Á,Ó) 

ÎÁÍÈÇ:
TRIUMPH MAIN STREET,
28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 311-313,
Ô: 25410 21180 (Å,Á,Ó)

ÐÁÔÑÁ:
TRIUMPH ACTION BIKE,
NOÔÁÑÁ & ÁÌÅÑÉÊÇÓ 27,
Ô: 2610 434320 (Å,Á,Ó)

ÖÅËÏÕÔÆÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ,
Á×ÉËËÅÙÓ 95,
Ô: 2610 994073 (Ó) 

×ÁÍÉÁ:
TRIUMPH MOTOMANIA,
ÁÍÁÃÍ. ÃÏÃÏÍÇ 112,
Ô: 28210 70109 (Å,Á,Ó)

×ÉÏÓ:
TRIUMPH ×ÉÏÓ ÔÅ×ÍÏÌÏÔÏ, 
ÌÁÓÔÑÏËÅÁÍÄÑÏÕ 5,
Ô: 22710 41541 (Å,Á,Ó) 

¸êèåóç: (E)
ÁíôáëëáêôéêÜ ÁîåóïõÜñ: (A)      
Óõíåñãåßï: (Ó)

ÄÕÊÔÉÏ ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÇÌÅÍÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÔÙÍ

TRIUMPH ÇËÉÏÖÉË A.E., Ë. ÁÌÁÑÏÕÓÉÏÕ 46 ÇÑÁÊËÅÉÏ, 
Ô: 210 2849200, 210 2842226 (Å,Á,Ó)

http://www.triumphmotorcycles.com/greece/2010_StreetTriple_Overview_2010StreetTriple.aspx
http://www.triumphmotorcycles.com/greece/
http://www.triumphmotorcycles.com/greece/
http://www.eliofil.gr




Της πίεσης
το κάγκελο

Μια βδομάδα πριν τον αγώνα του πανελληνίου στις 
Σέρρες, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, μου κάνουν 

πρόταση από το 0300 να πάω να οδηγήσω στο διεθνές test 
SWA που διοργάνωναν στις Σέρρες μαζί με άλλα τέσσερα 
περιοδικά από όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα 
που δημιούργησε σειρά αντιδράσεων από συναθλητές μου, 
οι οποίοι επικαλέστηκαν τον κανονισμό και προσπάθησαν να 
ακυρώσουν τη συμμετοχή μου από τον αγώνα στις Σέρρες.
Ο κανονισμός λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση στην 
πίστα που θα γίνει ο αγώνας τις δέκα τελευταίες μέρες πριν 
τον αγώνα. Βέβαια, αν αυτοί θεωρούν προπόνηση το να 
κάνεις ένα γύρο με κάθε μηχανάκι τη μια μέρα για να βρεις τις 
αναρτήσεις και άλλους δύο χρονομετρημένους την επομένη 
- και όλα αυτά σε ένα διεθνές test που δεν έχει ξαναγίνει 
στην Ελλάδα, πραγματικά δεν έχω τι να τους πω... Το ίδιο 
δεν συνέβη και στον πρώτο αγώνα στην Τρίπολη, όπου 
κάναμε το δικό μας Superbike Battle ’10; Τότε, οδήγησα 
την Πέμπτη στις Σέρρες όλα τα μηχανάκια και κατέβηκα στην 
Τρίπολη την Παρασκευή και έτρεξα χρονομετρημένα και 
αγώνα full προπονημένος. Αυτό βέβαια δεν τους πείραξε, 
καθώς την ταλαιπωρία με τα αεροπλάνα και την κούραση 
την έφαγα μόνος μου. Ο κανονισμός όμως είναι κανονισμός 
- και με βάση αυτόν ήμασταν εκτός. Βέβαια, ήμασταν εκτός 
γιατί δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας δημοσιογράφους. 
Όταν ψηφίστηκε αυτός ο κανονισμός ήμουν παρών στον 
ΣΟΑΜ και είχαμε πει πως όταν πρόκειται για επαγγελματική 
δουλειά, για μια παρουσίαση ομάδας, μια δημοσιογραφική 
αποστολή, επιτρέπεται να οδηγήσεις όσο κοντά στον αγώνα 
κι αν είναι αυτό. Αυτά είναι τα στοιχεία της ιστορίας, τα 
συμπεράσματα ας τα βγάλει ο καθένας μόνος του. Δύο 
συγκεκριμένοι άνθρωποι ξεκίνησαν το όλο θέμα. Επώνυμα 
δεν λέμε - του ενός αρχίζει από κάπα και τελειώνει σε σίγμα 
και του άλλου αρχίζει και τελειώνει με σίγμα.

Στο θέμα μας τώρα
Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, η απουσία μου ανάγκασε 
την ομάδα να προετοιμάσει τη μοτοσυκλέτα μόνη της, να 
φορτώσει το φορτηγό και να φέρει τα μισά πράγματα στις 
Σέρρες, καθώς τα άλλα μισά τα είχα ήδη μαζί μου. Όπως 
πάντα λοιπόν, το φορτηγό έφτασε στις Σέρρες με πάρα 
πολλές ελλείψεις. Κάποια λάστιχα που έπρεπε να τα φέρουν 
δεν τα έφεραν, καθώς πίστεψαν πως δεν χρειάζονται. 
Κάποια ανταλλακτικά, το ίδιο. Το ΚΤΕΛ του Κηφισού και τα 
λεωφορεία να είναι καλά, που μας έφεραν αρκετά λάστιχα 
και αρκετά ανταλλακτικά ακόμα. Το φορτηγό έφτασε 
πάνω την Πέμπτη το μεσημέρι, πράγμα πολύ καλό καθώς 
καθίσαμε και ξεκινήσαμε να ξεφορτώνουμε τα πράγματά 
μας στο box και να κάνουμε τις προετοιμασίες μας χωρίς το 
άγχος της τελευταίας στιγμής. Στήσαμε λοιπόν το τσαντιράκι 
μας όπως πάντα, αλλά μας έλειπε το πανό του ειδικού 
αναρτησιολόγου/αποσβεσιολόγου “ρυθμίζω τις αποσβέσεις 
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σου με ένα SMS” Νίκου Τερζόπουλου. Αν το είχαμε μαζί, θα 
είχαμε και την υψηλή εποπτεία του αλλά και τις αναρτήσεις 
μας σωστά ρυθμισμένες, μιας και εκ του αποτελέσματος 
φάνηκε ότι δεν τα καταφέραμε μόνοι μας.
Ένα ακόμη καινούργιο στοιχείο που προστέθηκε στην 
εξίσωση ήταν η εύρεση χορηγού στα είδη ένδυσης, δηλαδή 
τα κράνη, τις φόρμες, τα γάντια και τις μπότες. Τελευταία 
στιγμή, τελευταία μέρα λίγο πριν φύγω πήγα και πήρα το 
σετ με τα ρούχα. Μετά από 17 χρόνια επιστρέφουμε στη 
SHOEI και στα προϊόντα του Γιάννη Τζωρτζόπουλου (SHOEI, 
Sidi, IXS), τον οποίο και ευχαριστούμε που μας τίμησε με την 
πρότασή του. Χαρήκαμε πολύ γιατί αλλάξαμε παραστάσεις 
μετά από τόσα χρόνια. Είχαμε και τα προβληματάκια μας στην 
προσαρμογή μας στην καινούργια φόρμα, καθώς καμία τους 
δεν έχει φτιαχτεί ακόμα για τα δικά μου χέρια, τα οποία ζητάνε 
να προστεθεί υλικό στα μανίκια για να χωρέσουν χωρίς να 
καταπιέζονται (σ.σ. αφού είναι χεράς, τι να κάνουμε!). Αυτό 
βέβαια το κάναμε αφότου επιστρέψαμε στην Αθήνα. Στις 
Σέρρες τρέξαμε τον αγώνα με μια ελαφριά ενόχληση.

Ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής
Όπως πάντα μπήκαμε πρώτοι στην πίστα, 7.30 το πρωί. 
Ξεκινήσαμε να προετοιμάζουμε τη μοτοσυκλέτα με κάποιες 
αλλαγές που τις είχαμε ήδη σκεφτεί. Στα ελεύθερα μπήκαμε 
πάλι πρώτοι μέσα στην πίστα. Κάναμε μερικούς γύρους 
και είδαμε ότι υπήρχαν αρκετά πράγματα που έπρεπε να 
φτιάξουμε. Ξεκινήσαμε με γεωμετρία, αναρτήσεις, γρανάζια 
και περάσαμε στα λάστιχα, όπου είχαμε να δοκιμάσουμε 
αρκετά καθώς δεν είχαμε ξαναοδηγήσει αυτό το μηχανάκι στις 
Σέρρες, ούτε είχαμε εμπειρία με τα Michelin. Όλα καινούργια 
λοιπόν, όλα από το μηδέν. Καινούργιο και το μοτέρ, το οποίο 
ήταν φτιαγμένο για πρώτη φορά, έχοντας εκκεντροφόρους, 
ελατήρια βαλβίδων, υψηλότερη συμπίεση και ροϊκή εξέλιξη 
στην κεφαλή από τον μηχανικό μας, τον Μάνο Πετρόπουλο. 
Έτσι, η μοτοσυκλέτα πήγε από τα 158 άλογα που βρισκόταν 
σε νορμάλ κατάσταση στα 176, φέρνοντάς μας σε ένα καλό 
επίπεδο απέναντι στον ανταγωνισμό.
Η Παρασκευή ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Αναγκαστήκαμε 
να δοκιμάσουμε αρκετά λάστιχα, λόγω του ότι είχαμε ένα 
καινούργιο μπροστινό, να βρούμε την πίεση κ.ο.κ.. Αυτό 
ήταν κάτι μας έφερε μεγάλη χαρά, καθώς παρόλο που η 
μοτοσυκλέτα δεν είχε κανένα πρόβλημα με το μπροστινό 
ελαστικό που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα, με το 
καινούργιο έγινε πολύ καλύτερη, βελτιώθηκε το στήσιμο και 
μας βοήθησε πολύ στην ευαισθησία και στην αίσθηση του 
μπροστινού. Έτσι αποκτήσαμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη 
μοτοσυκλέτα, ενώ με κάποιες αλλαγές στη γεωμετρία και το 
γρανάζωμα αλλά και πολλές παρεμβάσεις στα ηλεκτρονικά, 
καταφέραμε την Παρασκευή να γράφουμε αρκετούς 
γύρους εύκολα κάτω από 1’20”, δηλαδή στο 1’19”800 
με 1’20”500, πράγμα που μας έκανε να πιστεύουμε ότι 
θα τα πηγαίναμε πολύ καλύτερα το Σαββατοκύριακο. Η 
Παρασκευή τελείωσε με κάτι λιγότερο από 90 γύρους, με 
πάρα πολλή δουλειά και πολύ κούραση από τα παιδιά 
της ομάδας. Στη συγκεκριμένη μέρα μας βοήθησε πάρα 
πολύ η δεύτερη μοτοσυκλέτα που είχαμε στα χέρια μας, η 
οποία απουσίαζε στον προηγούμενο αγώνα μετά από μια 
παρεξήγηση με αυτούς που είχαν αναλάβει να μας φέρουν 
τη μοτοσυκλέτα από τις Σέρρες στην Τρίπολη - καμία σχέση 

boust



ch
a.f

r

Bρίσκετε ότι η μοτοσυκλέτα σας έχει βαριά αίσθηση όταν αλλάζετε
κατεύθυνση; Γιατί δεν το αντιμετωπίζετε με θεραπεία Michelin Power Pure;
To Michelin Power Pure είναι ένα νέο επαναστατικό ελαστικό που
ενσωματώνει την τελευταίας γενιάς τεχνολογία διπλής γόμας. Όσο
μεγαλώνει η  γωνία κλίσης τόσο μεγαλύτερο τμήμα μαλακής γόμας έρχεται
σ’ επαφή με το δρόμο, κάτι το οποίο προσφέρει περισσότερη πρόσφυση.
Παρά το γεγονός αυτό, το πιο σημαντικό νέο είναι η  Michelin LTT (Light Tyre
Technology). Ενα ζεύγος ελαστικών Michelin Power Pure ζυγίζει 1 κιλό
λιγότερο από τους κυριότερους ανταγωνιστές του. Αυτό δίνει σημαντικά
βελτιωμένη σβελτάδα στην μοτοσυκλέτα, χάρη στο λιγότερο φερόμενο
βάρος. Άλλη απόδειξη για τις επιδόσεις του Michelin Power Pure: Όλες οι
τεχνολογίες που ενσωματώνει έχουν επικυρωθεί στην πίστα από την Michelin
Power Research Team (Π. Π. Endurance), το πιο γρήγορο εργαστήριο
εξέλιξης στον κόσμο!

www.michelinpowerpure.com

Μπορείς να χάσεις
1 kg χωρίς προσπάθεια;
...το όνειρο όλων!

http://www.michelinpowerpure.com


με τη Honda, η οποία έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της 
για να την έχουμε εγκαίρως στα χέρια μας. Αυτή τη φορά 
όλα ήταν στη θέση τους. Είχαμε δεύτερη μοτοσυκλέτα, 
είχαμε δεύτερες ζάντες, είχαμε δεύτερα πράγματα και ό,τι 
χρειαζόμασταν μπορούσαμε και τα παίρναμε. Αυτό μας 
επέτρεψε να δοκιμάσουμε περισσότερα πράγματα, καθώς η 
εξοικονόμηση χρόνου που προσφέρει η ύπαρξη εφεδρικής 
μοτοσυκλέτας είναι σημαντική.
Η μέρα έκλεισε για εμάς πιο αργά απ’ ό,τι για οποιονδήποτε 
άλλο. Φύγαμε από την πίστα κατά τις 21.00, παρότι η ύπαρξη 
box βοηθάει σημαντικά στο να μπουν τα πράγματα στη θέση 
τους μια ώρα γρηγορότερα. Είχε πολλή ζέστη, 45 βαθμούς 
στο οδόστρωμα και 32 στην ατμόσφαιρα. Παρόλα αυτά, η 
φυσική μου κατάσταση βρισκόταν σε πολύ καλό επίπεδο, 
καθώς μπόρεσα να γυρίσω γρήγορα και να κάνω πολλούς 
γύρους. Στο τέλος της ημέρας κάναμε και μια προσομοίωση 
αγώνα με το μαλακό πίσω λάστιχο, ίση σε διάρκεια με τα 
3/4 του αγώνα (15 αντί για 19 γύρους). Έτσι είδαμε ότι και 
αυτό μπορούσε να βγάλει τον αγώνα σε περίπτωση που 
το επιλέγαμε, με αρκετά μεν γλιστρήματα και χρόνους από 
1’20”100 έως 1’20”500, καθώς η μοτοσυκλέτα δεν ήταν 
ακόμα στο 100% από πλευράς στησίματος. Υπήρξαν και 
κάποια προβλήματα με τη στοκ τρόμπα του μπροστινού 
φρένου, η οποία αντικαταστάθηκε τελικά την επομένη με αυτή 
που μας έφερε εκτάκτως ο Άκης Γεωργόπουλος ξημερώματα 
Σαββάτου. Να πούμε επίσης ότι χάρη στον Άκη και το 
δυναμόμετρό του μπορέσαμε να ετοιμάσουμε τη μοτοσυκλέτα 
στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας 
πριν τον αγώνα. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα.

Χρονομετρημένα Σαββάτου
Το πρωινό ξύπνημα συνοδεύτηκε από τον ήχο της βροχής, 
έναν ήχο που δεν εξέπληξε κανέναν καθώς η πρόγνωση που 
πήραμε την Παρασκευή το βράδυ μιλούσε για καρέκλες 
σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Πάμε λοιπόν στην πίστα και 
ετοιμάζουμε τη μοτοσυκλέτα βρόχινη, αλλάζοντας όλο το 
setup των αναρτήσεων, τη γεωμετρία και τα λάστιχα και 
ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το πρωινό ελεύθερο βρόχινο. 
Φοράμε το αδιάβροχο που μας έκανε μια ζημιά στο χέρι 
καθώς ήταν πάρα πολύ στενό. Αυτό μας εκδικήθηκε όταν 
τελικά σκίστηκε στα πόδια από την επαφή της ξύστρας με 
την άσφαλτο, βάζοντας νερά στις μπότες. Πέρα από τα όποια 
εργονομικά προβλήματα, μείναμε απόλυτα ευχαριστημένοι 
καθώς ρυθμίσαμε τη μοτοσυκλέτα πολύ γρήγορα και μέσα 
σε πέντε με έξι γύρους, με πολύ αντίξοες συνθήκες στις 
οποίες δεν βλέπαμε καν στην ευθεία από το πολύ νερό, 
καταφέραμε να γυρίσουμε άνετα στο 1’26”, αισθανόμενοι ότι 
είχαμε μεγάλο περιθώριο να κατέβουμε σε χρόνο. Σε αυτό 
βοήθησε πολύ ο ηλεκτρολόγος-παύλα-κομπιουτερολόγος 
Κώστας Δάλλας, ο οποίος μύρισε τα νύχια του για να φτιάξει 
ένα βρόχινο χάρτη. Μπήκα μέσα και μου άρεσε, δεν λέω, 
αλλά μετά του την είπα γιατί δεν με είχε ενημερώσει για μια 
αλλαγή που έκανε στο γρανάζωμα, για την οποία θα έπρεπε 
να είμαι ενήμερος προτού μπω στην πίστα. Όλα πήγαν πολύ 
καλά, βγήκα ευχαριστημένος και ξεκινήσαμε να κάνουμε 
κάποιες αλλαγές ξανά, καθώς βλέπαμε τον καιρό να αλλάζει 
και να γυρνάει προς το στεγνό και πάλι. Εδώ πρέπει να πούμε 
ότι ο κανονισμός των δύο ελαστικών δεν εφαρμόστηκε μιας 
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και το διήμερο χαρακτηρίστηκε βρόχινο, καθώς η πίστα τη 
μια στιγμή βρεχόταν και την άλλη στέγνωνε, με αποτέλεσμα 
να κάνει πολύ δύσκολη την επιλογή των ελαστικών. Έτσι 
τα λάστιχα αφέθηκαν ελεύθερα, πράγμα που μας βοήθησε 
καθώς συνεχίσαμε να δοκιμάζουμε λάστιχα και κατά τη 
διάρκεια των χρονομετρημένων. Κάναμε πολλές δοκιμές 
και καταφέραμε εύκολα να γυρίζουμε στο 1’20”100, αλλά 
δεν καταφέραμε να πάρουμε από το λάστιχο ένα γύρο 
πολύ πιο γρήγορο, καθώς η μεγάλη εμπιστοσύνη στην 
οποία είχαμε μάθει τόσα χρόνια ότι υπήρχε στους πρώτους 
δύο γύρους ενός αγωνιστικού ελαστικού δεν φαίνεται να 
αποτελεί χαρακτηριστικό των Michelin. Να πούμε βέβαια ότι 
δεν είχαμε καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή να βρούμε την 
απολύτως σωστή πίεση για τις συγκεκριμένες συνθήκες με 
το συγκεκριμένο ελαστικό, καθώς κάθε φορά δοκιμάζαμε 
άλλο λάστιχο με άλλη πίεση και σε άλλες συνθήκες, καθώς 
ο καιρός ήταν ασταθής όλη μέρα. Το Σαββάτο δοκιμάσαμε 
και ένα καινούργιο λάστιχο που φρόντισε να μας φέρει ο 
Ντίνος Πετρής της Michelin αεροπορικώς από τη Γαλλία. 
Εδώ να σημειώσουμε ότι η βοήθεια της Michelin και του 
Ντίνου είναι κάτι περισσότερο από πολύτιμη για την ομάδα 
φέτος, αφού εκτός από την παροχή ελαστικών μας βοηθούν 
και οικονομικά, έχοντας συμμετοχή στα έξοδα κάθε αγώνα.
Το 1’20”100 που κάναμε δεν αντιπροσωπεύει τις δυνατότητές 
μας στο 100%, καθώς οι συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να 
κάνουμε κάτι καλύτερο. Η πίστα είχε κρατήσει νερά σε 
κάποια σημεία. Φοβηθήκαμε, είπαμε να μην πιέσουμε 
παραπάνω και μείναμε σε αυτό το χρόνο. Πήραμε την 
pole position και φύγαμε αρκετά ευχαριστημένοι. Βέβαια, 
περισσότερο ευχαριστημένους μας άφησε η Παρασκευή 
παρά το Σαββάτο. Πιστεύουμε ότι είχαμε φέρει σε ένα καλό 
επίπεδο τη μοτοσυκλέτα, σίγουρα όμως δεν επιτεύχθηκε 
ο χρόνος, καθώς πιστεύω ότι μπορούσαμε να γυρίσουμε 
αρκετά πιο γρήγορα. Η μοτοσυκλέτα έδειχνε αρκετά γρήγορη 
στις ευθείες, μια και αρκετές φορές συναντηθήκαμε με άλλα 
μηχανάκια και το επιβεβαιώσαμε. Περνούσαμε με ευκολία 
οποιοδήποτε άλλο Honda βρέθηκε στο δρόμο μας, ενώ 
το BMW του Σάκη Συνιώρη κάνα δυο φορές που βρέθηκε 
μπροστά μας ελάχιστα μας απομακρυνόταν στην ευθεία - 
και αυτό μετά τον τερματισμό. Το δε Yamaha του Κώστα 
Κοντομάρου είχε λίγο καλύτερη έξοδο από το δικό μας αλλά 
μπορούσαμε και μέναμε κοντά του.
Στο κλείσιμο της μέρας καθίσαμε και κάναμε service στη 
μοτοσυκλέτα, δηλαδή λάδια, φίλτρα, υγρά φρένων, τακάκια, 
νερά στο ψυγείο, καινούργια αλυσίδα και λάστιχα.

