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Μηνιαίο 
ψηφιακό περιοδικό μοτοσυκλέτας

Κυκλοφορεί κάθε μήνα
Βρίσκεται ελεύθερα κάθε μέρα και ώρα 

στο www.ebike.gr
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 First Rides
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 Τι είναι μικρό, πράσινο και σχεδόν ίδιο για περισσότερα από 20 χρόνια;
 Honda SH 150i 34
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 έχει πολλά περισσότερα απ’ όσα δείχνει. Ο von Spiros εξηγεί

 Feature   
 Superbike Battle '09 EXTRA: Pure Japan Design 66
 Μερικές φορές ακόμη κι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά
 Dynojet Annual Seminar 2009 74
 Ο Μάνος αποκαλύπτει απευθείας από το σεμινάριο της Tecno Moto

 Long Term    
 Suzuki GSX-R600 K9 84
 Υπάρχουν δύο τρόποι για ένα σωστό long term test. Είτε την παίρνεις από
 την αντιπροσωπεία ή την αγοράζεις. Δοκιμάσαμε το πρώτο, πάμε για το δεύτερο  
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 Editorial 94
 Είχε ένα δίλημμα ο Lorenzo, το έπιασε ο διεθνής Τύπος και το έκανε “Δυναστεία”
 MotoGP 96
 Πιο προβλέψιμο αποτέλεσμα από αυτό του Sachsenring δεν υπάρχει,
 αλλά μετά ήρθε το Donington και τίναξε τη μπάνκα με τα στοιχήματα στον αέρα
 Συνέντευξη Cal Crutchlow 114
 Ποιος είναι αυτός και γιατί του μιλάμε αφού όλοι οι υπόλοιποι του έχουν κόψει
 την καλημέρα και αυτός δηλώνει πως τους έχει συλλήβδην γραμμένους;
 Gossip 122
 Η Dorna πετά χειροβομβίδες και το μεταγραφολόγιο των GP είναι ορθάνοικτο
 Racing Lines 134
 Ο Nori κάνει σεξ, ο Randy βλέπει εξωγήινους και ο Marco ψυχολόγους
   
 The Back
 Press 138
 Αλλαξοκωλίες μεταξύ Corser και Heidfeld,
 αλλά και ετήσια έκδοση από τους Aprilia Bikers
  eCycle - iCycling.gr 140
 Είναι συνεργάτης μας, αυτοαποκαλείται Ghost και πήγε στα Τζουμέρκα
 για ποδηλατικό αγώνα όπου αποπειράθηκε να γίνει… όνομα και πράγμα
 BMW Mountain Bike 146
 Να ένας ωραιότατος τρόπος να κάψεις παχάκια και να αδειάσεις πορτοφολάκια
 eCycle - Cyclist.gr 148
 Ρύθμιση σέλας: από μεσαιωνικό όργανο βασανιστηρίων του προστάτη
 μετατρέψτε τη σε καναπέ με τρεις απλές κινήσεις
 eMarket 154
 Η λαϊκή της μοτοσυκλέτας πάει και παραλία
 eClubs 166
 Όπου Clubs οι λέσχες και φόρουμ μοτοσυκλέτας, όχι τα μαγαζιά της παραλιακής
 erebus 168
 Ο Μάνος πήγε –επιτέλους– παραλία και τώρα θα κάνει κάνα 6μηνο να συνέλθει 
 exodus 170
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>>Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να αποφασίσω 
αν θα ήταν καλύτερα να μείνω μακριά, στο 

όποιο θέρετρο, ή να γυρίσω πίσω. Εκεί, αποκτώ την ησυχία μου, 
βουτάω στη θάλασσα για να χαζέψω με το βυθό της και περνάω 
ήσυχες στιγμές παρατηρώντας το τοπίο γύρω μου. Σχεδόν 
ταυτόχρονα, εκνευρίζομαι όλο και πιο συχνά με τον κόσμο που 
τιγκάρει και την πιο απόμακρη παραλία, και φεύγοντας αφήνει πίσω 
του κάθε λογής σκουπίδια, δείχνοντας σε όλους για πολλοστή 
φορά γιατί δεν πρόκειται να γίνουμε άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. 
Φορτώνω με το μποτιλιάρισμα στους στενούς δρόμους που 
γεμίζουν διπλοπαρκαρισμένα κουτιά, δεν αντέχω το στρίμωγμα το 
βράδυ στη χώρα, θέλω να δείρω τους βιαστικούς στην επιβίβαση 
στο πλοίο και, γενικώς, διακατέχομαι από όλα τα συμπτώματα 
ενός γκρινιάρη πολίτη που το μεγαλύτερό του πρόβλημα είναι ότι 
μάλλον αναζητεί την ησυχία του σε λάθος μέρος...
Εδώ πάλι, πίσω στην Αθήνα, απολαμβάνω την κίνηση στους 
αραιωμένους δρόμους, πίνω καφέ με τη μισή βαβούρα τριγύρω, 
κάνω τα ψώνια μου με το αυτοκίνητο χωρίς να με πιάσει νύχτα -ούτε 
τα νεύρα μου-, αλλά κινδυνεύω να φύγω πριν την ώρα μου με τα 

Το παρόν γράφτηκε ξημερώματα Τρίτης, 
4 Αυγούστου.  Η ζέστη στην Αθήνα εί-
ναι τώρα υποφερτή, η κίνηση στους δρό-
μους πιο αραιωμένη από ποτέ και ο κό-
σμος που επιμένει να κυκλοφορεί, δύο 
ταχυτήτων: ταλαίπωροι και εκνευρισμένοι 
όσοι είναι ακόμα εδώ, χαλαροί αλλά λυ-
πημένοι αυτοί που γύρισαν πίσω. Και εδώ 
κολλάει η σκέψη που με ταλαιπωρεί μέρες 
τώρα: με τι κουράγιο γυρνάς ξανά πίσω;
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ζώα που “σκοτώνουν” όποιο κόκκινο βρουν μπροστά τους μέρα μεσημέρι (ακόμα 
ψάχνω την ηλίθια που διέσχισε κάθετα τη Μαραθώνος προχτές, αναγκάζοντάς με 
να βρω το όριο της πρόσφυσης με τα φρένα του καινούργιου μας Long Term).
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, θα έλεγε κανείς, καταλήγοντας πως μάλλον 
είναι προτιμότερο να σηκωθείς και να φύγεις μια για πάντα από την Ελλάδα. 
Αλλά όχι, είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν πολλοί ακόμη σαν του λόγου 
μας, καθώς και ότι όλοι μαζί μια μέρα θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τα 
στραβά αυτής της χώρας και να την κάνουμε επιτέλους τον παράδεισο που 
ονειρευόμαστε. Το έχω χάψει και εγώ το παραμύθι, ίσως γιατί -όπως όλοι μας 
άλλωστε- έχω την ανάγκη να πιστέψω σε κάτι μεγάλο, ουτοπικό. Τη μέρα που 
θα καταλάβω για τα καλά ότι το πράγμα στην Ελλάδα δεν αλλάζει ούτε με 
σφαίρες, θα είναι σίγουρα πολύ αργά για τέτοιου είδους αποφάσεις...
Προς το παρόν λοιπόν, επιλέγω να φεύγω προσωρινά, όπως κάνει όλος ο κόσμος 
γύρω μου. Γεμίζω μπαταρίες και επιστρέφω στην καθημερινότητά μου, ελπίζοντας 
πως θα αλλάξω αυτές τις λεπτομέρειες που κάνουν τη ζωή μου πιο δύσκολη. 
Ολόψυχα σας προτείνω να κάνετε το ίδιο, χαμένοι σίγουρα δεν θα βγείτε. Λίγες 
στιγμές με τον εαυτό σας αρκούν για να βρείτε διέξοδο σε ό,τι σας προβληματίζει. 
Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις - τώρα 
όμως, προτού να είναι πολύ αργά και μας προλάβουν οι αποφάσεις των άλλων...

Άδεια η πόλη, γεμάτο το τεύχος
Παρά την “λειψυδρία” που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τις διαθέσιμες 
μοτοσυκλέτες για δοκιμή τον Αύγουστο, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το τεύχος 
που βλέπετε στις οθόνες σας κάθε άλλο παρά φτωχός συγγενής των αμέσως 
προηγούμενων είναι. Πρώτο θέμα το γυμνό BMW F800R, μια μοτοσυκλέτα που 
με εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Την οδήγησα για λίγο, με τον Σπύρο στη πίσω σέλα, 
και ομολογώ ότι με εξέπληξε με την ευχρηστία της. Ελαστικό μοτέρ με σωστό 
ψεκασμό και γεμάτες μεσαίες - το όνειρο κάθε Fazer και Hornet δηλαδή. Ωραίο 
ζύγισμα, με το συνολικό κέντρο βάρους τόσο χαμηλά που σχεδόν δεν αισθάνεσαι 
τον συνεπιβάτη στις μικρές ταχύτητες. Κοντές σχέσεις, καλές αναρτήσεις και 
φρένα, ερεθιστικός ήχος - και όλα αυτά σε μια τιμή που δεν την έβρισκες ούτε για 
αστείο σε BMW πριν από λίγα χρόνια. Πραγματικά μπράβο για την ανοιχτόμυαλη 
προσέγγιση, που επιτάσσει απαλλαγή από τις εναλλακτικές λύσεις στις αναρτήσεις 
που μας σερβίρουν χρόνια τώρα χωρίς να μας συγκινούν.
Μεταξύ άλλων θα διαβάσετε τα τσουχτερά νέα από τη διεθνή σκηνή για τα 
Σαλόνια του ’09, θα συμμετάσχετε στην επιστροφή του KLX και την ανανέωση του 
Best Seller SH 150i, θα αγανακτήσετε με το τσουχτερό αφιέρωμα στο σχεδιαστικό 
παραστράτημα των Superbikes και θα ενημερωθείτε για το καινούργιο Power 
Commander και το πως μπορείτε να το ρυθμίσετε. Μετά, θα σας δείξουμε 
το καινούργιο μας Long Term, ένα ολοκαίνουργιο Suzuki GSX-R600, θα 
κουτσομπολέψουμε την μεταγραφολογία των MotoGP και τα αποτελέσματα 
των τελευταίων αγώνων, θα μιλήσουμε για Superbikes και ποδήλατα, θα 
απολαύσουμε τον Cal Crutchlow από το Παγκόσμιο SS600 και θα κλείσουμε με 
τις καλοκαιρινές προσφορές της αγοράς και τις καινούργιες περιπέτειες του Μάνου 
και του Σπύρου. Προτού σας αφήσω όμως, έχω κάτι ακόμα να σχολιάσω.

5,000 αναγνώστες!
Χαρήκαμε ιδιαίτερα όταν είδαμε τον αριθμό των εγγεγραμμένων αναγνωστών 
μας να ¨σπάει” την 5η χιλιάδα. Είναι ένας πολύ καλός λόγος να συνεχίσουμε τη 
δουλειά μας στην ίδια ένταση. Μην μας ξεχνάτε όμως. Παραμένουμε VLB (very low 
budget, καταλαβαίνετε...) και θέλουμε τη βοήθειά σας στη διάδοση της ύπαρξής 
μας. Σας αρέσει αυτό που κάνουμε; Ενημερώστε φίλους και γνωστούς με ένα 
mail, μια κουβέντα στον καφέ, το πολύ ένα sms - δυο λεπτά υπόθεση δηλαδή. 
Είστε το πιο ισχυρό μας όπλο - και αυτό στο οποίο πιστεύουμε και επενδύουμε 
από το πρώτο τεύχος. Το eBike.gr το φτιάχνουμε για εσάς, τους αναγνώστες μας 
- και αυτό πιστεύουμε ότι φαίνεται ξεκάθαρα από το ύφος, το περιεχόμενο και 
τα ζουμερά σχόλια στις δοκιμές μας και όχι μόνο. Πιστεύω πως έχετε καταλάβει, 
δεκαπέντε τεύχη τώρα, ότι στο eBike.gr δεν μασάμε τα λόγια μας.
Καλά μπάνια και καλή επιστροφή!<<
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Με δύο εκ των 
Ιαπωνικών εταιριών να 
την κάνουν με ελαφρά 
πηδηματάκια, η EICMA 
κινδυνεύει να θυμίσει 

το άδειο σαλόνι της 
θείας Πιπίτσας... 





Τα θεμέλια των διεθνών εκθέσεων συνεχίζουν να 
τρίζουν, καθώς μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης 
του σαλονιού στο Παρίσι, τώρα όχι μία, αλλά δύο 
εταιρείες ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να παρα-
στούν στην EICMA του Μιλάνου φέτος.
Η Honda και η Yamaha ανακοίνωσαν ότι λόγω –να δού-
με, μπορείτε να το μαντέψετε;- της οικονομικής κρίσης, 
δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στο Μιλάνο, παρότι πρό-
κειται ουσιαστικά για τη μοναδική έκθεση μοτοσυκλέτας 
του 2009. Με τους δύο μεγαλύτερους κατασκευαστές 
μοτοσυκλετών εκτός, τα πράγματα δε δείχνουν ιδιαίτερα 
ευχάριστα για το Μιλάνο, αλλά οι Ιταλοί δε σκοπεύουν 
να το βάλουν κάτω.
Εκτός από την αμέριστη και αναμενόμενη υποστήριξη της 
Ducati, όλες οι υπόλοιπες εταιρείες φέρονται ως τώρα 
ότι θα συμμετάσχουν, έχοντας καταθέσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, αν και ακόμα παραμένει άγνωστο το αν 
τα περίπτερα θα είναι στα εντυπωσιακά περσινά επίπεδα 
ή θα δούμε και εκεί τις επιπτώσεις μείωσης του budget. 
Παράλληλα με τις γνωστές εταιρείες, θα έχουμε πολλά 
ακόμα να δούμε, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έχει δώσει στη δημοσιότητα η EICMA, φέτος θα υπάρ-
χουν 420 εκθέτες και 500 μάρκες. Νούμερα αρκούντως 
εντυπωσιακά, μέχρι να ψάξει κανείς τα κιτάπια του και να 
δει ότι πέρυσι υπήρχαν 1022 εκθέτες. Βλέπετε, μπορεί τα 
βλέμματα να είναι στραμμένα στους μεγάλους, αλλά οι 
μικρές εταιρείες είναι αυτές που ζορίζονται περισσότερο.
Στο ενδιάμεσο, αυξάνονται και πληθαίνουν οι φήμες που 
θέλουν την EICMA να βάζει το χεράκι της στη διοργάνω-
ση της μεγαλύτερης μοτοσυκλετιστικής έκθεσης της Ασί-
ας στην Κίνα, μια αγορά που αναπτύσσεται συνέχεια. Σαν 
κίνηση, είναι αν μη τι άλλο έξυπνη..

EICMA 2009 – άρχισαν τα όργανα;
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Το περιμέναμε καιρό αλλά επιτέλους ήρθε. Η γυ-
μνή έκδοση του RSV4 που θα χτυπήσει στα ίσια το 
Streetfighter της Ducati συνελήφθη από το φακό 
του Motociclismo κατά τη διάρκεια δοκιμών σε... 
Trackday στην πίστα του Misano. 
Βασισμένο στην απλή έκδοση R του RSV4 που δεν έχει 
παρουσιαστεί ακόμα και όχι στο πολυφορτωμένο αλλά 
αναμενόμενα τσιμπημένο Factory, το γυμνό V4 διαθέτει 
αναρτήσεις της Showa αντί για Ohlins και λιγότερο εξωτι-
κούς τροχούς, αν και φαίνεται ότι οι ακτινικές μονομπλόκ 
δαγκάνες της Brembo θα διατηρηθούν. 

Σχεδιαστικά, πέρα από την καμουφλαρισμένη μάσκα 
που δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα αν θα περάσει στην 
παραγωγή, αναμείνατε καπάκια να καλύπτουν το πάνω 
μέρος του πλαισίου, μαζί με τα δοχειάκια, τις εισαγωγές 
αέρα και τα άλλα τσιβιτζιλίκια που δε θέλουμε να θυμό-
μαστε ότι υπάρχουν όταν χαζεύουμε μια μοτοσυκλέτα.
Η γυμνή έκδοση του RSV4 αναμένεται να παρουσιαστεί 
επίσημα στην EICMA του Μιλάνο το Νοέμβριο, μαζί με 
την έκδοση R που αναμένεται να έχει τα ίδια περιφε-
ρειακά, εκτός φυσικά από την πολυαγαπημένη καρα-
τιμόνα.

Aprilia RSV4 Naked

επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

mailto:mk@ebike.gr


Μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά 
σύμφωνα με τη Sand-X, το T-ATV είναι το απόλυτο όχημα για 
ερήμους και αμμουδιές. Και, ρίχνοντας μια ματιά στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του, ίσως να μην υπερβάλουν ιδιαίτερα...
Ουσιαστικά ένα snowmobile με τροχούς εμπρός, το Sand-X διαθέτει 
ένα δικύλινδρο δίχρονο κινητήρα της Rotax 800 κυβικών, που αποδί-
δει πάνω από 150 ίππους, που περνούν στην.. άμμο μέσω της πίσω 
ερπύστριας. Τo τερατάκι κάνει 0-100 σε 2.8 δευτερόλεπτα, φτάνει τα 
185 km/h τελικής, ενώ χάρη στο μεγάλο ρεζερβουάρ του έχει αυτονο-
μία πάνω από 350 χιλιόμετρα.
Κατά τα λεγόμενα της Sand-X, το 800 είναι πρακτικά αδύνατο να του-
μπάρει λόγω του χαμηλού κέντρου βάρους του, ενώ η αυτονομία και 
η δυνατότητά του να περνάει ευθεία πάνω απ' τα περισσότερα εμπόδια 
και αμμόλοφους το κάνουν να παίζει χωρίς αντίπαλο. Για κάποιους φί-
λους στο Ντουμπάι και τις λοιπές χώρες που το τοπίο είναι 99% άμ-
μος, δείχνει ως μια άριστη και ενδιαφέρουσα λύση έναντι στα ATV και 
τα 4x4. Η λίστα του προαιρετικού εξοπλισμού είναι φυσικά τεράστια, 
καθώς μπορεί να δεχτεί εξτρά προβολείς, GPS και... μυδράλιο. Μή-
πως ξεχάσαμε να σας πούμε ότι εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Swiss 
Arms AG; Για περισσότερα, το site της Sand-X είναι εδώ: http://www.
sand-x.com/ 

Σύμφωνα με το Γαλλικό Moto Revue, η Suzuki έχει υπό εξέλιξη το επόμενο βήμα στην οικογένεια GSR, με τον 
κινητήρα του πολυαγαπημένου μας GSX-R750.
Στόχος, τι άλλο, το Z750 που συνεχίζει να πουλάει παγκοσμίως σα ζεστό ψωμί, ενώ ο ανταγωνισμός για το GSR 600 έχει ήδη 
αυξηθεί, με το Shiver και φυσικά το Speed Triple να ανεβάζουν τις απαιτήσεις του κοινού. Η φωτό που βλέπετε είναι αποτέ-
λεσμα photoshopικής διεργασίας από τον Jérôme Vannesson, που δανείστηκε τμήματα από το υπάρχον GSR, το GSX-R750 
και φυσικά το B-King. Με τον κινητήρα (φυσικά) ξαναρυθμισμένο για περισσότερη ροπή και 120 ίππους, η συνταγή φαίνεται 
να έχει όλα τα χαρακτηριστικά της επιτυχίας, ενώ χάρη στη συγγένεια του GSX-R750 με το 600 το μέγεθος αναμένεται να 
είναι μανιτζέβελο, σε αντίθεση με το ογκώδες B-King.
Για περισσότερα θα πρέπει να περιμένουμε έως το 2010, ονειρευόμενοι ένα λιλιπούτειο GSR 1000 να τα βάλει με το Ducati 
Streetfighter...

Sand-X 800 T-ATV

Suzuki GSR 750
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Θυμάστε που γράφαμε για τις Mac 
Motorcycles που θα χρησιμοποι-
ούν τον κινητήρα της Buell Blast; 
Για όλους εσάς που δεν είχε τύχει να 
δείτε το μονοκύλινδρο Blast, ιδού η 
επίσημη φωτογραφία του μοντέλου 
2010. 
Αντιγράφοντας από το site της Buell, το 
Blast του 2010 ζυγίζει 163 κιλά, έχει 0 
ίππους, 0 κιλά ροπής και... ε; 
Αν μη τι άλλο, οι Αμερικάνοι έχουν ξεχω-
ριστό τρόπο να βγάζουν στη σύνταξη τις 
μοτοσυκλέτες τους, και σύμφωνα με τον 
Eric Buell, το εισαγωγικό, καρασυμβατικό 
Blast δεν είχε καμία θέση στη γκάμα της 
εταιρείας, καθώς κατασκευάζουν σπορ 
και όχι μέσα μετακίνησης για αρχάριους. 
Αυτό που διακριτικά δεν αναφέρεται, εί-
ναι πως το Blast δεν καταργείται, αλλά 
παραμένει στη γκάμα, κυρίως για να 
στηρίξει το πρόγραμμα Rider's Edge της 
μαμάς H-D, χωρίς αλλαγές πέρα από την 
απουσία των σημάτων της Buell.
Για να δείτε τον Eric να μετατρέπει σε 
κύβο το Blast και να εξηγεί γιατί δεν έχει 
πια θέση στη γκάμα της Buell, κάντε ένα 
κλικ εδώ: http://www.youtube.com/
watch?v=JDsu93esQMc 

Η Yamaha παρουσίασε την ανανεωμέ-
νη έκδοση του πρώτου τετράχρονου 
Motocross 250, YZ250F.
Παρότι ο κινητήρας παραμένει ουσιαστικά 
ίδιος, η Yamaha κατασκεύασε ένα καινούρ-
γιο πλαίσιο, με στόχο να γίνει το ΥΖ πιο 
γρήγορο και σταθερό σε όλη τη διάρκεια 
της στροφής. Έτσι, το πλαίσιο είναι αλουμι-
νένιο, τύπου Bilateral Beam με διαφορετικό 
ίχνος και γωνία κάστερ, αγνώστων λοιπών 
στοιχείων. Χάρη στη στενότερη σχεδίασή 
του δε, ο αναβάτης μπορεί να έρθει πιο κο-
ντά στον εμπρός τροχό, όπου υποθέτουμε 
ότι θα εκτιμήσει και το revalving που έχει 
γίνει στο πιρούνι. Σε σχέση με το 2009, ο 
κινητήρας διαθέτει ελαφρύτερα ελατήρια 
βαλβίδων, επανασχεδιασμένες εξαγωγές 
στον κύλινδρο, μακρύτερες (ελάχιστα) 3η 
και 4η σχέση, νέα ελατήρια συμπλέκτη και 
φυσικά διαφορετικές ρυθμίσεις στην τρο-
φοδοσία.

Yamaha YZ250F 2010

Buell Blast 2010
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Τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνονται και πληθαίνουν, αλλά η Piaggio φρόντισε να τραβήξει τα βλέμματα παρουσι-
άζοντας μια ηλεκτρική έκδοση του Ape Calessino. 
Το λιλιπούτειο τρίκυκλο, που βρίσκεται στην παραγωγή από το 1948 μεταμορφώνεται σε... πράσινο χάρη σε μια σειρά μπα-
ταριών Li-ion, που του δίνουν αυτονομία 75 χιλιομέτρων, ενώ η πλήρης φόρτιση παίρνει λιγότερο από 4 ώρες. Η Piaggio 
δεν ανακοινώνει τιμές ιπποδύναμης και 
ροπής, στοιχεία που λίγο ενδιαφέρουν σε 
ένα τέτοιου είδους όχημα, αλλά η τιμή... 
αγοράς του κάνει αρκετά φρύδια να ση-
κώνονται. Οποιοδήποτε από τα 100 Ape 
Calessino Electric Lithium μπορεί να γίνει 
δικό σας έναντι μόλις 19,900€, προσφέ-
ροντάς σας σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς της Piaggio 60,000 χιλιόμετρα 
οικολογικής μεταφοράς πριν χρειαστεί να 
αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Για κάποιο 
λόγο δεν πιστεύω να δεχτούν να μας δώ-
σουν ένα για Long Term...

Ηλεκτρικό Ape
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Κυρίες και κύριοι, ιδού ο Flossie, ο αναβάτης robot. Πριν σας διαπεράσουν ρίγη με εικόνες από το Terminator 
ή ακόμα χειρότερα από ένα μελλοντικό γκριντ motoGP με ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και αναβάτες ρομπότ, 
ηρεμήστε. 
O Flossie δεν βγαίνει έξω από τις πύλες του 
εργοστασίου, καθώς η δουλειά του είναι να 
τρέχει τις μοτοσυκλέτες στο δυναμόμετρο, για 
τις ανάγκες των δοκιμών των λιπαντικών της 
Castrol.
Αυτό όμως δεν τον κάνει λιγότερο ενδιαφέ-
ρον: Ο Flossie έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει 
τις μοτοσυκλέτες που καβαλάει ακριβώς όπως 
και οι άνθρωποι, βρίσκοντας τα σωστά σημεία 
αλλαγών και το δάγκωμα του συμπλέκτη, 
μόνο που δεν ιδρώνει το αυτί του ούτε από 
τον θόρυβο του δυναμόμετρου, ούτε από τη 
ζέστη, ούτε πιάνεται ο πωπός του μετά από 
ώρες δοκιμών. Το σημαντικότερο δε, είναι 
πως λόγω του ηλεκτρονικού εγκεφάλου έχει 
την τέλεια επαναληψημότητα, κάτι αναγκαίο 
για σωστά αποτελέσματα στις πολύωρες δο-
κιμές. Για να δείτε τον Flossie εν δράση, σε μια 
σειρά μοτοσυκλετών και σκούτερ, ακολουθή-
στε αυτό το link: http://www.youtube.com/
watch?v=QEg2WHL2mQ8 

Πλησιάζει η ώρα της επίσημης παρουσίασής του και 
το καινούργιο παιδί της Ducati αρχίζει να ξεφορτώνε-
ται σιγά σιγά τη μεταμφίεσή του στις σύντομες εμφα-
νίσεις του.
Η ανάλυση των φωτογραφιών είναι ομολογουμένως άθλια, 
αλλά αρκεί για να δείξει το μαζεμένο σουλούπι, τα εμπνευ-
σμένα από το 1098 εμπρός φώτα και φυσικά πάνω απ' όλα 
την απόσταση που το χωρίζει από τα GS αυτού του κόσμου, 
ενάντια στις φήμες που το ήθελαν να τα βάζει με τα Boxer. 
Χτυπώντας πάνω στη συνταγή των KTM 990 SMT και 
Triumph Tiger, μοτοσυκλετών καθαρά δρόμου με σπορ 
χαρακτήρα και εσάνς on-off στη σχεδίασή τους, το Strada 
Aperta (ανοιχτός δρόμος) όπως φημολογείται ότι θα ονο-
μάζεται το νέο παιδί της Ducati δείχνει να έχει όλα τα φό-
ντα για να ανησυχήσει τον ανταγωνισμό. Οι φωτογραφί-
ες αποκαλύπτουν πως ο κινητήρας είναι υδρόψυκτος, αν 
και ο κυβισμός του παραμένει ακόμα άγνωστος. Με το 
Streetfighter να χρησιμοποιεί τον κινητήρα του 1098 πά-
ντως, εμείς θα στοιχηματίζαμε προς αυτή την κατεύθυνση. 
Περιέργως, παρότι έχει ανακοινωθεί και επίσημα δια στό-
ματος Diego Sgorbati, του Marketing director της Ducati 
πως η μοτοσυκλέτα θα βρίσκεται στο Μιλάνο, περισσότερα 
τεχνικά ή άλλα στοιχεία λάμπουν δια της απουσίας τους. Για 
δες ξαφνική εχεμύθεια οι Ιταλοί...

Castrol robot rider

Ducati Strada Aperta
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Έχετε βαρεθεί τα κλασικά μοτοσυκλετιστικά ρούχα; Βρίσκετε 
τα δέρματα πολύ συμβατικά, τις κορντούρες πολύ σοβαρές; 
Η Universal Designs έχει τη λύση αρκεί να σας αρέσουν οι νυχτερίδες: 
Μια ακριβή ρέπλικα της στολής του Batman στην ταινία Dark Night, 
μόνο που σε αυτή την περίπτωση είναι διαιρούμενη και σχεδιασμένη 
για αναβάτες μοτοσυκλέτας. Το σετάκι περιλαμβάνει μπουφάν και 
παντελόνι, κατασκευασμένα από Kevlar και δέρμα, με εσωτερικές 
ενισχύσεις CE, μπότες και γάντια. Το κράνος μένει στη διακριτική 
σας ευχέρεια, ενώ υποθέτουμε ότι η μπέρτα που γίνεται παραπέ-
ντε απουσιάζει για να αποφευχθούν οι πιθανότητες αποκεφαλισμού 
πάνω στη μοτοσυκλέτα, ενώ οι τούμπανοι κοιλιακοί περιλαμβάνο-
νται στο πακέτο.
Το σετάκι παρουσιάστηκε στην ώρα για την έκθεση κόμικ και επι-
στημονικής φαντασίας Comic-Con και ήδη ψάχνουμε για τη σωστή 
μοτοσυκλέτα...