Η μέρα του αγώνα
Η Κυριακή ήταν μια διαφορετική ημέρα με όχι τόσο υψηλές 
θερμοκρασίες όσο η Παρασκευή. Είχε αρκετή ζέστη αλλά 
η θερμοκρασία της ασφάλτου μέχρι την ώρα του αγώνα 
δεν ήταν αντίστοιχη της Παρασκευής. Στο warm up με το 
καινούργιο λάστιχο, δοκιμάσαμε μια καινούργια πίεση την 
οποία είχαμε δοκιμάσει και στην Τρίπολη, η οποία δεν 
απέδωσε αυτό που θα θέλαμε. Παρόλα αυτά οι χρόνοι μας 
ήταν αρκετά γρήγοροι, στο 1’20”200 με 1’20”600, αλλά 
με πολλά γλιστρήματα και πολύ έντονο σπινάρισμα στην 
έξοδο των 10 και 16. Ξέραμε ότι ήταν καθαρά από θέμα 
πίεσης, ότι ήταν δικό μας το λάθος, αλλά αποφασίσαμε 
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να αλλάξουμε την πίεση και να την δοκιμάσουμε επίτηδες 
μιας και δεν είχαμε το χρόνο να πάμε να οδηγήσουμε τη 
μοτοσυκλέτα σε έξτρα δοκιμές πριν τον αγώνα και να 
κάνουμε τέτοια πειράματα. Τελείωσε το warm up και έφτασε 
η ώρα του αγώνα χωρίς κανένα άγχος. Στηθήκαμε στην 
εκκίνηση, έφυγα πολύ καλά. Η μοτοσυκλέτα δείχνει για 
ακόμα μια φορά ότι ξεκινά πολύ καλά παρότι την ξεκινάω 
με λίγες στροφές. Μόλις βάλεις δευτέρα είναι γρήγορη και 
δεν μπορούν να σε περάσουν οι υπόλοιποι. Πρώτος έστριψε 
φυσικά ο Κοντομάρος, ο οποίος το έχει ο άνθρωπος, είναι ο 
Pedrosa της Ελλάδος στις εκκινήσεις. Πίσω του έστριψα εγώ, 
που από την πρώτη στροφή κατάλαβα ότι αντιμετωπίζαμε 
ένα μικρό πρόβλημα, καθώς με το που ξεκινούσα να παίρνω 
το γκάζι η μοτοσυκλέτα γλιστρούσε. Βλέπω τον Κοντομάρο 
να απομακρύνεται και στην 10 μου επιτίθεται στην έξοδο ο 
Σάκης Συνιώρης, που με περνάει με μεγάλη ευκολία. Εκεί 
κατάλαβα ότι το πρόβλημα με το πίσω λάστιχο δεν είναι τόσο 
μικρό όσο φαινόταν στην αρχή. Παρόλα αυτά, οι πρώτοι 
μου γύροι βρίσκονται στο 1’20”500 με 1’20”800, δηλαδή 
δείχνουν ότι δεν γυρίζω άσχημα. Το εντυπωσιακό βέβαια 
είναι ότι οι υπόλοιποι συναθλητές, δηλαδή ο Συνιώρης και 
ο Κοντομάρος, γυρίζουν εξαιρετικά γρήγορα. Ο Σάκης περνά 
τον Κοντομάρο και κάνει και 1’19”800, ενώ ο Κοντομάρος 
γυρίζει στο 1’20” χαμηλό. Την ίδια στιγμή εγώ ξεκινάω να 
κάνω 1’21” από τον τέταρτο κιόλας γύρο. Μετά από πέντε 
γύρους, χωρίς να έχει μεγαλώσει πολύ η διαφορά που ήταν 
στα δύο δευτερόλεπτα, αποφάσισα ότι πρέπει να συνεχίσω 
τον αγώνα μου με μικρότερη πίεση στη μοτοσυκλέτα μιας 
και είδα ότι δεν έχω τίποτα να κερδίσω, αφού ήταν πολύ 
δύσκολο να τους φτάσω - πόσο μάλλον να τους περάσω. 
Και να τους έφτανα δηλαδή, δεν θα μπορούσα με τίποτα 
να τους περάσω. Έτσι, έκανα έναν αγώνα τακτικής για 
να πάρω τους βαθμούς της 3ης θέσης. Σαν ομάδα, δεν 
νομίζουμε ότι είχε πρόβλημα το συγκεκριμένο πίσω λάστιχο, 
μιας και την Παρασκευή αισθανθήκαμε ότι η μοτοσυκλέτα 
είχε αρκετό κράτημα και δεν μας δημιούργησε τέτοιου 
είδους πρόβλημα. Τελικά, αφού τερματίσαμε τον αγώνα, 
ανακαλύψαμε ότι ένας συνδυασμός παραμέτρων μας έφερε 
στο σημείο να τρέξουμε τον αγώνα με ελάχιστη πίεση, 
πολύ λιγότερη από την κανονική. Ενώ λοιπόν μετράγαμε 
τα ελαστικά με τις κουβέρτες αναμμένες για μια ώρα, πριν 
τον αγώνα τα μετρήσαμε αρκετά αργότερα, μιάμιση, σχεδόν 
δύο ώρες μετά. Επιπλέον, είχαμε αυξήσει τη θερμοκρασία 
προθέρμανσης των ελαστικών στις κουβέρτες, γεγονός που 
και αυτό επηρεάζει την πίεση. Παρόλα αυτά, αν σκεφτούμε 
ότι το λάστιχο δεν ήταν στη σωστή πίεση αλλά αρκετά 
ξεφούσκωτο, το να γυρνάμε 1’21” όλο τον αγώνα και στους 
πέντε με οκτώ τελευταίους γύρους οι συναθλητές μας να 
κάνουν παρόμοιο γυρολόγιο με εμάς, νομίζω ότι έδειξε ότι 
είχαμε κάνει σωστή δουλειά σε όλο το υπόλοιπο στήσιμο 
της μοτοσυκλέτας αλλά και στην φυσική μου κατάσταση 
και στην ταχύτητα που είχε η μοτοσυκλέτα. Όχι βέβαια στην 
πίεση του πίσω ελαστικού. Πρόκειται για ένα μεμονωμένο 
περιστατικό. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα ελαστικά της 
Michelin. Ο φταίχτης της όλης ιστορίας ήταν η ομάδα και 
μόνο η ομάδα, κανένας άλλος.
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Απολογισμός
Ο αγώνας τελείωσε με ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν το 
περιμέναμε. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κυνηγήσουμε 
τη νίκη αλλά έτσι είναι οι αγώνες. Όταν οι υπόλοιποι 
συναθλητές σου έχουν κάνει περισσότερες δοκιμές από 
εσένα με τις αγωνιστικές τους μοτοσυκλέτες και εσύ έχεις στη 
διάθεσή σου μόνο τρεις μέρες, εκ των οποίων τη μια έβρεχε, 
είναι πολύ δύσκολο να προετοιμάσεις την κατάσταση και 
να βρεις όλες τις παραμέτρους και στα ελαστικά, καθώς 
ας μην ξεχνάμε πως τόσα χρόνια τρέχαμε με διαφορετική 
εταιρεία. Διαφορετική είναι και η μοτοσυκλέτα, που δεν έχει 
καμία σχέση με την προηγούμενη. Αν το Σαββάτο είχαμε 
τις ίδιες συνθήκες με την Παρασκευή και μπορούσαμε 
να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα παραπάνω, ίσως το 
αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό.
Άρχισε το μάζεμα, η ομάδα ξεκίνησε να φορτώνει το φορτηγό 
και εγώ ήμουν πανευτυχής που βγήκα τρίτος και με άφησαν 
στην ησυχία μου. Δεν μου έκαναν τις ενστάσεις που έλεγαν ότι 
θα μου κάνουν, πως η μοτοσυκλέτα μας φορούσε μοχλικό 
και διάφορα άλλα παράνομα ανταλλακτικά. Επίσης, σε αυτή 
την πίστα δεν βρήκαμε σαργούς για να περάσουμε - και 
όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι 
με την τρίτη θέση, γιατί σίγουρα δεν μπορούσαμε να φέρουμε 
καλύτερο αποτέλεσμα από εκείνο. Ήμασταν και χαρούμενοι 
γιατί θα ήταν μια από τις σπάνιες φορές στη ζωή μας όπου 
μετά από έναν αγώνα θα μας έβριζε λιγότερος κόσμος. 
Ευχαριστήσαμε τους φίλους και όλους όσους βοήθησαν 
την προσπάθειά μας. Κοντά μας βρέθηκε ο Βαγγέλης 
Λουκόπουλος της Honda που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ 
με την παρουσία του και όχι μόνο. Η αναβάθμιση που είχε η 
μοτοσυκλέτα από την Τρίπολη στις Σέρρες οφείλεται καθαρά 
σε αυτόν, ο οποίος κατάφερε να βγάλει κάποια ανταλλακτικά 
για να δυναμώσουμε τη μοτοσυκλέτα και να σταθούμε με 
αξιοπρέπεια δίπλα στον πολύ δυνατό ανταγωνισμό. Μαζί 
μας βρέθηκε και ο Γιάννης Αθανασόπουλος, που στηρίζει 
όλη μας την προσπάθεια με την Honda Hypermotos. Στον 
Ντίνο Πετρή της Michelin αναφερθήκαμε και νωρίτερα, ο 
άνθρωπος έχει κάνει πραγματικά τα πάντα για την ομάδα. 
Βέβαια, δεν μπορούμε να αφήσουμε απ’ έξω το περιοδικό 
μας, το ebike.gr, το οποίο εκπροσωπήθηκε στον αγώνα 
από τον Κώστα Δάλλα. Παρά την όποια στεναχώρια μας 
προκάλεσε η τρίτη θέση, όλοι ήμασταν πολύ χαρούμενοι 
γιατί κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε τη 
δεδομένη στιγμή με τα υλικά και τα δεδομένα που είχαμε 
στη διάθεσή μας. Σημειώστε ότι είχαμε μόνο δέκα μέρες στη 
διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία της 
μοτοσυκλέτας, να λύσουμε το μοτέρ και από νορμάλ να το 
φτάσουμε εκεί που το φτάσαμε με τα ανταλλακτικά του HRC.
Όλα αυτά τα γράφουμε αφού έχει τελειώσει και ο αγώνας της 
Κρήτης, οπότε είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι τα λάθη των 
Σερρών δεν επαναλήφθηκαν εκεί. Το πάθημα έγινε μάθημα 
και επιστρέψαμε στη δράση πιο μυαλωμένοι. Λεπτομέρειες 
για την Κρήτη όμως στο επόμενο τεύχος. Χι χι χι...
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Σε 14 χρόνια ο Rossi δεν είχε 
απουσιάσει ποτέ από αγώνα. Όλα 
άλλαξαν το πρωί του Σαββάτου 
στο ιταλικό GP και τώρα, απόντος 
του εννιά φορές πρωταθλητή, όλα 
μοιάζουν διαφορετικά. Ειδικά για τους 
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>> Ελάτε να με κερδίσετε!
Επικοινωνιακώς δε χάνει την ευκαιρία να δείξει την υπο-
στήριξή του στον ομόσταυλο, ανεβαίνοντας στο βάθρο με 
μπλουζάκι Rossi και με κάμποσες μελιστάλακτες δηλώσεις. 
Επί της ουσίας όμως ο Jorge Lorenzo ξέρει πως σε μια στιγ-
μή μεταλλάχθηκε στο απόλυτο φαβορί της φετινής σεζόν.
Λίγες ώρες μετά το ατύχημα του Rossi, ο επικεφαλής της 
ομάδας του Lorenzo δήλωνε πως ο Ισπανός θα κάνει “έξυ-
πνους αγώνες”. Το απέδειξε αμέσως μετά στο Mugello, 
αφήνοντας τον Pedrosa να καλπάσει προς τη νίκη, ενώ ο 
ίδιος αρκέστηκε σε μια εύκολη δεύτερη θέση χωρίς ρίσκα.
Δυο εβδομάδες μετά, βέβαια, στο Silverstone ο Jorge μπή-
κε στα παπούτσια του Dani και κατακερμάτισε τον ανταγω-
νισμό που ούτε καν μπορούσε να τον δει. Εκτυφλωτικός ο 
Lorenzo, έχει τρεις νίκες και δύο δεύτερες θέσεις σε πέντε 
αγώνες, αποδεικνύοντας πως ουσιαστικά φέτος παίζει με 
μόνο αντίπαλο τον εαυτό του. Ποιος θα τολμούσε να στοι-
χηματίσει εναντίον του;
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>>  Έσπασε το ρόδι
Σεμνός και λιγομίλητος, ο Ben Spies κάνει ό,τι μπορεί για να 
μη φορτωθεί την πίεση που όλοι φροντίζουν να του σερβί-
ρουν σε γιγάντιες ποσότητες. Ο Wayne Rainey τον αγχώνει 
λέγοντας συνεχώς πως “φέτος πρέπει να πάρει τουλάχιστον 
μια νίκη”, o Kevin Schwantz επιμένει πως “η Yamaha πρέ-
πει να του δώσει την Μ1 του Rossi όσο ο αυτός λείπει”, ενώ 
ο Lorenzo έλεγε στο Silverstone πως ο Spies “σύντομα θα 
γίνει τακτικός θαμώνας του βάθρου”.
Ο Τεξανός, βέβαια, τον Ιούνιο έτρεξε με έναν ραγισμένο 
αστράγαλο –απόκτημα από τις δοκιμές του Le Mans– αλλά 
κι αυτό ακόμη λίγοι το γνώριζαν. Το γεγονός φυσικά δεν 
τον εμπόδισε από την έβδομη θέση του Mugello, μπροστά 
από εργοστασιακούς αναβάτες, ενώ το γεγονός έγινε γνω-
στό στην Αγγλία όταν ανέβηκε στο πρώτο του βάθρο στα 
MotoGP.
Στο Silverstone ο Spies δε φαινόταν πρόθυμος να ρισκάρει 
για να περάσει τον Nicky Hayden και όλα έδειχναν πως ο 
συμπατριώτης του θα έσπαγε την κατάρα της τέταρτης θέ-
σης, αλλά προφανώς κανένας δε θα έλεγε όχι στο δώρο 
που μόνος του έκανε ο Hayden χάνοντας τα φρένα υπό πίε-
ση στον τελευταίο γύρο του βρετανικού GP.
Όταν μετά τον αγώνα μαθεύτηκε πως η ακτινογραφία έδειξε 
ότι το ράγισμα στον αστράγαλό του επιμένει ακόμη, πολλοί 
έμειναν με το στόμα ανοικτό…
Όπως και έχει, το ρόδι έσπασε επιτέλους για τον Ben Spies 
και πολύ χαιρόμαστε γι’ αυτό!
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>>  Προσωρινό αφεντικό  
στον εμφύλιο

Η μάχη μαίνεται στο εσωτερικό του HRC, καθώς όσο περ-
νά ο καιρός τόσο περισσότερο αυξάνουν οι πιθανότητες να 
είναι έγκυρη η φημολογία περί έλευσης του Casey Stoner 
το 2011. Κάπως έτσι οι κ.κ. Andrea Dovizioso και Dani 
Pedrosa μάχονται για την πρωτοκαθεδρία στην ομάδα φέ-
τος και τη διατήρηση της θέσης τους του χρόνου ενόψει του 
Αυστραλού.
Στο Mugello ο Pedrosa συνέτριψε τον ανταγωνισμό, μεταξύ 
αυτών και των Ιταλό ομόσταυλό του, ο οποίος όμως έσωσε 
τα προσχήματα καπαρώνοντας την τρίτη θέση στο βάθρο 
δείχνοντας πως φέτος είναι πιο σταθερός από ποτέ.
Στο δε Silverstone ο Dovi βρήκε την ευκαιρία να πάρει το 
αίμα του πίσω, παρότι ο Pedrosa έδειχνε στα χρονομετρη-
μένα πως γυρνά άνετα πολύ πιο γρήγορα από αυτόν. Στον 
αγώνα ο Dovi έμεινε κολλημένος στο γκρουπ των πρωτο-
πόρων –ή, πιο σωστά, στο γκρουπ του βάθρου μακριά από 
τον ακαταμάχητο Lorenzo – καθαρίζοντας στη μάχη με τους 
Spies και Hayden.
Πλέον δείχνει ο προσωρινός νικητής του εμφυλίου της 
Honda τον Ιούνιο, έχοντας καταφέρει να ανέβει δεύτερος 
στην κατάταξη αναβατών, πάνω από τον Pedrosa.
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>>   Μια του ύψους,  
μια του βάθους

Νομίζω πως ελάχιστοι πλέον αμφιβάλλουν πως ο Dani 
Pedrosa έχει κάποια σοβαρά θέματα με τη διαχείριση της 
πίεσης. Ο νεαρός Ισπανός είναι πάρα πολύ γρήγορος, αλλά 
έχει απόλυτη ανάγκη και την τύχη για να επιβληθεί των αντι-
πάλων του. Στο Mugello την είχε στο πλάι του, καθώς έκανε 
την απόλυτη εκκίνηση, έφυγε μπροστά και οδήγησε λες και 
έτρεχε για τη ζωή του, αφήνοντας όλους τους υπόλοιπους 
χιλιόμετρα πίσω. Πήρε έτσι την πρώτη από τις δύο νίκες που 
με μαθηματική νομοτέλεια κάνει κάθε χρόνο.
Πηγαίνοντας στην Αγγλία ο Ισπανός έδωσε σκληρή μάχη 
στο qualifying με τον Lorenzo, όμως στα τελευταία δευτε-
ρόλεπτα της διαδικασίας έψαξε το 101% των δυνατοτήτων 
του για να κλέψει την pole από τον συμπατριώτη του με 
αποτέλεσμα μια βαρβάτη πτώση. Δίχως να αποκομίσει σο-
βαρό τραυματισμό (μελανιασμένα γόνατα σύμφωνα με τον 
ίδιο), στο πρωινό warm up του αγώνα μάζεψε άλλη μια 
τούμπα και το αποτέλεσμα συνοψίζεται τέλεια στη δηλη-
τηριώδη ατάκα του Casey Stoner: “Έπεσε δύο φορές στις 
δοκιμές, άρα ο αγώνας τέλειωσε γι’ αυτόν…”
Δυστυχώς ο Dani απέδειξε του λόγου το αληθές. Ξεκίνησε 
δυνατά, μα πριν ο αγώνας συμπληρώσει το ένα τρίτο της δι-
άρκειάς του έβαλε κανονικότατα την όπισθεν για να τερμα-
τίσει όγδοος, πίσω και από τον Marco Simoncelli. Οι μετέ-
πειτα δικαιολογίες του ήταν τεχνικής φύσης: “Δεν πονούσα 
καθόλου, αλλά είχα προβλήματα πρόσφυσης και μπροστά 
και πίσω, δεν ξέρω που οφείλονταν… είμαι απογοητευμέ-
νος.” Όλη η πίεση είναι πλέον στους ώμους του.
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>>  Εγώ πότε θ’ ανέβω βάθρο;
Προσωπικά τρέφω μεγάλη συμπάθεια για τον Nicky 
Hayden, γιατί είναι και ταλαντούχος και δουλευταράς και 
εξαιρετικός χαρακτήρας, όσο και πολύ παρεξηγημένος μετά 
το πρωτάθλημα του 2006. Φέτος κατάφερε να βρει μιαν 
άκρη με το Desmosedici και δείχνει απίστευτη σταθερότητα, 
χάρη στην οποία φιγουράρει πέμπτος στην κατάταξη, δύο 
θέσεις και 17 βαθμούς πάνω από τον Casey Stoner.
Προσέξτε υπόδειγμα σταθερότητας: Εκτός του Mugello 
–όπου έπεσε, πάλι από υψηλή θέση– στους υπόλοιπους 
τέσσερις αγώνες της χρονιάς έχει τερματίσει τέταρτος!
Στο Silverstone, για μια ακόμη φορά, έδειχνε να έχει το βά-
θρο στην τσέπη του και για κάμποση ώρα πιστέψαμε πως 
θα έδινε μια γερή μάχη με τον Dovizioso για το δεύτερο 
σκαλί. Ατυχώς γι’ αυτόν, ο Dovi καθάρισε τη μεταξύ τους 
μάχη και στο τέλος ο Αμερικανός δέχτηκε την ασφυκτική 
πίεση του συμπατριώτη του Ben Spies, υπό το βάρος της 
οποίας έκανε το λάθος και χάρισε άλλο ένα βάθρο. Στον 
υπόλοιπο γύρο ως τον τερματισμό σκύλιασε να ξαναπάρει 
πίσω την τρίτη θέση, αλλά και ο Spies δεν είναι κανένας 
άσχετος να την πατήσει έτσι εύκολα.
Είναι σίγουρο πως ο Hayden δε θα αργήσει να ανοίξει κι 
αυτός μια σαμπάνια, αλλά στο μεταξύ μας δείχνει πως εί-
ναι τόση πολλή η πείνα του για βάθρο που τον οδηγεί στο 
λάθος.
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>>  Μεταφυσική και  
άλλες εξηγήσεις

Φέτος έχριζε τον εαυτό του διεκδικητή του τίτλου, ξεπέρασε 
τα μυστηριώδη περσινά προβλήματα υγείας και καβάλησε 
την ολοκαίνουργια Ducati του για να αποδείξει πως δικαί-
ως ανήκει στο Πάνθεον των τεσσάρων. Τον τελευταίο μήνα, 
μάλιστα, αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της επικαιρότητας, 
όχι για τις επιδόσεις του όμως, μα για το μέλλον του που 
προδιαγράφεται ως πρώτο βιολί στη Honda.
Αγωνιστικά το 2010 για τον Casey Stoner έχει πολυσχιδείς 
τεχνικές ατέλειες. Έπεσε σε δύο αγώνες συνεπεία ενός προ-
βληματικού μπροστινού που ουδείς στην ομάδα μηχανικών 
του κατάφερε ποτέ να κατανοήσει τι ακριβώς έχει. Στους δύο 
πρώτους αγώνες του Ιουνίου ο Stoner συνέχισε να γκρινιά-
ζει για την απουσία πρόσφυσης από το πιρούνι του, γεγονός 
που τον περιόρισε σε μια τέταρτη θέση στο Mugello.
Στο Silverstone όμως εμφανίστηκε νέο πρόβλημα: Ο συ-
μπλέκτης του τον πρόδωσε (“δάγκωνε απότομα, δεν ξέρω 
τι έγινε, ρωτήστε τους μηχανικούς μου”) στην εκκίνηση, με 
αποτέλεσμα να στρίψει τελευταίος στην πρώτη στροφή. Από 
κει και μετά ρίσκαρε, έκανε έναν απίθανο αγώνα φτάνοντας 
ως την πέμπτη θέση, όπου και τερμάτισε.
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>>  Ο αρχηγός των ιδιωτών  
είναι όμορφος

Ο Randy de Puniet κάνει αναμφίβολα την καλύτερη χρονιά 
του στα GP. Αν και έχει ένα από τα φτωχότερα RCV, παρά 
το βεβαρημένο του παρελθόν σε τούμπες, ο Γάλλος φέτος 
δείχνει πως έχει τα φόντα να εγκατασταθεί για τα καλά στην 
εξάδα. Σε πέντε αγώνες έχει τερματίσει παντού, μετρά τρεις 
έκτες, μια έβδομη και μια ένατη θέση, ενώ σε Mugello και 
Silverstone οι δύο έκτες του θέσεις θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν μέχρι και… αποτυχίες!
Ειδικά στην Αγγλία, ο ‘Playboy’ Randy πέρασε πάνω από 
μισό αγώνα στο γκρουπ του βάθρου, μαχόμενος με τους 
Dovizioso, Hayden, κέρασε άφθονη πίεση και μερικά ωραία 
προσπεράσματα στο εργοστασιακό Honda με τον αριθμό 4, 
πριν αρχίσει να υποχωρεί –μάλλον συνεπεία υπερβολικής 
φθοράς στα λάστιχά του για να μπορεί να κρατιέται δίπλα 
στο σαφώς ισχυρότερο Repsol του Dovi. Εν τέλει υπέκυψε 
στους προαναφερθέντες και στο τέλος έχασε άλλη μια θέση 
από τον επελαύνοντα Stoner.
Όπως και να έχει πάντως, ο de Puniet έχει κάνει τους συ-
μπατριώτες του εξαιρετικά υπερήφανους, στρογγυλοκάθε-
ται δικαίως στην πρώτη θέση ιδιώτη στην κατάταξη, για την 
οποία φαίνεται πως θα δώσει μάχη μέχρις εσχάτων με τον 
Ben Spies. Τα υπέροχα κουνελάκια που του προσφέρουν 
σκιά στη σχάρα εκκίνησης, αν μη τι άλλο, τα έχει κερδίσει 
με το σπαθί του!
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>>  Αργά, πλην όμως  
σταθερά, ανεβαίνουμε

Ο Marco Melandri (#33) σιγά-σγά αρχίζει να βρίσκει τον 
δρόμο του. Υποτίθεται –κατά Honda– πως τα δύο RCV της 
San Carlo Gresini είναι ό,τι πιο κοντινό κυκλοφορεί στα 
εργοστασιακά, αλλά μέχρι τώρα ο Randy de Puniet (#14) 
φροντίζει να τους ξεμπροστιάζει. Σταδιακά η ομάδα των δύο 
Marco αρχίζει να ανεβαίνει και οι αναβάτες της χέρι-χέρι 
έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στη δεκάδα.
Ειδικά ο Melandri, κατάφερε το καλύτερο αποτέλεσμα της 
ομάδας στον αγώνα της πατρίδας του στο Mugello, φτάνο-
ντας στην πέμπτη θέση. Για το κάτι παραπάνω δε μπόρεσε 
να παλέψει, αποδεικνύοντας  ίσως πως η απόσταση από τις 
εργοστασιακές μοτοσυκλέτες πάντα θα υπάρχει. Μόνο που 
στην Αγγλία φρόντισε μόνος του να μας εκπλήξει αρνητικά, 
κάνοντας ένα λάθος που οδήγησε σε πτώση πριν καν συ-
μπληρωθεί ο πρώτος γύρος του αγώνα. Αν μη τι άλλο, η 
καλή επίδοση του (rookie) Simoncelli έδειξε πως και ο ίδιος 
θα είχε μια καλή ευκαιρία για άλλο ένα δυνατό αποτέλεσμα 
στην, άγνωστη σε όλους, νέα πίστα.
Περιμένουμε ακόμη περισσότερα από τον Marco Melandri. 
Με την ομάδα που κάποτε (2005) τερμάτιζε δεύτερος στην 
κατάταξη, αν μη τι άλλο ένα βάθρο οφείλει να το πάρει. Για 
την επιστροφή του ρε γ@μώτο!
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>> Το θέμα της χρονιάς
Προσέξτε το δεξί πόδι του Rossi στη φωτογραφία. Η εικό-
να είναι τόσο ανατριχιαστικά περιγραφική που δε χρειάζεται 
καν ιατρική διάγνωση. Ο Γιατρός έσπασε και τα δύο κόκ-
καλα της κνήμης του στις ελεύθερες δοκιμές το πρωί του 
Σαββάτου στο Mugello.
Η αρχική πρόβλεψη μιλά για επιστροφή το νωρίτερο στο 
Brno (15/8), ο ίδιος λέει πως, αν όχι τότε, ίσως στο Misano 
στις αρχές Σεπτέμβρη να είναι πίσω. Ξεκαθαρίζει όμως πως 
δεν πρόκειται να πιεστεί καθώς η σεζόν φέτος έχει χαθεί 
βαθμολογικά. Τουλάχιστον έξι χαμένοι αγώνες είναι πάρα 
πολλοί, ειδικά με τη φόρμα που επιδεικνύει ο βασικός του 
αντίπαλος, Jorge Lorenzo. Αν χρειαστεί κι άλλο χρόνο μέχρι 
να νιώσει 100%, θα τον πάρει.
Είναι μια πρωτόγνωρη ιστορία για τον ίδιο. Μιλάμε για την 
πρώτη φορά που υφίσταται τόσο σοβαρό τραυματισμό που 
αναγκάζεται να χάσει αγώνα.
Περαστικά του λοιπόν και καλή επάνοδο. Ο ίδιος το λέει 
πως θέλει να πάρει οπωσδήποτε κάποια νίκη πριν κλείσει 
η σεζόν, διότι διψά για νέους τίτλους και ο στόχος πλέον 
είναι το 2011. Οπότε επιβάλλεται ένα ψυχολογικό κερασάκι 
απέναντι σε όσους υπονοούν ότι ο Valentino Rossi μας τε-
λείωσε οριστικά.
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>> Περαστικά Hiro!
Στην εκκίνηση του Silverstone βρέθηκαν  μόνο 15 αναβά-
τες, καθώς από τους 17 αφαιρούμε τον Valentino Rossi 
αλλά και το πιο πρόσφατο θύμα που ακούει στο όνομα 
Hiroshi Aoyama. Ο Ιάπωνας rookie έπεσε άσχημα στο έκτο 
λεπτό του εικοσάλεπτου πρωινού warm up πριν τον κυρια-
κάτικο αγώνα, ραγίζοντας το Τ12 σπόνδυλό του. Μετά τις 
απαραίτητες  εξετάσεις στο νοσοκομείο, η ομάδα του ανα-
κοίνωσε πως  ο τελευταίος δίχρονος πρωταθλητής των 250 
θα αντικατασταθεί από τον αναβάτη εξέλιξης της Honda, 
Kousuke Akiyoshi, σε Assen και Catalunya, ενώ η απουσία 
του Aoyama αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη –οπότε 
και θα πρέπει να βρεθεί νέος αναβάτης στη θέση του, κα-
θώς η ομάδα έχει μόνο μια μοτοσυκλέτα και οι χορηγοί δε 
γίνεται να μείνουν εντελώς αφανείς.
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MOTO2

>>  Και ο Δράμαλης  
ακόμα σφάζει…

Το απίστευτο θέαμα της Moto2 το αποκάλεσα σε προη-
γούμενο τεύχος “Η σφαγή του Δράμαλη”, μα κατά πώς το 
πάνε το πράγμα αυτή η σφαγή δεν πρόκειται να τελειώσει 
πριν το πρωτάθλημα ρίξει αυλαία. Εδώ πλέον δεν υπάρ-
χουν φαβορί, μόνο 40 ισάξιες μοτοσυκλέτες με απίστευτα 
πεινασμένους αναβάτες και αμέτρητες προσπεράσεις από 
κάθε πιθανή και απίθανη γραμμή.
Στο Mugello ήταν ο Andrea Iannone που τα έδωσε όλα 
για τη νίκη μέσα στην πατρίδα του, αλλά στο Silverstone ο 
τοπικός ήρωας Scott Redding δεν κατάφερε κάτι ανάλογο 
μένοντας τέταρτος. Αντιθέτως, για μια ακόμη φορά οι πρω-
ταγωνιστές ήταν διαφορετικοί, με ένα μάτσο τρελούς πιτσι-
ρικάδες να παλεύουν για το βάθρο. Νικητής στην Αγγλία 
αναδείχθηκε ένας Γάλλος, ο Jules Cluzel (#16), για την πρώ-
τη νίκη στην καριέρα του σε Παγκόσμιο! Για να την πάρει, 
έπρεπε να περάσει πάνω από τον Ελβετό Thomas Luthi (στο 
βάθος τρίτος στη φωτό), ο οποίος έδειχνε πως θα κερδί-
σει πριν χάσει τα φρένα λίγες στροφές πριν τον τερματισμό. 
Πίσω τους καραδοκούσε ο Ισπανός Julian Simon (#60), ενώ 
λίγους γύρους πριν οι μαχαιροβγάλτες του βάθρου είχαν 
μείνει τρεις μετά από πτώση του Claudio Corti.
Κακός αγώνας για το φαβορί Toni Elias που πήρε εκκίνηση 
από τη 18η θέση και τερμάτισε μόλις 10ος. Σταθερή απο-
γοήτευση ο Alex de Angelis που μέτρησε άλλη μια πτώση, 
αποδεικνύοντας πως η πείρα δεν είναι πανάκεια σε μια κατη-
γορία που εξαιρετικά εύστοχα κάποιος φίλος μου περιγρά-
φει ως “μάχη με μαχαίρια μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο”.
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>> Με λένε Marc
Είναι σχεδόν βέβαιο πως το φετινό πρωτάθλημα των 125 
είναι καθαρά ισπανική υπόθεση, αλλά μέχρι τώρα φαινό-
ταν πως θα είναι μια μονομαχία μεταξύ των έμπειρων Pol 
Espargaro και Nicolas Terol. Στο Mugello εμφανίστηκε ένας 
νέος διεκδικητής του θρόνου που ακούει το όνομα Marc 
Marquez, γνωστός από την πρότερη συμμετοχή του στα 
125 με την KTM.
Ο πιτσιρικάς πήρε στο Mugello την πρώτη του νίκη μετά 
από τρία χρόνια στα 125, μετά από εντυπωσιακή μάχη με 
τους Espargaro και Terol.
Προφανώς αυτή η παρθενική νίκη του άνοιξε την όρεξη, 
έτσι στην Αγγλία επανήλθε με την pole position και από την 
αρχή του αγώνα έδειξε πως θα παλέψει για τη νίκη ξανά. 
Όπερ και εγένετο, μετά από άλλη μια σφικτή μονομαχία με 
τον Espargaro που κρίθηκε λίγες στροφές πριν τον τερματι-
σμό, μετά από λάθος στα φρένα από τον μικρό αδελφό του 
Aleix Espargaro (της Pramac Ducati MotoGP).
Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Bradley Smith, μια ακτί-
να χαράς για τους Βρετανούς που είδαν επιτέλους έναν συ-
μπατριώτη τους να σπάει το ισπανικό λόμπι στον αγώνα της 
πατρίδας του.
Στη βαθμολογία η τρελή μάχη των Espargaro (#44) και Terol 
συνεχίζει στον πόντο, ενώ πλέον σε ακτίνα βολής προστέ-
θηκε και ο Marquez (#93) μετά τις δύο απανωτές του νίκες.
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 1 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team  41'34.083
 2 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team +6.743
 3 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 +7.097
 4 Nicky HAYDEN USA Ducati Team +7.314
 5 Casey STONER AUS Ducati Team +7.494
 6 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP +9.055
 7 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini +14.425
 8 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team +15.313
 9 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 +27.954
 10 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team +42.394
 11 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar +43.365
 12 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP +43.408
 13 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team +43.580
 Δεν τερμάτισε Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP 7 γύροι
 Δε συμπλήρωσε γύρο Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini

 (Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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 1 Yamaha 25 25 25 20 25              120
 2 Honda 16 20 16 25 20              97
 3 Ducati 13 13 13 13 13              65
 4 Suzuki 7 6 - 6 4              23
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Κατασκευαστές

 1 J. Lorenzo 20 25 25 20 25              115
 2 A.Dovizioso 16 10 16 16 20              78
 3 D. Pedrosa 9 20 11 25 8              73
 4 V. Rossi 25 16 20 - -              61
 5 N. Hayden 13 13 13 - 13              52
 6 R. de Puniet 10 7 9 10 10              46
 7 B. Spies 11 - - 9 16              36
 8 C. Stoner - 11 - 13 11              35
 9 M. Melandri 3 8 10 11 -              32
 10 M. Simoncelli 5 5 6 7 9              32
 11 C. Edwards 8 4 4 3 7              26
 12 H. Barbera 4 3 8 4 5              24
 13 A. Espargaro - 1 7 8 6              22
 14 H. Aoyama 6 2 5 5 -              18
 15 M. Kallio - 9 3 - 3              15
 16 L. Capirossi 7 - - 6 -              13
 17 A. Bautista - 6 - 2 4              12
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Αναβάτες

 1 Fiat Yamaha  45 41 45 20 25              176
 2 Repsol Honda 25 30 27 41 28              151
 3 Ducati Marlboro 13 24 13 13 24              87
 4 San Carlo Honda Gresini 8 13 16 18 9              64
 5 Monster Yamaha Tech3 19 4 4 12 23              62
 6 LCR Honda 10 7 9 10 10              46
 7 Pramac Racing Team - 10 10 8 9              37
 8 Rizla Suzuki 7 6 - 8 4              25
 9 Paginas Amarillas Aspar 4 3 8 4 5              24
 10 Interwetten Honda 6 2 5 5 -              18
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 1 Jules CLUZEL FRA Forward Racing (SUTER) 39'19.472
 2 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 (MORIWAKI) + 0.057
 3 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team (SUTER) +0.322
 4 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team (SUTER) +0.520
 5 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo (FTR) +5.271
 6 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP (SUTER) +5.377
 7 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team (SUTER) +5.484
 8 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 (MORIWAKI) +5.709
 9 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP (SUTER) +10.240
 10 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 (MORIWAKI) +10.411

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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 1 T. Elias 13 25 25 11 6              80
 2 S. Tomizawa 25 20 - 10 10              65
 3 T. Luthi 9 16 - 13 20              58
 4 J. Simon - 8 20 7 16              51
 5 S. Corsi 8 11 16 16 -              51
 6 S. Gadea 6 10 10 20 1              47
 7 J. Cluzel 16 5 - - 25              46
 8 A. Iannone - - 13 25 4              42
 9 A. Debon 20 - - 6 11              37
 10 G. Talmacsi 7 7 11 9 -              34
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 1 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport 38'12.837
 2 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing +2.576
 3 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team +13.446
 4 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team +17.117
 5 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany +35.641
 6 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo +39.184
 7 Randy KRUMMENACHE SWI Stipa-Molenaar Racing GP +39.258
 8 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team +39.949
 9 Esteve RABAT SPA Blusens-STX +40.510
 10 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol +50.287

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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 1 P. Espargaro 13 25 25 16 20              99
 2 N. Terol 25 20 20 20 13              98
 3 M. Marquez 16 - 16 25 25              82
 4 B. Smith 8 13 11 13 16              61
 5 E. Rabat 9 16 9 9 7              50
 6 E. Vazquez 20 - 13 11 5              49
 7 T. Koyama 7 11 8 8 11              45
 8 R. Krummenacher 10 8 2 10 9              39
 9 S. Cortese 11 5 10 - 10              36
 10 J. Zarco 4 9 5 7 8              33
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τύχη…Αν έχεις
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τύχη… …διάβαινε λέει ο λαός και προχώρα προς τον τίτλο λέμε εμείς απευθυνόμενοι 
στον Max Biaggi. Ο Ιταλός κάνει μια από τις καλύτερες χρονιές του, ενώ έχει 
μαζί του και την τύχη. Τα δύο σκέλη του Salt Lake City το αποδεικνύουν.

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: SBK Racing Teams

mailto:aris@ebike.gr


Μέχρι τα τέλη Μαΐου το πρόγραμμα παρέμεινε σφιχτό για 
το παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbike με δύο αγώνες στο 
δεύτερο μισό του μήνα. Σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν και 
σε δύο διαφορετικές ηπείρους αναγκάζοντας τις ομάδες σε 
μεγάλα ταξίδια. Νότιος Αφρική στην πίστα του Kyalami και 
Αμερική στο Miller Motorsports Park του Salt Lake City.

 >> Superbike
Kyalami
Στην απαιτητική, γεμάτη σαμάρια πίστα του Kyalami, οι δυο 
αναβάτες της Yamaha, Crutchlow και Toseland, έδειχναν 
ότι θα ήταν πρωταγωνιστές του αγώνα. Στη διαδικασία της 
Superpole κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις με ελάχιστη 
διαφορά μεταξύ τους. Η μάχη βέβαια αναμένονταν όπως 
πάντα σκληρή με τη δεκαπεντάδα πολύ κοντά σε χρόνους. 
Άτυχος ήταν ο Troy Corser ο οποίος είχε μια πτώση που 
δεν του επέτρεψε να κάνει καλό χρόνο. Έκανε όμως την κί-
νηση της ημέρας κατεβάζοντας τον κριτή από το XRάκι του 
και οδηγώντας ο ίδιος έφυγε σφαίρα να πάρει τη δεύτερη 
μοτοσυκλέτα. Δεν πρόλαβε να γράψει κάτι καλύτερο από 
τη 13η θέση, πλήρωσε και 1,000 δολάρια πρόστιμο.
Στην εκκίνηση του πρώτου σκέλους ο αφανής φέτος, 
Michele Fabrizio ξεκίνησε δυνατά από την τέταρτη θέση 
στη σχάρα και τέθηκε επικεφαλής. Έκανε από τον πρώ-
το κιόλας γύρο 1 δευτερόλεπτο διαφορά και, ελέγχοντας 
τον αγώνα, την κράτησε σταθερή μέχρι την καρό σημαία. 
Πίσω του το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Checa κρατώντας 
σε σταθερή απόσταση τον Toseland. O Βρετανός ωστόσο 
άντεξε τον ρυθμό των δύο πρώτων μέχρι τον 10ο γύρο, 
όταν και άρχισε να υποχωρεί αποτελώντας εύκολη λεία 
για τους Haslam, Biaggi, Rea και Camier που ακολουθού-
σαν. Πρώτη νίκη για τον Fabrizio, συλλογή βαθμών για 
τους πρωτοπόρους Haslam και Biaggi και άλλη μια καλή 
εμφάνιση του Carlos Checa που δείχνει ότι μάλλον άξιζε 
περισσότερο από όλους ένα εργοστασιακό Ducati.
Στο δεύτερο σκέλος η υπόθεση νίκη δεν περιείχε κανέ-
να Ducati. Η μάχη δόθηκε μεταξύ των Leon Haslam και 
Jonathan Rea. Ο Haslam ξεκίνησε καλύτερα αλλά ο Rea 
επιτέθηκε νωρίς ξεκινώντας τη φαγωμάρα. Κοντά τους και 
ο Biaggi έτοιμος να μπει και αυτός στο παιχνίδι. Κατάφερε 
μάλιστα να περάσει τον Haslam αλλά ο Βρετανός ανταπέ-
δωσε άμεσα, ενώ δύο γύρους πριν το τέλος πέρασε και 
τον Rea που μέχρι τότε οδηγούσε τον αγώνα. Κλείνοντας 
τις “πόρτες” κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τον μαι-
νόμενο Rea, για να πάρει έτσι την τρίτη φετινή του νίκη. 
Ο Biaggi έμεινε ώριμα στην τρίτη θέση, ενώ ο Crutchlow 
έδωσε μια ανάσα στη Yamaha τερματίζοντας 4ος.

Salt Lake City
Δύο εβδομάδες αργότερα ο πολύχρωμος θίασος ταξί-
δεψε κάμποσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να βρεθεί 
από το οροπέδιο της N. Αφρικής σε εκείνο του Salt Lake 
City. Στην τεράστια και ιδιαίτερα γρήγορη πίστα του Miller 
Motorsport Park η τύχη έμελλε να παίξει περίεργα παιχνί-
δια. Με το πρόγραμμα να έχει μετατεθεί μια μέρα αργότε-
ρα η Superpole έγινε Κυριακή και ο αγώνας Δευτέρα.
Στην κυριακάτικη Superpole λοιπόν ο Carlos Checa διέλυ-
σε τον ανταγωνισμό κερδίζοντας την πρώτη θέση στη σχά-

Η καλή απόδοση αλλά και η τύχη βοήθησαν 
τον Max να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθ-
μολογίας με 15 βαθμούς διαφορά

Σταθερός ο Shane Byrne αλλά όχι τόσο αποδοτικός 
όσο ο team mate του Carlos Checa. Αν θέλει να κρα-

τήσει τη θέση του μάλλον πρέπει να πιέσει…

Επιτυχημένη μπο-
ρούμε να πούμε 
ότι είναι η πρώτη 
χρονιά του Leon 
Camier στο παγκό-
σμιο. Αν δεν πέσει 
τα πάει πολύ καλά

O Checa μετά την κοιλιά που έκανε στους προηγούμενους 
αγώνες, ανέκαμψε αλλά το Ducati είχε διαφορετική άποψη…
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Έχει τερματίσει σε όλα τα 
σκέλη ο Sylvain Guintoli 
χωρίς όμως να καταφέρει 
κάτι καλύτερο από την 5η 
θέση. Με όλα αυτά βρίσκε-
ται 11ος στη βαθμολογία

Σαν να μην έφτανε που οι βλάβες του Checa 
χάρισαν δυο νίκες στον Biaggi, ο Haslam 
φρόντισε να πέσει στο δεύτερο σκέλος του 
Salt Lake City χάνοντας την πρωτοπορία του. 

Πάνω που τον είχαμε ξεγράψει να 
που ανέβηκε ξανά στο βάθρο ο Nitro 

Nori, σκαρφαλώνοντας μάλιστα και 
στην 5η θέση της βαθμολογίας

Ενώ ξεκινά δυνατά 
στους πρώτους γύ-
ρους μετά τα μισά του 
αγώνα ο Αυστραλός 
υποχωρεί. Φταίει η 
ηλικία ή το BMW;

Εντυπωσίασε τους 
πάντες με την από-
δοση του στο Miller 
Motorsport Park ο 
Luca Scassa. Ίσως ο 
πιο φέρελπις αναβά-
της των Superbike



ρα με 3 δέκατα διαφορά. Για τα δεδομένα των Superbike 
η διαφορά αυτή είναι τεράστια αφού συνήθως χιλιοστά 
καθορίζουν τη διαφορά στις πρώτες θέσεις. Ξεκάθαρα 
δεύτερος ήταν ο Max Biaggi και με άλλα δύο δέκατα δια-
φορά την πρώτη σειρά έκλεισαν οι Crutchlow και Smrz. O 
Τσέχος μάλιστα αφού έκανε έναν ταχύτατο γύρο εισέπραξε 
ένα μεγαλειώδες high side που θα τον δυσκόλευε στον 
αγώνα. 
Τα φώτα σβήνουν και ο Biaggi πετάγεται μπροστά κλείνο-
ντας επικεφαλής τον πρώτο γύρο. Ο Checa όμως φαινόταν 
να έχει καλύτερο ρυθμό και σύντομα πέρασε τον Ιταλό. Ο 
Max προσπάθησε να κρατηθεί κοντά του, όμως μετά τα 
μισά του αγώνα η διαφορά τους άρχισε να ανοίγει. Μέχρι 
τότε οι δύο κινούνταν σε άλλο κόσμο κάνοντας 10 δευ-
τερόλεπτα διαφορά από τους υπόλοιπους. Και ενώ όλα 
έδειχναν να έχουν πάρει το δρόμο τους, τρεις γύρους πριν 
το τέλος το 1198 του Checa παρέδωσε πνεύμα αφήνοντας 
ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπο του Biaggi, ο οποίος 
ακολουθούσε μακριά πίσω του. Ο Camier που είχε φρο-
ντίσει να εξασφαλίσει την τρίτη θέση βρέθηκε ανέλπιστα 
δεύτερος, ενώ ο Haga πήρε ένα βάθρο που του άξιζε γιατί 
έκανε πολύ καλό αγώνα. Αυτή ήταν η 5η νίκη του Biaggi 
όντας με διαφορά ο πιο πολυνίκης για φέτος.
Στο δεύτερο σκέλος ο Checa έβαλε ακόμα πιο έντονα το 
κεφάλι κάτω θέλοντας να πάρει το αίμα του πίσω. Τέθηκε 
αμέσως επικεφαλής και μέχρι τον έκτο γύρο είχε κάνει ήδη 
2 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Biaggi που ακολουθού-
σε και πάλι δεύτερος. Οι υπόλοιποι σε ακόμα πιο αργό 
ρυθμό είχαν μείνει άλλο τόσο πίσω από των Ρωμαίο Αυ-
τοκράτορα. Ο έβδομος γύρος όμως κλείνει με τη διαφορά 
να έχει μειωθεί στο μισό φανερώνοντας κάποιο πρόβλημα 
για τον Checa. Πράγματι ο Ισπανός δεν θα ολοκληρώσει 
τον επόμενο γύρο αφήνοντας και πάλι τον Biaggi μόνο του 
προς τη νίκη. 
Μέχρι τότε ο Haslam, που είχε κάνει άσχημη εκκίνηση, είχε 
καταφέρει να ανέβει στην έκτη θέση. Έδειχνε ότι μπορεί να 
ανέβει και πάλι δεύτερος όμως έκανε και αυτός ένα ανέλ-
πιστο δώρο στον αντίπαλο του. Υπερέβαλλε πιέζοντας πα-
ραπανίσια το GSX-R του, καταλήγοντας έτσι στο gravel. 
Είναι σίγουρο ότι συμπληρώνοντας τον όγδοο γύρο και 
βλέποντας την ταμπέλα στα box “Haslam out”, πρέπει να 
ένιωσε 20 κιλά ελαφρύτερος ο Biaggi. Η μέρα δε θα μπο-
ρούσε να κλείσει καλύτερα για την Aprilia από το να δει τον 
Camier στη δεύτερη θέση και πράγματι ο νεαρός Βρετανός 
έδωσε στην ομάδα αυτή τη χαρά. Το βάθρο συμπλήρωσε 
ο Crutchlow χαρακτηρίζοντας το διήμερο επιτυχημένο για 
τα φετινά δεδομένα των τριών διαπασών. 