Batman Motorcycle suit
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Η Vectrix, κατασκευάστρια των τσιμπημέ-
νων ηλεκτρικών σκούτερ VX φαίνεται να 
πηγαίνει για χρεοκοπία, καθώς δεν έχει 
καταφέρει ακόμα να βρει επενδυτές ή δα-
νειστές. Ο εκπρόσωπος γκρίνιαξε για τη φι-
λοσοφία των ντίλερ, οι οποίοι με τη σειρά 
τους παραπονιούνται για τη μηδαμινή υπο-
στήριξη που είχαν.

Το GPZ 900 και το λογότυπο Ninja που 
συνοδεύει έκτοτε κάθε γρήγορη (και ορι-
σμένες όχι ιδιαίτερα γρήγορες) Kawasaki 
κλείνει φέτος τα 25 χρόνια. Υπάρχει καλύ-
τερη σύμπτωση για εορτασμούς από την 
πανηγυρική νίκη του τελευταίου παιδιού 
της οικογενείας, ZX-10R, στο Superbike συ-
γκριτικό του προηγούμενου τεύχους;

Αυτό είναι καλό παράδειγμα! Το συμβού-
λιο του Swindon στη Μ. Βρετανία αποφάσι-
σε την κατάργηση των σταθερών καμερών 
ταχύτητας, επενδύοντας τις 320,000 λίρες 
που δίνει κάθε χρόνο για συντήρηση των 
5  Gatso στην οδική ασφάλεια. Αν έδιναν 
μισό εκατομμύριο ευρώ για συντήρηση σε 
πέντε κάμερες... πόσα λεφτά βγάζει η κάθε 
μία;

Η Honda ανακοίνωσε και επίσημα ότι κλεί-
νει το τελευταίο εργοστάσιο παραγωγής 
μοτοσυκλετών στις Η.Π.Α. επιστρέφοντας 
την παραγωγή των GoldWing στην Ιαπω-
νία. Για κάποιο λόγο βέβαια, δε βλέπουμε 
αυτό να επηρεάζει ιδιαίτερα τη λιανική του 
εξακύλινδρου.

Οι φήμες και οι φωτοσοπιές γύριζαν τον 
κόσμο, αλλά πλέον η Ducati ανακοίνωσε 
επίσημα δια στόματος Diego Sgorbati πως 
δεν έχει άμεσα σχέδια για κάποια cruiser 
μοτοσυκλέτα. To Vyper μπαίνει στο ντουλά-
πι για τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια και μετά.. 
βλέπουμε. 
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Μετά από καιρό που μας λιβανίζουν με τις φωτογραφίες, αποφάσισαν επιτέλους να το βάλουν σε παραγωγή. 
Ο λόγος για το Norton Commando 961, που ανακοινώθηκε ότι θα παρουσιαστεί επίσημα το Σεπτέμβριο που μας έρχεται. 
Η Βρετανική εταιρεία που έχει περάσει από σαράντα κύματα θα βάλει πρώτα στην παραγωγή την περιορισμένη έκδοση SE 
σε 200 κομμάτια, για να περάσει μετά στην “απλή”, μια τακτική που η Aprilia ακολουθεί εδώ και χρόνια με τις εκδόσεις 
Factory.
Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του εργοστασίου, 
το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν στην 
εξέλιξη ήταν η ενσωμάτωση του ψεκασμού –ανα-
γκαίου βεβαίως βεβαίως για τις προδιαγραφές– με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαταράσσει τις κλασικές 
γραμμές τις μοτοσυκλέτας. Αν μας ρωτούσαν θα τους 
προτείναμε τη λύση της Triumph στο Bonneville: Κά-
ντε τον να μοιάζει με καρμπιρατέρ.
Ο αερόψυκτος δικύλινδρος εν σειρά των 961cc απο-
δίδει 80 ίππους, αλλά τα περιφερειακά ανοίγουν την 
όρεξη, με αναρτήσεις της Ohlins εμπρός – πίσω και 
ακτινικές δαγκάνες Brembo. Χάρη στην αυστηρή δί-
αιτα και τη χρήση ανθρακονημάτων, η έκδοση SE θα 
ζυγίζει μόλις 188 κιλά, καθόλου άσχημα για τέτοια 
μοτοσυκλέτα.
Η Norton ψάχνει ήδη για αντιπροσώπους εκτός Αγ-
γλίας, αν και δεν ξέρουμε κατά πόσο οι 15,995 λίρες 
(18,910€) που στοιχίζει το Commando θα βοηθή-
σουν ιδιαίτερα σε αυτό το κλίμα.

Όσοι βιάστηκαν να θάψουν τον κινητήρα εσωτερικής καύσης ίσως αρχίσουν να καταπίνουν τα λόγια τους. Ένα 
γκρουπ επιστημόνων από το Λίβερπουλ εξελίσσει σε συνεργασία με τη Ford ένα σύστημα ανάφλεξης που αντί 
για μπουζί χρησιμοποιεί ακτίνες Laser. 
Στον κάθε θάλαμο μπορούν να ενεργοποιούνται πολλές ακτίνες, βεβαιώνοντας την τέλεια καύση, με τα ευνόητα πλεονεκτή-
ματα σε κατανάλωση, ρύπους 
και απόδοση, ενώ το σύστημα 
είναι σχεδιασμένο ώστε κάποιες 
ακτίνες να επιστρέφουν πίσω, 
δίνοντας στοιχεία για το μείγμα, 
επιτρέποντας στην ηλεκτρονική 
διαχείριση να κάνει αυτόματες 
ρυθμίσεις, ανοίγοντας ταυτόχρο-
να το δρόμο για χρήση εναλλα-
κτικών καυσίμων.
Αν αυτά σας ακούγονται ως όνει-
ρα θερινής νυκτός, ίσως να πρέπει 
να σας θυμίσουμε ότι η Ford δεν 
αρέσκεται στο να ξοδεύει τσάμπα 
χρήμα. Υπάρχουν ήδη εν λειτουρ-
γία κινητήρες με ανάφλεξη Laser, 
ενώ η Ford σκοπεύει να βάλει την 
τεχνολογία σε παραγωγή για τα 
κορυφαία μοντέλα της μέσα στα 
επόμενα δύο χρόνια. 

Norton Commando

Ανάφλεξη με... Laser
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Ένα σκούτερ που
 ντριφτάρει και ένα 
εντουράκι που δε 

σουζάρει.
 Που οδεύουμε και 
γιατί χαμογελάμε;
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Kawasaki KLX 250
first ride κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης
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Μετά από χρόνια και ζαμάνια το KLX επιστρέφει στην Ελλάδα 
διατηρώντας περιέργως τη φρεσκάδα του

καλό
Σαν παλιό 

κρασί

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης
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...σε βάζει στο παιχνίδι 
του χώματος, δίνοντάς σου 

εμπιστοσύνη να 
ανοίξεις τα φτερά σου...

Kawasaki KLX 250
first ride
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>>Φερστ θινγκς φερστ: το KLX ΔΕΝ 
είναι πια μηχανάκι Enduro. Είναι 

μονοκύλινδρο διπλής χρήσης όπως παλιά, κάτι που δε 
ντρέπεται καθόλου να ξεκαθαρίσει η Kawasaki, βάζοντάς 
το στην ίδια κατηγορία με το... Versys και όχι με το KLX450 
παρά τη συγγενική ονομασία. Με άλλα λόγια, εδώ έχουμε 
την επίσημη επιστροφή των 250 on-off, μιας κατηγορίας που 
είναι από τις πλέον ιστορικές στην Ελλάδα γιατί απλούστατα 
ταιριάζουν απόλυτα με τις συνθήκες μας.
Σε αντίθεση βέβαια με το WR250 που η Yamaha το λανσάρει 
ως Enduro (και Supermotard), το KLX δεν είναι ακριβώς αυτό 
που θα λέγαμε σχεδιασμένο από μια λευκή κόλλα χαρτί, ή 
τουλάχιστον όχι πρόσφατα. Η συγγένεια με το KLX 250 της 
δεκαετίας του ’90 είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, αλλά 
αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Το λαχανί on-off ήταν 
μακράν μπροστά από τον αερόψυκτο ανταγωνισμό του, σε 
σημείο που ακόμα και σήμερα τα τεχνικά του δεν προδίδουν 
με τίποτα την ηλικία της σχεδίασής του –και φυσικά, με την 
απόσβεση του κόστους, δε χρειάζεται να δώσεις ένα χέρι και 
ένα πόδι για να το αποκτήσεις, σαν κάτι άλλα 250άρια της 
κατηγορίας...

Μετανάστης στην Αμερική
Μπορεί να μη δούλευε κουζίνα όπως οι γνήσιοι μετανάστες, 
αλλά το KLX250 επέστρεψε πρώτα στην Αμερική ως S, 
πριν βρει σιγά-σιγά το δρόμο του για τη Γηραιά  Ήπειρο, με 
την αναμενόμενη διαφορά τιμής που υπάρχει σε όλες τις 
μοτοσυκλέτες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Την τελευταία φορά που το είχαμε δει, οι Ιάπωνες είχαν 
φροντίσει να μας τρελάνουν με τις διάφορες εκδόσεις που 
έβγαζαν, με την πιο ταπεινή να είναι η μόνη που έπαιρνε 
επίσημο διαβατήριο για τον έξω κόσμο. Το φετινό KLX μπορεί 
να μη θεωρείται πια Enduro από τη μαμά εταιρεία, αλλά 
αυτό δεν το εμποδίζει απ’ το να έχει πλέον ανάποδο πιρούνι 
43mm με ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης, αλουμινένιο 
ψαλίδι πίσω, ψεκασμό για τους κακούς ρύπους και μίζα, 
παρέα με μια σειρά αισθητικών αλλαγών που έφεραν και τα 
πολυαγαπημένα, στο Akashi, δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα. 
Οι 21.5 ίπποι δεν εντυπωσιάζουν ακριβώς, ούτε συνάδουν 
ιδιαίτερα με την τετραβάλβιδη κεφαλή, τους δύο 
εκκεντροφόρους επικεφαλής και την υγρόψυξη, με δύο 
ψυγεία παρακαλώ. Υπαίτιος, ποιός άλλος, ο νομοθέτης που 
ανάγκασε την Kawa να φιμώσει τον μονοκύλινδρο. Μην 
άγχεστε όμως: από την πρώτη του Ευρωπαϊκή έκδοση, 
ο κινητήρας απέδιδε 25 ίππους σε σχέση με τους 32 της 
“καλής” έκδοσης και, αν σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε 
πιο σοβαρά, μια εξατμισούλα θα του επιτρέψει να ανασάνει 
αισθητά.
Ανεβαίνοντας στη στενή σέλα δύο πράγματα τραβάνε την 
προσοχή σου. Πρώτο είναι το εντυπωσιακό ηλεκτρονικό 
πολυόργανο με τον πορτοκαλί φωτισμό και δεύτερο το 
αναγκαστικό πλάτος της μάσκας για να το χωρέσει, δίνοντας 
μια ψευδαίσθηση φάρδους που δεν ανταποκρίνεται στη λιτή 
σιλουέτα του KLX.
Αντίστοιχα τεχνητή είναι και η αίσθηση που σου δίνουν τα 
γόνατα, καθώς τα προστατευτικά αυτιά του ψυγείου που 
ξεκινούν από το σκελετό, ανεβάζουν αναίτια το φάρδος λόγω 

Κλασική αισθητική, βολικό άνοιγμα – που να ψά-
χνεις την τάπα στο βενζινάδικο

Πάλι καλά που ήρθαν τα LED και έχουμε πλήρη 
όργανα. Περιέργως ευανάγνωστα

Φαρδιά και ξεχωριστή, ανοίγει ένα βήμα από το 
παρελθόν προσφέροντας επιτέλους φως



Ιδανική για ταξίδια φακίριδων και για μικρές απο-
στάσεις –άλλωστε στο χώμα πάμε όρθιοι

Κάπου σε έχω ξαναδεί... Δεν εντυπωσιάζει, αλλά 
καλύπτει όλες τις λογικές απαιτήσεις

Kawasaki KLX 250
first ride
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Το μοτίβο των λουλουδιών συνεχίζει και πίσω, με 
γραμμικότητα που βοηθάει στο χώμα

της καμπύλης της κάτω βάσης τους.
Η σέλα είναι φυσικά λεπτή και σκληρή, ενώ τα αναδιπλούμενα 
μαρσπιέ του συνεπιβάτη που πιάνουν απ’ ευθείας στο 
σκελετό δείχνουν και την παροδικότητα της θέσης αυτού. Η 
θέση οδήγησης όμως είναι άριστη για τη φιλοσοφία του KLX, 
βάζοντάς σε αρκετά μπροστά και πάνω.
Η ποιότητα κατασκευής είναι ανέλπιστα καλή και αρκετά 
σκαλοπατάκια πάνω από τη μοναδική άλλη φρέσκια 
παρουσία στην κατηγορία, του Yamaha WR 250. Παράλληλα, 
δείχνει ότι έχει πέσει πολύ περισσότερη σκέψη πίσω από την 
καθημερινή χρήση της μοτοσυκλέτας, με τάπα που φέρεται 
ως αεροπορικού τύπου παρά την ταπεινή της εμφάνιση και 
σημεία πρόσδεσης κάτω από το υποπλαίσιο. Κρίμα που 
λείπουν δύο χειρολαβές πίσω που εκτός από βοήθεια στον 
πανικόβλητο συνεπιβάτη θα προσέφεραν και καλό σημείο... 
τραβήγματος όταν υπερεκτιμήσεις τις δυνατότητές σου στο 
χώμα και βρεθείς σε κανένα χαντάκι –εδώ έχει το αρχαίο μου 
Serow...

Λιτοδίαιτον (το)
Παρά την ψιλόλιγνη, αθλητική σιλουέτα του το KLX είναι 
ιδιαίτερα εύκολο και προσιτό. Ο κινητήρας απαιτεί ένα δύο 
γυρίσματα της μίζας παραπάνω απ’ ότι έχουμε συνηθίσει 
αλλά έρχεται γρήγορα στο χαλαρό ρελαντί του, με εξίσου 
ήρεμο ήχο από την εξάτμιση. Ο συμπλέκτης είναι πανάλαφρος 
αλλά χωρίς να διεκδικεί περγαμηνές γραμμικότητας, 
δυσκολεύοντας τις αφηρημένες εκκινήσεις από φανάρια 
μέχρι να το συνηθίσεις. Εξίσου περίεργη είναι και η αίσθηση 
του μικρού Kawasaki στα πολύ λίγα χιλιόμετρα, που δείχνει 
υπερβολικά πρόθυμο να αλλάξει κατεύθυνση, κάνοντας 
σα νευρόσπαστο τη στιγμή που θες απλά να κάνεις έναν 
ελιγμό ανάμεσα στα σταματημένα αυτοκίνητα. Ως πρώτη 
εντύπωση δεν είναι ιδιαίτερα καλή ομολογουμένως, αλλά 
δε χρειάζονται παρά ελάχιστα χιλιόμετρα για να συνηθίσεις 
και να ξεχάσεις αυτές τις ιδιοσυγκρασίες.
Ο κινητήρας ακούγεται λίγο βραχνιασμένος στις μεσαίες 
στροφές, δείχνοντας προφανώς την άποψή του για τις 
προδιαγραφές ρύπων που τον έχουν φιμώσει, αλλά 
ξαναβρίσκει την ανάσα του λίγο μετά για να συνεχίσει να 
ανεβάζει κεφάτα μέχρι τις 9,000 στροφές. Από εκεί και πάνω 
ο ρυθμός πέφτει χαρακτηριστικά, ενώ μετά τις 10,000 του 
κόκκινου (εντάξει, της μαύρης μπάρας) ανεβαίνεις μόνο από 
περιέργεια για το πού είναι ο κόφτης.
Τα απόλυτα νούμερα του στροφομέτρου βέβαια έχουν μόνο 
ακαδημαϊκή σημασία, καθώς αυτό που έχει ουσία είναι το 
πώς κινείται το KLX στην πράξη και όχι στην οθόνη ή το χαρτί 
–αν είστε από αυτούς που μισούν τον πλανήτη και τυπώνουν 
τις δοκιμές.
Τα φρένα, με διπίστονη δαγκάνα εμπρός, είναι αποτελεσματικά 
αλλά δείχνουν άμεσα τη φίλα προσκείμενη στο χώμα 
ανάρτηση, καθώς το KLX βουτάει με εντυπωσιακό ρυθμό. 
Με λίγο παίξιμο με τις ρυθμίσεις το φαινόμενο μειώνεται, 
αλλά είναι τόσο αναμενόμενο λόγω προσανατολισμού, όσο 
και χρήσιμο στους νεοεισερχόμενους στο χώρο, καθώς οι 
μεγάλες διαδρομές των αναρτήσεων, πέρα από την άνεση 
που προσφέρουν, τονίζουν τις άτσαλες κινήσεις και βοηθάνε 
στο να μάθεις να οδηγείς γλυκά και γραμμικά, ένα μάθημα 
που θα αποδείξει και με το παραπάνω την αξία του σε 
μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες και περισσότερα χιλιόμετρα. 

Δισκοφρενάκι μαργαρίτα χωρίς παράπονα περί από-
δοσης αλλά δύσκολη στήριξη λουκέτου
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Όχι ότι το KLX στερείται ταχύτητας, τα 140 έρχονται πανεύκολα 
στο ψηφιακό κοντέρ, αλλά με το στροφόμετρο στις 9,000 
σημαίνουν και το τέλος της επιτάχυνσης. Και να ανέβαζε 
όμως, λόγω γεωμετρίας και ψηλού φτερού, μετά τα 120 
km/h το μπροστινό ελαφραίνει αισθητά και κοντά στην τελική 
του αρκεί μια ελάχιστη πίεση στο τιμόνι για να νιώσεις ότι 
χορεύεις καρσιλαμά, κάτι που φυσικά εντείνεται με δεύτερο 
άτομο. Δεν είναι επικίνδυνο, αλλά δείχνει ότι όταν ο Ιάπωνας 
σχεδίαζε τη γεωμετρία δεν είχε δικάβαλα ταξιδάκια αλλά 
βόλτες στο χώμα στο μυαλό του.
Και, με το που αφήνεις την άσφαλτο αρχίζεις να ψάχνεις για 
εκκλησία να ανάψεις λαμπάδα στον άγιο αυτό άνθρωπο. 
Όχι γιατί το KLX διεκδικεί αγωνιστικές προδιαγραφές –ας 
σοβαρευτούμε– αλλά επειδή είναι τόσο φιλικό και γραμμικό 
σε απόδοση που σε συνδυασμό με τις άριστες για τον 
εκπαιδευτικό προσανατολισμό τους αναρτήσεις σε βάζει στο 
παιχνίδι του χώματος, δίνοντάς σου εμπιστοσύνη να ανοίξεις 
τα φτερά σου και να γνωρίσεις την “άλλη” Ελλάδα, αυτή 
που έχουμε κοντέψει να ξεχάσουμε απ’ τη στιγμή που ήρθαν 
τα χρηματοδοτικά και το ρίξαμε στα μαστόδοντα και τις τελικές 
των 200+…

Απλά πράγματα
Αν ψάχνετε τη γρηγορότερη μοτοσυκλέτα σε αυτήν την 
κατηγορία τιμής, κοιτάξτε αλλού. Κατά προτίμηση σε street. 
Το KLX μπορεί να λανσάρεται ως μοτοσυκλέτα “πόλης”, 
αλλά πέρα από την ευχρηστία που προσφέρουν οι μεγάλοι 
τροχοί και η στενή σιλουέτα στη μάχη με τις λακκούβες και 
τα τετράροδα, είναι ένα εξαιρετικό σχολείο για το χώμα, 
που μπορεί να ανοίξει τους ορίζοντές σου σε απολαύσεις 
ξεχασμένες και ταυτόχρονα πολύ πιο προσιτές οικονομικά 
–για να μην ξεχνάμε τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. 
Από εκεί που τα on-off 250 ήταν η δεδομένη αγορά 
για την είσοδο στη μοτοσυκλέτα, πλέον είναι λίγα και 
δακτυλοδεικτούμενα. Έλα όμως που είναι από τις καλύτερες 
αγορές του σκεπτόμενου αναβάτη και υπερκαλύπτουν τη 
χρήση του 90% των μοτοσυκλετιστών. Εκτός βέβαια αν είστε 
τόσο σίγουροι ότι ανήκετε στο υπόλοιπο 10... <<

Αυτά τα λένε μαρσπιέ και δείχνουν τον περιστασιακό ρόλο 
του συνεπιβάτη

Ο όγκος κρύβεται πίσω από το καπάκι, ο θόρυβος μέσα στα 
διαφράγματα

Kawasaki KLX 250
first ride
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Παρά την ψιλόλιγνη, 

αθλητική σιλουέτα του 
το KLX είναι ιδιαίτερα 

εύκολο και  προσιτό

Kawasaki KLX 250
first ride
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KawasaKi KLX 250
ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε.
4,860€ 

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος: 2,200 mm
 Πλάτος: 820 mm
 Ύψος: 1,205 mm
 Μεταξόνιο: 1,430 mm
 Ύψος σέλας: 890 mm
 Ρεζερβουάρ: 7.7 lt 
 Βάρος κατασκευαστή: 138 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος: Υδρόψυκτος μονοκύλινδρος,
  με 4Β/Κ
 Διάμετρος x Διαδρομή: 72 x 61.2 mm
 Χωρητικότητα: 249 cc
 Σχέση συμπίεσης: 11:1
 Ισχύς: 21.5/7,500 hp/rpm 
 Ροπή: 2.1/7,000 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό
  πιρούνι
 Διάμετρος/Διαδρομή: 43/255 mm
 Ρυθμίσεις: Απόσβεση συμπίεσης 

 ΠΙΣΩ
  Μονό αμορτισέρ
 Διαδρομή: 230 mm
 Ρυθμίσεις: Απόσβεση συμπίεσης, 
  προφόρτιση ελατηρίου

 ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα: 1.60 x 21΄΄
 Ελαστικό: Dunlop D605 3.00 x 21΄΄
 Φρένο: Δίσκος 250 mm, διπίστονη
  δαγκάνα με γλίστρα

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα: 2.15 x 18΄΄
 Ελαστικό: Dunlop D605 4.60 x 18΄΄
 Φρένο: Δίσκος 240 mm, 
  μονοπίστονη δαγκάνα 
  με γλίστρα Τ
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Honda SH 150i
first ride κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Μάνος Κάττουλας
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Πώς αλλάζεις το σημείο αναφοράς στην κατηγορία όταν  
ο ανταγωνισμός αρχίζει να πλησιάζει; Πάρα πολύ προσεκτικά...

tuningFine

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Μάνος Κάττουλας
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Honda SH 150i
first ride
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>>ο επίτευγμα των μικρών SH, 125 και 150, είναι 
πραγματικά εντυπωσιακό. Σε μια κατηγορία 

που παραδοσιακά οι Ιταλοί έχουν το πάνω χέρι, η Honda κατάφερε 
να θέσει το μικρό μονοκύλινδρο με τους μεγάλους τροχούς ως το 
απόλυτο σημείο αναφοράς, αφήνοντας τους πάντες να τρέχουν να 
το φτάσουν – και όσους δε μπορούσαν, απλά να το αντιγράψουν.
Όταν, δε, ήρθε η ώρα της μετάβασης από το καρμπυρατεράτο 
στο πρώτο ψεκαστό λόγω ρύπων και μόδας, η Honda για κάποιο 
περίεργο λόγο ακολούθησε το δρόμο των… αντιγραφέων της. Το 
αποτέλεσμα ήταν ένα SH που έδειχνε 99% ίδιο με το προηγούμενο, 
αλλά όλα του τα πλαστικά ήταν εντελώς διαφορετικά. Και εν έτει 
2009, με τη νέα γενιά του SH, ο δρόμος ήταν ο ίδιος ακριβώς. Με 
την πρώτη ματιά, όλα δείχνουν ίδια και οι διαφορές εμφανίζονται 
μόνο κατόπιν προσεκτικής μελέτης.

Προς τι ο ντόρος τότε;
Γιατί τόσο τρέξιμο, μπλέξιμο και χαμένο χρήμα αν το αποτέλεσμα 
δείχνει ίδιο με πριν; Η απάντηση έρχεται όταν δεις τα SH δίπλα-
δίπλα και τότε δε μπορείς παρά να βγάλεις το καπέλο στη μαμά 
Honda. Δίπλα στο ’09, το προηγούμενο SH δείχνει σα να είναι μια 
κατηγορία τιμής κάτω και το πρώτο, το καρμπυρατεράτο, δείχνει 
σα γνήσιο τέκνο Ταϊβανέζικης εταιρείας. Με κάθε νέα γενιά, το SH 
πάει ένα βήμα πιο πάνω, γινόμενο πιο upmarket και δείχνοντας 
πολύ πιο ακριβό – χωρίς όμως να είναι. 
Το λευκό χρώμα του συγκεκριμένου βοηθάει πολύ στη δημιουργία 
της εικόνας, αλλά η ουσία εμφανίζεται όσο αρχίζεις να προσέχεις 
τις λεπτομέρειες. Από το κοντέρ που θυμίζει χρονογράφο με την 
όμορφη γραμματοσειρά και τον κόκκινο φωτισμό το βράδυ, τα 
ανάγλυφα “SH” εκατέρωθεν της σέλας, μέχρι το επανασχεδιασμένο 
πίσω φανάρι με τις “ουρές” των λευκών φλας να θυμίζουν το 
φανάρι του καινούργιου V4 και την πρακτικότατη μπαγκαζιέρα 
που συνεχίζει να ανήκει στο στάνταρ εξοπλισμό, το SH αποπνέει 
ποιότητα απ’ όποια σκοπιά και να το εξετάσεις.
Και το καλύτερο όλων είναι ότι αυτή η αίσθηση συνεχίζεται και στο 
δρόμο. Η εκκίνηση απαιτεί πάτημα της αριστερής μανέτας, καθώς 

Αισθητική χρονογράφου για το 
κοντέρ, που έρχεται σε αντίθεση 
με τα μεγάλα λαμπάκια στο άνω 

μέρος των οργάνων

Ο κινητήρας δείχνει πιο 
πολιτισμένος σε λειτουρ-
γία, με πιο γεμάτη αίσθηση 
στις χαμηλές στροφές
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Τριπίστονη δαγκάνα πλέον εμπρός, 
καθώς το πίσω δισκόφρενο φέρνει 

και υδραυλικό CBS

Δισκόφρενο 240mm στη θέση του 
ταμπούρου, που προσφέρει σωστή 
επιβράδυνση ή ντριφτ ανάλογα τις 

ορέξεις

Honda SH 150i
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η τοποθέτηση πίσω δισκοφρένου (240mm παρακαλώ, όσο 
και το μπροστινό) έχει έρθει πακετάκι με τριπίστονη δαγκάνα 
εμπρός και υδραυλική λειτουργία του συνδυασμένου 
συστήματος, σε αντίθεση με τη μηχανική των προηγούμενων 
SH. Από εκεί και πέρα όμως, το SH δείχνει... πιο ώριμο. Δε 
μπορούμε να μιλήσουμε για μεταμόρφωση, αλλά για σαφή 
διαφορά στην αίσθηση. Ο κινητήρας είναι πιο ήσυχος, η 
μέρα με τη νύχτα σε σχέση με την τραχύτητα του Sixteen, 
ενώ δείχνει και μια ιδέα πιο γεμάτος στις χαμηλομεσαίες 
στροφές.
Οι αναρτήσεις έχουν καλύτερες αποσβέσεις, προσφέροντας 
ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης που συνδυάζεται με 
μεγαλύτερη αίσθηση ασφαλείας, καθώς το μπροστινό έχει 
σαφώς καλύτερη αίσθηση και το μεγαλότροχο 150άρι δεν 
ενοχλείται καθόλου όταν το κυνηγάς. Εκεί που μπορούμε να 
μιλήσουμε για μεταμόρφωση είναι στον τομέα των φρένων, 
με το πίσω δισκόφρενο να είναι τόσο πιο δυνατό απ’ το 
ταμπούρο, που τα πρώτα χιλιόμετρα χρειάζεται προσοχή στην 
αριστερή μανέτα, για να μη σταματάς συνέχεια με το πλάι – κι 
αν ανεβείτε στο καινούργιο SH αμέσως μετά το παλιό όπως 
έκανα όταν πήγα να το παραλάβω, θα καταλάβετε ακριβώς 
τι θέλω να πω.
Από ένα σημείο και μετά αυτό γίνεται διασκεδαστικό, ειδικά από 
τη στιγμή που διατηρείς τον πλήρη έλεγχο του μπροστινού, 
δίνοντας μια μικρή και αναπάντεχη δόση κανιβαλιστικού 
χαρακτήρα στο κατά τα άλλα ιδιαίτερα σοβαρό SH.
Όλα καλά και τέλεια λοιπόν; Καθώς δεν είμαστε σε κάποια 
νουβέλα, φυσικά και όχι, αλλά τα σημεία που χρίζουν 
κριτικής είναι λίγα και όχι ιδιαίτερα σημαντικά: το redesign 
μπορεί να βοηθά τα μέγιστα στην upmarket αίσθηση, 
αλλά το ντουλαπάκι της ποδιάς έπεσε θύμα της μετάβασης. 
Υποθέτουμε ότι απλά δεν έδενε πλέον αισθητικά και έτσι 
απεχώρησε μαζί με το λιγοστό χώρο που προσέφερε για 
χαρτιά και άλλα μικροπράγματα, καθώς και παρέα με την 
εύκολη πρόσβαση στις ασφάλειες, που απαιτούν πλέον 
ξεβίδωμα της μάσκας για αλλαγή. Τουλάχιστον η Honda 
συνεχίζει να προσφέρει ως στάνταρ τη μπαγκαζιέρα, 
που αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα μεταφοράς και 
αποθήκευσης του SH καθώς ο χώρος κάτω από τη σέλα είναι 
μικρός, όπως συνηθίζεται στα σκούτερ με μεγάλους τροχούς 



και το ντεπόζιτο κάτω από τα μαλακά μόρια του συνεπιβάτη.
Και αυτό μας φέρνει γλυκά στο δεύτερο και τελευταίο 
παράπονο, που δεν είναι άλλο από το νέο υλικό της 
επανασχεδιασμένης σέλας, που κάνει τις μεγάλες διαδρομές 
πιο επίπονη διαδικασία από το παρελθόν. Τώρα βέβαια, 
πολύ λογικά θα παρατηρήσετε ότι οι μεγάλες διαδρομές δεν 
είναι ακριβώς το ιδανικό πεδίο χρήσης ενός σκούτερ 150 
μόλις κυβικών, αλλά αυτό είναι κάτι που κανείς δεν είχε πει 
στο προηγούμενο SH – ούτε πριν, ούτε μετά τις δικάβαλες 
φορτωμένες διακοπές που έκανα με ένα τέτοιο πέρυσι το 
καλοκαίρι.