Επιτέλους μια νίκη για τον Fabrizio στο 
Kyalami χωρίς όμως να συνεχιστεί η 

καλή απόδοση στο δεύτερο σκέλος και 
στον αγώνα του Salt Lake City

Ούτε ο Crutchlow μπορεί να βγάλει άκρη 
και σίγουρα στο Box θα αναρωτιούνται μή-

πως έκαναν βλακεία που άφησαν τον “άσσο 
στο μανίκι” Spies να πάει στα MotoGP
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Μια ζέστη μια κρύο μας πηγαίνει φέτος ο 
Rea. Από τη δεύτερη θέση στο Kyalami βου-

τιά στην 14η της Αμερικής

Η εμπειρία και η ταχύτητα του Toseland δεν είναι ικα-
νές να βγάλουν από την κρίση την Yamaha. Ευτυχώς 
γιατί οι άσχετοι μας είχαν πρήξει πως γίνεται το κακό 
R1 να πήρε πρωτάθλημα. Όχι ότι έχουν σχέση οι μο-

τοσυκλέτες αλλά τουλάχιστον δεν μας πρήζουν…

Φέτος δεν έχει καταφέρει 
να εντυπωσιάσει το ίδιο 

όπως πέρσι. Κάνει κά-
ποιες καλές, σπασμωδικές 

εμφανίσεις αλλά από 
τερματισμούς δύσκολα τα 

πράγματα



>> Supersport
Kyalami
Ήδη από τους προηγούμενους δύο αγώνες έχει αρχίσει να 
φαίνεται ότι η μάχη για το πρωτάθλημα των Supersport θα 
δοθεί ανάμεσα στα δύο Honda των Sofuoglu και Laverty, 
με το Kawasaki του Lascorz να βρίσκεται πάντα εκεί, έτοι-
μο για την έκπληξη. 
Τα δοκιμαστικά του Kyalami όμως βρήκαν τον Lascorz να 
δυσκολεύεται στην 8η θέση και τους ανταγωνιστές του να 
κάνουν το 1-2 με τον Laverty στην pole position. 
Στον αγώνα οι μάχες για τη νίκη έλειψαν αυτή τη φορά 
αφού ο Laverty πήρε κεφάλι από νωρίς και εξαφανίστη-
κε. Έχτισε διαφορά ασφαλείας και οδηγώντας χωρίς λάθη 
άφησε τον Sofuoglu 4 δευτερόλεπτα πίσω του. Ο Τούρ-
κος ωστόσο, έχοντας εξασφαλίσει με τη σειρά του τους 20 
βαθμούς της δεύτερης θέσης, δεν έκανε υπερβολές δεί-
χνοντας ώριμος. Davies και Pirro ακολουθούσαν σε μεγά-
λη απόσταση, ενώ ο Lascorz κατάφερε με μάχες να ανέβει 
στην 5η θέση. 

Salt Lake City
Στο Miller Motorsports Park οι όροι αντιστράφηκαν με τον 
Sofuoglu να ξεκινά από την pole position και τον Laverty 
στη δεύτερη θέση. Αυτή τη φορά όμως ο Lascorz δήλωσε 
παρόν στο παιχνίδι γράφοντας τον τρίτο χρόνο στα δοκι-
μαστικά. 
Η ανοιχτή, γρήγορη χάραξη της πίστας “άνοιξε” νω-
ρίς τις διαφορές μεταξύ των πρώτων ακολουθώντας και 
στον αγώνα την ίδια σειρά όπως και στα δοκιμαστικά. Ο 
Sofuoglu μπροστά να χτίζει διαφορά από τον Laverty και 
ο Βρετανός δεύτερος να απομακρύνεται από τον Lascorz. 
Χωρίς πολύ θέαμα λοιπόν ο Sofuoglu πήρε την καρό ση-
μαία ανενόχλητος, με τους δύο ανταγωνιστές του να συ-
μπληρώνουν το βάθρο. Οι τρεις τους δεν είχαν αντίπαλο 
αφού ο Davies ήταν τέταρτος 13 δευτερόλεπτα μακριά. 
Με την εικόνα αυτή αρχίζουμε να ανησυχούμε μήπως η 
Moto2 με το υπερθέαμα, τον ανταγωνισμό, τις 40 συμ-
μετοχές και το glamour των MotoGP καταπιεί τελικά τα 
Supersport. Για να δούμε του χρόνου…

Πρέπει επιτέλους να αποδείξει τι μπορεί 
να κάνει ο νεαρός Michele Pirro και να 
δικαιώσει τους ανθρώπους της Ten Kate 
που τον εμπιστεύθηκαν

Δυσκολεύτηκε στη Ν. Αφρική o Joan Lascorz αλλά στην Αμερική επέστρεψε στο βάθρο. 
Αν συνεχίσει έτσι οι αντίπαλοι θα απομακρυνθούν και αντίο “πράσινο” πρωτάθλημα
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Ο Τούρκος πρώην πρωταθλητής δεν κατάφε-
ρε να αυξήσει τη διαφορά του στην κορυφή. 

Κατάφερε όμως να την κρατήσει σταθερή

Μια νίκη και μια δεύτερη θέση για τον Laverty, 
όπως ακριβώς και για τον Sofuoglu οπότε σημει-

ώσατε Χ. Οι διαφορές θα λυθούν στο μέλλον



 1 M. BIAGGI  Aprilia Alitalia Racing  +38’17.842
 2 L. CAMIER  Aprilia Alitalia Racing  +5.899  
 3 C.CRUTCHLOW Yamaha Sterilgarda Team +7.363
 4  N. HAGA  Ducati Xerox Team  +9.473
 5  T. CORSER  BMW Motorrad Motorsport  +12.293
 6 S. GUINTOLI  Team Suzuki Alstare  +12.483 
 7  S. BYRNE  Althea Racing  +15.959 
 8  J. REA  HANNspree Ten Kate Honda  +18.897 
 9 M. FABRIZIO  Ducati Xerox Team Ducati  +20.372 
 10 L. SCASSA  Supersonic Racing Team  +26.823
 11  R. XAUS  BMW Motorrad Motorsport  +30.344 
 12 M. NEUKIRCHNER  HANNspree Ten Kate Honda  +33.337 
 13  C.VERMEULEN  Kawasaki Racing Team +38.772 
 14  T. SYKES  Kawasaki Racing Team  +44.994
 15 B. PARKES  ECHO CRS Honda +43.244

 Εκτός 
 κατάταξης   
 - J. SMRZ  Team PATA B&G Racing  3 γύροι 
 - Μ. BAIOCCO  Team Pedercini 6 γύροι 
 - J.TOSELAND Yamaha Sterilgarda Team 7 γύροι
 - R. HAYDEN  Team Pedercini  9 γύροι
 - C. CHECA  Althea Racing  14 γύροι 
 - L. HASLAM  Team Suzuki Alstare  14 γύροι
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 1 M. BIAGGI  Aprilia Alitalia Racing  38.20’’.442
 2  L. HASLAM  Team Suzuki Alstare  +4.931
 3 N. HAGA  Ducati Xerox Team  +6.432 
 4 L. CAMIER  Aprilia Alitalia Racing  +8.576
 5  T. CORSER  BMW Motorrad Motorsport  +11.150
 6 S. BYRNE  Althea Racing  +11.243
 7  L. SCASSA  Supersonic Racing Team  +12.432
 8 S. GUINTOLI  Team Suzuki Alstare  +15.145 
 9 J.TOSELAND Yamaha Sterilgarda Team +16.091
 10  R. XAUS  BMW Motorrad Motorsport  +16.502 
 11 C.CRUTCHLOW Yamaha Sterilgarda Team +18.719
 12 M. NEUKIRCHNER  HANNspree Ten Kate Honda  +24.285
 13  T. SYKES  Kawasaki Racing Team  +36.479 
 14 J. REA  HANNspree Ten Kate Honda  +39.700 
 15 C. VERMEULEN  Kawasaki Racing Team +41.253
 16  R. HAYDEN  Team Pedercini  +41.661 
 17 B. PARKES  ECHO CRS Honda +1’00.427
 18  Μ. BAIOCCO  Team Pedercini +4 γύροι 

 Εκτός 
 κατάταξης   
 - C. CHECA  Althea Racing  3 γύροι
 - M. FABRIZIO  Ducati Xerox Team Ducati  20 γύροι
 - J. SMRZ  Team PATA B&G Racing  
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 1 M. Biaggi 11-8 25-25 20-16 10-13 25-25 13-16 25-25       257
 2 L. Haslam 25-20 20-20 25-13 5-20 13-20 16-25 20-0       242
 3 J. Rea 13-10 16 10-11 25-25 0-0 11-20  2-8       151
 4  C. Checa 9-25 13-13 20 13-10 2-5 20-11 0-0       141
 5 N. Haga 16-11 8-8 11-25 6-0 5-10 0-6 16-13       135
 6 J. Toseland 0-6 9-10 16-9 20-16 20-0 9-10 7–0       132
 7 T. Corser 9-7 7-6 13-4 11-11 8-16 4 -9 11-11       127
 8 L. Camier 5-5 11-11 0-0 16-0 11-13 10–0 11-20       115
 9 C. Crutchlow 0-7 2-16 9-7 8-0 16-0 8-13 5-16       107
 10 Μ. Fabrizio 20-16 5-5 0-0 3-4 9-0 25-8 0-7       102
 11 S. Guintoli 10-13 3-7 7-10 2-3 6-9 6-1 8-10       95
 12 S. Byrne 2-4 10-9 0-8 7-8 3-7 1-3 10-9       81
 13 J. Smrz 8-0 0-0 6-6 9-9 1-8 7-7 0-0       61
 14 R. Xaus 0-0 6-4 4-5 0-6 10-0 2-5 6-5       53
 15  T. Sykes 3-0 1-3 5-1 4-0 7-11 0-2 3-2       42
 16 L. Scassa 0-0 0-0 2-2 1-5 0-6 5-4 9-6       40
 17 M. Neukirchner  4-0 0-1 3-0 0-7 4-4 0-0 4-4       31
 18 L. Lanzi 6-3 4-2 8-3 0-0 0-0 0-0 0-0       26
 19 C. Vermeulen 0-0 0-0 0-0 0-2 0-3 0-0 1-3       9
 20 S. MORAIS  0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-0 0-0       3
 21 A. Pitt 1-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0       3
 22 R. Hayden 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0       2
 22 j. Brookes 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0       2
 23 Β. Parkes 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1       2
 24 M. Baiocco 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0       1
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Miller Motorsports Park
www.millermotorsportspark.com
 Έτος κατασκευής: 2006
 Μήκος: 4,907 km
 Στροφές:  15
 Δεξιές:  5
 Αριστερές:  10

2ος Σκέλος 

 Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
 Θερμοκρασία αέρα: 23οC
 Θερμοκρασία ασφάλτου:  39οC

1ος Σκέλος 

 Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
 Θερμοκρασία αέρα: 20οC
 Θερμοκρασία ασφάλτου:  27οC
 Διάρκεια αγώνα:  21 γύροι – 103.047 km
 Ρεκόρ πίστας:  Carlos Checa 
  1:47.081 – 164.970 km/h
 Superpole:  Carlos Checa 
  1:47.081 – 164.970 km/h
 Ταχύτερος γύρος αγώνα:  Carlos Checa (4ος γύρος) 
  1:48.045 – 163.499 km/h



 1 K.SOFUOGLU HANNspree Ten Kate Honda 33’.45.278
 2 E.LAVERTY Parkalgar Honda +1.028
 3 J.LASCORZ Kawasaki Motocard.com +1.673
 4 C.DAVIES ParkinGO Triumph BE1 +13.209
 5 M.PIRRO HANNspree Ten Kate Honda +14.209
 6 K.FUJIWARA Kawasaki Motocard.com +14.386
 7 D.SALOM ParkinGO BE1 Triumph +14.603
 8 R.HARMS Harms Benjan Racing Honda +20.582
 9 G.REA Intermoto Czech Honda +22.895
 10 F.FORET Team Lorenzini by Leoni Kawasaki +27.100
 11 J.DISALVO ParkinGO BE1 Triumph +27.211
 12 M.LAGRIVE ParkinGO Triumph BE1 +28.293
 13 M.ROCCOLI Intermoto Czech Honda +28.393
 14 M.PRAIA Parkalgar Honda +41.986
 15 A.LUNDH Cresto Guide Racing Team +48.402
 16 T. ODOM ERION Racing +48.689
 17 B.CHESAUX Harms Benjan Racing +1’.12.283
 18 J.FARRELL INDY Superbikes +1’.56.115

 Εκτός 
 κατάταξης   
 - M. PARIS MPH Racing Yamaha +12 γύροι
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World SBK Kyalami - Salt Lake City



 1 K. Sofuoglu 16 25 20 16 20 20 25        142
 2 E. Laverty 25 5 11 25 25 25 20        136
 3 J. Lascorz 20 20 25 20 16 11 16        128
 4 C. Davies 4 13 16 13 9 16 13        84
 5 Μ. Pirro 0 16 5 0 13 13 11        58
 6 D. Salom 13 6 13 0 8 9 9        58
 7 G. Rea 6 8 10 9 7 7 7        54
 8 R. Harms 9 9 7 10 0 8 8        51
 9 K. Fujiwara 5 10 0 8 11 4 10        48
 10 Μ. Lagrive 0 0 9 11 10 10 4        44
 11 F. Foret 11 11 6 0 0 0 6        34
 12 M. Roccoli 10 7 0 7 5 0 3        32
 13 M. Praia 7 0 4 6 6 6 2        31
 14 A.Lundh 0 3 8 5 3 3 1        23
 15 J. Disalvo 8 4 0 4 0 0 5        21
 16 B. Chesaux 0 2 0 2 1 2 0        7
 17 L. Isaacs 0 0 0 0 0 5 0        5
 18 D. Dell’ Ommo 1 1 0 3 0 0 0        5
 19 G. Vizziello 0 0 0 0 4 0 0        4
 20 S. Charpentier 3 0 0 0 0 0 0        3
 21 A. Boscoscuro 0 0 0 0 2 1 0        3
 22 P. Cazzola 2 0 0 1 0 0 0        3
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Supersport 

 Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
 Θερμοκρασία αέρα: 21οC
 Θερμοκρασία ασφάλτου:  35οC
 Διάρκεια αγώνα:  18 γύροι – 88.326 km
 Ρεκόρ πίστας:  Kenan Sofuoglu 
  1:51.281 – 158.740 km/h
 Pole position:  Kenan Sofuoglu 
  1:51.281 – 158.740 km/h
 Ταχύτερος γύρος αγώνα:  Kenan Sofuoglu (6ος γύρος) 
  1:51.702 – 158.146 km/h



Ανίκητος
Ian 

Ο

Isle of Man TT 2010
feature κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: iomtt.com



O Ian Hutchinson κέρδισε όλες τις βασικές κατηγορίες μοτοσυκλετών και έγινε 
ο πρώτος αναβάτης στην ιστορία με πέντε πρώτες θέσεις στο ίδιο ΤΤΑνίκητος

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: iomtt.com

mailto:spirontas@ebike.gr


Isle of Man TT 2010
feature

Σάββατο 5/6
Ο 31 ετών Βρετανός Ian Hutchinson ξεκίνησε το ΤΤ του 2010 κυριαρχώντας στα Superbike μετά από 
έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές. Για ορεκτικό οι αναβάτες εκκίνησαν με 3.5 ώρες καθυστέρηση λόγω 
πυκνής ομίχλης σε μεγάλο μέρος της mountain course.
Αρχικά ήταν ο τοπικός Connor Cummins που έδειχνε να κυριαρχεί, ξεκινώντας την κούρσα σε τρελό 
ρυθμό και αποκτώντας 21 δευτερόλεπτα καβάτζα σε τέσσερις μόλις γύρους. Μετά το δεύτερο pit stop 
του ωστόσο ήταν πλέον σαφές πως είχε κάποιο πρόβλημα, εξαιτίας του οποίου τελικά εγκατέλειψε.
Ο Hutchinson ήταν ήδη δεύτερος και μέχρι τον τερματισμό έφτιαξε μια διαφορά 50 δευτερολέπτων 
από τους επόμενους αναβάτες, γυρνώντας για αρκετούς γύρους με μέση ωριαία ταχύτητα άνω των 
130 m/h (208 km/h) –εφικτή για μια πολύ μικρή ελίτ αναβατών στο Νησί.

Pokerstars Superbike



Βάθρο Superbike 
1 Ian Hutchinson Honda / Padgetts Motorcycles
2 Michael Dunlop Honda / Street Sweep/Robinson Concrete
3 Cameron Donald Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing



Isle of Man TT 2010
feature



Race 1, Σάββατο 5/6 – Race 2, Πέμπτη 10/6
Δύο εξαιρετικά συναρπαστικοί αγώνες sidecars τίμησαν το φετινό ΤΤ. Σε αμφότερους κυριάρχησε το δίδυ-
μο των Klaffenbock και Sayle, αλλά έχοντας περάσει διά πυρός και σιδήρου μέχρι την καρό σημαία και με 
απειροελάχιστες διαφορές από τους δεύτερους και στους δύο αγώνες.
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Klaus Klaffenbock είναι ο πρώτος Αυστριακός που κερδίζει σε οποιαδήποτε 
κατηγορία του ΤΤ από το 1954.

Sure Sidecar

Βάθρο Sidecar Race 2
1 Klaus Klaffenbock/Dan Sayle 600cc LCR Honda/ Manx Gas/A&J Racing
2 John Holden/Andrew Winkle 600cc  LCR Suzuki
3 Conrad Harrison/Kerry Williams 600cc  Shelbourne Honda/Printing Roller Services

Βάθρο Sidecar Race 1
1 Klaus Klaffenbock/Dan Sayle 600cc LCR Honda/ Manx Gas/A&J Racing
2 Dave Molyneux/Patrick Farrance  600cc  DMR Kawasaki/DMR Kawasaki
3 Tim Reeves/Dipash Chauhan 600cc  Honda



Βάθρο Supersport Race 1
1 Ian Hutchinson Honda / Padgetts Motorcycles
2 Guy Martin Honda / Wilson Craig Racing
3 Michael Dunlop Yamaha / Street Sweep/Hardship Racing/D&G Wray

Isle of Man TT 2010
feature

Race 1, Δευτέρα 7/6
Μια σπουδαία μονομαχία του Ian Hutchinson με τον Guy Martin (εικονίζεται) χαρα-
κτήρισε τον πρώτο αγώνα των Supersports. Ο Martin ηγήθηκε αρχικά του αγώνα, ο 
Hatchinson πήρε τη σκυτάλη προτού αρχίσουν τα pit stops και μετά και τον δεύτερο 
ανεφοδιασμό κρατούσε μια διαφορά 5 δευτερολέπτων. Στον τελευταίο γύρο ο Martin 
έσπασε το ρεκόρ γύρου της κατηγορίας, αλλά δεν κατάφερε  να πλησιάσει πιο κοντά 
από 3 δευτερόλεπτα τον πρωτοπόρο κι έτσι ο Hutchinson πήρε τη δεύτερη νίκη του 
στο φετινό ΤΤ.

Monster Energy Supersport





Βάθρο Superstock
1 Ian Hutchinson Honda / Padgetts Motorcycles
2 Ryan Farquhar Kawasaki / KMR Kawasaki
3 Conor Cummins Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing

Isle of Man TT 2010
feature

Δευτέρα 7/6
Ένας ακόμη θεαματικός αγώνας στο ΤΤ του 2010 και η τρίτη συνεχό-
μενη νίκη του Ian Hutchinson –και μάλιστα δεύτερη την ίδια μέρα, 
μετά τον πρώτο αγώνα των Supersports.
Αυτή τη φορά ο θριαμβευτής του Νησιού έπρεπε να ξεπεράσει το 
εξαιρετικά έμπειρο εμπόδιο του Ryan Farquhar, ο οποίος αρχικά πήρε 
την πρωτοκαθεδρία του αγώνα. Ο Hutchinson μπήκε στον τελευταίο 
γύρο με σχεδόν 5 δευτερόλεπτα διαφορά, ωστόσο στη νήμα αυτή 
είχε πέσει στο 1.3, καθώς ο Farquhar πίεσε ασφυκτικά για τη νίκη, 
δίχως αποτέλεσμα.

Royal London 360 Superstock





Βάθρο Supersport Race 2
1 Ian Hutchinson Honda / Padgetts Motorcycles
2 Michael Dunlop Yamaha / Street Sweep/Hardship Racing/D&G Wray
3 Keith Amor Honda / Kojak Racing

Isle of Man TT 2010
feature

Race 2, Πέμπτη 10/6
Η καταιγίδα της Τετάρτης οδήγησε σε αναβολή όλων των αγώνων της ημέ-
ρας, οι οποίοι στριμώχτηκαν την επομένη.
Κανένα πρόβλημα για τον Ian Hutchinson (στη φωτό) που συνέχισε να σα-
ρώνει τους αγώνες, με άλλη μα νίκη στη δεύτερη κούρσα των Supersports. 
Η νίκη του για μια φορά ακόμη δεν ήρθε εύκολα, αλλά έφερε μαζί της την 
ισοφάριση ενός ιστορικού ρεκόρ τεσσάρων νικών στο ΤΤ που κρατούσε 
από το 1996 ο Phillip Mc Calen.

Monster Energy Supersport





Isle of Man TT 2010
feature



Βάθρο TT Zero
1 Mark Miller MotoCzysz E1PC / MotoCzysz
2 Robert Barber Agni / AGNI Racing
3 James McBride Man TTX / Man TTX Racing

Πέμπτη 10/6
Η ηλεκτρική κατηγορία, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο ΤΤ, ήταν και πάλι αμερικανική υπόθε-
ση. Φέτος η νίκη πήγε στον Καλιφορνέζο Mark Miller (φωτό) με τη Motoczysz E1PC, μπροστά από 
τον περσινό νικητή, Rob Barber (Agni Racing/Agni Z1).
Η τοπική κυβέρνηση μάλιστα είχε θεσπίσει φέτος έπαθλο 10,000 στερλινών για όποια ομάδα 
κατάφερνε να σπάσει το όριο των 100 m/h στον γύρο του Νησιού, ρεκόρ που η νικήτρια μοτοσυ-
κλέτα κατάφερε να πλησιάσει οριακά, 99.513 m/h (159.2 mk/h), αλλά δεν ξεπέρασε τελικά.

TT Zero



Βάθρο Senior TT
1 Ian Hutchinson Honda / Padgetts Motorcycles
2 Ryan Farquhar Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki
3 Bruce Anstey Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing

Isle of Man TT 2010
feature

Παρασκευή 11/6
Το κυρίως πιάτο του ΤΤ γέμιζε το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής ημέρας. Εκτός από θέαμα 
και ρεκόρ όμως, προσέφερε και πολύ δράμα. Η εκκίνηση του αγώνα είχε τέσσερις αναβάτες (Ian 
Hutchinson, Guy Martin, John McGuiness και Connor Cummins) να γυρνούν με μέση ταχύτητα 
γύρω στα 130 m/h (208 km/h) και να αποσπώνται από τους υπόλοιπους έχοντας μεταξύ τους 
μόνο έξι δευτερόλεπτα διαφορά. Το δράμα χτύπησε μετά το πρώτο pit stop για ανεφοδιασμό, 
όταν ο Martin έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του στη Ballagarey –φημολογείται πως δια-
λύθηκε η πίσω ζάντα του– έπεσε άσχημα με το Fireblade του όνομα και πράγμα, φλεγόμενο. Ο 
αγώνας διακόπηκε, ο Martin ευτυχώς την έβγαλε με σχετικά ελαφρύ τραυματισμό και μερικές 
μέρες στο νοσοκομείο.
Στην επανεκκίνηση για 4 γύρους (60 χιλιόμετρα έκαστος…) ο Hutchinson έβαλε το κεφάλι κάτω, 
πάλεψε σκληρά με τον Mc Guiness μέχρι που αυτός εγκατέλειψε από μηχανική βλάβη, ενώ στον 
τελευταίο γύρο ένα δεύτερο ατύχημα έστειλε τον Conor Cummins στο νοσοκομείο από την δεύ-
τερη θέση του αγώνα, ευτυχώς κι αυτός σε όχι επικίνδυνη κατάσταση. Μετά τις εγκαταλείψεις, ο 
Ryan Farquhar (εικονίζεται) βρήκε τον δρόμο ανοικτό για το δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Με την πέμπτη του νίκη στο ίδιο ΤΤ ο Hutchinson έγραψε το όνομά του στην ιστορία του Νησιού, 
σημειώνοντας ένα ρεκόρ που πολύ δύσκολα θα σπάσει.

Dainese Senior TT





Isle of Man TT 2010
feature

Παρασκευή 11/6
Πέρυσι ήταν οι Ιταλοί, ο Valentino 
Rossi και ο Giacomo Agostini, κα-
λεσμένοι της Dainese, μεγάλης χο-
ρηγού του Senior TT. Φέτος ήρθε 
η σειρά του ισπανικού ντουέτου, 
Jorge Lorenzo και Angel Nieto, οι 
οποίοι έκαναν ένα γύρο παρέλα-
σης με πολλές σούζες και ακόμη 
περισσότερες χαιρετούρες στο 
κοινό, λίγο μετά τον τερματισμό 
του Senior TT.

Τα φιγουρίνια





Isle of Man TT 2010
feature



Σάββατο 12/6
Η Suzuki γιορτάζει έτος 50 χρόνια αγώνες και επέλεξε το Isle of 
Man TT για ένα γύρο επίδειξης στη mountain course. Μάλιστα 
η Suzuki φρόντισε να φέρει τον Loris Capirossi και το GSV-R του 
από τα MotoGP, αλλά παραδόξως ο Ιταλός γύρισε καβάλα σε 
ένα  GSX-R1000! Το αγωνιστικό έγραψε τα μοναδικά χιλιόμε-
τρα της ζωής του σε δημόσιο δρόμο στα χέρια του Cameron 
Donald, έμπειρου πρωταθλητή του Νησιού, ο οποίος μάλιστα 
βρέθηκε προ εκπλήξεως: “Περίμενα πως δε θα οδηγιέται και 
σίγουρα δεν ήθελα να το πιέσω, αλλά γρήγορα ανακάλυψα 
πως το GSV-R τα πάει μια χαρά εδώ. Μακάρι να αλλάξουν λίγο 
οι τεχνικοί κανονισμοί του χρόνου, γιατί με μερικές ρυθμίσεις 
αυτή τη μοτοσυκλέτα πραγματικά θα πετάει στο ΤΤ!”
Προφανώς του άρεσε του Donald, καθώς επί τη ευκαιρία κα-
τάφερε να σπάσει το ρεκόρ τελικής ταχύτητας του Νησιού, ση-
μειώνοντας με το GSV-R στην ευθεία Sulby 202 m/h, ήτοι 323 
km/h!

Η επέτειος



Isle of Man TT 2010
feature

Isle of Man δεν είναι μόνο αγώνες, αλλά και θέαμα. Μια άτυπη κό-
ντρα που ουδόλως ασχολείται με ταχύτερους γύρους και γρήγορους 
ανεφοδιασμούς ήταν αυτή ανάμεσα στις γνωστές ομάδες επίδειξης 
Purple Helmets και White Helmets. Δε γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, 
καθώς αυτό θα μας το πουν όσοι βρέθηκαν στο Νησί από τις 29 
Μαΐου ως και τις 12 Ιουνίου, πάντως είναι βέβαιο πως θα το ευχα-
ριστήθηκαν δεόντως.
Εκτός φυσικά από τα ακροβατικά σε άσπρο και μωβ, το Φεστιβάλ 
εκδηλώσεων είχε και επιδείξεις free style, εκθέσεις μοτοσυκλετών 
και αξεσουάρ, καθώς και την παραδοσιακή μπύρα εν αφθονία.

Το Φεστιβάλ





Isle of Man TT 2010
feature



Δυστυχώς είναι τέτοια η επικινδυνότητα του ΤΤ που κάθε χρόνο θρηνούμε θύματα 
στον βωμό του απόλυτου αγώνα σε δημόσιους δρόμους. Φέτος δύο αναβάτες έχασαν 
τη ζωή τους στη διάρκεια του ΤΤ.
Ο πρώτος ήταν ο 48χρονος Αυστριακός Martin Loicht, μετά από ατύχημα που είχε 
κατά τη διάρκεια του δεύτερο αγώνα Supersport στο σύμπλεγμα στροφών Quarry.
Η δεύτερη απώλεια σημειώθηκε στον ίδιο αγώνα, ήταν Νεοζηλανδός έμπειρος αγω-
νιζόμενος στο Νησί, Paul Dobbs, συνεπεία ατυχήματος στο Ballagarey – το ίδιο σημείο 
που έπεσε και ο Guy Martin στο Senior TT λίγες μέρες αργότερα.

 1 Ian Hutchinson 25 25 25 25 25 125
 2 Michael Dunlop 20 16 8 20 - 64
 3 Ryan Farquhar 6 7 20 7 20 60
 4 Guy Martin 13 20 11 13 - 57
 5 Keith Amor 10 13 10 16 - 49
 6 Ian Lougher 9 4 9 2 13 37
 7 Conor Cummins - 8 16 10 - 34
 8 John McGuinness - 9 13 11 - 33
 9 Cameron Donald 16 6 5 3 - 30
 10 Dan Kneen 4 11 1 6 8 30
 11 Adrian Archibald 11 - 6 4 9 30
 12 Bruce Anstey 5 - - 8 16 29
 13 Michael Rutter 8 - 7 - 11 26
 14 William Dunlop - 10 - 9 - 19
 15 Daniel Stewart 7 - - - 10 17
 16 Gary Johnson - 5 3 5 2 15
 17 Davy Morgan 2 - - - 7 9
 18 James McBride - - 2 - 6 8
 19 James Hillier - 2 4 - - 6
 20 Ian Mackman 3 - - - 3 6
 21 Jimmy Moore - - - 1 5 6
 22 Rico Penzkofer - - - - 4 4
 23 Derek Brien - 3 - - - 3
 24 Stephen Oates 1 - - - - 1
 25 Ben Wylie - 1 - - - 1
 26 John Burrows - - - - 1 1

Οι απώλειες

Τελική κατάταξη αναβατών
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race
1st Chania Summer Supercross 2010 κείμενο: Γιώργος Στασινός 

φωτό: Αρχείο eBike.gr



Διπλά και τριπλά άλματα, whips, block 
pass και nac nac, σε συνδυασμό με νε-

ροτσουλήθρες και δροσερές βουτιές 
και ξέφρενο night clubbing μέχρι το 

πρωί σας περιμένουν στα Χανιά για τις 
πιο όμορφες μοτο-διακοπές ever… SXof

κείμενο: Γιώργος Στασινός 
φωτό: Αρχείο eBike.gr



>>
Η Pista Park ετοίμασε για όλους μας έναν αγώνα Supercross 
με καυτά αλλά και δροσερά side events. Αναβάτες από όλη 
την Ελλάδα θα είναι εκεί για να μας χαρίσουν πλούσιο θέ-
αμα στην ολοκαίνουρια πίστα SX των Χανιών. Η κατασκευή 
της πίστας έγινε από τον Πωλ Νικολάου, αυτουργό των πι-
στών του Athens Supercross. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν 
όλες τις ευκολίες για την ευχάριστη παραμονή αναβατών, 
ομάδων και θεατών. Πλούσιο θέαμα, δυνατή μουσική και 
δροσερά διαλλείματα στο water park Limnoupolis δίπλα 
από την πίστα είναι μόλις το βασικό πακέτο.
Όποιος αποφασίσει να το συνδυάσει με διακοπές, πέρα από 
τις μαγικές παραλίες και το γραφικό ενετικό λιμάνι, υπάρχει 
και η παραλιακή όπου χτυπάει η καρδιά του έντονου Day & 
Night Life των Χανίων. DJ sets, δροσερά κοκτέιλ και ξέφρε-
νος χορός είναι δεδομένα.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους 
ημερήσιους αγώνες, έναν το Σάββατο και έναν Κυριακή. Θα 
υπάρχουν δυο κατηγορίες, SX1 και SX2. Σε κάθε κατηγορία 
θα γίνουν τρία σκέλη, όπου σε καθένα από αυτά θα συλλέ-
γονται αρνητικοί βαθμοί ανάλογα με τη θέση τερματισμού. 
Ο πρώτος κάθε σκέλους παίρνει έναν βαθμό, ο δεύτερος 
δύο και ούτω καθ’ εξής. Οι έξι αναβάτες κάθε κατηγορίας 
με τους λιγότερους βαθμούς ποινής, θα τρέξουν ένα κοι-
νό σκέλος, από το οποίο θα αναδειχθεί ο “King of SX”, ο 
οποίος θα κερδίσει ένα κράνος MX προσφορά του καταστή-
ματος GAS Motosport Culture στα Χανιά. 

To eBike.gr είναι χορηγός επικοινωνίας του αγώνα.
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>> Οδηγός αγωνιζομένων
Η συμμετοχή στον αγώνα απαιτεί κατάθεση παραβόλου 
ασφαλιστικής κάλυψης αξίας €30, ενώ βασική προϋπόθε-
ση είναι οι αγωνιζόμενοι να διαθέτουν αγωνιστική άδεια σε 
ισχύ. Για τους συμμετέχοντες έχουν εξασφαλιστεί προνομια-
κές τιμές ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, διαμονής και διατροφής. 
Οι προσφορές αυτών ισχύουν από 22 έως και 31 Ιουλίου. 
Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα δημοσιευτεί “κωδικός” κρά-
τησης με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα εξασφαλίσουν 
τις προνομιακές τιμές. Αυτός θα ισχύει και για όσους θεατές 
θελήσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα αλλά και να 
κάνουν διακοπές. Λόγω τουριστικής περιόδου οι κρατήσεις 
πρέπει να γίνουν άμεσα εξαιτίας περιορισμένης διαθεσιμό-
τητας.

Ακτοπλοϊκά ΑΝΕΚ Lines (χρέωση ανά δρομολόγιο)

Πρωϊνό δρομολόγιο:
Τετράκλινη εσωτερική καμπίνα:  €25 / άτομο
Επιβατικό αυτοκίνητο:  €25
Μπαγκαζιέρα:  €41
Φορτηγό έως 7 m:  €90
Μοτοσυκλέτα:  €7

Πρωϊνό & βραδινό δρομολόγιο:
Τετράκλινη εσωτερική καμπίνα ανά άτομο:  €31
(Οι υπόλοιπες χρεώσεις είναι ίδιες με το πρωϊνό δρομολόγιο)

Διαμονή Camping Chania (www.camping-chania.gr)
Διαμονή με ιδιόκτητη σκηνή:  €5 / άτομο / ημέρα
Ενοικίαση σκηνής:  €10 / ημέρα 
Διαμονή σε σκηνή του camping:  €7 / άτομο / ημέρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας για κρατήσεις:  28210-31138

Διαμονή Ξενοδοχείο Haris
€20 / άτομο / διανυκτέρευση
Τηλέφωνο επικοινωνίας για κρατήσεις:  28210-68816

Διαμονή Ξενοδοχείο Θάλασσα
Μονόκλινο:  €98 / διανυκτέρευση (Θέα κήπο)
Δίκλινο:  από €72 / άτομο / διανυκτέρευση
Τρίκλινο:  από €65 / άτομο / διανυκτέρευση
Τετράκλινο:  €105 / άτομο / διανυκτέρευση 
 (σουίτα θέα θάλασσα)
Τηλέφωνο επικοινωνίας για κρατήσεις:  28210- 60660

Διατροφή στην Pista Park
Οι αγωνιζόμενοι και οι συνοδοί τους θα έχουν έκπτωση 50% από 
τις τιμές καταλόγου

Υποσημείωση:
Για τους αναβάτες που θα έρθουν χωρίς μεταφορικό μέσο έχει 
εξασφαλισθεί δωρεάν μεταφορά από το λιμάνι της Σούδας στο 
ξενοδοχείο και το αντίστροφο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τον Γιάννη Ανδρουλάκη στο 6980127171.

ΤΙΜΕΣ
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«Εντάξει, Pedrosa δε θα γίνω, 

αλλά θα τον φτάνω πιο γρήγορα… 
Jorge Lorenzo, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

« »
Δεν υπάρχουν 

εξωγήινοι…   
Marco Melandri, 

αναβάτης San Carlo Honda Gresini MotoGP

« »
Είχα πρώτο τραπέζι πίστα στο ισπανικό πάρτι, μα δε 

μπορούσα να συμμετάσχω…  
Valentino Rossi, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

« »
Οι Ισπανοί αναβάτες

 είναι κοριτσάκια…  
Marco Simoncelli, 

αναβάτης San Carlo Honda Gresini MotoGP

«Προσπάθησα να περάσω απ’ έξω, πήγαμε να πέσουμε 

και είπα να ξαναδοκιμάσω…  
Jorge Lorenzo, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

race



Εσχάτως ο Ισπανός κάνει εντατικά 
μαθήματα εκκινήσεων, θέλοντας 

να βελτιώσει ένα σημείο όπου 
θεωρεί πως πάσχει. Ερωτηθείς 

σχετικά από δημοσιογράφους, 
ο ίδιος φροντίζει στην απάντησή 

του να χώσει και μια μπηχτή για 
τον άσπονδο συμπατριώτη του. 

Και μετά τη μεγάλη μπουκιά, κύ-
ριε Jorge, ήρθε το Mugello…

« »
Εντάξει, Pedrosa δε θα γίνω, 

αλλά θα τον φτάνω πιο γρήγορα… 
Jorge Lorenzo, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

Στους παρανοϊκούς τελευταί-
ους γύρους στον αγώνα του 

Jerez, θαυμάσαμε την ατσάλι-
νη θέληση του Lorenzo καθώς 

εκμηδένιζε το χρονικό πλε-
ονέκτημα του επελαύνοντος 

Pedrosa, αλλά δεν είχαμε υπ’ 
όψη μας το μέγεθος της φουρ-

τούνας στο μυαλό αυτού του 
νεαρού από τη Μαγιόρκα.

Απρόκλητη επίθεση στον Rossi πα-
ραμονές του Mugello! Ο Melandri 

στο blog του εξηγεί πως οι “τέσ-
σερις εξωγήινοι” είναι 100% άν-

θρωποι με όλες τους τις αδυναμίες, 
πολλές εκ των οποίων τώρα βγαί-

νουν στον Rossi ελέω Lorenzo. Πιά-
νοντας μάλιστα τον αγώνα του Le 

Mans, τις εξηγεί λεπτό προς λεπτό 
πικάροντας τον “φίλο” του.

« »
Δεν υπάρχουν 

εξωγήινοι…   
Marco Melandri, 

αναβάτης San Carlo Honda Gresini MotoGP

Στον αγώνα του Jerez ο Ιταλός συ-
νειδητοποίησε για μια ακόμη φορά 

πόσο δύσκολο είναι να τους βλέ-
πει να απολαμβάνουν όλο το γλέ-

ντι –τζαρτζαρίσματα με αγκώνες και 
ώμους, χαμένα φρένα, αδύνατες 

προσπεράσεις ‘por fuera’ (από την 
εξωτερική) – κι αυτός να μη μπορεί 

καν να τους πλησιάσει. Σαν 2007 
με λάστιχα Michelin ένα πράγμα!

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

O προτελευταίος πρωταθλητής των 
250 ως γνωστόν δεν πολυχωνεύει 

τους Ισπανούς, πλακωνόταν τακτι-
κότατα μαζί τους εντός πίστας στα 

250 και μας χάρισε αμέτρητες καυ-
τές στιγμές με Ίβηρες παρτενέρ, όπως 

Bautista, Barbera και άλλους. Τώρα 
που οι επιδόσεις του είναι ανεπίκαι-

ρες, βρήκε άλλον τρόπο να επανέλ-
θει στον αφρό των ΜΜΕ.»

Οι Ισπανοί αναβάτες

 είναι κοριτσάκια…  
Marco Simoncelli, 

αναβάτης San Carlo Honda Gresini MotoGP

»
Προσπάθησα να περάσω απ’ έξω, πήγαμε να πέσουμε 

και είπα να ξαναδοκιμάσω…  
Jorge Lorenzo, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

mailto:spirontas@ebike.gr
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Την Κυριακή 2 Μαίου 2010 το BikeRespect έκανε μια φωτογρά-
φηση για να συγκρίνει τον χώρο κατάληψης από τρία διαφορε-

τικά μεταφορικά μέσα: Αυτοκίνητα, ποδήλατα και λεωφορείο.
Ευχαριστούν τα μέλη, την Αντιδημαρχία Δημοτικής Αστυνομίας, 

τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το 3ο Σώμα Πυροσβεστικής 
Θεσσαλονίκης και τον ΟΑΣΘ.



Φωτογραφία BikeRespect: Βασίλης Δημάκης (http://tinyurl.com/3yhefoq)
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http://www.dunlopmotorcycle.com/infocenter_dunlop_download.asp

Τα ψηφιακά περιοδικά αυξάνουν και πληθαίνουν, με 
τη Dunlop να συμπληρώνει ένα χρόνο στον αέρα με το 
περιοδικό της Dunlop Download.
Πρόκειται για ένα περιοδικό κάπως χαλαρής περιοδικότητας, 
το οποίο προσφέρεται δωρεάν για κατέβασμα σε φορμά 
pdf (όπως το eBike.gr!) και στήνεται από την αμερικανική 
Dunlop, έτσι εστιάζει κυρίως στα πρωταθλήματα των Η.Π.Α. 
όπου κυριαρχεί η εν λόγω εταιρεία, αλλά και τα παγκόσμια, 
όπως αυτό της Moto2 όπου η Dunlop είναι αποκλειστική 
κατασκευάστρια ελαστικών για όλες τις ομάδες.
Πέραν της ενημέρωσης για αγώνες ταχύτητας και ΜΧ, 
όπου η Dunlop παίζει δυνατά στις Η.Π.Α., το περιοδικό 
της διακρίνεται για τις εντυπωσιακές φωτογραφίες που θα 
αποζημιώσουν ακόμη και όσος αδιαφορούν για την κατάταξη 
του πρωταθλήματος ΑΜΑ SX.

eDunlop...

www.used-moto.gr

Δικτυακή αγορά
Ο συνάδελφος και φίλος Παναγιώτης 
Αρχοντίτσης ξεκίνησε κάτι φρέσκο στο 
χώρο των μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών 
και αξεσουάρ. Όλη η αγορά μοτοσυκλέτας 
και αξεσουάρ συγκεντρωμένη σε μια 
ιστοσελίδα.
Ο ιστόχωρος προσφέρεται για αγγελίες 
τόσο ιδιωτών όσο και εμπόρων, όπου 
για τους ιδιώτες οι πρώτες οκτώ αγγελίες 
δημοσιεύονται δωρεάν. Επιπλέον, έναντι 
αντιτίμου η αγγελία σου μπορεί να τύχει 
ξεχωριστής προβολής. Η πολύ έξυπνη ιδέα 
του Used-Moto.gr διαθέτει ήδη μια ευρεία 
γκάμα προσφορών, απόδειξη πως το κοινό 
αγκαλιάζει τις πρωτότυπες και εύχρηστες 
λύσεις.
Αρκεί μια σύντομη δωρεάν εγγραφή και 
μετά μπορείς κατ’ επιλογή να ενημερώνεσαι 
και με newsletter για τις ανανεώσεις της 
ιστοσελίδας. Φυσικά, η πλοήγηση στις 
αγγελίες μπορεί να γίνει και άνευ εγγραφής.
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Around the world
press επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας



http://www.dunlopmotorcycle.com/infocenter_dunlop_download.asp

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

mailto:spirontas@ebike.gr
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Με το τραίνο για ποδηλατάδα στη 
φύση.
Την Κυριακή 13/06 αναχώρησαν από 
τον σταθμό του ΟΣΕ δύο βαγόνια με-
ταφέροντας δωρεάν τους αναβάτες και 
τα ποδήλατα τους για τον σταθμό των 
Μουριών.
Η ημέρα περιελάμβανε ποδηλατάδα 
δίπλα στην λίμνη Δοϊράνη, επίσκεψη 
στο Μουσείο λίμνης Δοϊράνης, επί-
σκεψη στο συμμαχικό μνημείο ενώ 
τελείωσε με συναυλία από τους Blue 
Flames. 
Περισσότερα: 
http://tinyurl.com/3yfm6ba.

BikeRespect 
στη Δοϊράνη

Το όνομά του γεννήθηκε από το Free και το 
Friday, με την ανάγκη έκφρασης της ελευθερίας 
που συνήθως νιώθουμε όλοι κάθε Παρασκευή 
που ξεκινάει ένα ακόμα χαλαρό ΣΚ. Ποια καλύ-
τερη έναρξη από μία χαλαρή ποδηλατάδα κάθε 
Παρασκευή βράδυ στην Αθήνα.
Το Freeday είναι θεσμός που καθιερώθηκε σταθε-
ρά και πλέον φτάνει να προσελκύει μεγάλο αριθμό 
συμμετεχόντων, παραμένοντας όμως με ένα δικό του 
μαγικό τρόπο παρεΐστικο και ταυτόχρονα ασφαλές.
Σε κάθε μια από τις τελευταίες εβδομαδιαίες βόλτες 
κατάφεραν να μαζευτούν 500+ ποδήλατα με αναβά-
τες όλων των ηλικιών, όχι και λίγο για μια παρέα που 
κάποτε απλά ξεκίνησε να βολτάρει και στη συνέχεια 
απλά μεγάλωσε χωρίς καμία προωθητική ενέργεια!
Οι πληροφορίες σχετικά με τα ραντεβού ανακοινώ-
νονται πάντα μέσω Facebook με αναρτήσεις και μη-
νύματα προσκλήσεων. Επίσης για τους "κανόνες" 
ασφαλείας, σχετικά videos κτλ δείτε: http://tinyurl.
com/3ajflck
Ενδεικτικά αναφέρουμε μια από τις τελευταίες δια-
δρομές που ήταν: Θησείο, Ηλιούπολη, Αργυρούπο-
λη, Βούλα, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Θησείο (επιστρο-
φή), πάντα με χαλαρούς ρυθμούς που ο καθένας 
μπορεί να ακολουθήσει.

Freeday



Επιμέλεια: Βασίλης Νομικός Φωτό: αρχείο ebike.gr

Την Τετάρτη 09/06 οι ποδηλάτες του 
BikeRespect στην Θεσσαλονίκη, άνοι-
ξαν τα καλάμια τους και ψάρεψαν νέα 
μέλη.
Mε ραντεβού στο άγαλμα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου κατευθύνθηκαν προς ένα πο-
λυσύχναστο κομμάτι του ποδηλατόδρομου 
για να ψαρέψουν νέα μέλη με αυτοσχέδια 
καλάμια από τα οποία ως δόλωμα κρέμο-
νταν τα φυλλάδια της πρωτοβουλίας τους.
Έτσι οι διερχόμενοι ποδηλάτες είχαν την ευ-
καιρία με ένα ευχάριστο και αστείο τρόπο 
να γνωρίσουν το BikeRespect.
Δείτε το στη διεύθυνση http://tinyurl.
com/39hqael.