Είναι εύκολο να γκρινιάξεις που η Honda ακολούθησε για 
άλλη μια φορά την πεπατημένη στην ανανέωση του SH, 
αλλά αυτό απλά σημαίνει ότι έχεις χάσει την ουσία. Το SH 
δεν έγινε σημείο αναφοράς χάρη σε κάποια πρωτοποριακή 
ιδέα, αλλά εξ’ αιτίας της ολοκληρωμένης του φιλοσοφίας, 
που έκανε τον γεμάτο ιδιοσυγκρασίες ανταγωνισμό να τρέχει 
να καλύψει την απόσταση.
Το νέο SH χτίζει πάνω στη συνταγή των προκατόχων του, με 
μικρές ανεπαίσθητες βελτιώσεις στα σημεία που κάνουν όμως 
μεγάλη διαφορά στην αίσθηση του συνόλου. Με καλύτερη 
ποιότητα κύλισης, βελτιωμένη αίσθηση, ακόμα πιο ήρεμη 
λειτουργία, καλύτερα φρένα και “ακριβότερη” αισθητική, 
η Honda ανοίγει και πάλι την ψαλίδα με τον ανταγωνισμό, 
χαμογελώντας πονηρά.<<

" "
...η Honda 

ανοίγει και πάλι την ψαλίδα με 
τον ανταγωνισμό...

Επανασχεδι-
ασμένη και 
η μάσκα, με 
φανάρι καθα-
ρού κρυστάλ-
λου και μίνι 
ζελατίνα για 
σπορ αύρα

Επανασχε-
διασμένη 
η σέλα, με 
πιο σκληρό 
υλικό απ’ το 
παρελθόν
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Honda SH 150i
ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ a.E.Β.Ε.

3,560€ 

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος: 2,025 mm
 Πλάτος: 700 mm
 Ύψος: 1,230 mm
 Μεταξόνιο: 1,335 mm
 Ύψος σέλας: 785 mm
 Ρεζερβουάρ: 7.5 lt 
 Βάρος κατασκευαστή: 136 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος: Υδρόψυκτος μονοκύλινδρος, 
  με 4Β/Κ
 Διάμετρος x Διαδρομή: 58 x 57.8 mm
 Χωρητικότητα: 153 cc
 Σχέση συμπίεσης: 11:1
 Ισχύς: 15.8/8,500 hp/rpm 
 Ροπή: 1.42/7,000 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Tηλεσκοπικό πηρούνι
 Διάμετρος/Διαδρομή: 33/- mm
 Ρυθμίσεις: Καμία

 ΠΙΣΩ
  Δύο αμορτισέρ
 Διαδρομή: -
 Ρυθμίσεις: Προφόρτιση ελατηρίων

 ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα: 2.5 x 16΄΄
 Ελαστικό: Bridgestone HOOP B02
  100/80-16
 Φρένο: Δίσκος 240 mm, 
  Τριπίστονη δαγκάνα 
  με γλίστρα, CBS

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα: 3.0 x 16΄΄
 Ελαστικό: Bridgestone HOOP B02
  120/80-16
 Φρένο: Δίσκος 220 mm, 
  Μονοπίστονη δαγκάνα 
  με γλίστρα, CBS Τ
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Η πιο συμβατική 
γενιά μοτοσυκλε-

τών της BMW, δίχως 
boxer, άνευ Telelever 

ή Duolever, 
με κανονικά φλας, 

τηλεσκοπικό πιρούνι 
και αλυσίδα 

μας βάζει 
τα γυαλιά.
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BMW F 800 R
the test δοκιμή: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Σπύρος Τσαντήλας

http://www.ebike.gr/gallery/album16/images/ebike16-45.jpg


Με εντυπωσιάζει η BMW τα τελευταία χρόνια. Παράγει μοτοσυκλέτες που 
πριν μια δεκαετία θα προκαλούσαν διαδηλώσεις οπαδών κραδαίνοντας 
κεφαλές boxer έξω από το ντιζαϊνάτο ουρανοξύστη του Μονάχου. 
Και σα να μην έφτανε αυτό, αποδεικνύονται και πολύ καλές… 

Rfor Roadster

δοκιμή: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Σπύρος Τσαντήλας

mailto:spirontas@ebike.gr
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mailto:savvas@ebike.gr


>>Όταν το πρωτοείδα στο Μιλάνο πέρυσι 
σκέφτηκα πως ακυρώνει το νόημα 

ύπαρξης του F800S. Αν το ST με ολόσωμη αεροδυναμική 
προσφέρει κάτι μοναδικό στην οικογένεια F800, το 
μπικινάκι του S και η γύμνια του R επικαλύπτονται εμφανώς. 
Οφείλω να ομολογήσω πως βρίσκω το νέο μοντέλο 
πολύ ομορφότερο από το F800S, αλλά βέβαια δεν είναι 
απαραίτητο να συμφωνήσετε μαζί μου. Πάντως, από 
πλευράς χρηστικότητας και ικανοτήτων, θα συμφωνήσετε 
πως τα F800 S και R δεν απέχουν πολύ. Ως καθόλου.
Έψαξα για τις διαφορές των δύο μοτοσυκλετών. Τις διαφορές 
ουσίας εννοώ, όχι φανάρια και πλαστικά. Ουσιαστικά 
όλη η βάση –πλαίσιο, κινητήρας και αναρτήσεις– δεν 
έχουν αλλάξει και πολύ. Μια πρώτη επέμβαση έγινε στο 
κιβώτιο, όπου οι τρεις πρώτες σχέσεις κόντυναν, ενώ οι 
υπόλοιπες παρέμειναν ως είχαν. Τι κατάφερε με αυτό τον 
τρόπο η BMW; Απλούστατα ζωήρεψε την απόδοσή του 
στις ταχύτητες εκείνες που βασιλεύουν στην πόλη, σα να 
φούσκωσε η καμπύλη της ροπής στις χαμηλομεσαίες. 
Απλά, ασφαλώς και -το βασικότερο- φτηνά.
Στη συνέχεια έχουμε τη δεύτερη σημαντική αλλαγή: 
το ψαλίδι. Πριν ήταν μονόμπρατσο. Εδώ έχουμε ένα 
συμβατικό διπλό κατασκευασμένο από ελαφρύ χυτό 
αλουμίνιο και τελική μετάδοση με αλυσίδα O-ring.
Αν ακούσουμε τους αστικούς μύθους που κυκλοφορούν 
περί το F800R, η BMW εμπνεύστηκε τη μοτοσυκλέτα από το 
αγωνιστικό του Christian Pfeifer, του γνωστού πρωταθλητή 
Stunt Riding. Τώρα, αν ρωτήσεις οποιονδήποτε από αυτούς 
τους τύπους για το πώς θέλουν τη μοτοσυκλέτα τους θα 
σου πουν: “ελαφριά και με όσο πιο συγκεντρωμένο γίνεται 
το βάρος”. Κάτι το οποίο εξυπηρετείται με την αλλαγή του 
ψαλιδιού, καθώς το ελαφρύτερο κομμάτι θα ωφελήσει 
λίγο σε απόλυτα νούμερα, μα ακόμα περισσότερο στην 
αφαίρεση αυτών των κιλών από ένα σημείο μακριά 
από το κέντρο βάρους και δη από ένα εξάρτημα που 
συγκαταλέγεται στα λεγόμενα “μη αναρτώμενα βάρη”.

Περί οικειότητος
Καβαλώντας το F800R αισθάνομαι σα να πρόκειται για 
μια μοτοσυκλέτα που έχω για χρόνια. Το αλουμινένιο 
τιμόνι φτιάχνει μια θέση οδήγησης που θυμίζει on-off 

BMW F 800 R
the test
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με τα μαρσπιέ τραβηγμένα πίσω ή, αν θέλετε, κλασικό 
streetfighter. Είναι ιδιαίτερα στενή ανάμεσα στα πόδια, 
εντείνοντας την εντύπωση του μικρού βάρους – και αυτή 
δε φεύγει ποτέ. Προσφέρει άριστο έλεγχο σε κάθε είδους 
συνθήκες, τα χέρια φορτίζονται όσο χρειάζεται για να 
έχεις καλό δέσιμο με το πιρούνι χωρίς να κινδυνεύεις από 
σύνδρομο arm pump (καλά ποιος είμαι, ο Lorenzo;).
Σκυτάλη παίρνει ο κινητήρας. Άφθονη ελαστικότητα, 
αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Δεν έχει ούτε 
αμέτρητα άλογα, ούτε ροπή νταλίκας κι όμως καταφέρνει 
να βγάζει στην άσφαλτο ό,τι έχει με τόσο γραμμικό και 
γεμάτο τρόπο που θα πρέπει να έχεις καλομάθει με θηρία 
για να πεις πως σου λείπει το γκάζι. Επιταχύνει ζωηρά 
από το μηδέν και συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό ως και τα 
180, διαγράφοντας σχεδόν ολόκληρη τη διαδρομή του 
στροφόμετρου δίχως τον παραμικρό δισταγμό. Αυτός θα 
κάνει την εμφάνισή του μετά τα 180, στην τελευταία χιλιάδα 
των ωφέλιμων στροφών του κινητήρα πριν τα κόκκινα των 
8,500rpm, όπου απλά το ξεζουμίζεις ως τα πέριξ των 210 
στο κοντέρ. Γεγονός ολοκληρωτικά μάταιο έτσι κι αλλιώς, 
καθότι το κεφάλι σου θα απειλεί με αυτονόμηση ώρα πριν, 
παντελώς εκτεθειμένο στις ορέξεις του αέρα –οι οποίες, ως 
γνωστόν, σπανίως είναι ευγενείς…
Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με την 
αίσθηση που παίρνεις από τον κινητήρα όλη αυτή την ώρα. 
Ο ήχος του είναι προσεκτικά μελετημένος να προσομοιάζει 
αυτόν του boxer και αυτό είναι εμφανέστατο στο ρελαντί 
και τις χαμηλές στροφές. Όσο ο ρυθμός ανεβαίνει, ωστόσο, 
η πρώτη φωνή της χορωδίας ξεπηδά από το φιλτροκούτι 
και θυμίζει Ιταλικό δικύλινδρο. Θα μου πείτε, το Γερμανικό 
δικύλινδρο να ακούγεται διαφορετικά; Δίκιο έχετε, δεν 
ακούγεται και τόσο διαφορετικά. Η εξάτμιση πάντως 
είναι γενικώς πολύ ήσυχη, όπως θα περιμέναμε από ένα 
νομιμόφρονα Γερμανό. Φαντάζομαι πως μια πιο ελεύθερη 
θα κάνει τα κεφάλια να γυρνούν πολύ περισσότερο.
Ένα ακόμη στοιχείο που μου έκανε εντύπωση είναι πως 
μόνο πλησιάζοντας στα κόκκινα νιώθεις ένταση. Στις μεσαίες 
ο δικύλινδρος δουλεύει τόσο χαλαρά που νομίζεις πως 
πας ρελαντί και η πλάκα είναι πως δεν υπάρχει κανένας μα 

" "
ο ρυθμός 
‘μαλλιοκούβαρα’ μάλλον 
βγαίνει από την 
εικόνα

Πληρέστατα, έναντι έξτρα αντιτίμου όμως

Τα LED φλασάκια είναι έξτρα. Η χωστή κλειδαριά 
–θα δυσκολέψει τα μεγάλα μπρελόκ– απελευθε-
ρώνει τη σέλα, αν και από κάτω της χωρούν μόνο 
τα χαρτιά και εργαλεία της μηχανής, τίποτε άλλο
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Εξάρτημα λελογισμένου μεγέ-
θους, ικανού πάντως να πνίξει εξ’ 

άπαντος πολλά ντεσιμπέλ

Μονοκόμματη σέλα, άνετη για δύο, άνευ ρυθμίσε-
ων ύψους. Πολύ χρήσιμο το προεξέχον “καβάλο-
στοπ” του συνεπιβάτη κι ας μη γεμίζει το μάτι
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κανένας λόγος να προσπαθείς ντε και καλά να τον χώσεις 
στα κόκκινα. Είναι προφανές πως η μοτοσυκλέτα έχει 
σχεδιαστεί για απολαυστικές μεσαίες: τις έχει και όντως τις 
απολαμβάνεις. Τις ζεις κιόλας, καθώς στην καλύτερή του 
περιοχή από τις 5,000 ως τις 7,000 παρουσιάζεται ένας 
υψίσυχνος κραδασμός, τον οποίο νιώθεις περισσότερο στα 
πόδια παρά στο τιμόνι.
Για να φτάσω στο κερασάκι. Παρά κάποιες επίμονες 
προσπάθειες κανιβαλισμού εκ μέρους μου, αυτή η ρημάδα 
η μέση κατανάλωση εκεί, να μη θέλει να ανέβει πάνω από 
τα έξι λίτρα ανά εκατοντάδα χιλιομέτρων… Κατά κάποιο 
μαγικό τρόπο το F800R επέμενε σε αυτά τα επίπεδα, 
χτυπούσε το περιστασιακό 7 και 8 όταν το έσκιζα, αλλά 
είναι ηλίου φαεινότερο πως μερικά ξεσπάσματα στην όποια 
ευθεία δεν πρόκειται να του χαλάσουν τη ζαχαρένια (μέση 
κατανάλωση). Η οποία παρέμεινε σταθερά στα 5.6 μετά 
από πληθώρα διαδρομών που συνήθως χαρακτηρίζονται 
ως βενζινοβόρες.
Όπερ σημαίνει πως με 16 λίτρα καυσίμου μπορείς να 
βγάλεις εύκολα 280 χιλιόμετρα! Η ύπαρξη μιας αρκετά 
μεγάλης ρεζέρβας (4 λίτρα) σημαίνει πως από τη στιγμή 
που θα ανάψει λαμπάκι έχεις ακόμα το ένα τρίτο όσων 
χιλιομέτρων έκανες. Αν λ.χ. σου ανάψει στα 200 έχεις 
χοντρικά άλλα 60… Καθόλου, μα καθόλου άσχημα, 
όταν μια μοτοσυκλέτα δικύλινδρη 800cc και 85 ίππων 
καταφέρνει να βγάζει όλη τη δύναμή της στο δρόμο 
καίγοντας λιγότερο από ένα mega scooter, έτσι;

Σβέλτο και διασκεδαστικό
Πάμε για στρίψιμο. Όλα όσα έχω ήδη γράψει νομίζω πως 
προδιαθέτουν θετικά. Όντως, το F800R προσφέρεται για 
παιχνίδι σε στροφιλίκι, με κύριο όπλο τον γεμάτο κινητήρα 
και τη φιλική του διάθεση. Το πιρούνι είναι αρκετά 
μαλακό, κάτι που θα λατρέψει κανείς στην καθημερινή του 
μετακίνηση, και διαβάζει άριστα το δρόμο. Δεν έχει όμως 
καμία ρύθμιση και είναι το πρώτο που θα θέσει το όριο στο 
παιχνίδι. Στην πλειοψηφία των συνθηκών οι αποσβέσεις 
του είναι ικανοποιητικές, δείχνοντας την όποια τους 

Αυτός ο δικύλινδρος Rotax είναι 
ένα κόσμημα και η BMW θα πρέπει 

να είναι πανευτυχής που τον έχει

Ωραίο το αλουμινένιο fat bar, μα ποιος χριστια-
νός σκέφτηκε να το βάψει περλέ; Ήμαρτον…

Το πορτοκαλί αμορτισέρ ρυθμίζει προφόρ-
τιση και επαναφορά χωρίς εργαλεία, με 

περιστροφικά χειριστήρια. Πολιτισμός…

Άριστα φρένα και τετραπίστονες κατά 
παρέκκλιση της κατηγορίας που προ-

τιμά τις φθηνότερες διπίστονες
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ΨΑΛΙΔΙ
Είναι η σημαντικότερη ίσως τεχνική διαφορά του F800R από τα S και 

ST. Το νέο αυτό ψαλίδι είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο 
και είναι σημαντικά ελαφρύτερο από το μονόμπρατσο που αντικα-

θιστά, συμβάλλοντας στην καλύτερη συγκέντρωση των μαζών.

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
Χωρά μόλις 16 λίτρα, μα χάρη στην υπέροχα οι-

κονομική λειτουργία του κινητήρα καταφέρνει 
αυτονομίες που θα ζήλευαν πολλές φύσει του-

ριστικές μοτοσυκλέτες. Η τοποθέτησή του χα-
μηλότερα και πιο κοντά στο κέντρο βάρους απ’ 

ότι συνηθίζεται στις περισσότερες μοτοσυκλέτες 
αποδεικνύεται εξαιρετικά ευεργετική. Αφενός 

συμβάλλει στην ελαφριά και ισορροπημένη αί-
σθηση της μοτοσυκλέτας, αφετέρου δε βλέπεις 

καμία διαφορά σε αίσθηση όταν το γεμίζεις.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Θυμίζει αρκετά το pivotless πλαίσιο της Honda, 
όπου ο κινητήρας λειτουργεί ως ενδιάμεσο μέ-
ρος του πλαισίου συνδέοντας τις δύο δοκούς 

με το ψαλίδι, μια κατασκευή που αποσκοπεί 
στην εισαγωγή ελεγχόμενης ελαστικότητας 

στη ραχοκοκαλιά της μοτοσυκλέτας. Με την 
τοποθέτηση του καυσίμου κάτω από τη σέλα 

του αναβάτη το F800R αποδεικνύεται εξαι-
ρετικά καλοζυγισμένο και συνεπές προς τον 

προορισμό του που είναι το κοινό της μεσαί-
ας κατηγορίας χρηστικών μοτοσυκλετών.
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ΟΡΓΑΝΑ
Προσιτές μεσαίες μοτοσυκλέτες που να συ-
γκρίνονται άμεσα με τον Ιαπωνικό ανταγωνι-
σμό ΚΑΙ οικονομικώς δεν είχαμε συνηθίσει 
από τη BMW. Θα μπορούσε πάντως να είναι 
λίγο συνεπέστερη: κατά τη συνήθη τακτική 
της, τα όργανα της βασικής έκδοσης περιλαμ-
βάνουν μια οθόνη LCD που γεμίζει έναντι 
έξτρα αντιτίμου με τον υπολογιστή ταξιδίου. 
Μα είναι δυνατόν να πρέπει να πληρώσεις 
έξτρα για τη στάθμη καυσίμου; Διότι στη βα-
σική έκδοση έχεις μόνο λαμπάκι ρεζέρβας…

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ουσιαστικά παρόμοιος με την εκδοχή που πρωτοείδαμε στο 
F800S, αλλάζει μόνο σε ελάχιστα σημεία: κοντύτερες οι τρεις 
πρώτες σχέσεις του κιβωτίου και νέος μηχανισμός στην 
πεταλούδα του γκαζιού τα σημαντικότερα. Κατά τα λοιπά 
συνεχίζει να συγκεντρώνει κοσμητικά επίθετα και επιφωνή-
ματα θαυμασμού, όχι πρωτίστως για τη δύναμή του, αλλά 
κυρίως για τον τρόπο που την αποδίδει. Προσθέτουμε ένα 
ακόμη προσόν του, την πολύ χαμηλή κατανάλωση, για να 
καταλήξουμε σε ένα εντυπωσιακά αποτελεσματικό εργαλείο.



αδυναμία από τη στιγμή που αρχίσεις να το πιέζεις πολύ, 
ίσως θα έλεγα και πέραν από τη λογική του δημόσιου 
δρόμου. Ναι, αν το πας στην πίστα θα συνεργαστεί μαζί 
σου για διασκέδαση και ταχύρρυθμη εκμάθηση, είναι 
πανεύκολο και προβλέψιμο αλλά μπορεί να σε πάει 
μέχρις ενός σημείου. Το καλό είναι πως η βελτίωση 
ενός πιρουνιού δεν είναι απαραιτήτως ακριβή υπόθεση, 
λαδάκια και ελατήρια συνήθως αρκούν. Επίσης, σε ένα 
τέτοιων απαιτήσεων περιβάλλον δεν ξέρω πόση αντοχή 
θα επιδείξουν τα φρένα του. Χωρίς μεταλλικά σωληνάκια, 
μάλλον λίγη. Στο δρόμο πάντως δεν προβλημάτισαν ποτέ 
από υπερθέρμανση.
Η εικόνα του αμορτισέρ είναι παρόμοια. Επίσης αρκετά 
μαλακό, με προέτρεψε την πρώτη φορά που προσπάθησα 
να πιέσω λίγο σε στριφτερή διαδρομή να σταματήσω 
για σφιξίματα, για να ανακαλύψω πως η απόσβεση 
επαναφοράς ήταν ήδη τερματισμένη από κάποιον 
προηγούμενο συνάδελφο που είχε τη μοτοσυκλέτα για 
δοκιμή και η προφόρτιση εξίσου φορτωμένη. Και πάλι 
ήταν μαλακό για να το πιέσω περισσότερο, άρα ο ρυθμός 
“μαλλιοκούβαρα” μάλλον βγαίνει από την εικόνα και 
κρατάμε το “σβέλτο και διασκεδαστικό”. Εδώ η βελτίωση 
είναι και λίγο πιο ακριβό άθλημα, πάντως για τα όσα 
μπορεί κανείς να κάνει μαζί του –και ειδικά δεδομένης της 
τιμής που κοστίζει η μοτοσυκλέτα– είναι μια χαρά.
Δεν ξεχνάμε, δε, πως αυτές οι αναρτήσεις έχουν κι ένα 
πλεονέκτημα: δίνουν περιθώρια ασφάλειας στο λάθος, 
προειδοποιώντας και διώχνοντας πολύ πιο προοδευτικά 
από ένα supersport κούτσουρο.
Φρένα. Με μια λέξη, προέκταση του χεριού. Δε διακρίνονται 
για την απέραντη δύναμή τους, αλλά ξεχωρίζουν για την 
αίσθηση στο χέρι και τη γραμμικότητα στην απόδοσή 
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ο ανταγωνισμός του, 
θα ανησυχούσα σοβαρά
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τους. Πιάνουν από το πρώτο χιλιοστό προοδευτικά και 
σου δίνουν τον έλεγχο για να τα στραμπουλίξεις όσο 
χρειάζεται. Πάντα ανταποκρίνονται στις συνθήκες θετικά 
και μόνο σε φρεναρίσματα με βαρυφορτωμένο κοντέρ 
μπορεί να δημιουργήσουν μια μικρή αμφιβολία. Για ένα 
budget συνολάκι λοιπόν γράφουν επίσης μια χαρά –και 
σημειώνουμε πως τετραπίστονες δαγκάνες σε αυτήν την 
κατηγορία δε συναντάμε καθόλου συχνά, ειδικά στους 
Ιάπωνες.
Το άλλο τους μεγάλο καλό έχει να κάνει με το ABS. Η 
γνωστή –και πλέον εξαίρετη– νέα γενιά που φορούν οι 
BMW εδώ είναι σε μεγάλο βαθμό αχρείαστη. Το καλό 
και “επικοινωνιακό” πιρούνι συνεργάζεται άριστα με 
τους δύο δίσκους και τις τετραπίστονες Brembo σε βαθμό 
που αναγκάστηκα να προβώ σε κανιβαλισμούς για να 
καταφέρω να ενεργοποιήσω το ABS μπροστά. Ναι, 
εξακολουθεί να είναι ένα σύστημα που μπορεί να σε σώσει 
υπό συγκεκριμένες συνθήκες, πάντως αυτή η BMW δεν το 
έχει τόσο ανάγκη όσο οι ξαδέλφες της με το Telelever.

Ακόμη κι ένα φτηνό κομ-
μάτι πλαστικό χρειάζεται 

την προστασία του από 
φερμουάρ και ζώνες

Μπελαλίδικη η κολλημένη 
βάση μαρσπιέ συνεπιβάτη 
αν στραβώσει σε μια πτώση

Όμορφο μπροστινό, τόσο 
λειτουργικώς όσο και εμφα-
νισιακώς. Φαντάζεστε πόσο 
θα έχανε χωρίς τη “σπορ μά-
σκα” του έξτρα εξοπλισμού;

Το δοχείο υγρών του μπροστι-
νού φρένου με την ελαστική 

βάση λειτουργεί και ως χορεύ-
τρια χούλα χουπ εν κινήσει
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Τώρα μπορείτε να ανησυχήσετε
Επανέρχομαι στην αρχή: η BMW με εντυπωσίασε. Το F800R 
είναι ένα εξαιρετικό καθημερινό εργαλείο που προσφέρει 
εύκολη και ξεκούραστη μετακίνηση με φτηνή κατανάλωση, 
με την ίδια άνεση θα καταπιεί κάθε επαρχιακού τύπου 
διαδρομή και θα ταξιδέψει με όσα αντέχει ο σβέρκος 
σου. Δέχεται φιλόξενα τον συνεπιβάτη χωρίς να χάνει την 
ευκολία στον χειρισμό της. Η μοτοσυκλέτα είναι άριστη 
επιλογή για μια τεράστια γκάμα αναβατών, από τον 
αρχάριο που δε θα τρομάξει πάνω της ως τον έμπειρο που 
θα απολαύσει τη χαλαρότητα και την αποτελεσματικότητά 
της. Δεν έχω κανένα δισταγμό στο να ομολογήσω πως 
αυτή είναι χαλαρά μια από καλύτερες μοτοσυκλέτες που 
οδήγησα φέτος – γιατί απλά το εννοώ.
Αυτός ο δικύλινδρος σε σειρά της BMW (που 
κατασκευάζεται από την Rotax) αποδεικνύεται διαμάντι και 
φροντίζει να το κάνει σε κάθε μοτοσυκλέτα που κινεί. Σε 
αυτά θα προσθέσω και ωραίο στυλ streetfighter, εμφάνιση 
που τραβά βλέμματα και εκμαιεύει κολακείες, πραγματικές 
ικανότητες να κινηθεί πολύ σβέλτα και πολύ αξιόλογο 
εξοπλισμό ενεργητικής ασφάλειας (φρένα, αναρτήσεις) για 
τα δεδομένα της κατηγορίας του.
Με εντυπωσιάζει ακόμη διότι αφήνει πίσω τις μαρκετινίστικες 
λογικές που επιβάλλουν την πλαισίωση με “μοναδικά” 
εξαρτήματα: Telelever, Duolever και όλα τα εις -lever. Εδώ 
έχουμε μια καθ’ όλα συμβατική μοτοσυκλέτα που έχει 
μόνο την αξία της να διεκδικήσει τη θέση της στην αγορά, 
δίχως την όποια ιδιοτροπία ή διαφορετικότητα.
Αν μη τι άλλο, αυτό είναι ένα δείγμα αλλαγής στρατηγικής, 
έτσι δεν είναι;
Στην ίδια κατεύθυνση μας βάζει και η κοστολόγηση. Ποιος 
περίμενε πριν μερικά χρόνια πως θα αγόραζε μια μεγάλη 
μοτοσυκλέτα από τη BMW με οκτώ χιλιάρικα; Κάποτε, όχι 
και τόσο παλιά, τα μονοκύλινδρα F650 ήταν ακριβότερα 
από τόσο… Κι όμως, το F800R απαιτεί μόνο αυτό το 
άκρως ανταγωνιστικό ποσό για να το αποκτήσει κανείς και, 
το σημαντικότερο, είναι μια σχεδόν πλήρης μοτοσυκλέτα 
ακόμη και δίχως το παραμικρό έξτρα πάνω του. “Σχεδόν” 
διότι μια μικρή παρασπονδία ξεφεύγει. Μιλώ για το trip 
computer, έξτρα για κάτι παραπάνω από 150€. Εντάξει, 
ας μην έχω ενδείξεις μέσης και στιγμιαίας κατανάλωσης, 
μέσης ταχύτητας ή αυτονομίας σε χιλιόμετρα, αλλά να 
μην έχω ούτε τη στάθμη καυσίμου; Αυτό χτυπάει κάπως 
άσχημα σε μια τέτοια μοτοσυκλέτα.
Μετά θα προσέθετα οπωσδήποτε τη σπορ μασκούλα 
(τσιμπημένη στα περίπου 120€) που τόσο πολύ μου 
θυμίζει Triumph Street Triple – μια εμφανέστατη πηγή 
έμπνευσης για τη BMW… Δεν είναι τόσο η αεροδυναμική 
διαφορά που κάνει, η οποία είναι μάλλον δευτερεύουσα, 
αλλά γράφει απίστευτα σε εμφάνιση γεμίζοντας το κενό 
που στα μάτια μου υπάρχει όταν τα όργανα είναι μόνα τους, 
ορφανά. Και πάλι όμως δεν έχουμε περάσει τα 8,500€, 
δηλαδή είμαστε για τα καλά μέσα στην κατηγορία, ακόμα 
κελεπούρι το βλέπω.
Και, δεν ξέρω αν το προσέξατε πριν, δεν καίει τίποτα!
Αν ήμουν ο ανταγωνισμός του, θα ανησυχούσα 
σοβαρά.<<

Σταμπιλιζατέρ άνευ ρυθμίσεων από τη μαμά. Δεν 
κουράζει καθόλου και περνά απαρατήρητο, μα 
δεν αντελήφθην και γιατί χρειάζεται. Καλύτερα να 
σου περισσεύει, πάντως, παρά να σου λείπει
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Ναι, όντως είναι οι προβολείς του F800GS. Και, ναι, τα 
LED φλασάκια είναι έξτρα, όπως και άσπρη μασκού-

λα που λες και βγήκε από κάποιο αγγλικό Triple

Αν έχεις πληρώσει trip computer, από το κομβίον Info το 
ελέγχεις. Ανεξαρτήτως χρημάτων, είδες που σταδιακά κα-
ταργούνται (ησύχως) τα Γερμανικά φλας σε όλη τη γκάμα;
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Το F800R, με αριθμό πλαισίου 40192 και 1,980km στο οδόμετρο, 
δυναμομετρήθηκε με 4η στο κιβώτιο από το Χρήστο Μόνο της Moto Technology 
σε Dynojet 250i και με τις εξής συνθήκες: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
30.1C, υγρασία 13%, ατμοσφαιρική πίεση 993.4mBar, υψόμετρο 50m. Για την 
αποτύπωση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε συντελεστής διόρθωσης 
SAE (1.01) και smoothing factor 4.