Όπως σε εβδομαδιαία 
βάση πλέον, έτσι και στις 
02/05 στην Αθήνα οι φίλοι 
του ποδηλάτου μαζεύτη-
καν και χάρηκαν άλλη μία 
"Λούμπεν Ποδηλατοβόλ-
τα".
Η διαδρομή πάντα σε χαλα-
ρότατους ρυθμούς με παρεΐ-
στικη οργάνωση διαφέρει πά-
ντα σε κάθε βόλτα με σκοπό 
να γνωρίσουν οι συμμετέχο-
ντες την πόλη τους από δια-
δρομές που δεν έχουν ίσως 
ξαναβρεθεί.
Αν η κοινωνικότητα σας εκ-
φράζει και ψάχνετε ανθρώ-
πους να συμμερίζονται την 
αγάπη σας για το ποδήλατο, 
βρεθείτε στην κατάλληλη και 
χαρούμενη παρέα.
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://tinyurl.com/3792p3j.

Ψαρεύοντας ποδηλάτες

Λούμπεν

mailto:vnomik@ebike.gr
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Έφτασε η ώρα να βάλετε στην 
ποδηλασία την επόμενη γενιά 
της δυναστείας σας;
Τότε χρειάζεστε ένα ποδήλατο εκ-
μάθησης ισορροπίας και ίσως η 
καλύτερη επιλογή σας είναι τα 
LIKEaBIKE της Kokua! Τα ξύλινα 
παιδικά ποδήλατα της Kokua είναι 
χειροποίητα και κατασκευάζονται 
στη Γερμανία, από υψηλής ποιότη-
τας κόντρα πλακέ σημύδας (Μarine 
Plywood), ίδιο με αυτό που χρησι-
μοποιείται για την κατασκευή σκα-
φών ταχύτητας και αναψυχής. Όλα 
τα μέρη έχουν επίστρωση από διά-
φανο αδιάβροχο βερνίκι σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές EN71 για την 
ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών. 
Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από 
2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
Τα "οργανικά" αυτά ποδηλατάκια έχουν βραβευθεί από τον Spiel Gut, τον 
Γερμανικό οργανισμό που αξιολογεί τα παιδικά παιχνίδια για την ασφάλεια, την 
ποιότητα κατασκευής, τον σχεδιασμό και τη χρήση τους και θεωρούνται τα κα-
λύτερα παιδικά ποδήλατα εκμάθησης ισορροπίας στον κόσμο. Θα βρείτε όλη 
τη γκάμα τους online στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Έλληνα αντιπρόσωπου, 
Multisports.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα.

Χανιά CMR

Τα τακάκια Asisa κατασκευάζονται στην Ταϊβάν και 
εισάγονται στην Ελλάδα από το Downhill.gr. Πριν 
τα εισάγουν, η ομάδα του Downhill.gr ζήτησε δείγ-
ματα να δοκιμάσει.
Μετά από αρκετούς μήνες και πολλούς διαφορετικούς 
τύπους φρένων και ποδηλάτων, είχαν τόσο καλά αποτε-
λέσματα που αναρωτήθηκαν γιατί μέχρι τώρα πλήρωναν 
τα τριπλά χρήματα για το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν τακάκια 
Asisa για όλους τους τύπους μηχανικών και υδραυλικών 
δισκοφρένων και για τους κυριότερους τύπους διατίθε-
νται τακάκια 3 τύπων: ημιμεταλλικά, ημιμεταλλικά αλου-
μινίου και full metallic. Τα περισσότερα πωλούνται στην 
ενδεικτική τιμή των € 7, € 9 και € 11 αντίστοιχα.
Ημιμεταλλικά: Πιο μαλακά και πιο προοδευτικά στο φρε-
νάρισμα.
Ημιμεταλλικά αλουμινίου: Όπως και τα προηγούμενα, 
έχουν όμως το μισό βάρος και καλύτερη απαγωγή θερ-
μότητας. Προτιμούνται στο πίσω φρένο.
Μεταλλικά: Πιο δυνατά και με μεγαλύτερη διάρκεια, προτιμούνται στο εμπρός φρένο, ειδικά για χρήση 
downhill.
Μόλις λιώσουν τα XTR τακάκια στο MTB μου σίγουρα θα προμηθευτώ ένα σετ Asisa ημιμεταλλικά αλου-
μινίου για να τα δω στην πράξη –αν και δεν υπάρχει περίπτωση να τα ταλαιπωρήσω περισσότερο απ' ότι η 
ομάδα του Downhill.gr! Multisports.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα.
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Κείμενο και φωτό: Βασίλης Νομικός

e-bike!Το eBike τώρα 
και με...

Ηλεκτρικό ποδήλατο, e-bike ως αποκαλείται διεθνώς, 
γνωστό και ως ποδήλατο για τεμπέληδες

mailto:vnomik@ebike.gr
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Υπήρξε ένα πρόβλημα με τη δοκιμή του συγκεκριμένου ηλεκτρικού 
ποδηλάτου... Δηλαδή τι ένα, πολλά υπήρξαν αλλά από ποιο ν' 

αρχίσω. Αφού δεν είμαι επαγγελματίας συντάκτης και το ιστορικό μου 
μετράει σε όλη μου τη… συντακτική καριέρα τρεις δοκιμές τροχοφόρων 
– τις εξής δύο, αυτή! – σωστότερο θα ήταν το άρθρο να λεγόταν "πα-
ρουσίαση" και όχι "δοκιμή". Κρίμα κι άδικο όμως γιατί το ποδηλατάκι 
πραγματικά δοκιμάστηκε σε μέρες καυτές, σε νύχτες υγρασίας, σε πα-
νελλήνια πορεία Αθήνας, μπάνιο στο Καβούρι, συμμετοχή σε Freeday, 
Λούμπεν ποδηλατοβόλτα, Critical Mass Ride στα Χανιά και Φεγγάρι στη 
ρόδα πάλι στα Χανιά, όπου εκεί ήταν “τριχασμένη” προσωπικότητα: 
Έκοβε βόλτες με τους συμμετέχοντες στο παιχνίδι, κουβαλούσε τον φω-
τογραφικό εξοπλισμό (όλον!) κι έσερνε τον αναβάτη του μετά τις πέμπτες 
ρακές... άντε γεια...

I Own
Τo πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι παρέλαβα δύο ποδήλατα (μαύρο και 
ασημί) για να φωτογραφηθούν, αλλά να δοκιμάσω το ένα εγώ και μό-
νον εγώ! Ούτε ο αδερφός μου, ούτε όσοι ήταν στα ποδηλατάδικα που 
επισκεπτόμουν, ούτε όσοι περνούσαν μπροστά από τις καφετέριες που 
καθόμουν, σίγουρα όχι όσοι κατέβαιναν από το αμάξι τους αφήνοντας τη 
γκόμενα να περιμένει διερωτώμενη αν θα είναι περαστικό αυτό που τον 
έπιασε, εντελώς σίγουρα όχι ο πατέρας μου στα 60 του!  Έλεος δηλαδή 
αλλά κάποιος για να τον εμπιστευτώ άφησε την ταυτότητά του, άλλος 
τη μηχανή του και ο εκπληκτικότερος όλων την... όμορφη ξανθιά γυναί-
κα του, όπου δεν άντεξα και το ξεστόμισα: "Φίλε, αν δε γυρίσεις, στο 
χαρίζω, σκέψου το!" Τελικά όλοι μου ζητούσαν αρχικά specs και μόλις 
άκουγαν την τιμή μετά ζητούσαν μαγαζί. Αν φαίνομαι υπερβολικός, δια-
βάστε αυτό: Είμαι σε γνωστό ποδηλατάδικο στα Μελίσσια και έξω από 
το μαγαζί περιμένει νεαρό ζευγάρι να παραλάβει το νέο απόκτημα που 
είχε παραγγείλει. Βλέποντας το e-bike (όχι το περιοδικό λέμε) ζητάνε 
βόλτα και αφού ο κύριος επιστρέφει με αλαλαγές "κοίτα με πάω και 
χωρίς πετάλι" το παραλαμβάνει η κυρία που το στραβοκοιτούσε με σκο-
πό να το κατατάξει στις ανωριμότητες των "δε θα μεγαλώσουν ποτέ". Η 
αλήθεια είναι ότι ήθελαν να γυρίσουν την προκαταβολή της παραλαβής 
σε αναμονή αγοράς ηλεκτρικού και ο ποδηλατάς (και φίλος) Λουκάς 
ήθελε να με βρίσει και να με προσλάβει μαζί…

I Like
Αυτό που μου άρεσε ήταν κυρίως η στιβαρότητα και η ποιότητα κολ-
λήσεων. Επειδή δεν είμαι και βετεράνος ποδηλάτης νόμιζα ότι είναι η 
ιδέα μου, αλλά όταν επαγγελματίας του χώρου που εμπιστεύομαι μου 
μίλησε με θερμά σχόλια, δικαιώθηκα. Επίσης μου άρεσε το ότι μοιάζει 
με κανονικό ποδήλατο, δεν έχει πλαστικά καλύμματα και άλλα αχρεία-
στα αξεσουάρ που δε θα διευκόλυναν την πρόσβαση στα μέρη του και 
θα το έκαναν να μοιάζει με διαστημικό μοτοποδήλατο. Μολαταύτα το 
πρόσεχαν, κυρίως όσοι ήταν πίσω μου (μάλλον λόγω μπαταρίας), ενώ 
όλοι ξεχνούσαν στη βόλτα τις 7 ταχύτητες Shimano που επίσης έχει με 
περιστροφικό επιλογέα, προφανώς γιατί δεν τις χρειάζονταν. Ο σκελετός 
αλουμινίου κράματος 6061 το κρατάει σε λογικό επίπεδο βάρους για 
ηλεκτρικό στα 23.8 kg με τη μπαταρία (18.2 χωρίς), ενώ οι αναγκαστικά 
χονδρές κολλήσεις του αναδιπλούμενου μοντέλου που δοκίμασα και 
οι "ανέσεις" που συμπεριλαμβάνει (σχάρα, φτερά, ανάρτηση εμπρός 
πιρούνι και πίσω ντίζα σέλας, μόνιμη κλειδαριά πίσω, σταντ ασφαλείας), 
δεν το βοηθούν στον τομέα. Μέτρησα 42 km με βάναυση χρήση σε full 
ανηφόρες, καθιστός χωρίς ορθοπέταλο και να μιλάω στον δίπλα χωρίς 
λαχάνιασμα, για να εξαντλήσω τη μπαταρία αναγκαζόμενος να επιστρέ-
ψω με... πετάλι, όπου ανακάλυψα ότι τελικά δεν ήταν τόσο βαρύ όσο 
νόμιζα. Το υποψιάστηκα όταν το ανεβοκατέβαζα στον 2ο όροφο από τις 
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Ενσωματωμένη κλειδαριά 
πίσω τροχού με ξεχωριστό κλειδί



Σέλα Gel με ανάρτηση 
για τα μαλακά μας μόρια

Η “καθαρή” λύσ
η για 

τις καθηµερινές 
σας

µετακινήσεις 

στην πόλη.

Αθήνα
Kαλλιρρόης 16  | T. 210 92 10 954   
Kαλλιρρόης 43 - SPIDI STORE  | T. 210 92 22 349 

Θεσσαλονίκη
Κ. Καραμανλή 89 - City Shop  | T. 2310 946 800 
Bι. Πε. Σίνδου - Factory Shop  | Τ. 2310 795 052
                               Χονδρική  | Τ. 2310 795 615 

www.eco-bike.gr  |  www.motomarket.gr
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σκάλες αλλά φαντάστηκα ότι απλά με διευκόλυνε η πρακτική χειρολα-
βή στη μέση του σκελετού. Με ελαφρά δεσποινίδα στη σέλα του και 
περίπου ομαλή πορεία στο ίσωμα, στα 55 km δεν έμεινε, ενώ υπήρχαν 
άλλα δύο led ακόμα να σβήσουν. Επειδή κάθε φορά που σταματούσα, 
κλείνοντας το power και τρώγοντας μισό σάντουϊτς, το έβρισκα ένα led 
πιο φορτισμένο (φαινόμενο της μπαταρίας), υπολογίζω ότι στην πορεία 
των 55+ θα έφτανε πιθανότατα τα 60+ που δηλώνει ο κατασκευαστής. 
Γενικά αυτό που κατάλαβα ότι το εξαντλεί είναι τα ξεκινήματα σε ανηφό-
ρα με αναβάτες που δεν ξέρουν να πεταλάρουν σωστά και "κρεμάνε" 
το ηλεκτρομοτέρ να τα κάνει όλα μόνο του.
Μου άρεσε η ώθηση που με 4η ή 3η ταχύτητα εντυπωσιάζει, αφού όσο 
πιο μικρό το νούμερο επιλογέα (ανάμεσα στις 7) τόσο πιο μεγάλο-αργό 
πίσω γρανάζι και πιο απότομη η ώθηση. Αποτέλεσμα, αν έχεις 2α έως 
4η στο φανάρι κάνεις άνετα πλάκες σε παπιά, ενώ με 1η ανέβαινα ανη-
φόρα ζόρικη τρώγοντας. Μου άρεσε η ύπαρξη πιρουνιού με ανάρτηση, 
κάτι που θα κάνει πολύ άνετη τη ζωή του target group στο οποίο απευ-
θύνεται, όπως και το βοήθημα του σκελετού που έχει στήριγμα ώστε να 
μένει όρθιο όταν διπλώνει.
Τα Tektro Vbrakes φρένα μόλις τα ρύθμισα δάγκωναν, ενώ δεν έτρι-
ξαν ποτέ ακόμα και σε λίγα νερά, αφού σε δικό μου αναδιπλούμενο 
(Mobiky) δεν έχω καταφέρει να ρυθμίσω τα μηχανικά δισκόφρενα ικα-
νοποιητικά ακόμα. Οι σφικτήρες των σημείων αναδίπλωσης δίνουν μια 
αίσθηση σιγουριάς ότι δε θα χαλαρώσουν σε λακούβες. Προληπτικά 
πάντως ελέγχετε τον εμπρός σφικτήρα λαιμού μετά από διαδρομές με 
λακούβες, αν και σ' εμένα δεν ξέσφιξε ποτέ. Τη μαλακή σέλα full gel 
πραγματικά θα την ήθελα και στη Dolly μου (ποδήλατο πόλης).
Μου άρεσαν ακόμη λεπτομέρειες κατασκευής, όπως ο καλυμμένος και 
από την έξω πλευρά εμπρός δίσκος για να μη μπλέξει το μπατζάκι σου 
και γίνεις κτηματίας (προτείνω πάντα δέστρες παντελονιού για ασφάλεια, 
πολύς κόσμος την έχει πατήσει), ο σαφής επιλογέας ταχυτήτων, τα πολύ 
δυνατά φώτα – το πίσω ξεχωρίζει από χιλιόμετρα – και το χωρίς τζόγους 
συρτάρωμα της μπαταρίας. 

I Dislike
Μπορεί να ακούγεται ωραία ως δυνατότητα και να μην είναι πολύ βαρύ 
ως εξάρτημα, αλλά ειλικρινά δεν κατάλαβα τι εξυπηρετεί η πίσω κλειδα-
ριά. Εάν το κλειδώσεις μόνο με αυτήν και ισχυριστείς ότι δε θα στο κλέ-
ψουν πιθανότητα το ανέκδοτό σου να έχει μεγαλύτερη επιτυχία από όλα 
του Τοτού μαζί. Αν πάλι ξεκινήσεις με κλειδωμένη θέση τότε εννοείται 
ότι -αν δεν πέσεις- απλά ξοδεύτηκες για 2-3 ακτίνες και στην χειρότερη 
γύρισες με τα πόδια, σπρώχνοντας.
Επίσης δε μου άρεσε που η παροχή υποβοήθησης δεν ήταν ρυθμιζόμε-
νη, έτσι το μοτέρ παρείχε πάντα το μέγιστο της βοήθειας, κάτι που ο ει-
σαγωγέας διαβεβαίωσε ότι δε θα ισχύει στο μέλλον αφού θα διατίθεται 
με επιλογέα τριών level. Στην παρούσα – μη προσαρμόσιμη έκδοση – 
θέλει λίγη συνήθεια ο τρόπος που αποδίδει με κοντό γρανάζωμα, ειδικά 
μέσα σε κίνηση. Η έκφραση "δεν κρατιέται" δεν είναι υπερβολή, αλλά 
και ο πλέον άπειρος με μερικές βόλτες θα συνηθίσει σύντομα. Επίσης 
στο μέλλον θα αλλάξει και ο διακόπτης power που, ενώ τώρα είναι με 
κλειδί πάνω στη μπαταρία, αργότερα θα διατίθεται με κουμπί επιλογής 
στο τιμόνι ώστε να μπορείς να το κλείσεις σε κατηφορικές διαδρομές που 
δε χρειάζεσαι την υποβοήθηση ώστε να αυξάνεις την αυτονομία. Τέλος, 
σε μια κατηγορία ποδηλάτων που το πιρούνι χωρίς ανάρτηση είναι συ-
νηθισμένο, ιδανικά θα ήθελα περισσότερη διαδρομή, κάτι ανάμεσα σε 
αυτήν και την πολύ μεγαλύτερη των μοντέλων με τροχούς 26 in. Θέλω 
πολλά για €1,050 όταν το φθηνότερο σοβαρό σπαστό ηλεκτρικό με 
μπαταρία λιθίου που βρήκα ήταν στα 1,300+;
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Μπαταρία λιθίου 36 V / 10 Ah με κλεί-
δωμα και ένδειξη φόρτισης



Όταν ανοίξει δε θα κλείσει με τίποτα 
μόνο του
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(h)I Tech
Λόγω νομοθεσίας δεν επιτρέπεται να υπάρχει ώθηση χωρίς να γυρνάς 
το πετάλι, γιατί αν καταφέρνει αυτόνομα πάνω από 7-8 km/h τότε πρέπει 
να υπάγεται στην τροχαία. Οπότε μετά τις πρώτες πεταλιές το μοτέρ σου 
δίνει 2-3 πεταλιές για κάθε περίπου 1 που γυρνάς την πεταλιέρα.
Σε κάθε περίπτωση, με την ένδειξη μπαταρίας (αντέγραψαν τα Macbook?!) 
καλό είναι να τσεκάρεις πριν ξεκινήσεις, ενώ μπορείς πάντα να πάρεις το 
φορτιστή μαζί ώστε αν φοβάσαι μη μείνεις (δεν ακινητοποιείται, απλά 
πλέον παίζεις σόλο), να ξεσυρταρώσεις ξεκλειδώνοντας την μπαταρία 
ώστε να την φορτίσεις πχ στο γραφείο χωρίς να βάζεις μέσα όλο το πο-
δήλατο. Αυτό θα το κάνουν οι άλλοι που θα το περιεργάζονται…
Ο ηλεκτροκινητήρας του είναι αυτός που μοιάζει με ταμπούρο στην πίσω 
ρόδα. Τα 250 W που παράγει είναι το απαραίτητο όριο που θεσπίζει η 
EU και δε μπορείς να τον χαρακτηρίσεις ξενέρωτο σε καμία περίπτω-
ση. Η κατασκευή του είναι απλή, ενώ η συντήρηση και η δυνατότητα 
επισκευής του είναι ανύπαρκες. Στην πραγματικότητα δε συμφέρει να 
πλέξεις ούτε τη ζάντα στο νέο μοτέρ κι έτσι απλά παίρνεις ένα έτοιμο 
τροχό από αντιπροσωπεία, εκτός και θέλεις καλύτερης ποιότητας ζάντες 
που προσωπικά δε βρίσκω τον λόγο για την χρήση που προορίζεται. 
Όντας ηλεκτρικό το μοτέρ δε χρειάζεται ζέσταμα ή άλλη προετοιμασία, 
δεν υπάρχει ροντάρισμα (στρώσιμο) και είναι φυσικά γραμμικότατο. Ο 
αυτοκινητιστής θα το χαρακτηρίσει εντελώς αθόρυβο, αλλά ο μοτοσυ-
κλετιστής θα προσέξει έναν ηλεκτρικό ήχο που παράγεται και θυμίζει 
λίγο ρομπότ ή διάδρομο γυμναστηρίου στο πολύ πιο ευχάριστό του. 
Σίγουρα θα ήθελα να ακούγεται αυτός ο ήχος λίγο παραπάνω, αλλά 
αφού δεν έχει εξάτμιση πραγματικά είμαι ανοιχτός σε ιδέες...
 Η μπαταρία Λιθίου-
Πολυμερών που διαθέτει είναι 36 V - 10 Ah, αντί 24 - 8 της προηγού-
μενης γενιάς, που μεταφράζεται σε περισσότερη δύναμη και αυτονομία 
για τον ίδιο όγκο. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή "δεν παρουσιάζει 
φαινόμενο μνήμης" και δεν είναι απαραίτητο να εξαντλείται για να φορ-
τίζεται σωστά (όπως επίσης ισχυρίζονται ότι συμβαίνει στα κινητά). Τα ει-
σαγωγικά παραπάνω μπήκαν επειδή, όπως διαβάζω εδώ: http://tinyurl.
com/38cy3eb, "πολλοί νομίζουν ότι τα στοιχεία που περιέχουν λίθιο 
είναι κάτι σαν τον ‘Σούπερμαν’ των μπαταριών. Η πραγματικότητα είναι 
ότι τα φαινόμενα μνήμης των στοιχείων έχουν περιοριστεί δραστικά, δεν 
ήταν όμως δυνατόν να τα εξαλείψουν. Μόνο οι μπαταρίες υγρών στοι-
χείων μπορούν και πρέπει να δουλεύουν όσο πιο φορτισμένες γίνεται. 
Οι ξηρού τύπου πρέπει να κάνουν όσο το δυνατόν πιο πλήρεις κύκλους 
φόρτισης-εκφόρτισης. Σίγουρα εμφανίζουν μνήμη πολύ δυσκολότερα 
από τις Ni-Cd, αλλά δε σημαίνει αυτό ότι δεν εμφανίζουν ποτέ. Ανα-
μενόμενο είναι φυσικά να παρουσιάσουν δυσλειτουργία αργότερα από 
αντίστοιχες μπαταρίες Ni-Cd, μα δεν απαλλάσσονται από την ανάγκη 
καλής μεταχείρισης."
Πρακτικά εγώ καταλαβαίνω ότι η διάρκεια ζωής τους είναι συνήθως τέ-
τοια που μέχρι να αποδημήσουν έχουν προφανώς αντικατασταθεί από 
το νέο και αποδοτικότερο μοντέλο, ενώ αν τις προσέχεις με ολοκληρω-
μένες επαναφορτίσεις (όχι πάντα απαραίτητα αλλά συχνά-πυκνά) τους 
παρατείνεις τη ζωή.
Κατά τα άλλα ο ελεγκτής, το μοτέρ και τα παρελκόμενα οργανάκια δεν 
είναι πλέον εξαρτήματα πειραματικού σταδίου, αφού παράγονται μαζικά 
σε παραλλαγές αρκετά τα τελευταία έτη, ασχέτως αν εδώ έχουμε άγνοια. 
Κακό δε θα ήταν επίσης αν φροντίζαμε το συγκεκριμένο όχημα να μη 
διαβιώνει σε συνθήκες μόνιμης υγρασίας (μπαλκόνι) ή αδυσώπητης ζέ-
στης (παρατημένο 1 μέρα χωρίς σκιά σε κάποια παραλία). Τα ηλεκτρο-
νικά μέρη του δε θα χαρούν ιδιαίτερα, αλλά όσοι έχουν ασχοληθεί πα-
θιασμένα με ποδήλατο γνωρίζουν ότι αυτές οι συνθήκες αντενδείκνυνται 
και για τα απλά ποδήλατα. 
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Το lock λαιμού δε χαλαρώνει εύκολα

Σχάρα αρκετά φαρδιά ώστε 
να προστατεύει και το πίσω φως



Ενσωματωμένο δυνατό φώς. 
Λεπτομέρεια: το δεματικό καλωδίων

Μοτέρ 250W, ατσάλινες ακτίνες 
και δίπατες ζάντες

Σχάρα αρκετά φαρδιά ώστε 
να προστατεύει και το πίσω φως
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Όλα τα υπόλοιπα μέρη είναι κοινά ποδηλατικά εξαρτήματα που συνα-
ντώνται και στο εμπόριο.