Dynojet 250i - Moto technology - 
Χρήστος Μόνος
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BMW F 800 R
BMW Hellas Α.Ε. 
8,100€

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,145 mm
 Πλάτος:  905 mm
 Ύψος:   1,160 mm
 Μεταξόνιο:  1,520 mm
 Ύψος σέλας: 800 mm 
  (775 ή 825 κατά παραγγελία)
 Βάρος κατασκευαστή: 199 kg (πλήρες)

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος: 4Τ, δικύλινδρος σε σειρά,
  υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ, 
  8 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  82 x 75.6 mm
 Χωρητικότητα: 798 cc
 Σχέση συμπίεσης: 12.0:1
 Ισχύς κατασκευαστή: 86/8,000 hp/rpm
 Ροπή κατασκευαστή:  8.8/6,000 kg.m/rpm

 ΜΕΤΑΔΟΣΗ
 Συμπλέκτης:  Υγρός πολύδισκος
Πρωτεύουσα μετάδοση / σχέση:  γρανάζια / 1.943
 Τελική μετάδοση / σχέση:  Αλυσίδα / 2.350
 Σχέσεις / km/h ανά 1,000 rpm: 1η 2.462 / 10
  2α 1.750 / 15
  3η 1.381 / 19
  4η 1.227 / 21
  5η 1.130 / 23
  6η 1.042 / 25
 Τελική στη μέγιστη ισχύ:  210 km/h

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Αλουμινένιο δύο δοκών
 Γωνία κάστερ:  25o

 Ίχνος:  91 mm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Τηλεσκοπικό πιρούνι
 Διαδρομή / Διάμετρος:  125 / 43 mm
 Ρυθμίσεις:  Καμία

 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ χωρίς μοχλικό
 Διαδρομή: 125 mm
 Ρυθμίσεις: Προφόρτιση ελατηρίου, 
  απόσβεση επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  3.50 x 17 in
 Ελαστικό:  Bridgestone BT014 Battlax, 
  120/70 ΖR17
 Φρένο:  Δύο δίσκοι 320mm, 
  δαγκάνες Brembo 4 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  5.5 x 17 in
 Ελαστικό:  Bridgestone BT014 Battlax, 
  180/55 ZR17
 Φρένο:  Δίσκος 265 mm, 
  δαγκάνα Brembo 1 εμβόλου

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 Ρεζερβουάρ:  16 lt (ρεζέρβα: 4 lt)
 Μέση κατανάλωση:  5.6 lt / 100km
 Μέση αυτονομία:  286 km
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Ισχύς στον τροχό (hp/rpm): 85.5 / 8,700
Ροπή στον τροχό (kg.m/rpm): 8.0 / 6,000
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Δοξάστε μαζί μας 
το "κάθε πέρυσι 

και καλύτερα" design 
των Ιαπώνων, 

σε ένα κομμάτι 
που πήγαινε πακέτο 

με το συγκριτικό του
προηγούμενου 

τεύχους - σας το 
κρατήσαμε όμως για 
να σας συνοδεύσει 

στις καλοκαιρινές σας 
διακοπές 
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παλικάρια;Ως πότε



κείμενο: Κων/νος Δάλλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Δημήτρης Ταυλίκος, αρχείο eBike.gr

Ως γνωστόν, η υπομονή έχει και τα όριά της - και οι Ιάπωνες σχεδιαστές 
φαίνεται ότι τα έχουν βρει τελευταίως. Λίγο πριν εγκαταλείψουμε την 
πολή για διακοπές, τους ράβουμε ένα κοστούμι ίσα με το μπόι μας
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>>Κάτι πραγματικά πρωτότυπο συμβαίνει 
με το παρουσιαστικό των σημερινών 

ιαπωνικών Superbikes. Έτσι όπως πάνε αυτοί (σ.σ. 
οι σχεδιαστές), πολύ σύντομα δε θα χρειάζεται να 
αναφερόμαστε στην υποκειμενικότητα της κρίσης μας όταν 
σχολιάζουμε ένα καινούργιο μοντέλο, καθώς θα είναι και 
αντικειμενικά άσχημο -και δείτε ένα απλό παράδειγμα για 
να με καταλάβετε καλύτερα. Όταν πρωτοείδα το Ηonda, 
το Σεπτέμβρη του 2007, σκέφτηκα “αμάν Παναγία μου, 
τι πήγαν και έκαναν οι τύποι; Έλεος!” και όλα τα σχετικά. 
Σήμερα, δύο μόλις χρόνια μετά, βλέποντάς τα στην 
ίδια φωτογραφία όλα μαζί, έχω γλυκαθεί με το Ηonda. 
Από όλα τα σημερινά γιαπωνέζικα, τολμώ να πω ότι το 
Fireblade είναι το πιο όμορφο.
Πώς έγινε και φτάσαμε μέχρι εδώ; Πολύ απλά, μέχρι 
πέρυσι υπήρχε ένα R1 που βασιζόταν στο σχέδιο ενός από 
τα πιο όμορφα Superbikes των τελευταίων ετών (R1 ’04-
’06). Βέβαια, το 8άρι R1 είχε πρηστεί λίγο στα μάτια, αλλά 
συνέχιζε να κινείται μέσα σε αποδεκτά αισθητικά όρια. Στα 
δε Suzuki, το πιο όμορφο ίσως ήταν το Κ5, αλλά άντε, 
πες ότι τρώγεται και το Κ7, πετώντας τα δύο τελικά που 
μοιάζουν με μπαούλα -εδώ που τα λέμε, σε ποιο δεν τα 
πετάς τα τελικά σήμερα;
Μια από τα ίδια και στα Kawasaki. Tο ’04 ήταν όμορφο και 
κακό, πολύ τσαμπουκάς. Το ’06 ήταν σαν τουριστικό, με 
τα τελικά πίσω στη φορτωμένη ουρά, λες και κανένας δεν 
τους έχει πει αυτών των ανθρώπων ότι η ουρά πρέπει να 
είναι λεπτή και να κοιτάει ψηλά. Αυτός είναι ο νούμερο ένα 
κανόνας για να φτιάξεις Supersport μοτοσυκλέτα, τέλος, 
δεν υπάρχει άλλη λύση. Το ’08 ήρθε πιο κοντά στο ’04, 
βάζοντας την εξάτμιση ξανά στο πλάι και όλα δείχνουν να 
πηγαίνουν καλά μέχρι τη στιγμή που το κοιτάς από μπροστά. 
Πάρτε και την εμπνευσμένη περιγραφή της αισθητικής του 
μούτρου του, κατασκεύασμα των συντακτών του eBike.gr 
στο περιθώριο του συγκριτικού του περασμένου τεύχους: 
την πρώτη μέρα που βγήκε το ΖΧ-10R από το σχεδιαστήριο, 
έπεσε στον καναπέ να πάρει έναν υπνάκο και, πάνω που 
το έπαιρνε ο Μορφέας, πέρασε ένας εργάτης και του έκανε 
“ΜΠΟΥΥΥΥ!!!!” μπροστά στα μούτρα του. Κατατρόμαξε, 
πήδηξε μέχρι το ταβάνι και του πετάχτηκαν τα μάτια έξω. Ε, 
αυτό ήταν, από τότε δε μπήκαν ποτέ ξανά μέσα. Πάγωσε 
εκεί, με τα προβόλια του γουρλωμένα και αλλήθωρα. 
Χαριστική βολή η τσεκουριά ανάμεσα στα μάτια -ναι, την 
εισαγωγή του Ram Air εννοούμε.



Η ώρα των σχεδιαστών
Έστω ότι με κάποιο μαγικό τρόπο μπορούσαμε να μαζέψουμε 
στο ίδιο τραπέζι τους σχεδιαστές των μοτοσυκλετών του 
συγκριτικού. Η πρώτη μας αντίδραση θα ήταν να πάμε 
να σφίξουμε το χέρι του τύπου που σχεδίασε το 1198, 
καθώς κατάφερε δύο πράγματα μαζί: να ξεκολλήσει από 
το 999 (εύκολο) και να επιστρέψει στην φιλοσοφία του 
916, χωρίς να την κανιβαλίσει (πολύ δύσκολο). Το 1198 
θυμίζει 916 χωρίς όμως να το αντιγράφει εξ’ ολοκλήρου. 
Είναι αναγνωρίσιμο από απόσταση και φαίνεται ότι είναι 
ο άμεσος απόγονος, καθώς κατάφερε να κάνει το 916 να 
δείχνει γερασμένο. Την εποχή του 999, κοίταζες το 916 και 
αναρωτιόσουν “μα πώς την πάτησαν έτσι;”.
Αρκετά με τον πατέρα του Ducati. Στους άλλους 
τέσσερις, σχιστομάτηδες φαντάζομαι, θα τους ρώταγα 
τι τους συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή. Ο Τάκης ο 
Σκυριανός ήταν ακόμα πιο κάθετος. Θα τους καθάριζε λέει, 
καθώς δεν είχαν το ψυχικό σθένος να κάνουν χαρακίρι! 
Υπερβολές, λέω εγώ. “Τουλάχιστον αυτός της Yamaha 
θέλει εκτέλεση”, επιμένει ο Τάκης. Γιατί βρε συ; “Γιατί ενώ 
κράτησε το ίδιο, δοκιμασμένο από το ’04 σχέδιο, κατάφερε 
να το κάνει πιο άσχημο σε κάθε του σημείο”. Με δυο λόγια, 
είναι σα να προσπαθούσε να αντιγράψει το ’04 κοιτώντας 
μόνο την αντανάκλασή του στην επιφάνεια μιας λίμνης. Ο 
Τάκης συνεχίζει τη σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντάς το 
καρικατούρα. Διακρίνοντας δόλο, μιας και είναι κάτοχος 
ενός ’04, επιλέγω να μην πάρω τοις μετρητοίς τα σχόλιά 
του για το φετινό R1 -αν και ομολογώ ότι τα σκέφτομαι 
πολύ σοβαρά. Μετά από αρκετές κοντινές ματιές σε όλα 
τα χρώματα, έχω καταλήξει ότι σε μαύρο -και με άλλα 
τελικά- απλώς βλέπεται. Σε μαύρο δε δείχνει τόσο χοντρό 
και δε βλέπεις τις τρύπες του Ram Air -γι’ αυτό και βλέπεται 
μόνο σε αυτό το χρώμα.
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Καν ‘το και εσύ όμορφο, μπορείς!
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά στις σύγχρονες 
σχεδιαστικές τάσεις, σας παρουσιάζουμε σε παγκόσμια 
αποκλειστικότητα την πιο εύκολη μετατροπή για να κάνετε 
τα φετινά Superbikes όμορφα: αγοράστε πολυεστερικά. 
Κλειστά, αγωνιστικά. Και εξατμίσεις. Απαραίτητα. Κυρίως 
στο R1, να λεπτύνει η ουρά. Τα Kawasaki και Ηonda έχουν 
τουλάχιστον μια πλευρά που βλέπεται -η αριστερή, χωρίς 
το τελικό της εξάτμισης. Το δε Suzuki, με τις εξατμίσεις 
σα φλογέρες, τι να πούμε τώρα... Όσο γράφω αυτό το 
κείμενο αρχίζω να αισθάνομαι την ίδια έντονη επιθυμία με 
τον Τάκη, οπότε λέω να το κλείνω κάπου εδώ.
Πρώτα όμως, θα πρέπει να επιλέξουμε τη μοτοσυκλέτα 
που θα αγοράζαμε με καθαρά αισθητικά κριτήρια -και 
βέβαια να αιτιολογήσουμε το γιατί. Με αρκετή δυσκολία 
θα επιλέγαμε το Suzuki. Έχει σίγουρα το πιο συμπαθητικό 
μούτρο, δεν είναι κακό από το πλάι -εξαιρουμένων πάντα 
των εξατμίσεων-, ενώ η ουρά με τα ενσωματωμένα φλας 
είναι συμπαθέστατη. Δεύτερη επιλογή μας το Ηonda, που 
με μια λίγο πιο μυτερή ουρά θα μπορούσε να γίνει πάρα 
πολύ πιο όμορφο. Ένα πράγμα περιορίζει το Honda και 
δεν είναι άλλο από το μούτρο του. Λεπτεπίλεπτη ουρά που 
δεν κουβαλάει τίποτα, δυναμικό πλαϊνό με γεμάτο κέντρο, 
κράχτη της συγκέντρωσης μαζών και ένα μούτρο που 
θέλουμε να το σπάσουμε. Δεν έχει φάει απλώς μια τηγανία, 
όπως υποστηρίζει αστειευόμενος ο Τάκης, έχει κουτουλήσει 
σε τοίχο, έχει σπάσει η μύτη του και έχει μπει μέσα.
Σε μια δεύτερη, πιο ώριμη σκέψη, αν το βασικό σου κριτήριο 
επιλογής μοτοσυκλέτας είναι η αισθητική και σκέφτεσαι 
να αγοράσεις ένα Superbike, πραγματικά δεν κοιτάς από 
Ιαπωνία μεριά ούτε στιγμή. Στρέφεσαι κατευθείαν στην 
Ευρώπη. Αν πάλι ψάχνεις το καλύτερο value for money, 
δεν πολυκοιτάς τη μοτοσυκλέτα σου όταν ζεσταίνεται και 
δε σε πειράζει να σε κοροϊδεύουν οι φίλοι σου, πάρε 
όποιο πραγματικά θέλεις. Και μείς το ίδιο κάνουμε, αλλά 
τα δικά μας να ξέρεις ότι μένουν κλειδωμένα στο γκαράζ 
και σπάνια βλέπουν άλλη άσφαλτο από αυτή της πίστας 
των Σερρών. Α, και δεν έχουν μάτια. Αφού είπαμε, τα 
πολυεστερικά είναι λύση στο πρόβλημα, όχι ένας ακόμη 
συμβιβασμός...<<
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Πάμε μια βόλτα στα άδυτα της 
Technomoto για την παρουσίαση της 
κολεξιόν της Dynojet για το 2009people

κείμενο και φωτό: Μάνος Κάττουλας

mailto:mk@ebike.gr


Ο Ντίνος Νικολαΐ-
δης παρουσιάζει το 
Powercommander V
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>>Κανονικά με ενοχλεί να μην 
ανεβαίνω στις Σέρρες όταν μπορώ. Το 

προηγούμενο Trackday το έχασα λόγω φόρτου εργασίας 
και δεν το εκτίμησα καθόλου, αλλά αυτή τη φορά είχα 
ένα κερασάκι να μου γλυκαίνει τη λυπητερή: το πρώτο 
επίσημο σεμινάριο της Dynojet για τους dealer, μαζί με 
την παρουσίαση των νέων προϊόντων που προτίθενται να 
αλλάξουν τις μοτοσυκλέτες που καβαλάμε. Και ναι, το ξέρω 
ότι είμαι βλαμμένος, αλλά λατρεύω την τεχνολογία...
Το Σάββατο 4 Ιουλίου λοιπόν, στις 8 το πρωί στον 
Ασπρόπυργο, καφές και τσιγάρο στο... προαύλιο λες 
και γυρίσαμε στα χρόνια του σχολείου, παρέα με τον 
αντιπρόσωπο της Dynojet στην Ελλάδα, Ντίνο Νικολαΐδη, 
τον “δικό μας” Χρήστο Μόνο της Moto Τechnology και 
φυσικά όλους τους συνεργάτες της Dynojet ανά την Ελλάδα, 
που ρυθμίζουν τα Power Commander σε διαφόρων γενιών 
δυναμόμετρα της Αμερικανικής εταιρείας. Μαζί είχαμε και 
την επόμενη γενιά, καθώς εκτός από τον υιό Νικολαΐδη, όχι 
ένας αλλά δύο συνεργάτες είχαν έρθει με τα παιδιά τους 
που είναι ήδη μέσα στα καταστήματα.

PC-V
Μετά από την αναμενόμενη καθυστέρηση, όχι λόγω 
Ελληνικής νοοτροπίας αλλά λόγω απόστασης, ήρθε η 
ώρα να δούμε από κοντά το νεώτερο παιδί της Dynojet, το 
Power Commander V. Κανονικά δε χρειάζεται συστάσεις, 
αλλά για την περίπτωση που έχετε μείνει στην εποχή των 
ζιγκλέρ και των Dynojet Kit με τις βελόνες, δείτε το απλά 
ως το μαγικό κουτί που αλλάζει τα χαρακτηριστικά του 
κινητήρα σας, φέρνοντάς τον στα μέτρα που θέλετε –αρκεί 
να έχει ψεκασμό. Τώρα είναι κοντά μας η έκδοση V, που 
χτίζει πάνω στην επιτυχημένη συνταγή, ενώ κάνει και την 
εμφάνισή του το Autotune, για το οποίο θα τα πούμε σε 
λίγο.
Το Power Commander V είναι σαφώς μικρότερο σε 
μέγεθος από τον προκάτοχό του, αλλά σαφώς ανώτερο 
σε λειτουργίες, ενώ όσο αυξάνονται και πληθαίνουν τα 
ηλεκτρονικά στις μοτοσυκλέτες έτσι ανεβαίνουν και οι 
θύρες απ' τις οποίες μπορεί να πάρει στοιχεία.
Εκτός αυτών, μπορεί να συνδεθεί και δεύτερο module 
Power Commander, το οποίο διαχειρίζεται άλλα 4 μπεκ, 
για τις ουκ ολίγες μοτοσυκλέτες που διαθέτουν 8, αν και 
ως τώρα οι μόνοι που το έχουν τοποθετήσει το κάνουν 
γιατί πακέτο με το δεύτερο module αποκτούν και shifter, το 
οποίο επεμβαίνει στα μπεκ και όχι στην ανάφλεξη, κάνοντας 
τις αλλαγές ακόμα πιο γλυκές. Εδώ να σημειώσουμε ότι το 
shifter του ΙΙΙ δεν κάνει στο V, κάτι όχι απαραίτητα κακό, 
καθώς στο καινούργιο μπορείς να ορίζεις διαφορετικό 
χρόνο αλλαγών ανά σχέση, ένα αυτονόητο πλεονέκτημα.
Για ειδικές δε κατασκευές, όπως λ.χ. μοτοσυκλέτες 
turbo ή πολύ μερακλήδες, υπάρχει η δυνατότητα να 



προγραμματίσεις έως και 48 (!) χάρτες, οι οποίοι επιλέγονται 
αυτόματα σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχεις δώσει – 
πχ άλλος χάρτης όταν η μοτοσυκλέτα είναι κρύα, άλλος 
όταν υπερβεί μια δεδομένη τιμή, άλλος για κάθε σχέση, 
άλλος όταν έχεις χαμηλό boost, άλλος για υψηλό... όρεξη 
να έχεις να προγραμματίζεις. Το όλο σύστημα δε, εκτός 
από τη βέλτιστη απόδοση ανά τις συνθήκες, μπορεί να 
λειτουργήσει και ως δικλείδα ασφαλείας για τον κινητήρα, 
ώστε να μένει εντός συγκεκριμένων ορίων. Γιατί πραγματικά 
δε μπορώ να φανταστώ κάποιον μη αγωνιζόμενο και δη 
ανωτάτου επιπέδου να ασχολείται με τόσους χάρτες...
Μειονεκτήματα; Το μόνο προς το παρόν είναι ότι υπάρχουν 
χάρτες μόνο για μοτοσυκλέτες '09 καθώς οι άλλες 
καλύπτονται από το III, ενώ είναι προγραμματισμένη για 
αργότερα η μετάβαση και παλαιότερων μοντέλων στο V.

Autotune
Το επόμενο μεγάλο νέο, είναι το Autotune. Τι είναι αυτό; 
Ένα module, που συνδέεται πάνω στο PC-V αφού έχει 
δημιουργηθεί ένας χάρτης με τους στόχους που θέλουμε, 
το οποίο καταγράφει την απόδοση της μοτοσυκλέτας όσο 
αυτή χρησιμοποιείται κανονικά στο δρόμο, κάνοντας κατά 
περίπτωση μικρομετρικές ρυθμίσεις. Αυτές καταγράφονται 
σε έναν έξτρα χάρτη που “κάθεται” πάνω στον υπάρχοντα 
του PC-V και τις οποίες έχουμε τη δυνατότητα να εγκρίνουμε 
μετά το πέρας της καταγραφής, ενσωματώνοντας το χάρτη 
στον ήδη υπάρχοντα ή να τις ακυρώσουμε. Στο ενδιάμεσο, 
ο διακόπτης αλλαγής χαρτών του PC-V αλλάζει ανάμεσα 
στον χάρτη που είχαμε πριν και σε αυτόν που έχει 
δημιουργήσει το Autotune. Για λόγους ασφαλείας, το 
περιθώριο ρυθμίσεων του Autotune περιορίζεται αρχικά 
στο +/- 20% των τιμών που έχουμε ήδη ορίσει στο Power 
Commander, αλλά αν είστε τόσο σίγουροι για τον εαυτό σας 
–ή τόσο σίγουροι ότι οι τιμές που έχετε ορίσει είναι αλλού 
γι' αλλού– μπορείτε πάντα να το αλλάξετε. Το Autotune 
μπορεί να συνδεθεί με την οθόνη LCD 200, ώστε να έχετε 
δυναμική εικόνα των αλλαγών. Αν αυτό σας ακούγεται 
ως μάνα εξ' ουρανού που θα σας δώσει τη δυνατότητα 
να ρυθμίσετε το PC-V μόνοι σας χωρίς να δίνετε χρήματα 
σε δυναμόμετρα, σκεφτείτε το ξανά: όπως και στα Power 
Commander, το Autotune δίνει απίστευτες δυνατότητες, 
αλλά μόνο αν ξέρεις καλά τι κάνεις και τι στόχους μείγματος 
έχεις. Χωρίς αυτά, ή με εικασίες για το πού πρέπει να είναι 
αυτές οι τιμές, το μόνο που πρόκειται να καταφέρει κανείς 
είναι να κάνει τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας του χειρότερη 

Επίδειξη του Autotune από 
τους αδελφούς Σταματάκη
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απ' ότι ήταν. Όπως άλλωστε σε όλα τα θέματα τεχνικής 
φύσης, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία σε όλες τις 
εφαρμογές του PC και του Autotune, είναι η εμπειρία του 
χειριστή/προγραμματιστή, χωρίς την οποία απλά χάνετε το 
χρόνο σας..
Παράλληλα, συζητήθηκαν διάφορα γνωστά θέματα που 
δημιουργούν προβλήματα κατά τον προγραμματισμό των 
χαρτών ανάλογα με τις μοτοσυκλέτες, όπως το ΚΤΜ 690 
με τους δύο σπινθήρες, οι μοτοσυκλέτες ride by wire όπως 
το R6 όπου χάρτες μπορούν να δημιουργηθούν σωστά 
μόνο αφού ανοίξει πλήρως η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 
πεταλούδα, καθώς η γωνία της αλλάζει ανάλογα με το 
φορτίο και φυσικά τα συστήματα Ram Air και η δυσκολία 
που υπάρχει να εξηγήσει κανείς στον πελάτη ότι ο σωστός 
χάρτης δεν είναι αυτός που βγάζει περισσότερα άλογα στο 
δυναμόμετρο, όπου δεν υπάρχει πίεση στο φιλτροκούτι, 
αλλά αυτός που βγάζει τον καλύτερο ρυθμό ανόδου 
των στροφών. Και φυσικά, υπάρχουν πάντα τα θέματα 
των πελατών που κατεβάζουν χάρτες από το Internet για 
μοτοσυκλέτες με διαφορετικά περιφερειακά, ρυθμισμένες 
για εντελώς διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες και 
μετά παραπονιούνται για την απόδοση της μοτοσυκλέτας 
τους...

The future control
Η ημερίδα έκλεισε με μια σύντομη παρουσίαση του Master 
Control Center, ή MCC, ένα πρόγραμμα που θα λειτουργεί 
σαν ομπρέλα για όλα τα προϊόντα της Dynojet, επιτρέποντας 
στο χειριστή να έχει μια συνολική εικόνα και τον πλήρη, 
ταυτόχρονο έλεγχο δυναμόμετρου, Autotune και Power 
Commander, καθώς και με την επίδειξη του Autotune και 
της αυτόματης ρύθμισης του PC-V στο δυναμόμετρο μέσω 
του Tuning Link, κάτι που στο μέλλον θα γίνεται μέσω του 
MCC.
Προχωράμε μπροστά λοιπόν; Σαφώς και ναι. Η νέα γενιά 
προϊόντων της Dynojet χτίζει πάνω στα δυνατά σημεία 
που έκαναν το όνομα της εταιρείας, δίνοντας ολοένα και 
περισσότερες δυνατότητες τόσο σε εμάς, τους απλούς 
καταναλωτές, όσο και στους τεχνικούς που τα χειρίζονται/
προγραμματίζουν. Όπως πάντα, το μυστικό κρύβεται στον 
άνθρωπο που το ρυθμίζει, την εμπειρία που αυτός έχει και 
τους στόχους που εμείς θέτουμε για το τελικό αποτέλεσμα. 
Το μόνο σίγουρο είναι πως οι “τρύπες” απόδοσης που 
βρίσκονται για τις προδιαγραφές ρύπων, θα αποτελούν 
σύντομα ένα λυπηρό παρελθόν.<<

Dynojet annual seminar 2009
feature



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

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

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

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

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

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

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

Καλωσήλθατε στο T2NE. Στο “ναό” της βελτίωσης.  

Καλέσε στο 210 9242410 και ελάτε να το συζητήσουμε.

Μην αφήνετε άλλο τα άλογα να κοιμούνται!

T2NE is the
Official Technical Partner
of  Sin1oris Racing

http://www.tecnomoto.gr
http://www.tecnomoto.gr
http://www.siniorisracing.gr
http://www.siniorisracing.gr
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Ένα ολοκαίνουργιο 
GSX-R600 στα χέρια 

της Έφης και 
του Κώστα, που 
ήδη αναστενάζει
αναλογιζόμενο 

τα χιλιόμετρα που έχει 
να γράψει στην πίστα 

των Σερρών  
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Long Term!Ιδιόκτητο

Suzuki GSX-R600 K9
long term test

Suzuki GSX-R600 K9

κείμενο: Έφη Παπαδοπούλου, φωτο: Σάββας Κουρίδης, Δημήτρης Ταυλίκος, Κων/νος Δάλλας
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Έχοντας μόλις αγοράσει ένα GSX-R600 Κ9, ήταν προφανές πως 
δε θα γλίτωνα: το πρώτο ιδιόκτητο Long Term Test στην Ελλάδα είναι 

γεγονός. Όχι, δε θα το δώσω σε κανένα αναγνώστη να το καβαλήσει, ούτε 
θα το επιστρέψω στην αντιπροσωπεία μετά από μερικούς μήνες. 

Ήρθε για να μείνει, συνιστώντας την απόλυτη διαρκή δοκιμή:
με τα μάτια αυτού που συζεί μαζί του και το πληρώνει…

Suzuki GSX-R600 K9Suzuki GSX-R600 K9

κείμενο: Έφη Παπαδοπούλου, φωτο: Σάββας Κουρίδης, Δημήτρης Ταυλίκος, Κων/νος Δάλλας

mailto:noela@ebike.gr
mailto:savvas@ebike.gr
mailto:jimitav@ebike.gr
mailto:cd@ebike.gr


>>Το πήραμε, το πήραμε! Το έχουμε από 
τέλος Ιουνίου, θα μας συνοδεύσει για 

αρκετό καιρό και θα σας μεταφέρουμε τα νέα του. Λίγες 
μέρες πριν κλείσει ο Ιούνης του 2009 ήμασταν στη Suzuki 
στο Μαρούσι για να παραλάβουμε τo μικρότερο μέλος της 
οικογένειας gixxer.
Η εμφάνιση του δε μας εξέπληξε καθώς το είχαμε δει σε 
φωτογραφίες και επιλέξει ανάμεσα στα άλλα χρώματα. 
Παρολα αυτά το νέο υπέροχο χρωματάκι, ανοικτό μπλε, 
είναι μια χαρούμενη νότα σε αντίθεση με το κλασσικό 
“υπουργικό” μπλε της Suzuki. Ο πρωτότυπος συνδυα-
σμός του με τη λευκή ζάντα το κάνει να ξεχωρίζει. Βγάζο-
ντάς το έξω στο φυσικό φως έλαμψε από ομορφιά κι εμείς 
από χαρά.

Στα μέτρα μου
Η πρώτη βόλτα που το έκανα ήταν στην Αττική οδό, πε-
ριφερειακή Υμηττού και κατάληξη για καφέ στο κέντρο. 
Στη συνέχεια έκανε αρκετές καθημερινές καταβάσεις στο 
κέντρο της Αθήνας αδιαμαρτύρητα. Ακόμα και στο κέντρο 
της πόλης όμως, ήταν ευκολοδήγητο, πρόθυμο και, παρά 
την εμφάνισή του, δεν κούρασε. Παραπονέθηκε μόνο 
βγάζοντας ζέστη στα πόδια με τόσο υψηλές θερμοκρασί-
ες. Όμως δεν αρνήθηκε να ελιχθεί με χάρη ανάμεσα στα 
αυτοκίνητα και να με πάει σβέλτα σε κάθε προορισμό. Οι 
μαλακές αναρτήσεις του είναι φτιαγμένες για την ποιότητα 
των εχθρικών Αθηναϊκών δρόμων. Σύντομα μου έδωσε 
αίσθηση ασφάλειας και άνεσης κι εντύπωση πως είναι 
έτοιμο για όλα, βόλτα ή πίστα.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να ρυθμίσω 
τη μανέτα του φρένου ώστε να τη φτάνω με δύο δάκτυλα.  
Ομολογώ όμως ότι δεν ασχολήθηκα να ρυθμίσω και τη 
μανέτα του συμπλέκτη να αποσυμπλέκει λίγο πιο ψηλά 
όπως θα με βόλευε.  
Κάτω από το σελάκι του συνοδηγού ίσα που χώρεσαν τα 
απαραίτητα: ένα λουκέτο και μια θήκη κράνους. 
Η γνωστή θέση οδήγησης του GSX-R600 υπερέχει συγκριτι-
κά με τις άλλες μοτοσυκλέτες της κατηγορίας. Ενώ θα έκανα 
άνετα ταξίδι κι έχει πιο τουριστική αίσθηση, δεν υστερεί σε 
εργονομία και διάθεση για στρίψιμο. Επίσης είναι πιο φιλικό 
στους μη προικισμένους σε ύψος και στους θηλυκού γέ-
νους αναβάτες, καθώς η απόσταση σέλας-εδάφους είναι 
πιο προσιτή από τις υπόλοιπες αντίστοιχες επιλογές.
Τις βραδυνές ώρες επιστροφής τα φώτα του αποδείχτη-
καν απολύτως ικανοποιητικά και η μεγάλη σκάλα με κά-
λυψε πλήρως σε σκοτεινούς, αφώτιστους δρόμους.

Suzuki GSX-R600 K9
long term testlong term test
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Κατά περίεργο τρόπο, βρήκα πολλές φορές αφορμή 
για  μεταμεσονύχτιες βόλτες, πότε για διανυκτερεύοντα πε-
ρίπτερα, πότε για φαρμακεία... Δεν είναι δύσκολο να βρεις 
λόγο να κάνεις μια βόλτα τις προχωρημένες ώρες όπου 
είναι αρκετά πιο δροσερά και η κίνηση δε σε εμποδίζει να 
χαρείς αυτό που καβαλάς.
Στρώθηκε ευλαβικά. Ξεκίνησα με σταδιακό άνοιγμα του γκα-
ζιού μέχρι τις 7,000-8,000 rpm και προς το τέλος άνοιγα μέ-
χρι τις 10,000-12,000. Έκανε καμιά 150ριά χιλιόμετρα μέσα 
στην πόλη και στη συνέχεια περίπου 650 στην πίστα στο τρι-
ήμερο καλοκαιρινό trackday του Trackbike.gr. Τα υπόλοιπα 
χιλιόμετρα στρωσίματος ήταν αστικά πάλι αφού δύσκολα το 
εγκατέλειπα ακόμα και για μετακίνηση εντός πόλεως. Τώρα 
που τελείωσε το στρώσιμο πιθανόν να κάνουμε και μια μέ-
τρηση κατανάλωσης καθώς το γκάζι θα χρησιμοποιείται φυ-
σιολογικά, σε μεγαλύτερο εύρος στροφών.

Σερραϊκό στρώσιμο
Στην πρώτη του επίσκεψη στην πίστα το συνόδευσε στο τρέ-
ηλερ ο μεγάλος του αδερφός, ένα μπλε-άσπρο GSX-R1000, 
K9 επίσης. Ήταν ένα όμορφο θέαμα αυτά τα δύο μηχανάκια 
μαζί, να μην ξέρεις πιο να πρωτοδιαλέξεις.
Όμως για να του επιτρέψω να μπει στην πίστα έπρεπε να 
είναι εμφανίσιμο. Το μόνο πράγμα που πρόσθεσα πάνω 
του για την ώρα ήταν ένα tank pad, περισσότερο για καλ-
λωπισμό παρά για να αποφύγει το ντεπόζιτο γρατσουνιές 
από τη “μπανάνα” – καθώς δε τη συνηθίζουμε στην πίστα. 
Ήταν σημαντικότερο να αφαιρεθούν πράγματα για αρχή.
Η αφαίρεση της πινακίδας με τη βάση της ήταν λίγο μπε-
λαλίδικη αλλά επιβαλλόταν. Χρειάστηκε να αφαιρεθεί το 
αριστερό τμήμα της ουράς για να αποσυνδεθεί το φισάκι 
που είναι υπεύθυνο για το φωτισμό της πινακίδας. Ακόμα 
πιο αναγκαίο ήταν το μηχανάκι να αποχωριστεί τους κα-
θρέπτες του με τα ενσωματωμένα φλας, τα φισάκια των 
οποίων ατυχώς εντοπίζονται πίσω από τα όργανα. Ευτυ-
χώς τα όργανα αφαιρούνται εύκολα και γρήγορα ξεβιδώ-
νοντας μια βίδα.
Η πίσω σέλα αντικαταστάθηκε ταχέως με το καπάκι γιατί δε 
νοείται να κυκλοφορούμε με δίσελο αν δεν πρόκειται να 
κάνουμε δικάβαλο, έστω και στην πίστα.
Μετά την πίστα, το μικρό GSX-R χρειαζόταν ένα καλό πλύσι-
μο, ιδιαίτερα στις λευκές ζάντες που είχαν γεμίσει κομματάκια 
ελαστικού για να αναδείξει την όμορφη εμφάνισή του. Εξο-
πλίστηκε πάλι με τους καθρέπτες και την πινακίδα του ώστε 
να είναι μάχιμο και νόμιμο για τις αστικές του διαδρομές.
Πριν κλείσει μήνα κοντά μας έπρεπε να πάει στον "γιατρό" 
για το πρώτο του σέρβις. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Χρή-
στο Μόνο της Moto Technology, μόνιμο συνεργάτη του πε-
ριοδικού και κάτοχο εξουσιοδοτημένου συνεργείου Suzuki.

Παρέα με τον μεγάλο αδερφό, λίγο 
πριν την πρώτη επαφή με την πίστα

Πανευτυχής η ιδιοκτήτρια, ποζάρει 
όλο χαρά αγκαλιά με το ρεζερβουάρ  

Suzuki GSX-R600 K9
long term testlong term test
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" "
…έκανε καμιά 150αριά

χιλιόμετρα στην πόλη και στη συνέχεια
περίπου 650 στην πίστα...



 Ημερομηνία 1ης άδειας:  26/06/2009 
 Τιμή αγοράς (καινούργιο):  9,995€
 Τιμή πώλησης (κατ' εκτίμηση):  8,500€
 Απαξίωση: 1,495€ 
 
 ΧΡΗΣΗ 
 Χιλιόμετρα παραλαβής:  0 km
 Χιλιόμετρα σήμερα:  1,250 km
 Χιλιόμετρα αυτό το μήνα:  1,250 km

 ΚΟΣΤΟΣ
 Μέση κατανάλωση:  δεν μετρήθηκε,
  ήταν στο στρώσιμο
 Άλλα έξοδα:  30€ tank pad,
  73.9€ σέρβις 1,000km

Suzuki GSX-R600

Suzuki GSX-R600 K9
long term testlong term test
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Για το service των 1,000km λοιπόν, ελαφρύναμε την τσέ-
πη μας κατά 73.9 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως εξής: 
33€ τα λάδια, 10.9€ το φίλτρο λαδιού και 30€ η εργασία. 
Η μοτοσυκλέτα παρέμεινε εκεί για κάτι λιγότερο από μια 
ώρα.
Μετά μπόρεσα να το χαρώ πιο ξένοιαστα, σε μεγαλύτερο 
εύρος στροφών και να απολαύσω τον υπέροχο ήχο και 
την επιτάχυνση που προσφέρει το μικρό της οικογένειας 
gixxer. Μια βολτίτσα μέχρι τα Καλύβια κρίθηκε απαραίτη-
τη για να το ευχαριστηθούμε, τόσο εγώ όσο κι αυτό.
Ο ήχος παραμένει υπέροχος κι ερωτεύσιμος αλλά εξακο-
λουθώ να μην αντιλαμβάνομαι γιατί αλλάξανε την ομορ-
φότερη “μαμά” εξάτμιση που έχει κατασκευαστεί ποτέ 
(Κ6/Κ7) με αυτό το αντιαισθητικό χωνί. Ίσως αυτή είναι μια 
παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Του-
λάχιστον έχει πιο όμορφη μουρίτσα από το προηγούμενο 
μοντέλο, συναγωνίζοντας επάξια τους ανταγωνιστές του.
Τα όργανα είναι όμορφα και ευδιάκριτα. Όπως και στο 
προηγούμενο μοντέλο, η ένδειξη ταχυτήτων βοηθάει να 
μη βρεθείς προ εκπλήξεως αν αφαιρεθείς. Το λαμπάκι της 
ρεζέρβας αναβοσβήνει προειδοποιητικά πριν ανάψει μόνι-
μα αλλά δε μας έδωσε πάνω από 50 km αυτονομία.
Την επιλογή mode S-DMS (Suzuki Drive Mode Selector) 
δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα και δε νομίζω ότι έχει 
και πολύ πλάκα. Δε μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει σε 
ένα μηχανάκι 600cc. Για χρήση στη βροχή, στη πόλη, για 
έναν αρχάριο οδηγό;
Η συμπεριφορά του στο φρενάρισμα όταν χρειάστηκε 
ξαφνικά να έρθει σε πλήρη στάση ήταν εκπληκτική. Ήταν 
πολύ σταθερό, χωρίς γλίστρημα μπρος ή πίσω κι έδωσε 
αίσθηση ασφάλειας.
Χρειάστηκε ένα μάζεμα το κενό στο γκάζι για πιο άμεση 
απόκριση ώστε να είναι και πιο προβλεπόμενο το άνοιγ-
μα, χωρίς τινάγματα. Ακόμα χρειάζεται γρανάζωμα καθώς 
είναι μακρύ, το οποίο θα το συνοδέψει ένα SpeedoHealer 
για να μην τρομάξουμε βλέποντας τις εξωπραγματικές τα-
χύτητες που μπορεί να πιάσει ένα 600άρι.

Του λείπουν ακόμα:
- Stomps ή, προτιμότερο, snake skin tank grips για καλύ-
τερο γάντζωμα στο ντεπόζιτο,
- ένα σετ πολυεστερικά, όπως αρμόζει σε κάθε supersport 
που έχει αγοραστεί για να είναι στο στοιχείο του, την πίστα 
και όχι έξω από την καφετέρια,
- μια κουκούλα για… το μάτι και
- σίγουρα κάτι θα βρω ακόμα…

Δε βλέπω την ώρα να γίνουμε πάλι ένα με το μικρό 
gixxerάκι και να πάρουμε τους δρόμους. Δεν το χορταίνω 
και αναμένω μια πιο μακρινή βόλτα!<<
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Κοιτάξτε καλά αυτό το 
βάθρο. Οι πιθανότητες 
να ξαναδούμε αυτή τη 
σύνθεση είναι λιγότε-
ρες από το είναι υπαρ-
κτό πρόσωπο ο Άγιος 
Βασίλης. Ο Randy de 

Puniet (δεξιά) πάντως 
ήδη του ζήτησε για τα 
Χριστούγεννα ένα ερ-
γοστασιακό RC211V…
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theraceeditorial

Το πιο καυτό θέμα συζήτησης εσχάτως στα GP είναι η φημολογούμενη 
πρόταση της Honda στον Jorge Lorenzo. Ανεπισήμως λέγεται πως αμεί-
βεται με 2.5 εκατομμύρια ευρώ, η Honda δίνει έξι, ενώ η αντιπρόταση της 
Yamaha φτάνει έως τα τέσσερα. Από πίσω, διάφοροι σχετικοί και μη λένε 
τα δικά τους. Ο Kevin Schwantz δικαίως ακούγεται δυνατότερα: “Αν έχεις 
έναν team mate που νομίζεις ότι μπορείς να κερδίσεις, θα πρέπει να μείνεις 
εκεί και να παλαίψεις με την ίδια μοτοσυκλέτα”, λέει η εμπειρία.
Αυτό που δε συζητιέται πολύ αφορά ποιανού τη θέση θα έπαιρνε σε μια ενδε-
χόμενη μετακίνησή του στη Repsol Honda.
Δίχως επίσημη επιβεβαίωση, ο Dani Pedrosa λέγεται πως φέτος τρέχει με ένα 
τελεσίγραφο του τύπου “τίτλος, αλλιώς…” Όπερ σημαίνει πως η διαφαινόμενη 
απώλεια σημαίνει τουλάχιστον το τέλος της πρωτοκαθεδρίας του στο γκαράζ 
της Repsol. Στη συνέχεια, τρεις αγώνες μηδενικής συγκομιδής από τον Andrea 
Dovizioso έχρισαν αυτόν ως υποψήφιο απολυμένο. Η νίκη του Pedrosa στη 
Laguna Seca σίγουρα υποδαύλισε τη φωτιά. Να όμως που ο Dovi απάντησε 
–με τύχη έστω– στο Donington και το πράγμα ξαναμπλέχτηκε. Αμφότεροι οι 
εργοστασιακοί αναβάτες έχουν τους υποστηρικτές τους μέσα στη Honda και 
τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα.
Όσο δεν υπάρχει επίσημη απάντηση έχουν κάθε λόγο να θεωρούν πως μάχο-
νται για την επιβίωσή τους, τουλάχιστον μέχρι ο Lorenzo να ανακοινώσει την 
παραμονή του στη Yamaha –κάτι που προσωπικά θεωρώ ως το πιθανότερο 
σενάριο.
Τι έχει να του προσφέρει η Honda; Μπορεί οι δύο εργοστασιακοί της να έχουν 
από μια νίκη έκαστος, αλλά η ιστορία λέει πως τα φετινά βάθρα έχουν μο-
νίμως (πλην Donington) ένα Fiat Yamaha και σε επτά απ’ τους δέκα αγώνες 
αμφότερους τους αναβάτες αλά μπρατσέτα. Υπάρχει ένα σαφέστατο πρόβλημα 
στην εξέλιξη του RC211V, εμφανές από την απόδοση των δύο αναβατών του. 
Συνήθως, όταν η μοτοσυκλέτα δουλεύει καλά, αποδίδουν αμφότεροι οι ανα-
βάτες. Δε συνέβη συχνά ως τώρα αυτό. Όταν έχει πρόβλημα, το έχουν και οι 
δύο. Στη Laguna Seca ο Dani ευτύχησε να έχει μονίμως καθαρό πεδίο μπροστά 
του και αυτό του δίνει κάθε χρόνο 1-2 νίκες, μα πρωτάθλημα έτσι δεν παίρνει. 
Στο Donington η νίκη ήρθε από εντυπωσιακή και έξυπνη οδήγηση εκ μέρους 
Dovi, αλλά και άφθονη τύχη. Στα δύο τρία του αγώνα όμως, όταν η πίστα άρ-
χισε πραγματικά να είναι υγρή, αμφότεροι οι πορτοκαλιοί αναβάτες άρχισαν να 
οπισθοχωρούν. Ο μεν Pedrosa έγινε ρεζίλι αρχικά από τον de Puniet και στη 
συνέχεια από άλλους 4-5 αναβάτες, ο δε Dovi κέρδισε χάρη στην τεράστια δια-
φορά που έχτισε ακολουθώντας τον τρελό ρυθμό του Rossi. Όταν έμεινε μόνος 
του όμως… οι Edwards και de Puniet του μάζεψαν έξι δευτερόλεπτα σε δύο 
γύρους! Κι αυτό ενώ έκλειναν πόρτες μεταξύ τους, δεν κυνηγούσαν…
Ο Jorge Lorenzo πηγαίνοντας υποθετικά στη Honda θα έχει πολύ περισσότερες 
υποχρεώσεις. Όποιος καβαλά RCV θα περιμένει τις δικές του εξελίξεις. Αν τα 
αποτελέσματα δεν έλθουν, όλοι ξέρουμε ποιος θα κατηγορηθεί. Στη Yamaha ο 
νεαρός Ισπανός έχει την τύχη να καβαλά μια μοτοσυκλέτα εξελιγμένη και στη-
μένη από τον καλύτερο όλων και πάνω της έχει κάνει το καλύτερο ντεμπούτο 
rookie στην ιστορία των GP. Πόσο εύκολα θα άφηνε κάτι τέτοιο να χαθεί βου-
τώντας στα κρύα και θολά νερά του λιμανιού του Τόκυο;
Γι’ αυτό πιστεύω πως αργά ή γρήγορα ο Lorenzo θα υπογράψει στη Yamaha. 
Αυτή τη στιγμή δεν έχει λόγο να ρισκάρει τίποτα. Ούτως ή άλλως, κατά την 
ταπεινή μου γνώμη, αργά ή γρήγορα αυτός θα είναι ο επόμενος σπουδαίος 
πρωταθλητής των MotoGP.

Το δίλημμα 
του Jorge

Σπύρος Τσαντήλας  

mailto:spirontas@ebike.gr
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>> MotoGP
Herr Rossi
Εντελώς θεωρητικά, το φετινό πρωτάθλημα φαίνεται να είναι 
μια ενδο-οικογενειακή υπόθεση μεταξύ των δύο εργοστασιακών 
YZR-M1, οι κ.κ. Rossi και Lorenzo το έχουν μετατρέψει σε μια 
μονομαχία του νυν με τον επόμενο. Αν κάτι μας σώζει, είναι το ότι 
μεταξύ τους η διαφορά ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τους βαθμούς 
ενός αγώνα.
Κάπως έτσι φτάσαμε στη χώρα του λουκάνικου, της μπύρας και 
του Sachsenring, όπου τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά απέ-
δειξαν πως βρέξει-χιονίσει αυτοί οι δύο θα τσακώνονται για την 
pole. Η Κυριακή ξημέρωσε ηλιόλουστη και η αρχή του αγώ-
να μας επεφύλλασε μια έκπληξη: ο Rossi έκανε καλή εκκίνηση, 
έστριψε πρώτος! Πίσω του οι κ.κ. Pedrosa (με εκτόξευση όπως 
πάντα), Stoner, Lorenzo. Λίγο αργότερα ήταν πλέον σαφές πως 
αυτοί οι τέσσερις δεν έχουν σχέση με όλους τους υπόλοιπους, 
καθώς χάνονταν από το οπτικό πεδίο τους.
Αρχικά ο Stoner αποφάσισε να πάρει κεφάλι από τον Pedrosa 
στον πέμπτο γύρο και τον Rossi στον έβδομο, παραμένοντας 
μπροστά για δέκα γύρους. Κάπου εκεί το κόκκινο pit board του 
υπενθύμισε πως είχαμε φτάσει στα δύο τρία του αγώνα και, στον 
17ο, έχασε τη θέση του από τον Rossi, στη συνέχεια και από 
τον Lorenzo. Από το σημείο αυτό τα δύο Yamaha άρχισαν να 
απομακρύνονται προς μια επανάληψη της Catalunya –θα θέλα-
με. Τρόπον τινά εκεί καταλήξαμε, δίχως το δράμα της τελευταίας 
στροφής. Ο Rossi ηγήθηκε για λίγο, πέντε γύρους πριν το τέλος 
ο Lorenzo τον πέρασε στα φρένα της ευθείας, έμεινε μπροστά 
για τρεις γύρους και με την αρχή του προτελευταίου, ξανά στα 
φρένα της ευθείας, ο Ιταλός πέρασε μπροστά και έμεινε εκεί ως 
το τέλος.
Όχι πως ο Jorge δεν προσπάθησε –αν και ακόμη τραυματίας από 
τη Laguna Seca– μα αυτή τη φορά έβρισκε τις πόρτες κλειστές, 
με αποτέλεσμα να κάνει το λαθάκι που έδινε ανάσες στον αμυ-
νόμενο. Προφανώς έχει σκυλιάσει να κερδίσει τον ομόσταυλό 
του μετά τα απανωτά χουνέρια που τον έχει κεράσει και, παρά 
τη μικρή διαφορά που ξαναέφτιαξε ο Rossi, σε λιγότερο από ένα 
γύρο βρέθηκε ξανά στη ρόδα του πιέζοντας. Οι δύο Fiat Yamaha 
βγήκαν στην ευθεία του Sachsenring με αμελητέα διαφορά, τερ-
ματίζοντας ακριβώς έτσι, αμφότερες σουζαριστές και με μόλις 
0.099 δευτερόλεπτα ανάμεσά τους. Τρίτος πέρασε τη γραμμή ο 
Pedrosa, έχοντας καθαρίσει τον Stoner μερικούς γύρους πριν, με 
τον Αυστραλό να σηκώνει λευκή σημαία εξαντλημένος και με εν-

Όσο ταλέντο κι αν έχεις, χωρίς τύχη 
δεν πας πουθενά. Ο Dovi το ανα-

κάλυψε στην Αγγλία. O δε Rossi το 
2006 την είχε απέναντι, φέτος στο 
πλάι του –τουλάχιστον τον μήνα 

που πέρασε. Ο άνθρωπος πέφτει κι 
όμως μεγαλώνει τη διαφορά από 
τους τρεις βασικούς διώκτες του!
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δεχόμενο πρόβλημα φθοράς στο μπροστινό του κάστιχο, 
τερματίζοντας επτά ολόκληρα δευτερόλεπτα αργότερα.
Πέμπτος και ολομόναχος ήρθε ο Alex de Angelis και έκτος 
ο Toni Elias αφού κέρδισε στο νήμα τη δεύτερη εντυπωσι-
ακή μονομαχία της ημέρας με τον Marco Melandri. Πίσω 
τους βρέθηκε το δεύτερο εργοστασιακό Ducati του Nicky 
Hayden. Ο Αμερικανός ξεκίνησε από την τέταρτη σειρά εκ-
κίνησης και, χάρη σε ένα μπλέξιμο στην πρώτη στροφή, 
έμεινε πολύ πίσω από τους πρωτοπόρους οπότε δεν είχε 
ευκαιρία για κάτι περισσότερο, αλλά σε σύγκριση με το 
πώς ξεκίνησε τη χρονιά του, μάλλον ψιλο-ευχαριστημένος 
θα πρέπει να είναι με την όγδοη.
Το έτερο εργοστασιακό RC211V του Dovizioso είχε βρεθεί 
από νωρίς εκτός μάχης, καθώς ο Ιταλός έδειχνε να έχει 
προβλήματα με τα λάστιχά του και οπισθοχωρούσε διαρ-
κώς μέχρι που εγκατέλειψε οικειοθελώς μη μπορώντας πια 
να στρίψει αξιοπρεπώς τη μοτοσυκλέτα του.