 I conclude
Το (κλασσικό) ποδήλατο γενικώς σκάβει. Τα πλεονεκτήματα γνωστά και 
Δανοί, Ολλανδοί & λοιποί μάλλον δεν κουζουλάθηκαν και τα έχουν για 
θεότητα. Το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι όμως το μέλλον. Παρότι το κλασ-
σικό του ρίχνει στ' αυτιά σε οικολογικότητα, βάρος και ιστορία, το ηλε-
κτρικό είναι μια ευκολία "και μισή". Δεν απευθύνεται φυσικά σε όποιον 
θέλει να προπονηθεί, αλλά στον άνθρωπο – και κυρίως τον αυτοκινη-
τιστή – που επιθυμεί να μετακινηθεί ευκολότερα, απλούστερα, απείρως 
ταχύτερα και εκπληκτικά οικονομικότερα, τουλάχιστον στις συνηθισμέ-
νες καθημερινές μικρές αποστάσεις. Από την άλλη και μοτοσυκλετιστής 
να είσαι σίγουρα θα έχεις διαδρομές που είτε δε θα έχεις άλλα βάρη, δε 
θα θέλεις να φορέσεις full κράνος και εξοπλισμό, ή δε θα θέλεις να σου 
πετάξουν κάτω την καλή σου…
Το ηλεκτρικό ποδήλατο, ειδικά με την εξέλιξη που θα παρουσιάσει 
λόγω διάδοσης ως "μόδα", θα γίνει στα επόμενα 5 χρόνια το κυρίαρ-
χο είδος μετακίνησης ανάμεσα στους εναλλακτικούς πρώην οπαδούς 
του θερμικού κινητήρα. Οι σκληροπυρηνικοί και κατά τη γνώμη μου 
ανεγκέφαλοι θα καβαλάνε και με βροχή κλασσικό ποδήλατο, θα κατε-
βαίνουν με αυτοκίνητο στο κέντρο και θα σέρνουν το 1000RR και στο 
περίπτερο. Τα κλέβερ μπόϊζ εντ γκέρλζ θα έχουν ένα trendy ηλεκτρικό 
με καλαθάκι και λουλουδάκια ή νεκροκεφαλές, δε θα ιδρώνουν, δε 
θα αγχώνονται στο φανάρι, δε θα πληρώνουν τέλη, βενζίνη, ασφάλεια, 
καύσιμο, συντήρηση, ζημιές, φορολογία και όπου τελειώνει η μπαταρία 
ή θα το βυσματώνουν σαν το κινητό τους ή θα το σέρνουν με το πετάλι 
του κλασσικά.
Το ηλεκτρικό έχει το αρνητικό του απορρίμματος της μπαταρίας του (που 
στο μέλλον θα είναι μισή σε μέγεθος και διπλάσια σε απόδοση, προφα-
νώς), έχει όμως το εκπληκτικό θετικό της προσέλκυσης μη ποδηλατικού 
κοινού πιο κοντά στην απλότητα και στην αποσυμφόρηση, αφού αντί 
για 5x4 m για να "μετακινηθεί" κανείς (σταματημένος), θα χρειάζεται 
1x2 m και θα μπορεί να χαιρετάει φωναχτά και τους φίλους του!  Εγώ 
το scooteraki μου το παρόπλισα εκτός και συντρέχει λόγος. Σκέψου το, 
για μικρές αποστάσεις (έως 30-50 km), αν είσαι στην επαρχία πρέπει να 
είσαι χαζός ή επιδειξίας για να μην το καταλαβαίνεις. Αν είσαι σε μεγάλο 
αστικό κέντρο πρέπει να είσαι μαζόχας για να μην το υιοθετείς. Μουσική 
είπες; Υπάρχουν και μικρά φορητά ηχεία, όλα μου τα ποδήλατα έχουν. 
Δείκτης κεφαλογυρίσματος είπες; Να σε πληροφορήσω, πολύ παραπά-
νω από τη μοτοσυκλέτα (ειδικά με full face), άσε που σε ρωτάνε όλες οι 
γυναίκες τι είναι αυτό... (Όχι αγάπη μου, όχι εμένα, τρελάθηκες;)

Battery Tips
•  Φορτίζετε και εκφορτίζετε την ξηρή μπαταρία σας πλήρως σε όσες 

περισσότερες χρήσεις θα μπορούσε να σας συμβεί.
•  Αν η συσκευή σας δείχνει πλήρη μπαταρία, αλλά μόλις απαιτηθούν 

φορτία σβήνει, μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία της με διαδοχικές 
υπερφορτίσεις. Πριν την πετάξετε, δοκιμάστε το. Δε χάνετε τίποτα, 
μάλλον θα κερδίσετε τα χρήματα μιας καινούριας μπαταρίας.

•  Αποφύγετε τη ζέστη. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα χάσει 
το 20% της απόδοσής της αν είναι εκτεθειμένη σε υψηλή θερμο-
κρασία.

•  Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μια μπαταρία για κάποιο δι-
άστημα, φορτίστε τη στο 40% και βάλτε τη στο ψυγείο (όχι στην 
κατάψυξη, δε θέλετε να γίνει παγωτό).

Futura Napoli
first ride

Και σινιάλο κάνουμε με τα φώτα και 
ψαρωτικό όργανο led έχουμε

Χρήσιμο στήριγμα αναδιπλούμενου 
και καλυμμένος εμπρός δίσκος



Και σινιάλο κάνουμε με τα φώτα και 
ψαρωτικό όργανο led έχουμε

Χρήσιμο στήριγμα αναδιπλούμενου 
και καλυμμένος εμπρός δίσκος

Επτά εξωτερικές ταχύτητες Shimano

Βύσμα τροφοδοσίας ασφαλείας 
και άψογο φινίρισμα
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MegaDownhill Videos

1. http://vimeo.com/11527851

2. http://www.youtube.com/watch?v=-VFmL5UhaJU

3. http://www.youtube.com/watch?v=01dEMumApC8



Κείμενο: Στέφανος Κούνης Φωτό: Βασίλης Νομικός

Megadownhil
Δίρφυ  

Ήταν από τα πιο ενεργά και απολαυστικά σαββατοκύριακα 
του 2010 και ευχόμαστε να υπάρχουν και άλλα.

mailto:vnomik@ebike.gr
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Με συνολικά 107 συμμετοχές "τρελαμένων" που ήρθαν στο βουνό για να μοιραστούν το σαββατοκύ-
ριακο μαζί μας, από την Κρήτη έως την Κέρκυρα και την γειτονική Ιταλία, καθώς και αρκετών "παλαβών" 
BMX-άδων και Dirt-άδων από την Αθήνα που, υπό την επίβλεψη του "δάσκαλού τους" Piranha, έδωσαν 
ένα απολαυστικό σόου από το πρωί του Σαββάτου στο τεράστιο στρώμα της Funbag έως αργά το απόγευ-
μα. Αναμφίβολα ήταν ό,τι καλύτερο έχουμε δει μέχρι σήμερα στο χώρο του Downhill και Megadownhill 
στην Ελλάδα και έπονται κι άλλα και ακόμη καλύτερα.
Όλοι οι καλοί Έλληνες αναβάτες ήταν παρόντες, με μόνη εξαίρεση μερικούς φίλους που είχαν πάει στην 
γειτονική Βουλγαρία για να τρέξουν αγώνα κατάβασης. Η μπύρα έρεε άφθονη για λίγες ώρες από το Σάβ-
βατο μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, πολύ μπύρα βρε παιδάκι μου, του χρόνου θα πρέπει να βρούμε βυτίο 
με κάνουλα! Η μουσική δυνατή και ασταμάτητη, κρίμα που δεν είχε ρεύμα στο καταφύγιο να ακούμε και 
στην εκκίνηση, αλλά έτσι είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις κραυγές και ιαχές πολέμου των συμμε-
τεχόντων. Πολύ ξύλο σε αυτό το Megadownhill, όλοι είναι φίλοι, μέχρι την εκκίνηση! Μετά ξύλο, πολύ 
ξύλο, αν υπήρχε διαιτητής, θα είχαν φύγει οι μισοί με κόκκινη κάρτα! Ήταν μια εμπειρία δυνατή για όλους 
μας, λαθάκια υπήρχαν βέβαια, όπως και μερικοί δυσαρεστημένοι (αλλά ευτυχώς λίγοι) ο καθένας για τους 
δικούς τους λόγους αλλά κυρίως για ένα προβληματάκι που παρουσιάστηκε το Σάββατο.
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Οι αγώνες και των δύο ημερών είχαν ξεχωριστό εν-
διαφέρον για πολλούς λόγους. Πρώτη φορά γίνεται 
αγώνας downhill στην Ελλάδα με ομαδική εκκίνηση. 
Οι διαδρομές που επιλέχθηκαν και ο τρόπος που 
έγινε η εκκίνηση την κάθε μέρα ευνοούσε σε κά-
ποιες περιπτώσεις ποδήλατα καθαρά DH σε κάποια 
σημεία, ενώ σε άλλα πάλι σημεία πολλοί θα εύχο-
νταν να είχαν ένα XC ποδήλατο. Αυτό ήταν όμως 
που έκανε τον αγώνα ενδιαφέρον για όλους και 
κανείς δεν ήξερε ποιος είναι το φαβορί κάθε φορά. 
Ο Ανδριώτης Κωνσταντίνος νικητής την πρώτη μέρα 
στη διαδρομή μήκους 3,5 χιλιομέτρων, γνώστης 
των μονοπατιών του όρους Δίρφης και πολύ καλός 
αναβάτης με αρκετές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια. 
Πίσω του, με διαφορά λιγότερο από 2", ένας ακό-
μα πολύ καλός αθλητής ο Χρήστος Αργύρης τερ-
μάτισε 2ος, ενώ ο Νησιώτης Δημήτρης τελευταία δε 
ξεχνάει να λείψει από κανένα βάθρο και κατέλαβε 
την τρίτη θέση.
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Την Κυριακή το σκηνικό άλλαξε κάπως, στο ίδιο χώρο η εκκίνηση, αλλά αυτή τη φορά όλοι οι ανα-
βάτες έπρεπε να τρέξουν μία δύσκολη ανηφόρα, να πιάσουν το ποδήλατό τους και να ξεχυθούν σε 
μία απότομη και κακοτράχαλη κατηφόρα για να μπουν στο γνωστό DH μονοπάτι Ε1. Ο Γκαλιούρης 
Δημήτρης, πανελλήνιος πρωταθλητής DH το 2006 και πολλαπλός νικητής στη ποδηλασία πίστας, 
κατάφερε να φτάσει άνετος στην κορυφή, να πιάσει το άκρως XC ποδήλατό του και να μπει πρώτος 
στο μονοπάτι, στην έξοδο του οποίου όμως είχε χάσει 4-5 θέσεις από αναβάτες με ποδήλατο πιο κα-
τάλληλο για τέτοιες διαδρομές. Στη συνέχεια του χωματόδρομου των 6-7 χιλιομέτρων όμως, το γερό 
πετάλι του τον έφερε και πάλι πρώτο στον τερματισμό, ενώ με 24 δεύτερα διαφορά τον ακολούθησε 
ο Χατζηκυριάκος Φίλλιπος αποδεικνύοντας πως και με ποδήλατο DH-FR μπορείς να κινηθείς εξίσου 
γρήγορα σε τέτοια κομμάτια αρκεί να έχεις καλή φυσική κατάσταση και καλό πεταλάρισμα.
Και ενώ και οι δύο αγώνες έχουν φτάσει στο τέλος τους, όλοι οι παρευρισκόμενοι περιμένουν με αγω-
νία τον συμψηφισμό των χρόνων από το συνεργείο της IRON TEAM για να αναδείξουν τους τρεις τελι-
κούς νικητές που θα αποχωρήσουν με πλούσια δώρα και πλουσιότεροι κατά 500, 300 και 200 ευρώ 
αντίστοιχα. Πλούσια δώρα και χρηματικά έπαθλα για τους νικητές, αλλά πλούσια και πολλά ήταν και 
τα δώρα για όλους τους συμμετέχοντες που κέρδισαν διάφορα καλούδια κατόπιν κλήρωσης.
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Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς CYCLIST.GR , ΤΣΙΡΙΚΟ, PIRANHA BIKES, καθώς και όλους του 
υπόλοιπους χορηγούς υποστηρικτές, MALATESTAS BIKES, MOREWOOD BIKES, KRD, FUNBAG, BUDWEISER, 
TZORTZOPOULO, MIMIKOS MOTOSHOP, WHEELMANIA , ΚΙΣΣΟΣ, ΚΑΦΕΓΚΛΥΚΟΠΩΛΕΙΟ 1743, ΒΙΚΤΩΡ, ΛΕ-
ΜΠΕΣΗΣ, ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ, ΚΑΝΤΟΥΡΟΣ.

Χορηγοί Επικοινωνίας:
EBIKE.GR, MBIKE,  EXTREMEEXPERTS MAGAZINE, ENDURO.GR, ICYCLING.GR, BACKFLIP.GR, SKI.GR, JUST 
RADIO 93, UPN'HIGH VISUAL PROMOTION καθώς και όλους τους παρευρισκόμενους του αγώνα.

Πίνακες κατάταξης:  http://tinyurl.com/39ynvan 
Επιπλέον φωτογράφηση:  http://tinyurl.com/2wgcc8z - http://tinyurl.com/3xa8h2x
Πρακτορείο προμήθειας φωτογράφησης Panteliz-Photography: http://arteliz.eu
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Η εταιρεία HLD κατασκεύασε και διαθέτει στην αγορά πίσω φτερό για το Triumph Tiger 1050.
Με πλήρη προστασία από τα γράσα και τις λάσπες, είναι κατασκευασμένο από μαύρο πλαστικό (ABS) με ακρυλική 
επίστρωση. Επίσης υπάρχει και εμπρός λασπωτήρας που προστατεύει τις εξατμίσεις από τις λάσπες. Μπορεί να 
τοποθετηθεί απευθείας στη μοτοσυκλέτα σας, χωρίς να χρειάζεται βαφή, δεν αλλοιώνεται τίποτα πάνω στη μοτο-
συκλέτα και έχει εγγύηση ενός έτους. 
Θα το βρείτε στη Highest 
Level Design στην τιμή 
των €130 το πίσω φτερό 
και €35 τον λασπωτήρα, 
σε όλα τα σημεία πώλη-
σης των προϊόντων μας.
HigHest LeveL 
Design 
2109524990

UNIVERSAL 12V ADAPTER

Τώρα στο Motoraid υπάρχει διαθέσιμος 
αδιάβροχος αντάπτορας 12 V με κάλυμ-
μα και βάση για την τοποθέτησή του στη 
μηχανή και ασφαλειοθήκη 10 A. Συνοδεύ-
εται από καλώδιο 90 cm που συνδέεται 
στη μπαταρία, καθώς και ελαστικά για την 
εσωτερική μεριά της βάσης.
www.motoraid.eu 
Motoraid
2610437100



επιμέλεια: Εμπορικό Τμήμα φωτό:Αρχείο eBike

Η εταιρία DNA FILTERS έχει πλέον στην διάθεση 
μας φίλτρο αέρος για το μοντέλο YAMAHA Τ 135 
Crypton X. 
Το φίλτρο είναι σχεδιασμένο να αντικαθιστά το εργο-
στασιακό φίλτρο χωρίς καμία μετατροπή. Η τοποθέ-
τησή του είναι πολύ εύκολη, μπορείτε απλώς να ακο-
λουθήσετε τις οδηγίες από το manual της Yamaha. 
Η αποδοτικότητα του φίλτρου είναι πολύ υψηλή και 
φτάνει το 98% - 99%. Έχει τη δυνατότητα μεγάλου 
ποσοστού κατακράτησης της σκόνης, με αποτέλεσμα 
την υψηλή αποδοτικότητα φιλτραρίσματος. Η ροή αέ-
ρος του φίλτρου είναι πάρα πολύ υψηλή φτάνοντας 
το +55.6% παραπάνω από το εργοστασιακό φίλτρο.
Θα το βρείτε ετοιμοπαράδοτο στην Tecno-Moto, τον 
επίσημο διανομέα φίλτρων αέρος υψηλής απόδο-
σης DNA στην Ελλάδα, στην τιμή των €40. www.
tecnomoto.gr
teCnO-MOtO  
2109242410  

DNA FILTERS ΥΑΜΑΗΑ Τ 135 CRYPTON X 

Η εταιρία TECNOMOTO η οποία είναι η επίσημη και αποκλειστική αντιπρόσωπος της εταιρίας DYNOJET για 
όλη την Ελλάδα, έχει πλέον στη διάθεση μας το πολυαναμενόμενο νέο Power Commander «PCV» για όλα τα 
μοντέλα του 2009, με πολλές επιπλέον λειτουργί-
ες όπως:Δυνατότητα αυτόματης χαρτογράφησης, 
ενσωματωμένες όλες τις λειτουργίες του HUB, με 
δυνατότητα εναλλαγής χαρτών καθώς οδηγούμε, 
δυνατότητα ελέγχου και των 8 μπεκ, πολύ μικρό-
τερο μέγεθος  και πάρα πολλές άλλες εντυπωσι-
ακές λειτουργίες.Διαθέσιμο στο κατάστημα της 
Technomoto, Καλλιρρόης 12 στο Νέο Κόσμο 
όπως και πολλά άλλα προϊόντα για την μοτοσυ-
κλέτα σας.
teCnO-MOtO 
2109242410  

DYNOJET POWER COMMΑNDER NEW “PCV”
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Η εταιρεία HLD κατασκεύασε και δια-
θέτει στην αγορά πίσω φτερό και κα-
ρίνα για το SUZUKI GSF 650 Bandit.
Και τα δύο είναι κατασκευασμένα 
από μαύρο πλαστικό (ABS) με ακρυ-
λική επίστρωση και όλα τα εξαρτή-
ματα συναρμολόγησης είναι από 
ανοξείδωτο μέταλλο. Μπορούν να 
τοποθετηθούν απευθείας στην μο-
τοσυκλέτα σας χωρίς να χρειάζονται 
βαφή, δεν αλλοιώνεται τίποτα πάνω 
της και έχουν εγγύηση ενός έτους. Θα 
τα βρείτε στην Highest Level Design 
στην τιμή των €130 για το πίσω φτε-
ρό και €140 για την καρίνα.
HigHest LeveL Design 
2109524990

HLD ΚΑΡΙΝΑ & ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ ΓΙΑ GSF 650 BANDIT

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ TRIUMPH

Η ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. ενημερώνει ότι επεκτείνει από 25/5/2010 το άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο προσέ-
φερε σε συνεργασία με τη VOLKSWAGENBANK, έως σήμερα μόνο για το μοντέλο TIGER, σε όλα τα μοντέλα της 
μάρκας και μάλιστα με ακόμη καλύτερους όρους, δηλαδή μακρύτερο διακανονισμό και μικρότερο ποσό προκα-
ταβολής.
Συγκεκριμένα η προκαταβολή περιορίζεται στο 30% της αξίας της μοτοσυκλέτας και η διάρκεια αποπληρωμής του 
δανείου επεκτείνεται στους 48 μήνες. Η ισχύς της προσφοράς του άτοκου χρηματοδοτικού προγράμματος είναι έως 
31 Ιουλίου 2010.
ΗΛΙΟΦΙΛ ΑΕ 
2102849200



AKRAPOVIC ΕΞΑΤΜΙΣΗ YAMAHA YZF 125R ’08-’10

MADE IN CANADA!

Για όλους τους κατόχους της νέας μοτοσυκλέτας της εται-
ρίας YAMAHA YZF 125R ’08-’10 η εταιρία AKRAPOVIC 
ολοκλήρωσε την παραγωγή των εξατμίσεων και είναι πλέ-
ον στη διάθεση σας. 
Για το συγκεκριμένο μοντέλο η εταιρία Akrapovic έχει βγά-
λει ολόκληρο σύστημα εξάτμισης Racing με λαιμούς ανο-
ξείδωτους και τελικό τιτανίου ή Carbon Hexagonal open 
στην τιμή των €545.
Θα τις βρείτε ετοιμοπαράδοτες στην Tecno-Moto, τον επί-
σημο διανομέα AKRAPOVIC στην Ελλάδα στο κατάστημα 
μας Καλλιρρόης 12 στο Νέο Κόσμο όπως και πολλά άλλα 
προϊόντα για τη μοτοσυκλέτα σας. www.tecnomoto.gr
www.tecnomoto.gr
teCnO-MOtO 
2109242410 

6-Επίπεδα ρυθμίσεων
Ρυθμιζόμενες εν κινήσει
Κατασκευασμένες από 6061-T6 Αλουμίνιο 
Κοντή έκδοση περίπου 5 cm μικρότερη από την εργοστασιακή
Μακριά έκδοση 2 cm μικρότερη από την εργοστασιακή
Χρώμα μανέτας: Μαύρο, Ασημί, Χρυσό, Κόκκινο, Titan, Μπλέ, Σκούρο Μπλε
Χρώμα ρυθμιστή: Μαύρο, Ασημί, Χρυσό, Κόκκινο, Titan, Μπλέ, Σκούρο Μπλε
www.motorcycle-art.gr
g.n Motorcycle Art
210 6000 899
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TRIUMPH

Από την 1/1/2010 όλες οι μοτοσυκλέτες TRIUMPH 
έχουν πλέον πλήρη ΤΡΙΕΤΗ εγγύηση.
Η εισαγωγική εταιρία ΗΛΙΟΦΙΛ ΑΕ προσφέρει 
πλέον σε όλους τους φίλους της TRIUMPH τον 
τρίτο χρόνο εγγύησης δωρεάν και έτσι επεκτείνει 
την διάρκεια της ήδη στάνταρ διετούς εγγύησης 
του εργοστασίου με την αγορά μιας καινούργιας 
TRIUMPH.
Όλο το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών 
παρέχει πλέον αυτήν την κάλυψη στα πλαίσια της 
συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών στους αναβάτες TRIUMPH.
Η τριετής εγγύηση ισχύει για όλα τα μοντέλα της 
μάρκας και για καινούργιες μοτοσυκλέτες που τα-
ξινομούνται για πρώτη φορά, είτε είναι μοντέλα 
2010, είτε προηγούμενα.
Η διάρκεια της παροχής τριετούς εγγύησης από 
την ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. θα είναι περιορισμένη μέχρι 
31/12/2010.
ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε.
2102849200 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΜΕ ΤΗΝ OSWALD

Μακριά από τους υπολογιστές μας πλέον δε 
μπορούμε να είμαστε με την ευκολία που είχαμε 
παλιά. Πώς όμως μεταφέρεις το laptop σου με 
ασφάλεια και άνεση; Mε την OSWALD, την τσά-
ντα φορητού υπολογιστή και καθημερινής χρήσης 
της Cameron, είστε σίγουροι για τα δεδομένα σας. 
Προσφέρει χωρητικότητα 25 l με ανατομική πλάτη 
και ξεχωριστή θήκη για 17 in φορητό υπολογιστή. 
Τιμή €90.
ΑΦΟΙ ΒΑΣΣΑΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
210 9322471

Τώρα στο Motoraid μπορείς να βρεις 
κιτ επισκευής tubeless ελαστικών δι-
αστάσεων 50 x 180 x 115 mm
Περιέχει : 
2 "σουβλιά "
5 ελαστικά κορδόνια
3 φιάλες CO2
1 ειδικό αντάπτορα για το εύκολο 
φούσκωμα του ελαστικού με τις 
αμπούλες CO2.
1 κοπίδι
1 κόλλα
Θήκη μεταφοράς
Οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά.
www.motoraid.eu 
Motoraid
2610437100

ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΣ 



CARBON STEALTHΔΡΟΣΙΑ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

Κατασκευασμένο από μίγμα fiberglass και carbon, 
το Stealth SV της AGV προσφέρει τη γνωστή προ-
στασία της εταιρείας, χωρίς να παραμερίζει τον πα-
ράγοντα της άνεσης σε καθημερινή χρήση. Διαθέ-
τειο υποαλλεργική εσωτερική επένδυση, διάφανη 
αντιχαρακτική ζελατίνα με ειδική επίστρωση για να 
μη θολώνει και εσωτερική ρυθμιζόμενη φιμέ ζελα-
τίνα ώστε να μη χρειάζεται να κουβαλάτε δεύτερη 
μαζί σας. Είναι έτοιμο να δεχτεί το Bluetooth σύ-
στημα της AGV, ενώ τώρα μπορείτε να το βρείτε σε 
προσφορά για περιορισμένα τεμάχια Black/Mat, 
από €310 μόλις €279 - μόνο στο Motorcycle Art. 
www.motorcycle-art.gr
g.n Motorcycle Art
210 6000 899

Τα διάτρητα μπουφάν προσφέρουν προστασία από 
την κακή στιγμή αλλά και από την εφίδρωση, γι’ αυτό 
είναι απαραίτητα στο θερμό κλίμα της Ελλάδας. Τώρα 
ντυθείτε και οι εύσωμοι με το νέο King Size καλοκαι-
ρινό διάτρητο μπουφάν της εταιρείας Bering. Διατίθε-
ται σε όλα τα μεγέθη και φέρει προστασία σε ώμους, 
αγκώνες και πλάτη, με τιμή €137.
www.vassalos.gr
ΑΦΟΙ ΒΑΣΣΑΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
2109322471

Στο design λίγοι μπορούν να φτάσουν τους Ιταλούς και το νέο ρολόι χε-
ριού από τη γνωστή ιταλική εταιρεία δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι δια-
θέσιμο σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων με την ποιότητα και την υπογραφή 
της ΜΟΜΟ DESIGN. Οι κάτοχοι εκπτωτικών κουπονιών αξίας €50 που τα 
προμηθεύτηκαν στην φετινή έκθεση μοτοσυκλέτας, μπορούν να κάνουν 
χρήση 2 κουπονιών για κάθε τους αγορά σε ρολόι ΜΟΜΟ.
www.vassalos.gr 
ΑΦΟΙ ΒΑΣΣΑΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
2109322471

MOMO DESIGN ME ΔΙΠΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ!
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απλά δε θες να βλέπεις την 
πινακίδα πάνω στη μοτο-
συκλέτα σου, όπως όταν 
θες να κάτσεις να τη χαζέ-
ψεις χωρίς τους νομοθέτες 
να σου χαλάνε τις γραμμές 
της καλής σου. Εκεί έρχεται 
η Valtermoto να δώσει για 
άλλη μια φορά τη λύση: 
Στα καταστήματα του δι-
κτύου Βασσάλου μπορείτε 
να βρείτε τη νέα συρταρω-
τή / αναδιπλούμενη βάση 
πινακίδας για το Suzuki 
Hayabusa ’08-’09, έναντι 
€97.
www.vassalos.gr 
ΑΦΟΙ ΒΑΣΣΑΛΟΥ 
& ΣΙΑ ΕΠΕ
2109322471

•	 Υλικό	κατασκευής	από	καθαρό	ανθρακόνημα
•	 Βάρος	990	gr
•	 Αντιχαρακτική	ζελατίνα	Supravision®
•	 Αεραγωγοί	στο	σαγόνι	και	ψηλά	στο	κεφάλι
•	 Αεροδυναμικός	σχεδιασμός
•	 Κλείσιμο	με	δαχτυλίδι	double	D
•	 Άνετο	εσωτερικό	από	Coolmax®	που	λόγω	της	κατασκευ-

ής του μας κρατάει ζεστούς τον χειμώνα και δροσερούς το 
καλοκαίρι.

Τιμή, ΚΡΑΤΗΣΟΥ: Από €490 -> €289.95!
www.motoraid.eu 
Motoraid
2610437100

VALTERMOTO ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ BUSA

UVEX HELIX RS 750 CARBON



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ VALTERMOTO ΓΙΑ TDM

Η προστασία μας από την κακή 
στιγμή είναι γνωστή: Κράνος, 
μπουφάν, γάντια, μπότες... Τι 
γίνεται όμως με την καλή μας; 
Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε και 
γι’ αυτήν;
Εδώ έρχονται να μας υποστη-
ρίξουν τα νέα μανιτάρια προ-
στασίας για το TDM 900. Εύκο-
λα στην τοποθέτηση και πάντα 
με την κορυφαία προστασία 
της εταιρείας Valtermoto, δια-
θέσιμα στο δίκτυο Βασσάλου 
έναντι €95.
www.vassalos.gr 
ΑΦΟΙ ΒΑΣΣΑΛΟΥ 
& ΣΙΑ ΕΠΕ
2109322471



yourclubs
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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





Memento mori 
“Θυμήσου πως θα πεθάνεις”. Ίσως όχι η ιδανική αρχή για μια στήλη 

αλλά η  μοναδική ίσως βάση για μια γεμάτη, ευτυχισμένη ζωή. Δε 
μας αρέσει η ιδέα του τέλους, του θανάτου. Δε θέλουμε να τον σκεπτόμαστε 
και δε θέλουμε να μας σκέπτεται αυτός. Όλα τα κακά συμβαίνουν στους 
άλλους, ή τουλάχιστον θα έπρεπε και μείς θα ζήσουμε για πάντα. Όπως στα 
παραμύθια.
Ως μοτοσυκλετιστές δε, με τον αυξημένο κίνδυνο της έκθεσης στα στοιχεία 
της φύσης και στους απανταχού ηλίθιους με τους οποίους αναγκαστικά 
μοιραζόμαστε τα ίδια τετραγωνικά ασφάλτου, έχουμε μερικούς λόγους 
παραπάνω να αποφεύγουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την “κακή 
στιγμή”. Ειδικά από τη στιγμή που οι περισσότεροι έχουμε χάσει κοντινούς 
φίλους απ’ το ίδιο μέσο που τόσο αγαπάμε.
Και έτσι δεν το σκεπτόμαστε. Το κλείνουμε σε ένα κουτάκι και το 
καταχωνιάζουμε στη ντουλάπα, για... αργότερα, όταν θα έρθει η ώρα του. 
Τότε που θα έχουμε κάνει όλα αυτά που θέλουμε, θα έχουμε κλείσει τον 
κύκλο μας και θα είμαστε έτοιμοι, μια στιγμή στο πολύ μακρινό μέλλον. Και 
εκεί χάνουμε τη μπάλα και στερούμε τον εαυτό μας από τα καλύτερα. Αυτή 
η ψευδαίσθηση της αενάως συνεχομένης ύπαρξής μας καταφέρνει να μας 
βγάλει έξω από τον ίδιο τον κύκλο της ζωής. Γέννηση και θάνατος, έρχονται 
δεμένα χέρι-χέρι. Η αρχή προδικάζει το τέλος, αλλά το τέλος είναι που δίνει 
αξία στην ίδια την ύπαρξη.
Αυτό το αξίωμα δεν ισχύει μόνο για τις ανθρώπινες ζωές. Ισχύει για τα πάντα 
γύρω μας. Από τις ανθρώπινες σχέσεις έως τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
όλα κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Η άρνηση αυτού του γεγονότος είναι σα 
να χώνεις το κεφάλι σου στην άμμο. Μπορείς να το αγνοείς όσο θέλεις, αλλά 
αυτό δε σημαίνει ότι με κάποιο μαγικό τρόπο θα σε αγνοήσει και αυτό. Και 
τι κερδίζεις πέρα από την ψευδαίσθηση; Τίποτα. Μπορείς όμως να χάσεις 
πολλά.
Θα χάσεις σωρεία πραγμάτων που ονειρεύεσαι να κάνεις, απ’ το να επισκεφτείς 
το Isle of Man στη διάρκεια του TT μέχρι ό,τι εσείς ονειρεύεστε, οι πιθανότητες 
είναι ότι τα περισσότερα “θέλω” μας τείνουν να αναβάλλονται συνεχώς για 
τα πρέπει της καθημερινότητάς μας. “Δεν πειράζει, θα πάω του χρόνου.” 
Και του χρόνου και του χρόνου... Θα χαθείς μέσα στην καθημερινότητα και 
τη ρουτίνα, η μια μέρα θα διαδέχεται την άλλη και τα χρόνια περνούν και 
περνούν. Seize the Day μας έλεγε ο Robin Williams στον κύκλο των χαμένων 
ποιητών και, πέρα από τις άπειρες και φυσιολογικότατες διακωμωδήσεις, η 
ουσία της πρότασης παραμένει. 
Δεν υπάρχει ίσως τίποτα πιο τραγικό από έναν εξηντάρη που προσπαθεί να 
το παίξει τζόβενο προσπαθώντας να καλύψει τα απωθημένα του, να κάνει 
αυτά που ήθελε να κάνει πιτσιρικάς αλλά τα ανέβαλε μονίμως επειδή “είχε 
χρόνο”. Ή από μια παρωχημένη επιχείρηση που επιμένει σε πείσμα των 
καιρών και της λογικής ότι συνεχίζει να είναι το κέντρο του σύμπαντος.
Όλα κάποια στιγμή τελειώνουν. Όσο νωρίτερα συνειδητοποιήσουμε τη 
θνησιμότητά μας, τόσο πιο ευτυχισμένοι θα είμαστε για τα υπόλοιπα χρόνια 
μας, τόσο πιο σημαντικά θα είναι τα επιτεύγματά μας. Και τόσο πιο αξιοπρεπώς 
θα αποχωρήσουμε, χωρίς να γινόμαστε ρεζίλι των σκυλιών, αφήνοντας τις 
πράξεις μας να μιλήσουν για εμάς, χωρίς να αφήνουμε την ξεροκεφαλιά μας 
να ξεφτιλίσει ότι έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια. Εκτός αν αρέσκεστε στην 
ψευδαίσθηση των παρωπίδων σας παιδιά...

rebus

Ότι έχει αρχή 

έχει και τέλος. 

Ο πλανήτης θα 

συνεχίσει να γυρίζει 

και μετά από εμάς. 

Πως θέλουμε να 

μας θυμούνται;
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φωτό: Βασίλης Νομικός



Πριν λίγες μέρες ο Βασίλης Νομικός με ρωτούσε γιατί δεν 
καλύψαμε την Έκθεση Μοτοσυκλέτας στο περιοδικό. 

Η άποψή του, αυτολεξεί, μιλά για ένα περιοδικό που 
φαίνεται “στην κοσμάρα του, απαξιώνοντας να σχολιάσει 
θετικά ή αρνητικά ένα μοτο-δρώμενο που έγινε στην 
Ελλάδα.”
Σε πρώτη ανάγνωση έχει ένα δίκιο, οφείλω να το 
ομολογήσω. Βέβαια η απόφαση να μην υπάρξει 
παρουσίαση της έκθεσης δεν ήταν δα και έκπληξη, ούτε 
πέρυσι είχαμε ανάλογη κάλυψη στο περιοδικό. Ο Βασίλης 
θα ήθελε κάπου να εκφέρουμε την άποψή μας, έστω και 
για να εκθέσουμε τους λόγους που “απαξιώνουμε” την 
Έκθεση.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μου; Το ίδιο κάναμε και 
πέρυσι, φαντάζεστε υποθέτω πόσο εύκολο θα ήταν για 
μένα να ξαναγράψω ένα editorial στο περσινό μοτίβο, 
επαναλαμβάνοντας εύηχες γκρίνιες για τη μίζερη φτώχεια 
της Έκθεσης. Η άποψή μας δεν άλλαξε. Και φέτος η αγορά 
της μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα κατάφερε το ακατόρθωτο: 
Έστησε μια έκθεση που ανταγωνίζεται την περσινή ως τη 
χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας –τουλάχιστον.
Φέτος η διοργάνωση του 2010 χτενίστηκε και ντύθηκε 
καλύτερα, επέστρεψε σε σαφώς καταλληλότερο χώρο, η 
διοργάνωση φάνηκε καλύτερη. Αυτό όμως δεν αλλάζει 
το γεγονός πως η μισή ωρίτσα που χρειαζόσουν μέχρι να 
τη δεις απ’ άκρη σ’ άκρη δε δικαιολογούσε το αντίτιμο 
του εισιτηρίου. Φύρδην μίγδην μοντέλα 2010 από όλες 
τις εταιρείες σε περίπτερα-παζάρια, πολύ στριμωγμένα 
για να τα καβαλήσεις, εντελώς ακαλαίσθητα για τα 
φωτογραφίσεις.
Ναι υπήρχαν οι εξαιρέσεις. Κάποιοι έμποροι αξεσουάρ, 
απαλλαγμένοι από το καθήκον να εκθέσουν αυτά που να 
έπρεπε να εκθέτουν οι απούσες αντιπροσωπείες, έστησαν 
ομορφότατα περίπτερα όπως ακριβώς θα έκαναν και σε μια 
σούπερ Έκθεση. Κάποιες αντιπροσωπείες είχαν προνοήσει 
να έχουν περίπτερα με την πλήρη γκάμα των μοντέλων 
τους σε χώρο με εμφανή εταιρική ταυτότητα –έστω και 
υπό την επωνυμία κάποιου συνεργάτη τους. Η Ηλιοφίλ 
(Triumph) και η Ελληνμότο (ΚΤΜ-Ducati) ξεχώρισαν ως 
η μειοψηφία που πήρε στα σοβαρά την επαφή με τους 
πελάτες της. Όλοι οι υπόλοιποι μάλλον θεώρησαν την 
“κρίση” ως ικανή δικαιολογία για να ξεφορτώσουν τον 
προϋπολογισμό τους από ένα ακόμη έξοδο.
Ειλικρινά δε χρειάζεται να γράψουμε την άποψή μας . Ο 
κόσμος τα είπε γλαφυρότατα σε όλα τα fora μοτοσυκλέτας, 

xodus

“ένα περιοδικό 

στην κοσμάρα του, 

απαξιώνοντας να 

σχολιάσει θετικά ή 

αρνητικά ένα μοτο-

δρώμενο που έγινε 

στην Ελλάδα…”
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Φύρδην
μίγδην
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Moto Guzzi Norge 1200
first ride



κείμενο:Μάνου Κάττουλα φωτό:του ιδίου, Ducati

αρκετοί το έγραψαν στον Τοίχο μας στο Facebook, το 
συζήτησαν μεταξύ τους και πιθανότατα απέτρεψαν 
αρκετούς φίλους τους από το να πάνε.
Για τα υπόλοιπα χαμένα εισιτήρια ας σκεφτούν κάποιοι 
πως έτσι κι αλλιώς η ημερομηνία ήταν διπλό φάουλ. 
Πρωτομαγιά, με τον κόσμο πεινασμένο για αποδράσεις 
μόλις ανοίγει ο καιρός μετά τον χειμώνα. Πολύ αργά, 
οχτώ και δέκα μήνες αφότου οι μοτοσυκλέτες του 2010 
παρήλασαν  στις σελίδες όλων των περιοδικών, με τις 
περισσότερες ήδη να πωλούνται στα μαγαζιά.
Αλήθεια, μπορεί να γίνει χειρότερα;
Εμείς ως eBike.gr θα είχαμε μόνο να κερδίσουμε από 
μια κομματάρα έκθεσης. Μια σαρανταριά σελίδες με 
τούμπανα φωτογραφίες, προβολή για τις εταιρείες ως 
εξαίρετο καροτάκι για τους εμπορικούς μας συναδέλφους 
που ενδεχομένως θα απέφερε μερικές έξτρα σελίδες 
διαφήμισης στο τεύχος. Έτσι κι αλλιώς εκεί ήμασταν κάθε 
μέρα, τόσο η συντακτική ομάδα όσο και οι φωτογράφοι 
μας, δε μας κόστιζε τίποτα, ούτε σε χρήμα ούτε σε χρόνο.
Μόνο που αυτό θα συνιστούσε αποδοχή της κατάστασης. 
Και δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να πούμε 
και ευχαριστώ από πάνω σε όποιους μεθόδευσαν τη 
συρρίκνωση της σημαντικότερης εμπορικής δραστηριότητας 
για τη Μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα.
Η τακτική του φοβισμένου εμποράκου υποβαθμίζει τη 
χώρα μας συνολικά, αν μη τι άλλο βλάπτει την ίδια του 
την αγορά περνώντας στη συνείδηση του καταναλωτή την 
εικόνα της μικρότητας, της συρρίκνωσης, στερώντας τη 
του τη δυνατότητα να χορτάσει Μοτοσυκλέτα έτσι όπως οι 
ίδιοι τον έμαθαν τόσα χρόνια πριν. Η αρνητική ψυχολογία 
επηρεάζει και την τσέπη, το ξέρετε, έτσι δεν είναι αγαπητοί 
κύριοι της αγοράς; Το πόσα θα κερδίσετε εξαρτάται άμεσα 
από το πόσα θα ξοδέψετε, είναι κι αυτός ένας νόμος της 
αγοράς.
Πρόσεξε κανείς μήπως ότι η Yamaha (Europe) επέλεξε την 
ανάλογη Έκθεση Μοτοσυκλέτας στην Κωνσταντινούπολη 
για την πρώτη πανευρωπαϊκή παρουσίαση του Super 
Tenere πριν μερικούς μήνες; Στην Τουρκία η Μοτοσυκλέτα 
βιώνει μια εκρηκτική ανάπτυξη, η οποία προφανώς και 
συνδέεται και με την ύπαρξη της πίστας και του αγώνα 
MotoGP που μέχρι πέρυσι φιλοξενούσε. Μη μου πει 
κανείς ότι η γείτονα χώρα είναι πιο πλούσια ή πως ο μέσος 
Τούρκος ξοδεύει περισσότερα χρήματα από τον μέσο 
Έλληνα σε μοτοσυκλέτες και αξεσουάρ. Κάποτε, όχι και 
τόσο μακριά, η Ελλάδα ήταν το επίκεντρο των Βαλκανίων. 
Σήμερα πού οδεύουμε; Μα τι αναρωτιέμαι κι εγώ, εδώ 
δε μπορούμε να φτιάξουμε μια πίστα τόσα χρόνια, σιγά 
μην απορήσω τώρα που αρχίσουμε να γκρεμίζουμε και 
τα υπάρχοντα. Λαμβάνουμε ακριβώς ό,τι μας αξίζει φίλοι 
μου.
Για την ιστορία, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα ούτε του 
χρόνου θα έχουμε σοβαρή έκθεση. Για να το πώ λίγο πιο 
εύσχημα, όπως πάμε το 2011 η έκθεση παίζει και να γίνει 
σε τηλεφωνικό θάλαμο.

xodus



Aprilia  
 Dorsoduro 750 2(C), 12(F)
 Mana 850 GT 18(T), 19(Σ)
 Scarabeo 200 Dual Map 21(F)
 RSV4 R  22(C)
 RSV4 Factory 7(Π), 14(C), 22(C)
 Shiver 750 GT 20(F)
BMW  
 F650 GS  4(T)
 F800 GS  7(F)
 F800 R  16(T)
 G450 X  22(F)
 G650 GS  17(F)
 HP2 Megamoto 3(Σ)
 K1300 GT  13(F)
 K1300 R  14(F)
 K1300 S  15(F)
 R1200 GS  20(Σ)
 R1200 GS Adventure ’10 25(F)
 S1000 RR  23(C), 25(Σ)
Buell  
 1125R  11(T)
Ducati  
 Monster 696 12(T)
848   1(F)
 1098R  1(C)
 1198S  15(Σ), 25(Σ)
 Hypermotard 3(Σ)
 Multistrada 1200 19(Π)
 Streetfighter 8(Π)
Gas-Gas  
 EC250F  21(F)
Gilera  
 GP 800  11(F)
 Runner ST200 4(F)
Harley-Davidson 
 FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 23(F)
 FLSTSB Softail Cross Bones 25(F)
 XR 1200  13(F)
Honda  
 CB 1000R  7(T)
 CBF 125  12(F)
 CBF 600  10(F)
 CBF 1000  5(F)
 CBF 1000 (’10) 24(F)
 CBR 600 RR 7(Π)
 CBR 1000 RR 7(Π), 15(Σ), 25(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)
 Varadero   24(Σ)
 VFR 1200F  18(Π)
 VTR 250  19(F)
Husaberg  
 FS 570  24(F)
Kawasaki  
 ER6-f  19(F)
 ER6-n  21(F)
 KLX 250  16(F)
 Ninja 250  18(F)
 Versys 650  1(F)
 Z 750  2(Σ)
 ZX6R  7(Π), 20(T)
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 ZX10R  5(T), 15(Σ), 25(Σ)
KTM  
 990 Adventure T 24(Σ)
 990 SM  3(Σ)
 990 SMT  22(F)
 Duke 690  2(T)
 RC8  1(C), 25(Σ)
 RC8R  18(F)
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)
 Burgman 400 ZA 24(F)
 Gladius 650 17(T)
 GSX-F 650  20(F)
 GSX-R 600 K8 9(F)
 GSX-R 1000 K9 7(Π), 15(Σ), 25(Σ)
 RMX 450Z  23(F)
 V-Strom 650 Desert 2(F)
 Sixteen 150  13(F)
Triumph  
 Bonneville SE 14(F)
 Daytona 675 17(C) 
 Speed Triple  22(F)
 Street Triple  2(Σ)
 Street Triple R 9(T)
 Thunderbird 19(F)
 Tiger SE  24(Σ)
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)
 XT1200Z Super Tenere 23(Π)
 YZF-R 125  6(F)
 YZF-R6  10(T)
 YZF-R1  7(Π), 15(Σ), 25(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
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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  
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 Μεσαία Τριβή 11
 Maribor Downhill 18
 Όλυμπος Free ride 25
 Ποδήλατο και Ηλεκτρικός 23
 Πόνοι στο γόνατο 25
 Ρύθμιση σέλας 16
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 Giro d' Italia 2009 15
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 Tech News  12
 Η επιστροφή του Lance Armstrong 13
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Racing Feature 
 Ashley Fiolek 23
 Bikenet Carting 4
 Bol ‘d Or 2009 18
 Dakar '09  11
 Dakar ’10  21
 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
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Συνεντεύξεις 
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