Τινάζοντας τα στοιχήματα στον αέρα
Ο καιρός επεφύλλασσε απρόοπτα στον τελευταίο αγώνα 
στο Donington Park –από του χρόνου το Αγγλικό GP πάει 
στο Silverstone.
Το πρωινό warm up έγινε υπό βροχή, όπως και τα 125, 
τα 250 έτρεξαν στεγνά αγώνα, ενώ λίγο πριν την εκκίνηση 
των MotoGP άρχισε ξανά ένα ψιλόβροχο.
Στην εκκίνηση όλοι βγήκαν με σλικ λάστιχα καθώς η πί-
στα δεν έδειχνε βρεγμένη και η ψιχάλα δε δυνάμωνε, με 
μόνη εξαίρεση τα δύο εργοστασιακά Ducati που επέλεξαν 
βρόχινα.
Στην πρώτη στροφή ο Rossi είχε την πρωτοπορία, ωστόσο 
πολύ γρήγορα είδε τον Lorenzo να τον περνά στις Craner 
Curves και ακολούθησε και ο Elias, περνώντας τους όλους! 
Κράτησε την κεφαλή του αγώνα για τρεις γύρους πριν τη 
χάσει από τον Dovizioso που στο μεταξύ είχε αρχίσει να 
επιτίθεται από την τέταρτη θέση. Ο Elias σταδιακά υπο-
χώρησε στην πίεση των Lorenzo, Rossi και Pedrosa, αλλά 
ουδέποτε έχασε επαφή, μέχρι τον όγδοο γύρο όπου ένα 
άνοιγμα του γκαζιού πάνω σε μια νωπή άσπρη διαγράμμι-
ση τον έστειλε εκτός μάχης.
Στο μεταξύ, ο Lorenzo έχει περάσει πρώτος και προσπα-
θεί να απομακρυνθεί, ενώ όλοι μαζί οι πρωτοπόροι έχουν 
αφήσει πολύ πίσω το γκρουπ της έκτης θέσης με τον καλό 
κόσμο: James Toseland, Randy de Puniet, Marco Melandri, 
Alex de Angelis, Loris Capirossi, Mika Kallio.
Ένα μόλις γύρο μετά τη βουτιά του Elias, ο Lorenzo φρε-
νάρει πάνω σε άσπρη γραμμή και χάνει απότομα το μπρο-
στινό του, εκτός μάχης κι αυτός. Πλέον ο Rossi οδηγεί την 
κούρσα με τον Dovi κολλημένο πίσω του –όλοι οι υπόλοι-
ποι σταδιακά μένουν πίσω.
Ως τώρα οι αναβάτες των Marlboro Ducati έχουν αντιλη-
φθεί τη μπανανόφλουδα που έριξαν και πάτησαν. Η πίστα 
δε λέει να βραχεί κανονικά, παρόλο που το τσιρλιό (“it 
was spitting rain”, Hayden) συνεχίζεται και δυναμώνει. 
Γυρνούν επτά δευτερόλεπτα (και βάλε) πιο αργά από τους 
υπόλοιπους και πρέπει να έχουν αντιληφθεί πως αργά ή 
γρήγορα θα φάνε γύρο.
Στο μεταξύ, το Ιταλικό δίδυμο που οδηγεί τον αγώνα έχει 
ξεφύγει 13 δευτερόλεπτα από τον τρίτο de Puniet. Πώς 
είπατε; Ενόσω μπροστά ο κύριος Dovi χορεύει στον τρε-

Ο Randy Mamola προσπαθεί να 
τρομάξει τον πρίγκηπα Harry, 
διάδοχο του θρόνου και πιο 
περιζήτητο εργένη της Αγγλίας 
–δεν τον ρίχνεις κάτω αυτόν…

Έκσταση x 3

race
MotoGP Sachsenring 19/7, Donington Park 26/7



Ο Alex de Angelis 
πάει, εντελώς αθό-
ρυβα, απ’ το καλό 
στο καλύτερο

Ο Toni Elias προσπαθεί να τους κάνει ένα μαγικό 
στην αρχή του αγώνα, αλλά δεν του έκατσε τελικά… 
καθόλου

Γκάζι, γλίτσα, αντίο

Ο Dovizioso (4) 
εξισορροπεί την 
κατάσταση με τον 
Pedrosa (3), από 
μια νίκη έκαστος

Melbourne Loop, Rossi (46) διδάσκει 
φρένα στον Toseland (52) λίγο πριν τον 
τερματισμό



λό για τους υπόλοιπους ρυθμό του Rossi κολλημένος στη 
γραμμή του, πίσω μαίνεται καυτή μάχη μεταξύ δύο RCV, 
του καλύτερου και του χειρότερου. Ο de Puniet κινείται 
πολύ ταχύτερα από τον Pedrosa που, έχοντας δει τους Elias 
και Lorenzo να πέφτουν μπροστά του από τη γλίτσα, έχει 
χάσει την αυτοπεποίθησή του και οπισθοχωρεί. Σε κάποια 
φάση ο Γάλλος Playboy γυρνά 2.5 δευτερόλεπτα ταχύτερα 
από τον Dani! Αυτό αν αναρρωτιέστε πώς τον έφτασε… 
Όταν έχασε την τρίτη θέση ο Ισπανός θορυβήθηκε και επι-
χείρησε να κατεβάσει ρυθμό, η διαφορά της ιπποδύναμης 
που είχε στο χέρι του ήταν με το μάτι τερατώδης μπροστά 
στο RCV της LCR, αλλά η μυρωδιά του βάθρου για τον 
Γάλλο υπερνίκησε. Με μόνο εφόδιο τις ευθείες νίκη δεν 
παίρνεις, όχι στο Sachsenring τουλάχιστον, έτσι τελικά ο 
Pedrosa υπέκυψε και στη συνέχεια έπεσε θύμα ολόκλη-
ρου του γκρουπ που τον ακολουθούσε, έχοντας πλέον 
μετατρέψει τον αγώνα του σε μια μάχη για να μείνει όρθι-
ος, στρίβοντας από την παραλία μέχρι το τέλος.
Ώσπου στον 20ό γύρο έγινε το αναπάντεχο: στην έξοδο 
των Foggy Esses ο Rossi χάνει το πίσω και πέφτει, ο Dovi 
τον αποφεύγει και συνεχίζει. Τώρα είναι μπροστά 10 δευ-
τερόλεπτα από τον de Puniet, μα είναι μόνος και πρέπει 
να επιβιώσει χωρίς τον Ιταλό να του δείχνει γραμμές, σε 
μια πίστα που σε κάθε γύρο αλλάζει η πρόσφυση από τη 
συνεχόμενη ψιλή βροχή. Και φορούν ακόμη σλικ…
Ο Rossi ξαναμπήκε στον αγώνα 11ος και ως τον τερματι-
σμό ξαναπέρασε όλο το γκρουπ που μαχόταν για την έκτη 
θέση (μεταξύ αυτών, για τρίτη φορά στον ίδιο αγώνα, τον 
οπισθοχωρούντα Pedrosa), τερματίζοντας πέμπτος… Με 
σλικ στη γλίτσα! Απορεί κανείς γιατί ο τύπος έχει οκτώ τίτ-
λους;
Μπροστά ο Ιταλός με το Honda εξακολουθεί να προη-
γείται, μα πίσω του, από το πουθενά, ο Colin Edwards 
επιτίθεται στον de Puniet! Ο Αμερικανός ξεκίνησε χάλια, 
είχε πίσω του μόνο τα δύο βρόχινα Ducati στους πρώτους 
γύρους και ουδείς κατάλαβε πως έφτασε στο βάθρο. Στον 
23ο γύρο άρχισε να πιέζει τον Γάλλο και τρεις γύρους αρ-
γότερα τον πέρασε! Στην πορεία αυτού του κατορθώματος, 
δε, οι δυο τους είχαν φτάσει στο δευτερόλεπτο από τον 
πρωτοπόρο που πήγαινε απογοητευτικά αργά –του μάζε-
ψαν έξι δευτερόλεπτα σε δύο μόνο γύρους! Οι de Puniet 
και Edwards πάλεψαν, άλλαξαν μεταξύ τους θέσεις για να 
επικρατήσει τελικά ο Αμερικανός στην τελευταία στροφή. 
Αυτό βέβαια βόλεψε μια χαρά τον Dovi, αφού κανένας εκ 
των δύο δεν τον κυνήγησε, κάτι που θα ήταν μάλλον εύ-
κολο αν δεν έπρεπε να κρατούν αμυντικές γραμμές.
Εν τέλει ο Dovizioso κατάφερε να πάρει την παρθενική του 
νίκη στα MotoGP, στην κορυφή ενός βάθρου που όποιος 
το είχε παίξει στοίχημα θα πρέπει τώρα να πετάει με το 
ιδιωτικό του τζετ για κάποιον τροπικό παράδεισο…
Περιμένοντας τον τέταρτο στον τερματισμό φάνηκε στον 
ορίζοντα ένας μοναχικός de Angelis, τον οποίο κανείς δεν 
είχε πάρει είδηση τόση ώρα. Ξέμπλεξε με όποιους τον 
ακολουθούσαν, δε βγήκε να αλλάξει μοτοσυκλέτα και 
πήρε το καλύτερό του φετινό αποτέλεσμα μετά την πέ-
μπτη στη Γερμανία, το προηγούμενο ρεκόρ του. Πέμπτος 
ο Rossi και έκτος ο ντόπιος ήρωας Toseland, που προσπά-
θησε να κλέψει τις εντυπώσεις από τον πρωταθλητή αλλά 
στο τέλος υπέκυψε (“ήταν απίστευτος [σ.σ. ο Rossi] στα 

Ο Colin Edwards πήρε το ετήσιο βάθρο του, μα 
πάλι κάτω απ’ το πρώτο σκαλί –κατάρα κι αυτή…

Το κόκκινο μπαρμπούτι 
έφερε ντόρτια
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O Loris Capirossi 
τρέχει με τις τε-
λευταίες σταγόνες 
υπομονής για τη 
Suzuki του. Αν δε 
φτιάξει, τους το 
ξεκαθάρισε…

Pedrosa, de Angelis, 
de Puniet, τρία πολύ 
διαφορετικά μεταξύ 
τους RC211V. Το κα-
λύτερο έχασε κατά 
κράτος από τα άλλα 
δύο στο Donington 
Park

Mika Kallio, η πρώτη του καλή συγκομιδή 
βαθμών (6) μετά τη Βαρκελώνη ήρθε στην 
Αγγλία



φρένα της Melbourne Loop”, Toseland). Έβδομος ήρθε 
ο Melandri, ο πρώτος από τους λιγοστούς αναβάτες που 
μπήκαν πέντε γύρους πριν το τέλος για να αλλάξουν μο-
τοσυκλέτα. Η κίνηση αποδείχθηκε ανούσια, καθώς οι δι-
αφορές είχαν παγιωθεί ως τότε και ουδείς εκ των Suzuki 
και Pramac Ducati που έπραξαν το ίδιο δεν κέρδισαν κάτι. 
Αντιθέτως, ειδικά για τα γαλάζια GSV-R ήταν ένα ακόμη 
Βατερλώ μετά τη Γερμανία. Καθόλου αδίκως, ο Capirossi 
έστειλε τελεσίγραφο μετά τον αγώνα στο Hamamatsu 
πως, αν δεν τους αναβαθμίσουν τις μοτοσυκλέτες άμεσα, 
του χρόνου θα ψάξει αλλού για πορτοκάλια.
Το απόλυτο Βατερλώ, βέβαια, ήταν χρώματος κόκκινου. 
Τα βρόχινα λάστιχα αποδείχθηκαν εντελώς λάθος επιλο-
γή αφού δεν έβρεξε (“για δέκα γύρους προσευχόμουν 
να γίνει κατακλυσμός”, Stoner), έφαγαν γύρο σχεδόν 
απ’ όλους και τερμάτισαν στις δύο τελευταίες θέσεις. Το 
ότι πήραν βαθμό οφείλεται μόνο στο ότι δεν έχουν μείνει 
και πολλοί στα MotoGP, οπότε με 2 πτώσεις όλοι βαθ-
μολογούνται… Ευθύνες δεν ψάχνει κανείς στη Bologna. 
Με άμεση κοινή συνέντευξη Τύπου, οι Livio Suppo, Nicky 
Hayden και Casey Stoner ξεκαθάρισαν πως ήταν 100% 
επιλογή των αναβατών, καθώς η ομάδα τους ενημέρωσε 
για τις επιλογές των υπολοίπων. Ο Αμερικανός ομολόγησε 
το σκεπτικό του: “έχω να πάρω νίκη τρία χρόνια, δεν έχω 
τίποτα να χάσω, έριξα μια ζαριά και δεν κέρδισα.” Ο δε 
Αυστραλός, σε παρόμοια ψυχολογία, “στεγνό αγώνα δεν 
αντέχω να βγάλω σωματικώς, προσευχόμουν λοιπόν να 
βρέξει και ρίσκαρα για να επωφεληθώ αν συνέβαινε. Η 
μοτοσυκλέτα μου ήταν καλά στημένη για βρόχινο αγώνα. 
Δε έβρεξε όμως.”
Για την ακρίβεια, η δυνατή βροχή άρχισε λίγο μετά την 
απονομή στο βάθρο…
Τώρα πάμε για ξεκούραση ως τις 16 Αυγούστου και το 
Brno. Ο Rossi φεύγει με 25 βαθμούς διαφορά από τον 
δεύτερο Lorenzo, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο 
εδώ. Από την Τσεχία θα μπουν σε εφαρμογή νέοι κανονι-
σμοί, με λιγότερα ηλεκτρονικά (αντίο launch control) και 
με περιορισμό σε πέντε κινητήρες που θα πρέπει να βγά-
λουν τους υπόλοιπους επτά αγώνες –με όλες τις δοκιμές. 
Βαδίζουμε στο άγνωστο, λοιπόν, καθώς οι μοτοσυκλέτες 
θα εμφανιστούν αλλαγμένες, ενδεχομένως με λιγότερα 
άλογα για περισσότερη αντοχή.

Ο Gabor Talmacsi 
αρχίζει να μαθαίνει το 
παιχνίδι των μεγάλων

Randy de Puniet, ο 
πιο αμήχανος αναβά-
της που έχω δει σε 
συνέντευξη Τύπου 
νικητών. Με το σπαθί 
του πάντως…

>> 250GP
Μαντάρα (επί δύο)
Δύο αγώνες μέσα στον Ιούλιο, αμφότερες κουλουβάχατα 
λόγω βροχής! Ποιος να το περίμενε…
Στη Γερμανία ο αγώνας θα ξεκινούσε στεγνός, αλλά μια 
ξαφνική μπόρα στην εκκίνηση σήμανε κάμποσες τούμπες 
στον πρώτο γύρο του αγώνα, έτσι άμεσα βγήκε κόκκι-
νη σημαία. Σχεδόν μισή ώρα αργότερα οι μοτοσυκλέτες 
έπρεπε να ξαναπάρουν εκκίνηση για 19 (αντί για τους κα-
νονικούς 29) γύρους, αλλά οι συνθήκες ήταν ακόμη ασα-
φείς, καθώς ούτε έβρεχε ούτε ήταν στεγνά. Αρχικά όλοι 
θα ξεκινούσαν με βρόχινα, αλλά έχοντας πληροφορίες 
πως ο καιρός θα καλυτέρευε οι περισσότεροι –και κυρίως 
όλοι οι πρωτοπόροι, προφανώς επηρρεασμένοι ο ένας 
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Ο τερματισμός στο Sachsenring 
με τον Rossi (46) 0.099 δευτερό-
λεπτα μπροστά από τον Lorenzo 
(99)

Randy de Puniet (14) 
vs Daniel Pedrosa (3)

Ο Melandri (33) έκανε ακόμα δυο 
καλούς αγώνες τον Ιούλιο. Εδώ 
καθαρίζει τον Kallio (36)



Ο Simoncelli 
σουζάρει προς 
τη νίκη στη 
Γερμανία

Από δύο συνεχόμενα DNF στο 
Αγγλικό βάθρο ο Pasini

από τον άλλο– το γύρισαν σε σλικ. Όσοι ξεκίνησαν με 
βρόχινα λάστιχα βρέθηκαν εκτός αγώνα ουσιαστικά, κα-
θώς η συνέχεια θα ήταν απολύτως στεγνή.
Από την εκκίνηση αυτός που θέλησε να το παίξει γενναίος 
στην αγνώστων συνθηκών πίστα ήταν ο Alex Debon, προ-
ηγούμενος για οκτώ γύρους πριν ο Marco Simoncelli τον 
περάσει για πρώτη και τελευταία φορά. Το θέαμα βέβαια 
δεν έλειψε, καθώς οι δυο τους παρέμειναν κοντά ως τον 
τερματισμό, με τη μεταξύ τους διαφορά να μετρά μόλις 4 
δέκατα. Αυτό που θα θυμόμαστε από αυτόν τον αγώνα, 
πάντως, θα είναι η καταπληκτική μονομαχία του πρωτο-
πόρου της κατάταξης, Hiroshi Aoyama με τον δεύτερο, 
Alvaro Bautista. Για οκτώ γύρους αυτοί οι δύο σφάζονταν 
για την τελευταία θέση του βάθρου και στη διαδικασία 
αυτή έφτασαν σχεδόν στην ουρά των δύο πρώτων. Για 
να πάρετε μιαν ιδέα του τι έγινε, 4 δέκατα χώρισαν πρώ-
το από δεύτερο και μόλις 5 εκατοστά του δευτερολέπτου 
μετά τερμάτισε ο τρίτος. Ο οποίος Bautista ουσιαστικά κα-
θάρισε τον Aoyama στην τελευταία στροφή και για μια 
ανάσα δε μάζεψε και τον Debon!
Αν δεν είδατε τον αγώνα, βρείτε τον κάπου, κατεβάστε τον 
και δείτε τον, είναι υλικό για highlights!
Η μετάβαση στην Αγγλία έφερε πάλι απρόβλεπτες συνθή-
κες. Τα 125 ακριβώς πριν ήταν καθαρά βρόχινα, μα στα 
250 η νεροποντή είχε σταματήσει, η πίστα ήταν ακόμη αρ-
κετά βρεγμένη κι έτσι σχεδόν όλοι οι αναβάτες στήθηκαν 
στην εκκίνηση με βρόχινα λάστιχα. Ο Aoyama πήρε κεφά-
λι από την αρχή και εκτοξεύτηκε μπροστά δημιουργώντας 
διαφορά και ουδείς τον ακολούθησε. Ο Bautista σε λι-
γότερο από δέκα γύρους βρέθηκε δεύτερος από όγδοος, 
αλλά πλέον ο Ιάπωνας βρισκόταν στο μακρινό ορίζοντα.
Στο μεταξύ η πίστα στέγνωνε γρήγορα, πριν τους δέκα 
γύρους υπήρχε ήδη στενγή γραμμή και μετά τα μισά τα 
χαραγμένα και μαλακά λάστιχα που φορούσαν όλοι άρ-
χισαν να υπερθερμαίνονται. Κανένας από τους πρωτοπό-
ρους δεν τολμούσε να βγει για αλλαγή όμως. Ο Aoyama 
είχε δυο-τρεις ανατριχιαστικές στιγμές, δίχως συνέπειες 
–ευτυχώς– στην ευστάθειά του και δίχως σοβαρές συνέ-
πειες –παραδόξως– στους χρόνους του. Και ο Bautista 
πίεζε από πίσω βέβαια, κλείνοντας την ψαλίδα στα όρια 
των τριών δευτερολέπτων, αλλά ο εντυπωσιακός Ιάπω-
νας απάντησε και την επανέφερε στα επίπεδα των έξι δευ-
τερολέπτων!
Ο Aoyama έχει βαλθεί να τους τρελάνει όλους με το 
Honda RS250RW που ταλαιπώρησε τόσο πολύ τον 
Dovizioso πρόπερσι. Η εταιρεία έχει επισήμως σταματήσει 
την εξέλιξή του εδώ και τρία χρόνια, αλλά φέτος ο Hiroshi 
Aoyama κέρδισε με το σπαθί του το ενδιαφέρον του HRC 
και επιτέλους τους τελευταίους δύο μήνες του έχουν δώ-
σει καλούδια αναβάθμισης για τη μοτοσυκλέτα του. Κι 
αυτός τους ανταμείβει με τον καλύτερο και πιο αναπάντε-
χο τρόπο, διευρύνοντας τη διαφορά του στην κατάταξη 
στους 15 βαθμούς!
Τρίτος στο Donington τερμάτισε ο Mattia Pasini, ο οποί-
ος μάλιστα 11 γύρους πριν το τέλος έπεσε μαχόμενος με 
τον Debon. Σηκώθηκε και ξαναμπήκε χωρίς να τον περά-
σει κάποιος και, αμέσως μετά, έπεσε και ο Debon με τον 
ίδιο τρόπο για να περάσει η τρίτη θέση πάλι στον Ιταλό. 
Επίσης ο Debon ξαναμπήκε στον αγώνα χωρίς να χάσει 
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Με τη δεύτε-
ρη θέση στο 
Sachsenring ο 
Debon σκαρφά-
λωσε έκτος στην 
κατάταξη

Από αριστε-
ρά Bautista, 
Aoyama και 
Pasini στο βάθρο 
του Donington

Hiroshi Aoyama, ο 
ήρωας της ημέρας 
για τη Honda



Ο Scott Redding 
έχει κάποια μετα-
φυσική σύμβαση 
με το Donington: 
εκεί ανέβηκε στα 
δύο βάθρα της κα-
ριέρας του

O Bradley 
Smith έπαιζε 
δυνατά στην 
κορυφή μέχρι 
τη διακοπή της 
Laguna Seca. 
Ακολούθησαν 
δύο εγκαταλεί-
ψεις

Οι Nico Terol (18) 
και Marc Marquez 
(93) παίζουν δυ-
νατά, πέφτουν 
συχνά. Ταλαντού-
χοι και άπειροι 
λέγεται αυτό

Από αριστερά Corsi, Simon, 
Redding στο βάθρο του 
Αγγλικού GP

Η επιστροφή 
του Simone 
Corsi στο 
βάθρο, 
πρώτη φορά 
φέτος στο 
Donington

θέση, αργότερα όμως τον πέρασε ο Simoncelli, πριν κυ-
νηγήσει το βάθρο χωρίς αποτέλεσμα, καθώς και ο Mike 
di Meglio, ο περσινός πρωταθλητής των 125 σε μια πολύ 
γι’ αυτόν καλή Κυριακή.
Το πρωτάθλημα έχει φτάσει σε μια μονομαχία κορυφής 
μεταξύ των Ayoama και Bautista που τους χωρίζουν μό-
λις 15 βαθμοί, ενώ ακολουθούν οι Simoncelli και Barbera 
με ένα βαθμό διαφορά μεταξύ τους και μια 45αριά από 
την κορυφή. Επτά αγώνες που έπονται για φέτος έχουν 
αρκετούς πόντους για να γίνει μαλλιοκούβαρα αυτή η κα-
τάταξη και, ειλικρινά, μας το ευχόμαστε!

>> 125GP
Με λένε Simon, Julian Simon
Στο Sachsenring έβρεχε όλες τις μέρες των δοκιμαστικών μα το 
πρωί του αγώνα ήταν στεγνά. Ο Simon φρόντισε να εξαφανιστεί 
γρήγορα, προσπάθησε να τον περάσει ο Bradley Smith αλλά 
λίγο μετά την πρώτη στροφή έπεσε. Ξανασηκώθηκε, μπήκε 32ος 
και βάλθηκε να ανέβει αλλά μάλλον το παράκανε, αφού τέσσε-
ρις γύρους αργότερα έπεσε ξανά κι εγκατέλειψε.
Ως τότε ο Simon εξαφανιζόταν και κανένας δεν τον ξαναείδε ως 
τον τερματισμό. Ο Sergio Gadea τερμάτισε δεύτερος δέκα δευτε-
ρόλεπτα από τον νικητή, ενώ ο Juan Olive έφτασε οκτώ δευτερό-
λεπτα μετά. Αυτός έδωσε μάχη με τον Marc Marquez της ΚΤΜ 
για το χαμηλότερο σκαλί του βάθρου ως την τελευταία στροφή, 
μπαίνοντας δίπλα-δίπλα πλαγιοκοπήθηκαν με αποτέλεσμα τον 
μεν Olive να επιβιώνει και τον Marquez να κουτρουβαλιάζεται 
άσχημα –χωρίς πάντως να χτυπήσει.
Αν στη Γερμανία ο καιρός απείλησε, στην Αγγλία τους έδωσε να 
καταλάβουν. Αυτά στο πρωινό warm up. Μετά όμως σταμάτησε 
και ο αγώνας κυρήχθηκε στεγνός, ενώ από πάνω ο ουρανός είχε 
αρχίσει να μαζεύει ξανά μαυρίλα. Στον 14ο γύρο η βροχή έπεσε 
δυνατά και ένα γύρο αργότερα η πίστα έχει γίνει αρκετά επικίνδυ-
νη για σλικ λάστιχα. Ο Pol Espargaro είχε πάρει αέρα τριών δευ-
τερολέπτων από τον Nicolas Terol, ενώ ακολουθούσαν οι Marc 
Marquez, Bradley Smith και Julian Simon, ωστόσο ο πρωτοπόρος 
έπεσε γλιστρώντας στα νερά και αμέσως μετά βγήκαν οι κόκκινες 
σημαίες. Απέμεναν δέκα γύροι, αποφασίστηκε πως ο αγώνας θα 
επανεκκινήσει μόνο για πέντε γύρους, με βάση την κατάταξη στον 
τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο. Αυτό επέτρεψε στον Espargaro 
να εκκινήσει πρώτος, μα μάλλον ο Ισπανός επηρρεάστηκε από 
την πτώση του και τερμάτισε μόλις δέκατος.
Στο σπριντ πέντε γύρων ο Bradley Smith προσπάθησε να ξεφύγει 
από νωρίς, αλλά έπεσε στον πρώτο γύρο και έχασε την ευκαιρία 
για έναν εντός έδρας θρίαμβο. Η ηγεσία πέρασε προσωρινά στον 
Marc Marquez ως τον προτελευταίο γύρο όταν ένα highside στο 
ίδιο σημείο που αργότερα θα έπεφτε ο Rossi τον έβγαλε επίσης 
εκτός μάχης. Έτσι έμειναν οι Simone Corsi, Julian Simon και Scott 
Redding να παλέψουν για τη νίκη, η οποία πήγε στον πρωτοπόρο 
της κατάταξης Simon.
Το Donington σίγουρα είναι η αγαπημένη πίστα του Redding: 
εκεί πέρυσι πήρε μια εντελώς αναπάντεχη νίκη και αυτή ήταν το 
μοναδικό βάθρο της καριέρας του! Με τη νέα του επίσκεψη στην 
πατρίδα, το δεύτερο βάθρο του έγινε πραγματικότητα από το τρί-
το σκαλί.
Ο Julian Simon έχει μια άνεση 50 βαθμών μέχρι τον δεύτερο της 
κατάταξης, Sergio Gadea, ενώ μετά ακολουθούν εκ του συστά-
δην οι Bradley Smith, Nicolas Terol και Andrea Iannone.
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http://www.brakeshop.gr/


Donington Park
http://www.donington-park.co.uk/

 Έτος κατασκευής: 1977
 Μήκος: 4,023 m
 Πλάτος:  10 m
 Μακρύτερη ευθεία: 564 m
 Στροφές:  11
 Δεξιές:  7
 Αριστερές:  4

MotoGP

 Συνθήκες αγώνα:  Υγρός
 Θερμοκρασία αέρα:  18οC
 Θερμοκρασία εδάφους:  21οC
 Ώρα εκκίνησης (τοπική):  15:30
 Απόσταση αγώνα:  30 γύροι / 120.69 km
 Ρεκόρ πίστας: Dani Pedrosa (2006)
  1'28.714 163.252 km/h
 Pole position: Valentino Rossi
  1'28.116 164.360 km/h
 Ταχύτερος γύρος αγώνα: Jorge Lorenzo (5ος γύρος)
  1'31.554 158.188 km/h

250 GP

 Συνθήκες αγώνα:  Υγρός
 Θερμοκρασία αέρα:  18οC
 Θερμοκρασία εδάφους:  19οC
 Ώρα εκκίνησης (τοπική):  14:01
 Απόσταση αγώνα:  27 γύροι / 108.621 km
 Ρεκόρ πίστας: Marco Simoncelli (2008)
  1'32.474 156.614 km/h 
 Pole position: Hector Barbera
  1'31.802 157.761 km/h
 Ταχύτερος γύρος αγώνα: Alex Baldolini (22ος γύρος)
  1'34.963 152.509 km/h

125 GP

 Συνθήκες αγώνα:  Υγρός
 Θερμοκρασία αέρα:  17οC
 Θερμοκρασία εδάφους:  20οC
 Ώρα εκκίνησης (τοπική):  12:31
 Απόσταση αγώνα:  5 γύροι / 20.115 km
 Ρεκόρ πίστας: Alvaro Bautista (2006)
  1'37.213 148.828 km/h
 Pole position: Bradley Smith
  1'37.442 148.629 km/h
 Ταχύτερος γύρος αγώνα: Julian Simon (5ος γύρος)
  1’48.632 133.319 km/h
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 1 4 Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team Honda 149.498
 2 5 Colin Edwards USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 149.429 +1.360
 3 14 Randy De Puniet FRA LCR Honda MotoGP Honda 149.416 +1.600
 4 15 Alex De Angelis RSM San Carlo Honda Gresini Honda 149.039 +8.958
 5 46 Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 148.394 +21.622
 6 52 James Toseland GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 148.352 +22.465
 7 33 Marco Melandri ITA Hayate Racing Team Kawasaki 147.705 +35.284
 8 88 Niccolo Canepa ITA Pramac Racing Ducati 147.530 +38.769
 9 3 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 147.363 +42.112
 10 36 Mika Kallio FIN Pramac Racing Ducati 147.177 +45.845
 11 65 Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 146.812 +53.190
 12 41 Gabor Talmacsi HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 145.869 +1'12.315
 13 7 Chris Vermeulen AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 145.474 +1'20.398
 14 27 Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team Ducati 141.641 +1 γύρος
 15 69 Nicky Hayden USA Ducati Marlboro Team Ducati 140.758 +1 γύρος
 Δεν τερμάτισε 99 Jorge Lorenzo SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 153.736 22 γύροι
 Δεν τερμάτισε 24 Toni Elias SPA San Carlo Honda Gresini Honda 153.050 23 γύροι
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 2 Honda 11 16 20 16 13 13 9 25 16 25        164
 3 Ducati 25 13 16 11 25 16 16 13 13 8        156
 4 Suzuki 9 9 10 10 11 11 11 8 5 5        89
 5 Kawasaki 2 10 11 20 5 2 5 6 9 9        79
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Κατασκευαστές

 1 Rossi V. 20 20 25 - 16 25 25 20 25 11        187
 2 Lorenzo J. 16 25 - 25 20 20 20 16 20 -        162
 3 Stoner C. 25 13 16 11 25 16 16 13 13 2        150
 4 Pedrosa D. 5 16 20 16 - 10 - 25 16 7        115
 5 Edwards C. 13 4 9 9 10 9 13 9 7 20        103
 6 Dovizioso A. 11 11 8 13 13 13 - - - 25        94
 7 Melandri M. 2 10 11 20 5 2 5 6 9 9        79
 8 De Puniet R. 6 5 13 2 8 8 9 7 - 16        74
 9 Vermeulen C. 9 6 6 10 6 5 11 8 3 3        67
 10 Capirossi L. - 9 10 8 11 11 7 - 5 5        66
 11 De Angelis A. 10 3 2 5 1 4 6 5 11 13        60
 12 Toseland J. - 7 3 7 9 3 10 - 6 10        55
 13 Hayden N. 4 - 1 4 4 6 8 11 8 1        47
 14 Elias T. 7 1 7 6 2 - 4 10 10 -        47
 15 Kallio M. 8 8 - - 3 7 - - 2 6        34
 16 Canepa N. - 2 - 1 7 - 2 4 4 8        28
 17 Gibernau S. 3 - 5 - - 1 3 - - -        12
 18 Takahashi Y. 1 - 4 3 - - 1 - - -        9
 19 Talmacsi G. - - - - - - - - 1 4        5
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 1 Fiat Yamaha 36 45 25 25 36 45 45 36 45 11        349
 2 Repsol Honda 16 27 28 29 13 23 - 25 16 32        209
 3 Ducati Marlboro 29 13 17 15 29 22 24 24 21 3        197
 4 Monster Tech3 Yamaha 13 11 12 16 19 12 23 9 13 30        158
 5 Rizla Suzuki 9 15 16 18 17 16 18 8 8 8        133
 6 San Carlo Honda Gresini 17 4 9 11 3 4 10 15 21 13        107
 7 Hayate Racing  Team 2 10 11 20 5 2 5 6 9 9        79
 8 LCR Honda 6 5 13 2 8 8 9 7 - 16        74
 9 Pramac Racing 8 10 - 1 10 7 2 4 6 14        62
 10 Scot Racing Team MOT 1 - 4 3 - - 1 - 1 4        14
 11 Grupo Fransisco Hernando 3 - 5 - - 1 3 - - -        12
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 1 Aprilia 25 25 20 13 25 25 20 - 20 20        193
 2 Honda 13 20 25 20 10 20 25 - 13 25        171
 3 Gilera 7 - 16 25 20 - 16 - 25 13        122
 4 Yamaha - 2 - - - - - - - -        2
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Κατασκευαστές

 1 Aoyama H. 13 20 25 8 10 20 25 - 13 25        159
 2 Bautista A. 9 25 20 13 16 25 - - 16 20        144
 3 Simoncelli M. - - 16 25 20 - 16 - 25 13        115
 4 Barbera H. 25 5 13 5 11 16 20 - 11 8        114
 5 Pasini M. - 16 10 - 25 13 - - - 16        80
 6 Debon A. 2 11 - - 9 11 10 - 20 10        73
 7 Luthi T. 10 8 11 - 13 10 - - 8 7        67
 8 De Rosa R. 11 4 6 10 7 7 6 - 7 9        67
 9 Faubel H. 5 - 2 20 8 6 8 - 10 6        65
 10 Locatelli R. 7 - 7 16 6 - 11 - 6 3        56
 11 Di Meglio M. 16 - 5 - 4 2 5 - - 11        43
 12 Cluzel J. 20 - 8 - - 5 - - 2 5        40
 13 Pesek L. 3 9 3 9 - 4 4 - 4 4        40
 14 Wilairot R. 8 - 1 11 2 9 7 - - -        38
 15 Abraham K. - 7 - 4 3 8 9 - - 2        33
 16 Talmacsi G. 6 13 9 - - - - - - -        28
 17 Espargaro P. - - - - - - 13 - 9 -        22
 18 Tomizawa S. 4 6 4 - - - - - 3 1        18
 19 Baldolini A. 1 - - - 5 3 3 - 5 -        17
 20 Toth I. - 3 - 7 1 - 1 - - -        12
 21 Aoyama S. - 10 - - - - - - - -        10
 22 Leonov V. - 1 - 6 - - - - - -        7
 23 Debise V. - - - 3 - - 2 - - -        5
 24 Markham T. - - - 2 - - - - - -        2
 25 Watanabe K. - 2 - - - - - - - -        2
 26 Chesaux B. - - - - - - - - 1 -        1
 27 Bonsey S. - - - - - 1 - - - -        1
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 1 4 Hiroshi Aoyama JPN Scot Racing Team 250cc Honda 161.027
 1 4 Hiroshi Aoyama JPN Scot Racing Team 250cc Honda 143.894
 2 19 Alvaro Bautista SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 143.592 +5.723
 3 75 Mattia Pasini ITA Team Toth Aprilia Aprilia 142.004 +36.161
 4 58 Marco Simoncelli ITA Metis Gilera Gilera 141.973 +36.776
 5 63 Mike Di Meglio FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 141.734 +41.418
 6 6 Alex Debon SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 141.707 +41.938
 7 35 Raffaele De Rosa ITA Scot Racing Team 250cc Honda 140.913 +57.483
 8 40 Hector Barbera SPA Pepe World Team Aprilia 140.787 +59.975
 9 12 Thomas Luthi SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 140.037 +1'14.852
 10 55 Hector Faubel SPA Honda SAG Honda 139.933 +1'16.927
 11 16 Jules Cluzel FRA Matteoni Racing Aprilia 139.711 +1'21.356
 12 52 Lukas Pesek CZE Auto Kelly – CP Aprilia 139.696 +1'21.665
 13 15 Roberto Locatelli ITA Metis Gilera Gilera 139.302 +1'29.576
 14 17 Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 138.366 +1 γύρος
 15 48 Shoya Tomizawa JPN CIP Moto - GP250 Honda 137.421 +1 γύρος
 16 25 Alex Baldolini ITA WTR San Marino Team Aprilia 136.548 +1 γύρος
 17 10 Imre Toth HUN Team Toth Aprilia Aprilia 135.062 +1 γύρος
 18 64 Luke Mossey GBR Sabresport Grand Prix Aprilia 134.453 +1 γύρος
 19 53 Valentin Debise FRA CIP Moto - GP250 Honda 133.210 +2 γύροι
 20 7 Axel Pons SPA Pepe World Team Aprilia 132.173 +2 γύροι
 21 77 Aitor Rodriguez SPA Matteoni Racing Aprilia 132.146 +2 γύροι
 22 8 Bastien Chesaux SWI Racing Team Germany Honda 129.703 +2 γύροι
 23 54 Toby Markham GBR C&L Racing Aprilia 121.981 +4 γύροι
 Δεν τερμάτισε 14 Ratthapark Wilairot THA Thai Honda PTT SAG Honda 136.855 9 γύροι
 Δεν τερμάτισε 95 Ralf Waldmann GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 126.784 22 γύροι
 Δε συμπλήρωσε γύρο 11 Balazs Nemeth HUN Balatonring Team  Aprilia
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MotoGP Sachsenring 19/7, Donington Park 26/7





 1 Aprilia 12.5 25 25 25 25 25 25 - 25 25        212.5
 2 Derbi 8 16 11 10 13 7 7 - 16 8        96
 3 KTM - 11 16 - 11 11 6 - 2 1        58
 4 Loncin - 4 - - - - - - 6 5        15
 5 Honda - - - 3 - - 2 - 4 2        11
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 1 60 Julian Simon SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 131.113
 2 24 Simone Corsi ITA Fontana Racing Aprilia 131.020 +0.390
 3 45 Scott Redding GBR Blusens Aprilia Aprilia 130.388 +3.072
 4 18 Nicolas Terol SPA Jack & Jones Team Aprilia 129.655 +6.209
 5 73 Takaaki Nakagami JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 128.894 +9.509
 6 39 Luis Salom SPA Jack & Jones Team Aprilia 128.504 +11.211
 7 8 Lorenzo Zanetti ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 128.422 +11.572
 8 77 Dominique Aegerter SWI Ajo Interwetten Derbi 127.939 +13.703
 9 7 Efren Vazquez SPA Derbi Racing Team Derbi 127.849 +14.101
 10 44 Pol Espargaro SPA Derbi Racing Team Derbi 127.551 +15.422
 11 71 Tomoyoshi Koyama JPN Loncin Racing Loncin 126.996 +17.905
 12 6 Joan Olive SPA Derbi Racing Team Derbi 125.299 +25.625
 13 14 Johann Zarco FRA WTR San Marino Team Aprilia 125.047 +26.793
 14 91 Martin Glossop GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 124.805 +27.916
 15 93 Marc Marquez SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 124.651 +28.631
 16 92 Paul Jordan IRL KRP/Bradley Smith Racing Honda 124.572 +28.999
 17 69 Lukas Sembera CZE Matteoni Racing Aprilia 124.238 +30.564
 18 35 Randy Krummenache SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 123.411 634.468
 19 87 Luca Marconi ITA CBC Corse Aprilia 122.525 +38.709
 20 38 Bradley Smith GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 122.478 +38.938
 21 10 Luca Vitali ITA CBC Corse Aprilia 115.614 +1'14.040
 Δεν τερμάτισε 53 Jasper Iwema NED Racing Team Germany Honda 124.000 1 γύρος
  32 Lorenzo Savadori ITA Fontana Racing Aprilia 121.109 4 γύροι
  5 Alexis Masbou FRA Loncin Racing Loncin 117.031 4 γύροι
  88 Michael Ranseder AUT CBC Corse Aprilia 115.931 4 γύροι
 Δε συμμετείχαν  
 στην επανεκκίνηση 11 Sandro Cortese GER Ajo Interwetten Derbi
  12 Esteve Rabat SPA Blusens Aprilia Aprilia
  16 Cameron Beaubier USA Red Bull KTM Moto Sport KTM
  17 Stefan Bradl GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia
  29 Andrea Iannone ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia
  33 Sergio Gadea SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia
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MotoGP Sachsenring 19/7, Donington Park 26/7



 1 Simon J. 10 20 - 25 16 13 20 - 25 25        154
 2 Gadea S. 2 - 20 16 5 16 25 - 20 -        104
 3 Smith B. 5.5 6 25 13 25 8 16 - - -        98.5
 4 Terol N. 4.5 - 6 7 20 20 11 - 13 13        94.5
 5 Iannone A. 12.5 25 - 9 - 25 13 - 9 -        93.5
 6 Espargaro P. 6.5 16 9 - 13 - 7 - 11 6        68.5
 7 Marquez M. - 11 16 - 11 11 6 - - 1        56
 8 Cortese S. 8 10 10 4 6 7 - - 10 -        55
 9 Folger J. 5 8 - 20 2 10 9 - - -        54
 10 Redding S. 1.5 - 13 - 9 5 - - - 16        44.5
 11 Aegerter D. 2.5 7 7 10 - - 3 - 7 8        44.5
 12 Bradl S. 4 13 - - 8 9 10 - - -        44
 13 Olive J. - 9 5 - - 2 5 - 16 4        41
 14 Corsi S. 1 1 2 - - - 8 - - 20        32
 15 Vasquez E. - - 11 8 - - 4 - - 7        30
 16 Webb D. 3.5 5 8 - - - - - 8 -        24.5
 17 Nakagami T. - - - 11 1 1 - - - 11        24
 18 Zanetti L. - 2 - 6 4 - 1 - - 9        22
 19 Zarco J. 0.5 - 3 - 10 3 - - - 3        19.5
 20 Rabat E. 3 3 4 5 - 4 - - - -        19
 21 Koyama T. - 4 - - - - - - 6 5        15
 22 Krummenacher R. - - - 1 3 6 - - 5 -        15
 23 Salom L. - - - - - - - - 3 10        13
 24 Savadori L. - - - - 7 - - - - -        7
 25 Schrotter M. - - - - - - - - 4 -        4
 26 Iwema J. - - - 3 - - - - - -        3
 27 Beaubier C. - - 1 - - - - - 2 -        3
 28 Glossop M. - - - - - - - - - 2        2
 29 Fritz M. - - - - - - 2 - - -        2
 30 Di Carlo G. - - - 2 - - - - - -        2
 31 Kartheininger D. - - - - - - - - 1 -        1
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Αναβάτες

 1 60 Julian Simon SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 131.113
 2 24 Simone Corsi ITA Fontana Racing Aprilia 131.020 +0.390
 3 45 Scott Redding GBR Blusens Aprilia Aprilia 130.388 +3.072
 4 18 Nicolas Terol SPA Jack & Jones Team Aprilia 129.655 +6.209
 5 73 Takaaki Nakagami JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 128.894 +9.509
 6 39 Luis Salom SPA Jack & Jones Team Aprilia 128.504 +11.211
 7 8 Lorenzo Zanetti ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 128.422 +11.572
 8 77 Dominique Aegerter SWI Ajo Interwetten Derbi 127.939 +13.703
 9 7 Efren Vazquez SPA Derbi Racing Team Derbi 127.849 +14.101
 10 44 Pol Espargaro SPA Derbi Racing Team Derbi 127.551 +15.422
 11 71 Tomoyoshi Koyama JPN Loncin Racing Loncin 126.996 +17.905
 12 6 Joan Olive SPA Derbi Racing Team Derbi 125.299 +25.625
 13 14 Johann Zarco FRA WTR San Marino Team Aprilia 125.047 +26.793
 14 91 Martin Glossop GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 124.805 +27.916
 15 93 Marc Marquez SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 124.651 +28.631
 16 92 Paul Jordan IRL KRP/Bradley Smith Racing Honda 124.572 +28.999
 17 69 Lukas Sembera CZE Matteoni Racing Aprilia 124.238 +30.564
 18 35 Randy Krummenache SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 123.411 634.468
 19 87 Luca Marconi ITA CBC Corse Aprilia 122.525 +38.709
 20 38 Bradley Smith GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 122.478 +38.938
 21 10 Luca Vitali ITA CBC Corse Aprilia 115.614 +1'14.040
 Δεν τερμάτισε 53 Jasper Iwema NED Racing Team Germany Honda 124.000 1 γύρος
  32 Lorenzo Savadori ITA Fontana Racing Aprilia 121.109 4 γύροι
  5 Alexis Masbou FRA Loncin Racing Loncin 117.031 4 γύροι
  88 Michael Ranseder AUT CBC Corse Aprilia 115.931 4 γύροι
 Δε συμμετείχαν  
 στην επανεκκίνηση 11 Sandro Cortese GER Ajo Interwetten Derbi
  12 Esteve Rabat SPA Blusens Aprilia Aprilia
  16 Cameron Beaubier USA Red Bull KTM Moto Sport KTM
  17 Stefan Bradl GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia
  29 Andrea Iannone ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia
  33 Sergio Gadea SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia
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Ήρθε από το πουθενά στα WSS600 και τους άφησε όλους 
άφωνους. Ο Cal Crutchlow μιλάει στο eBike για τη χρονιά του στα 

SS, τους ανταγωνιστές του και το πού τους έχει γραμμένους

μικρό 
τρελό

Από
κι από 

race
Interview Cal Crutchlow

Επιμέλεια:  Μάνος Κάττουλας 
φωτό: Yamaha, Μάνος Κάττουλας



τρελό

Επιμέλεια:  Μάνος Κάττουλας 
φωτό: Yamaha, Μάνος Κάττουλας

mailto:mk@ebike.gr


Το προσπέρασμα του Rossi στην 
τελευταία στροφή της Catalunya 
δεν το έπιασε κανένας φωτογρά-
φος. Δεν είναι η στροφή που θα 
περίμενε κανείς την κίνηση…

race
Interview Cal Crutchlow



Συναντηθήκαμε με τον Cal Crutchlow στην πάντα φιλόξε-
νη τέντα της Yamaha κατά τη διάρκεια του SBK στο Misano, 
μια μέρα πριν την απίστευτη μάχη με τον μόνιμο αντίπα-
λό του, Eugene Laverty, από την οποία βγήκε νικητής 
διατηρώντας το προβάδισμα στη βαθμολογία. Ντυμένος 
απλά, με ένα σκούφο να καλύπτει το σχεδόν ξυρισμένο 
πλέον κεφάλι του και τη μάγκικη προφορά, σε προϊδεάζει 
για άλλα και όχι για κάποιον με στόφα πρωταθλητή. Έλα 
όμως που τα φαινόμενα απατούν.

eΒike: Καλημέρα Cal, από το eBike και τους αναγνώστες 
μας στην Ελλάδα.
Cal Crutchlow: Δεν έχω πάει στην Ελλάδα, μόνο στην 
Κέρκυρα –κάπως Ελληνική δεν είναι;

eΒ: Αρκετά... Είναι Ελληνικό νησί άλλωστε…
CC: …

eΒ: Ας πάμε καλύτερα στα δικά μας. Πώς νιώθεις για τον 
αυριανό αγώνα;
CC: Πολύ καλά, τον περιμένω με ανυπομονησία. Ο καιρός 
δείχνει καλός (ΣΣ: Συννεφιασμένος και βροχερός την ώρα 
που πήραμε τη συνέντευξη) 

eΒ: Ναι, νομίζω ότι ο καιρός αυτός σου ταιριάζει.
CC: Όντως, πιστεύω ότι θα πάμε καλά ακόμα και αν βρέ-
ξει. Είναι όμως φρικτό όταν δεν ξέρεις προς τα πού θα 
πάει. Όπως και να έχει εγώ θέλω πολύ να τρέξω. Η πίστα 
είναι καινούργια για εμένα, αλλά έχω πάρει μια καλή αί-
σθηση κατά τη διάρκεια των δοκιμών και δε βλέπω την 
ώρα για τον αγώνα

eΒ: Πώς νιώθεις που από το BSB ήρθες στο Παγκόσμιο και 
τα πηγαίνεις τόσο καλά;
CC: Νιώθω πολύ καλά, έχω οδηγήσει όλη τη χρονιά, ίσως 
να έπρεπε να έχω κερδίσει κάποιους αγώνες παραπάνω, 
αλλά αυτό με κρατάει στην πίεση, με κάνει να δουλεύω 
περισσότερο. Τα πηγαίνω καλά με τη Yamaha, είναι καλός 
συνδυασμός. Θέλουν τα ίδια πράγματα που θέλω και εγώ.

eΒ: Να κερδίσουν;
CC: Ακριβώς. Κι αυτό είναι το ωραίο. Ήρθαμε στο πρωτά-
θλημα με στόχο την κορυφή και αυτή τη στιγμή προηγού-
μαστε στη βαθμολογία, οπότε... ξέρεις, πρέπει να συνεχί-
σουμε στον ίδιο δρόμο.

eΒ: Ποιό ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο που έπρεπε να υπερ-
πηδήσεις ως τώρα;
CC: Οι πίστες. Το να μάθω τις πίστες που τρέχουμε φέτος. 
Προφανώς οι υπόλοιποι αναβάτες έχουν ξανατρέξει εδώ 
και τις ξέρουν καλύτερα, αλλά εγώ πηγαίνω κάπου την 
Παρασκευή και είναι όλα καινούργια. Έρχεσαι και έχεις μια 
εικόνα στο μυαλό σου, αλλά δεν ξέρεις τι κάνουν οι υπό-
λοιποι αναβάτες. Αλλά κάνουμε καλή δουλειά, είμαστε 
ψηλά σε όλες τις πίστες, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι. 
Είχα μερικούς κακούς αγώνες, αλλά πιστεύω ότι θα ξανα-
κερδίσω και θα ξαναβγώ μπροστά στη βαθμολογία.



eΒ: Πως σε αντιμετωπίζουν οι συναθλητές σου; Εμφανίζε-
σαι ξαφνικά από το πουθενά και τους κερδίζεις ξανά και ξανά, 
παρότι είσαι “στο δικό τους τερέν”.
CC: Δεν τους αρέσει. Για αυτούς είναι σαν... Αν συνέβαινε 
αυτό σε εμένα στην Αγγλία, ερχόταν κάποιος από το εξω-
τερικό, χωρίς να ξέρει καν τις πίστες και με κέρδιζε, θα τα 
έπαιρνα στο κρανίο, θα τσαντιζόμουν πολύ. Και πιστεύω 
ότι και αυτοί είναι τσαντισμένοι. 

eΒ: Είναι ανθρώπινο άλλωστε.
CC: Είναι. Προσπαθούν να με πικάρουν, δε μου μιλούν... 
αλλά αυτό μου κάνει καλό. Με κάνει πιο αποφασισμένο, 
μου δίνει έναυσμα να δουλέψω πιο σκληρά. Αυτό μου 
δίνει κουράγιο, με οδηγεί και αν οι υπόλοιποι αναβάτες 
δε με γουστάρουν… χέστηκα. Δεν είμαι εδώ για να κάνω 
φίλους, αλλά για να κερδίσω.

eΒ: Τι θεωρείς πως είναι το δυνατό σου χαρτί; Αυτό που σε 
κάνει τόσο πιο γρήγορο απ' ότι περίμεναν οι ανταγωνιστές 
σου;
CC: Δεν ξέρω... υποθέτω… η ομάδα βοηθάει πολύ. Τα 
παιδιά από τη Yamaha δουλεύουν πολύ σκληρά και 
βλέποντάς τους τόσο ενθουσιασμένους που καβαλάω τη 
μοτοσυκλέτα τους παίρνω δυνάμεις, έχω ένα λόγο παρα-
πάνω να κερδίζω κάθε φορά. Γυρίζω σπίτι, προπονούμαι 
σκληρά και κάνω ό,τι μπορώ για να έρθω στην πίστα έτοι-
μος για νίκη. Δεν ξέρω, ίσως απλά να θέλω να κερδίσω 
περισσότερο απ' όσο θέλουν όλοι οι υπόλοιποι.

eΒ: Μιλώντας για την ομάδα, ποιά είναι η σχέση σου με τον 
team mate σου, Fabien Foret;
CC: Δε μιλιόμαστε. Έχει το ίδιο θέμα που έχουν και οι υπό-
λοιποι. Δεν του αρέσει που κάποιος που μόλις ήρθε στην 
κατηγορία αρχίζει να τον κερδίζει. Αλλά δε με απασχολεί 
καθόλου, δε μου κάνει διαφορά. Εγώ κάνω τα δικά μου, 
στη δικιά μου πλευρά του γκαράζ και είμαι οκ. Δεν έχω 
κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτόν και αν θέλει να 
μιλήσουμε για τις μοτοσυκλέτες θα το κάνω, αλλά εκτός 
αυτού δεν υπάρχει κανένας λόγος.

eΒ: Τι βλέπεις να έρχεται μετά; Ήσουν στο BSB, ήρθες εδώ, 
πηγαίνεις εξαιρετικά. Τι βλέπεις για του χρόνου;
CC: Ήθελα να τρέξω στα Superbike φέτος, αλλά ίσως τε-
λικά να είναι καλύτερα που δεν το έκανα. Ίσως να είναι 
καλύτερα έτσι, να μαθαίνω τις πίστες στα 600άρια πρώτα. 
Δες τι έκανε ο Jonathan Rea πέρυσι: τα πήγε πολύ καλά 
στα 600, έμαθε τις πίστες και τώρα ανέβηκε στα Superbike. 
Πιστεύω πως αυτός είναι ο σωστός τρόπος να κάνεις τα 
πράγματα. Ίσως του χρόνου να ανέβω στα SBK, ίσως και 
όχι, δεν ξέρω. Αν μου γίνει μια καλή πρόταση θα την 
πάρω, θα εξετάσω και μια πρόταση για μια απλά αξιοπρε-
πή μοτοσυκλέτα. 

eΒ: Θες να ανέβεις κατηγορία ούτως ή άλλως δηλαδή;
CC: Δεν ξέρω αν προτιμώ να ανέβω στα SBK όπως και 
αν έχει ή να παραμείνω εδώ, αλλά βλέπω τα 600 ως εν-
διάμεσο βήμα. Δε θα ήθελα να παραμείνω εδώ για την 
υπόλοιπη ζωή μου. Θέλω να καβαλήσω ένα Superbike 
όσο καλύτερα μπορώ και να δω τι μπορώ να κάνω στη 
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μεγάλη κατηγορία. Όπως το βλέπω, είμαι καλός αναβάτης 
για Superbike, το ξέρω γιατί τα έτρεχα στη Μεγάλη Βρετα-
νία και τα πήγαινα μια χαρά, οπότε δε βλέπω κάποιο λόγο 
να μη μπορώ να τα καταφέρω και εδώ. Θα ξέρω και τις 
πίστες καλύτερα του χρόνου.

eΒ: Κάτι που θα βοηθήσει σίγουρα.
CC: Ίσως σε βαθμό που να κάνει τα πράγματα πολύ εύκολα.

eΒ: Βλέπω ότι ο χρόνος μας τελειώνει, έχεις κάποια συμ-
βουλή για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τους αγώνες;
CC: Απλά να είναι αποφασισμένοι. Ξέρεις. Να μην εγκα-
ταλείπουν ποτέ. Αν πέσεις, σηκώνεσαι πάλι, αν δεν έχεις 
καλή μέρα γύρνα οπωσδήποτε την επόμενη πιο αποφα-
σισμένος. Να απολαμβάνεις τους αγώνες σου. Το να τους 
απολαμβάνεις είναι το σημαντικότερο όλων, γιατί ένας χα-
ρούμενος αναβάτης είναι ένας γρήγορος αναβάτης. Και μη 
σταματάτε ποτέ να δουλεύετε σκληρά.

eΒ: Ευχαριστούμε για το χρόνο σου Cal, καλή επιτυχία αύ-
ριο στον αγώνα!
CC: Εγώ ευχαριστώ!

Ποιός είναι ο Cal Crutchlow;
Γεννήθηκε στο Coventry της Αγγλίας στις 29 Οκτωβρίου του 
1985, γιός του αγωνιζόμενου Derek Crutchlow. Παρ' ότι πα-
ρακολουθούσε την καριέρα του πατέρα του, δεν ενδιαφέρθηκε 
για τις μοτοσυκλέτες μέχρι που καβάλησε για ένα δίωρο ένα 
παλιό εντουράκι σε ηλικία 11 ετών, μαθαίνοντας να αλλάζει και 
ταχύτητες. Ο Cal κόλλησε το μικρόβιο των αγώνων και έτρεξε 
στο UK Junior Challenge championship με ένα Aprilia SP 125 
που του πήρε ο πατέρας του, κερδίζοντας το πρωτάθλημα με 
98 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Την επόμενη χρονιά 
μεταπήδησε στο Aprilia Challenge όπου τερμάτισε 5ος και 3ος 
στο ηλικιακό του γκρουπ, σε ένα γκριντ που περιλάμβανε και 
κάποιον Casey Stoner.
Το 2000 έγινε δεκτός στη νεοσυσταθείσα ACU Road Race 
Academy ως ένας από τους 12 καλύτερους νέους αναβάτες 
της χώρας. Με ανεβασμένο το ηθικό και σπόνσορες, ξανάτρεξε 
στο Aprilia Challenge, παίρνοντας μια νίκη στο Cadwell Park με 
σπασμένο αγκώνα (είχε βγάλει το γύψο μόνος του 3 μέρες μετά 
το ατύχημα) και κερδίζοντας τον τελευταίο αγώνα και το πρω-
τάθλημα περνώντας 10 αναβάτες στους 8 γύρους του Brands 
Hatch.
To 2002 βγήκε 4ος στο Junior Superstock Championship με 
ένα GSX-R 600, ενώ η πρώτη του αγωνιστική επαφή με τη 
Yamaha ήταν το 2003 που πήρε μέρος στο Virgin Mobile 
Yamaha R6 Cup, στο οποίο πήρε τη δεύτερη θέση. Από 
το 2004 έως το 2006 έλαβε μέρος στο British Supersport 
Championship, τερματίζοντας 10ος, 3ος και 1ος αντίστοιχα για 
κάθε χρονιά.
Έχοντας πάρει το πρωτάθλημα και εκεί, ανέβηκε στα BSB 
(British Superbikes) με τη Rizla Suzuki τερματίζοντας 9ος το 
2007, πριν μεταπηδήσει στην HM Honda για το 2008, όπου 
κατετάχθη 3ος. Η συνεχώς ανοδική πορεία του, μαζί με μια 
εντυπωσιακή wild card εμφάνιση στο παγκόσμιο Superbike στο 
Donington τράβηξε την προσοχή της Yamaha, με την οποία 
υπέγραψε για να τρέξει το 2009 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Super Sport. Περισσότερα στο, όχι προσφάτως ανανεωμένο, 
www.calcrutchlow.com
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Η ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ο Marco Melandri μοιράζει αυτόγραφα στο Donington Park φορώντας ένα καπελάκι με πολύ νόημα.
Ο Marco Melandri μοιράζει αυτόγραφα στο Donington Park φορώντας ένα καπελάκι με πολύ νόημα. Δεν είναι η 
πρώτη φορά που μας υπενθυμίζει πως φέτος τρέχει σχεδόν τσάμπα –εκθέτοντας συστηματικά το μισό γκριντ και την 
Kawasaki που σηκώθηκε να φύγει όταν επιτέλους έφτιαξε ένα ZX-RR της προκοπής. Το θέμα τώρα όμως είναι πως 
η Kawasaki υπονοεί ότι του χρόνου, όχι απλά δε θα επιστρέψει, μα δε θα πληρώσει ούτε Hayate. Κοινώς, Marco 
μόνος ψάχνει. Άντε βρε παιδιά, ένα πιάτο φαΐ τουλάχιστον το αξίζει…

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike

mailto:spirontas@ebike.gr


ΑΝΤικΑΤΑσΤΑσΗ GP125 
σΤΑ σκΑριΑ
Δεν πιστεύω να μου ανησυχήσατε πως 
θα άφηνε η Dorna τα 125 παραπονεμένα. 
Υπάρχει πλάνο σας λέω…
Εκεί λοιπόν που ετοιμαζόμασταν ανυποψίαστοι 
να δούμε το Γερμανικό GP στο Sachsenring, 
εμφανίζεται ξαφνικά μια άσπρη μοτοσυκλέ-
τα με σηματάκια ΜΖ και μια γνώριμη φιγού-
ρα στη σέλα της να γυρνοβολάει στην πίστα 
μόνη της. Έμοιαζε με μικρό δίχρονο, ακουγό-
ταν αλλιώς όμως, πολύ αλλιώς… Πρόκειται 
για ένα πρωτότυπο που φτιάχτηκε από τους 
νέους ιδιοκτήτες της ΜΖ σε συνεργασία με τη 
Dorna και είναι ουσιαστικά ένα τυπικό δίχρονο 
αγωνιστικό εξοπλισμένο με έναν τετράχρονο 
μονοκύλινδρο κινητήρα 250cc της ΚΤΜ που 
έχει τροποποιηθεί ώστε να δουλεύει ως τις 
14,000rpm! Καβαλάρης του ήταν ο Ralph 
Waldman, ο οποίος μάλιστα μετά έτρεξε και 
ως wildcard με ένα Aprilia στα 250 μέχρι που 
εγκατέλειψε από άγνωστη αιτία.
Το σχέδιο είναι απλά προς επίδειξη και πρώ-
τη κρυάδα, καθώς μας αποκαλύπτει μια ματιά 
στο τι σκέφτονται οι ιθύνοντες ως το επόμενο 
βήμα των 125. Το οποίο βήμα δεν αναμένε-
ται αύριο, αλλά σίγουρα θα περιμένουν λίγο 
να κάτσει ο κουρνιαχτός από την κατηγορία 
Moto2, μη μας έρθουν όλα ξαφνικά…

SilverStone vS iSle of Man
Το καλεντάρι του 2010 στα MotoGP έχει ήδη ένα πρόβλημα: το Αγγλικό GP συμπίπτει με το Isle of Man TT. 
Είμαστε σίγουροι πως αυτός ο Ezpeleta δεν έχει θητεύσει υπουργός στην Ελλάδα; Τέτοια προχειράτζα πια;
Όπως έχουμε ήδη ξαναπεί στο παρελθόν, η πίστα του Silverstone παίρνει από το Donington Park τη σκυτάλη του Αγγλικού 
GP, τα σχετικά συμβόλαια με τη Dorna υπεγράφησαν και ο αγώνας ανακοινώθηκε και στο επίσημο πρόγραμμα του 2010. 
Όλα καλά; Όχι βέβαια, διότι κάποιος δε φρόντισε να εξετάσει καλά τη μοτοσυκλετιστική δραστηριότητα της περιόδου και 
προγραμμάτισε το Silverstone στις 6 Ιουνίου, την ώρα που το 103ο ΤΤ στο Νησί ξεκινά στις 29 Μαΐου και διαρκεί περίπου 
δύο εβδομάδες. Πόσο προβληματική μπορεί να αποδειχθεί αυτή η υπερκάλυψη;
Αφενός προκύπτει μέγα τηλεοπτικό ζήτημα για το τριήμερο του GP που θα επισκιάσει τη δημοσιότητα, αφετέρου οι διορ-
γανωτές του ΤΤ φοβούνται και απώλεια κοινού. Γι’ αυτό έχουν ήδη ζητήσει διαβουλεύσεις με τη Dorna προς επίλυση του 
θέματος. Αναμένουμε εξελίξεις.
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Sete; ΠΟιΟσ Sete;
Όπως εμφανίστηκε, το ίδιο ξαφνικά έγινε καπνός. 
Αφού ούτε ο ίδιος δεν πρόλαβε να αντιληφθεί για πότε 
η ομάδα του τεμαχίστηκε στο e-Bay…
Μια ωραία πρωία, που λέτε, στις αρχές του περασμένου 
μήνα βλέπω στο email μου ένα δελτίο Τύπου που γρά-
φει πως η ομάδα Onde 2000 Grupo Francisco Hernando 
αποφάσισε σε συνεννόηση με τη διοικούσα αρχή του 
αθλήματος την αιφνίδια αποχώρησή του από το φετινό 
πρωτάθλημα MotoGP. Προφανώς ο κύριος Fernando 
θα είχε κάποια “στραβή” με τις κατασκευαστικές του 
επενδύσεις σε άγνωστα κρατίδια αμφιβόλου κυβερνή-
σεως και θα χρειάστηκε επειγόντως ρευστό. Λίγες μέρες 
μετά την ανακοίνωση διάφορα αντικείμενα της ομάδας 
δημοπρατούντο στο e-Bay, όπως “ολόκληρο hospitality 
unit ελαφρώς μεταχειρισμένο…”
Κι ο Sete Gibernau; Δυστυχώς, στον αέρα. Στη βραχύβια 
επιστροφή του στα MotoGP κατάφερε να συγκεντρώσει 
12 βαθμούς σε οκτώ αγώνες, καλύτερη επίδοση την 
11η θέση (Jerez) και να ξανασπάσει την ίδια κλείδα που 
τον έβγαλε εξαρχής στην πρόωρη σύνταξη. Υποθέτουμε 
πως θα έχει επιστρέψει στο πολυτελές κότερό του πνί-
γοντας τον πόνο του κρουζάροντας γύρω από την Ίμπιζα 
μόνος –με 2-3 Ισπανίδες μοντέλες κορυφής.

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


ΧιλιΑριΑ ΠΑρΑγΩγΗσ σΤΑ MotoGP;
Ο ένας και τεράστιος πρόεδρός της Dorna έχει πλάνο και η εφαρμογή του άρχισε ήδη. Με κανονιοβολι-
σμούς…
Σκέφτηκε, λέει, ο κύριος Ezpeleta και μας το ξεφουρνίζει απλά ως “τροφή για σκέψη” μήπως στα MotoGP οι 
ιδιωτικές ομάδες έτρεχαν με κινητήρες 1000cc παραγωγής καταλλήλως τροποποιημένους. Συζητώντας με τους 
εκλεκτούς δημοσιογράφους, εξήγησε περεταίρω το σκεπτικό πίσω από το “καταλλήλως τροποποιημένους”. 
Εννοεί σκαλισμένους αρκετά ώστε να γυρνούν πιο γρήγορα από τα αντίστοιχα Superbikes, αλλά όχι τόσο ώστε 
να απειλούν τα πρωτότυπα 800. Ξεκάθαρα, μη γίνουμε και ρόμπα.
Άρα μιλάμε πλέον για δύο διαφορετικές κατηγορίες που τρέχουν μαζί, κάτι που μου φέρνει στο μυαλό πρό-
σφατες πνευματικές αναζητήσεις του ιδίου κυρίου για ένα ξεχωριστό βάθρο ιδιωτών. Μόνο που δεν αντιλαμ-
βάνομαι γιατί πρέπει να έχουν και διαφορετικές μοτοσυκλέτες σε κάθε αγώνα κάποιος είναι πρώτος ιδιώτης 
έτσι κι αλλιώς, δεύτερος, τρίτος. Ε, βραβεύστε τους αφού θέλετε προβολή για τους χορηγούς τους, καμία 
αντίρρηση.
Αντιρρήσεις, και μάλιστα οξύτατες, εξέφρασε πάραυτα η InFront Motor Sports, η εταιρεία που διοργανώνει 
το WSBK. Ξεκαθάρισε πως μια τέτοια κίνηση αντιβαίνει το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τη FIM και πως 
εφόσον η Dorna προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση τότε θα αναγκαστεί να κυνηγήσει το θέμα με κάθε δυνατό 
τρόπο και σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια, κάτι αντίστοιχες πιστολιές έριχνε και με τα Moto2, αλλά τελικά και η 
κατηγορία θα γίνει με κινητήρες από CBR600RR και γαργάρα το έκανε η InFront.
Για μας κρατάμε πως κατά την πάγια τακτική του εδώ και χρόνια ο Carmelo Ezpeleta έριξε μια χειροβομβίδα 
κρότου-λάμψης στο Sachsenring για να δει πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Όταν θα έχουν συνειδητοποιήσει όλοι 
πως δεν επρόκειτο για κανονική χειροβομβίδα, θα έχουν ήδη κάνει (τουλάχιστον) ένα βήμα πίσω…

Vito Ippolito (FIM) αριστερά, Carmelo Ezpeleta (Dorna) δεξιά

race



ΤΟ KtM Service trucK ΠΑει DaKar
Η εταιρεία έχει ανακοινώσει πως δε θα συμ-
μετάσχει εργοστασιακά στο επόμενο Dakar, 
ωστόσο αναγνωρίζει πως δε μπορεί να κρε-
μάσει τόσους και τόσους ιδιώτες που έχουν 
αγοράσει τις μοτοσυκλέτες της…
Από τη στιγμή που η διοργανώτρια ASO ανα-
κοίνωσε την πρόθεσή της να επιβάλλει κα-
πάκι χωρητικότητας στα 450cc για το Dakar, 
η ΚΤΜ ξεκαθάρισε πως εργοστασιακά θα 
απέχει.
Οι επιπλοκές αυτής της απόφασης, ωστόσο, 
δεν είναι ανάγκη να πάρουν σβάρνα και τους 
δεκάδες ιδιώτες που τρέχουν με αγωνιστι-
κά πακέτα της ΚΤΜ και μοτοσυκλέτες που 
έχουν αγοράσει για αυτή τη δουλειά από το 
Αυστριακό εργοστάσιο. Έτσι το Service Truck 
της ΚΤΜ που υποστηρίζει τις ιδιωτικές συμ-
μετοχές θα είναι εκεί, τρέχοντας παράλληλα 
και στον αγώνα των φορτηγών όπως κάθε 
χρόνο. Σύμφωνα με την ΚΤΜ η απόφασή της 
αυτή αφορά τουλάχιστον τα δύο επόμενα 
χρόνια, 2010 και 2011.

http://www.drakos.com.gr
http://www.drakos.com.gr
mailto:drakos@internet.gr


aMa Pro roaD racinG 450
Στις Η.Π.Α. η Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας –ναι, αυτοί έχουν– ανα-
κοίνωσε την πρόθεσή της να στήσει μια κατηγορία με μονοκύλιν-
δρα super mono 450 για νέους αναβάτες.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν καταρτισμένες προδιαγραφές, ούτε αναλυ-
τικοί κανόνες. Όλα αυτά βρίσκονται υπό διαβούλευση και εξέλιξη, αλλά 
υπάρχει το βασικότερο: πρόθεση και πλάνο. Το οποίο τι μας λέει; 
Η βασική σκέψη είναι μια κατηγορία ταχύτητας με super mono που θα 
φορούν μονοκύλινδρους κινητήρες από ΜΧ 450cc. Στόχος της ΑΜΑ εί-
ναι μια κατηγορία rookies και σκοπεύει να θεσπίσει αυστηρό ηλικιακό 
όριο από 16 ως 21 ετών, κάτι που σήμερα ισχύει στην κατηγορία Pro 
SuperSport. Φυσικά, εφόσον τα 450 μπουν στη δράση, η SuperSport θα 
απελευθερωθεί ηλικιακώς, ώστε σε αυτή να μπορεί να μπει ένας ανα-
βάτης που “προβιβάζεται” από τα 450 ή ο μεγαλύτερος χομπίστας που 
δε θέλει ή δε μπορεί να ανεβάσει το κοστολόγιό του σε επαγγελματικά 
επίπεδα.
Το πιθανότερο σενάριο μιλά για ενιαίο κινητήρα, από κοινό προμηθευτή 
και αναβάθμιση από έναν και μόνο εγκεκριμένο βελτιωτή ώστε το κόστος 
να παραμείνει χαμηλά και κοινό για όλους. Άλλωστε, ο υπέρτατος στό-
χος είναι η προσέλκυση νέου αίματος στους αγώνες.
Ακούγεται ως καταπληκτική ιδέα.

Η BMW εγκΑΤΑλειΠει ΤΗ f1
Για την ακρίβεια, η BMW ανακοινώνει την αλλαγή της αγωνιστικής της στρατηγικής συνολικά και, 
όταν αυτό γίνεται με έκτακτη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της, τότε το πράγμα είναι σοβαρό.
“Η BMW εστιάζει όλο και πιο έντονα σε πρωτοβουλίες για την αειφόρο ανάπτυξή της (sustainability) και πλέον 
η συμμετοχή στη F1 παίζει ολοένα και μικρότερο ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια.”
Και τι θα κάνετε κύριοι με τα εκατομμύρια που θα σας περισσέψουν;
“Η BMW θα παραμείνει στους μηχανοκίνητους αγώνες, εστιάζοντας σε κατηγορίες κοντινές στην παραγωγή και 
προωθώντας νέους οδηγούς. Θα το κάνουμε σε σειρές που μας επιτρέπουν την άμεση μεταφορά τεχνολογίας 
και συνέργειες που θα ενισχύσουν τις αξίες των προϊόντων μας. Αυτό θα επιφέρει το μεγαλύτερο όφελος για 
τους πελάτες μας.”
Άρα τα S1000RR έχουν μέλλον στο WSBK, αλλά για MotoGP ούτε κουβέντα. Μάλλον το αντίθετο, θα έλεγα.
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ΤΟ ΜελλΟΝ ΤΟΥ Dovi σΤΗ HonDa
Ο νεαρός Ιταλός έδωσε μια συνέντευξη στο Ιταλι-
κό www.gpone.com επ’ ευκαιρία του θριάμβου 
του στο Donington, όπου έριξε μερικά μπαλάκια 
στο HRC –να έχουν να παίζουν τον Αύγουστο…
Ένα ή δύο μήνες πριν, όταν οργίαζαν οι φήμες για 
προσέγγιση Lorenzo-Honda, πολλοί πίστευαν πως 
η σέλα του Pedrosa ήδη ήταν στο τραπέζι. Μετά 
όμως ήρθε η εντυπωσιακή νίκη του Dani στη Laguna 
Seca και τρία συνεχόμενα μηδενικά (DNF) από τον 
Dovizioso για να αλλάξει η ισορροπία της ζυγαριάς 
εναντίον του Ιταλού. Σήμερα, μετά τη νίκη του, πώς 
έχει το πράγμα; Ακούστε τον ίδιο να τα λέει στον συ-
μπατριώτη του δημοσιογράφο:
“Αυτές τις μέρες παίζεται ένα σημαντικό παιχνίδι με 
το HRC. Δεν αφορά απλά και μόνο την ανανέωση 
του συμβολαίου μου. Θα ήθελα να υπογράψω για 
δύο χρόνια με τη Honda, αλλά το ζητούμενο δεν εί-
ναι αυτό. Είναι το πώς. ”
Όπως ο ίδιος εξηγεί, θέλει να έχει λόγο στην εξέλιξη 
της μοτοσυκλέτας, κάτι που σήμερα δε συμβαίνει. Οι 
φήμες για έλευση του Lorenzo, το ξέρει καλά και ο 
ίδιος, μπορούν να υπολοποιηθούν μονάχα εφόσον 
ο Ισπανός έρθει ως το απόλυτο αφεντικό στο γκαράζ 
της Repsol. Κάτι που, εμμέσως πλην σαφώς, ο Dovi 
δε θα είναι διατεθειμένος να δεχτεί.
“Δε με νοιάζει ποιος είναι ο άλλος αναβάτης, Dani ή 
Jorge, είναι το ίδιο για μένα. Αλλά, αν είναι ο Jorge 
να έρθει εδώ με μια προνομιακή μεταχείριση, αυτό 
δε μου αξίζει, ούτε στον Dani.”
Όπερ αντιλαμβάνομαι πως ο Andrea Dovizioso έχει 
μελετήσει καλά τον φάκελο της υπόθεσης “o Hayden 
και η Honda” και δεν έχει καμιά διάθεση να βρεθεί 
στη θέση του. Άλλωστε, αν είχαν έναν πρωταθλητή 
MotoGP να δοκιμάζει τα εξαρτήματα του φέρελπι, 
τότε τι να περιμένει ο Dovi που ακόμη δεν έχει ένα 
ανάλογα βαρύ βιογραφικό; Αν είναι πραγματικά δι-
ατεθειμένος να απορρίψει τη Honda και δεν παίζει 
απλώς παιχνίδια διαπραγματεύσεων, τότε πράγμα-
τι είναι τουλάχιστον γενναίος. Το αν θα του βγει σε 
καλό ή όχι θα μας το αποκαλύψει η Ιστορία.

http://www.gpone.com


  Η PSG-1 corSe εκΤΟσ WSBK
Άλλη μια ομάδα αφήνει το παγκόσμιο SBK συνεπεία φτωχών οικονομικών δυνατοτήτων.
Η PSG-1 Corse εμφανίστηκε στο SBK το 2003 ως ιδιωτική ομάδα με μοτοσυκλέτες της Ducati, αλλά άνθισε 
το 2005 όταν αναβαθμίστηκε στην επίσημη εργοστασιακή συμμετοχή της Kawasaki στο πρωτάθλημα, όπως 
και έμεινε ως και το 2008. Τότε η Kawasaki μετέφερε την εργοστασιακή αρμοδιότητα στην ομάδα Paul Bird 
Motorsport και η PSG-1 ξαναέγινε μια δορυφορική ομάδα. Ξεκίνησε τη φετινή χρονιά με δύο περσινά ZX-10R 
και αναβάτες τους Matteo Baiocco και Ayrton Badovini, από τον αγώνα του Assen μίκρυνε σε ομάδα ενός ανα-
βάτη με μόνο τον Baiocco, ενώ αργότερα ανακοίνωσε πως για οικονομικούς λόγους δε θα έτρεχε στους μακρι-
νούς (άρα και ακριβούς) αγώνες της Νότιας Αφρικής (Kyalami) και Η.Π.Α. (Miller Motorsports Park). Εν τέλει η 
απουσία της και από το Donington Park απέδειξε πως τα οικονομικά της προβλήματα ήταν αρκετά βαθιά ώστε 
να οδηγήσουν στην ανακοίνωση των αρχών Ιουλίου περί οριστικής αποχώρησης από το πρωτάθλημα.
Η PSG-1 Corse είναι η δεύτερη ομάδα που εγκαταλείπει φέτος το WSBK μετά την Pro Ride Honda, η οποία δεν 
κατάφερε να τρέξει ούτε σε έναν αγώνα φέτος.

ΠΑγκΟσΜιΟ MX 2010
Η FIM ανακοίνωσε το πρόγραμμα 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
ΜΧ1 και ΜΧ2 για την επόμενη χρο-
νιά.
Περιλαμβάνει 16 αγώνες, εκ των οποί-
ων οι δύο προς το παρόν δεν έχουν το-
ποθετηθεί σε συγκεκριμένη χώρα, κα-
θώς και το ετήσιο ΜΧ των Εθνών που 
επίσης δεν έχει ανακοινωθεί ο τόπος 
διεξαγωγής του.
Στην κατηγορία ΜΧ2, παρεμπιπτόντως, 
από το 2010 θα ισχύσει ανώτατο όριο 
ηλικίας  τα 23 χρόνια και η τροποποίη-
ση του κανονισμού προβλέπει πως ένας 
πρωταθλητής θα επιτρέπεται να υπερα-
σπιστεί τον τίτλο του μόνο για μια χρο-
νιά. Ο στόχος είναι οι κορυφαίοι αναβά-
τες της κατηγορίας να ανεβαίνουν στην 
ΜΧ1 και οι λιγότεροι καλοί στην ΜΧ3.

Πρόγραμμα ΜΧ1/ΜΧ2 2010
 11/4 Fermo, Ιταλία
 18/4 Sevlievo, Βουλγαρία
 25/4 Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
 9/5 Agueda, Πορτογαλία
 16/5 Bellpuig, Ισπανία
 30/5 (δεν έχει ανακοινωθεί), Αγγλία
 6/6 Saint Jean d'Angely, Γαλλία
 13/6 Valkenswaard, Ολλανδία
 27/6 Teutschenthal, Γερμανία
 4/7 Uddevalla, Σουηδία
 11/7 Kegums, Λετονία
 1/8 Lommel, Βέλγιο
 8/8 Loket, Τσεχία
 29/8 Lierop, Ολλανδία
 5/9 (δεν έχει ανακοινωθεί)
 19/9 Canelinha, Βραζιλία
 
Red Bull FIM Motocross Of Nations
 3/10 (δεν έχει ανακοινωθεί) 

race



ΜεΤΑγρΑΦΟλΟγιΟ MotoGP
Τρία είναι τα ονόματα που απασχολούν όλον τον κόσμο φέτος: Marco Simoncelli, Alvaro Bautista, Ben Spies. 
Συν ένα που μας προέκυψε στο δρόμο, Jorge Lorenzo.
Για τον –ως τούδε– δεύτερο του πρωταθλήματος υπάρχει η πρόσκληση της Honda. Τα λέω στο Race Editorial πιο αναλυτι-
κά, πάντως εφόσον ο Ισπανός δε φύγει, τότε το γκαράζ της Fiat Yamaha δεν πρόκειται να αλλάξει ενοίκους. Εφόσον φύγει 
η θέση του αποκτά τρελή ζήτηση, καθότι το Μ1 είναι το καλύτερο αγωνιστικό φέτος. Το μόνο σίγουρο είναι πως δε μπορεί 
να την πάρει ο Spies, καθώς ο κανονισμός περί rookies του το απαγορεύει, εκτός αν είναι η εξαιρούμενη Suzuki που δεν 
έχει δορυφόρους.
Στο γκαράζ της Repsol επίσης επικρατεί αναβρασμός. Κανένας δεν είναι σίγουρος και για όλα φταίει ο Lorenzo. Αν πει όχι, 
οι πιθανότητες είναι να μην αλλάξει η εργοστασιακή ομάδα. Άλλωστε Honda έχει ήδη καπαρώσει τον Marco Simoncelli για 
την ομάδα του Gresini. Αυτό που ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το πού θα πήγαινε ο Pedrosa αν έφευγε. Σίγουρα 
οι προτάσεις θα έπεφταν βροχή.
Στη Ducati μάλλον τίποτε δε θ’ αλλάξει επίσης. Ο Stoner δεν κουνιέται ρούπι, ενώ ο Hayden δείχνει σημάδια βελτίωσης 
και μάλλον θα μείνει και για δεύτερη χρονιά.
Στη Suzuki ο Loris Capirossi ήταν να υπογράψει, αλλά βλέποντας πως η μοτοσυκλέτα δε βελτιώνεται το τραβάει, απειλώ-
ντας να φύγει αν δε δει γκάζι. Μετά υπάρχει ο Vermeulen που δε δικαίωσε τις ελπίδες που γέννησε και λέγεται πως είναι ήδη 
με το ένα πόδι σε δυνατή ομάδα WSBK. Η Suzuki πάντως δραστηριοποιείται πολύ, φημολογείται πως κυνηγά τον Bautista, 
τον Elias και τον Spies. Μια εργοστασιακή σέλα είναι πάντα λίγο πιο γοητευτική.
Στον δορυφορικό κόσμο υπάρχει ρευστότητα και λίγες φήμες. Ο Toseland λέγεται πως έχει ήδη έτοιμη τη θέση του στο 
WSBK, ενώ ο Edwards θέλει να μείνει. Το έχει δηλώσει καθαρά, μα το θέμα δεν είναι δικό του. Ο Spies είναι ένας δυνατός 
υποψήφιος για την Tech 3 και αυτό μπορεί να εξαρτηθεί σοβαρά από το αν θα πάρει τίτλο στο WSBK φέτος ή όχι.
Στην Pramac ο Kallio μένει σχεδόν σίγουρα, ενώ ο Canepa φεύγει εξίσου σίγουρα. Όποιος έρθει θα είναι σίγουρα νέος και 
φέρελπις, βάσει της φιλοσοφίας της ομάδας.
Στις ιδιωτικές Honda, τέλος, τον Simoncelli επιβεβαιωμένο στη Gresini και τις φήμες να θέλουν δίπλα του τον Melandri του 
χρόνου –η Hayate θα μας εκλείψει οριστικά αφού η Kawasaki τραβά την πρίζα– φαίνεται πως δύο αναβάτες ήδη περισσεύ-
ουν. Ο Randy de Puniet φέτος έχει βαθμολογηθεί σε εννιά από τους δέκα αγώνες, με το Donington έχει ανέβει πολύ και, 
παρέα με τον Alex de Angelis, λάμπει στους τελευταίους αγώνες. Επίσης ο Elias, αν και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα για 
την εργοστασιακή RCV που καβαλούσε, χαίρει ευρύτερης εκτίμησης και δύσκολα θα μείνει στον αέρα –η Suzuki ίσως να 
είναι ο επόμενος σταθμός του. Άγνωστο είναι και το μέλλον του Talmacsi, όπως και όλης της ομάδας του Team Scot που 
ήδη πασχίζει να φέρει βόλτα…



GranD PriX 2010
Ανακοινώθηκε το προσωρινό πρόγραμμα των GP για την 
επόμενη σεζόν. Οι αγώνες είναι ξανά 18 και εκπλήξεις δεν 
υπάρχουν –τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα…
Οι αλλαγές ήταν ήδη γνωστές: το Silverstone πήρε τον Αγγλικό 
αγώνα και το Ουγγρικό GP ξαναμπήκε με τη νεότευκτη πίστα 
Balatonring –όπου φέτος, ελέω κρίσης, η πίστα δεν πρόλαβε να 
είναι έτοιμη. Παρόλα αυτά η Dorna τους έχει ξανά στο πρόγραμ-
μα και έχει και Πλάνο Βήτα στην περίπτωση που οι Ούγγροι απο-
δειχθούν ξανά ανέτοιμοι: υπάρχει και μια πίστα-καβάτζα. Μόνο 
που αυτή δεν είναι στην Ουγγαρία, μα στην Ισπανία! Μιλάω για 
την, επίσης νεότευκτη, Motorland Aragon που βρίσκεται λίγο βό-
ρεια της Βαρκελώνης.
Όπως ίσως να σκέφτεστε κι εσείς, αν το Balatonring ναυαγήσει 
και φέτος, η Ισπανία θα έχει τέσσερις αγώνες στο πρόγραμμα, 
γεγονός που έχει αρχίσει να καυτηριάζεται αρνητικά σε ευρωπα-
ϊκά ΜΜΕ, δεδομένου ότι η Dorna είναι μια… Ισπανική εταιρεία. 
Επιπλέον, θα έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία η Βαρκελώνη 
να έχει δύο αγώνες MotoGP στην ίδια χρονιά!

Πρόγραμμα GP 2010
 11/4 Losail, Κατάρ
 25/4 Motegi, Ιαπωνία
 2/5 Jerez, Ισπανία
 16/5 Le Mans, Γαλλία
 30/5 Mugello, Ιταλία
 6/6 Silverstone, Αγγλία
 26/6 Assen, Ολλανδία (Σάββατο)
 4/7 Catalunya, Ισπανία
 18/7 Sachsenring, Γερμανία
 25/7 Laguna Seca, Η.Π.Α.
 15/8 Brno, Τσεχία
 29/8 Indianapolis, Η.Π.Α.
 12/9 Misano, Ιταλία
 19/9 Balatonring, Ουγγαρία
 10/10 Sepang, Μαλαισία
 17/10 Phillip Island, Αυστραλία
 31/10 Estoril, Πορτογαλία
 7/11 Valencia, Ισπανία

ΦρεσκΟ ΑιΜΑ σΤΑ MotoGP;
Αν τα ονόματα Suter, Gil Motor Sport και Ilmor δε σας λένε κάτι, μπορεί να τους μάθετε καλύτερα το 2010 
εφόσον το πλάνο τους για συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία με δυο αναβάτες ανθίσει.
Την ώρα που τα εργοστάσια πηδούν για να σωθούν από όποιο παράθυρο βρουν εύκαιρο υπάρχουν ιδιώτες που ψάχνουν 
να μπουν μέσα. Ο λόγος για τον Γάλλο Jean Christophe Ponsson, ιδιοκτήτη της ομάδας Gil Motor Sport με παρελθόν στο 
WSS. Το πλάνο αφορά συνεργασία με τη εταιρεία του Eskil Suter, Suter Racing Technology, με δύο μοτοσυκλέτες κατα-
σκευασμένες από τη Suter γύρω από τον κινητήρα Χ3 της Ilmor. Πρόκειται για ένα V4 800cc το οποίο έτρεξε στον τελευταίο 
αγώνα του 2006 με τον Gary McCoy (εικονίζεται) γυρνώντας δύο δευτερόλεπτα εκτός ρυθμού. Το 2007 η Ilmor παρουσία-
σε μια ομάδα με τους Andrew Pitt και Jeremy McWilliams, έτρεξε στον πρώτο αγώνα και μετά απεχώρησε με προβλήματα 
χρηματοδότησης.
Προς το παρόν ο Ponsson διαθέτει ένα μπάτζετ της τάξης των €4 εκατομμυρίων, δηλαδή περίπου το μισό από όσο εκτιμάται 
πως χρειάζεται κατ’ ελάχιστο μια ιδιωτική ομάδα στα MotoGP. Το ενδιαφέρον όμως είναι η πρόθεσή τους να τρέξουν με 
μια καθ’ ολοκληρία δική τους μοτοσυκλέτα, το οποίο υπονοεί πολλά περισσότερα έξοδα για την εξέλιξη του κινητήρα και 
πολλά περισσότερα ρίσκα.
Αυτή τη φορά αλλάζουν αρκετά τα πράγματα όμως. Αφενός η Ilmor δεν είναι μόνη της, το μισό μπάτζετ υπάρχει ήδη και η 
Dorna είναι με την πλάτη στον τοίχο: η Hayate σχεδόν σίγουρα δε θα υπάρχει του χρόνου, ενώ και η Team Scot έχει πολλές 
οικονομικές αμφιβολίες. Ίσως λοιπόν να βρεθεί εύκολα η απαραίτητη χρηματοδότηση για μια τόσο καινοτόμο ομάδα που 
υπόσχεται να γεμίσει δύο θέσεις στο γκριντ.

race



Η διΠλΗ ΑΤΥΧιΑ ΤΟΥ MaX neuKircHner
Τσάκισε πολύ σοβαρά το γόνατό του στη Monza, έμεινε εκτός δύο μήνες και, μόλις επέστρεψε, έπεσε ξανά στην Imola 
χτυπώντας τη σπονδυλική του στήλη.
Ο Γερμανός αναβάτης της Suzuki Alstare Brux από πέρυσι 
έδειχνε ικανός να διεκδικήσει μια θέση στην κορυφή και ήταν 
ένας από τους λίγους που είχαν πάρει νίκες στο WSBK. Φέτος 
όμως δεν ήταν η χρονιά του. Περίπου δυόμιση μήνες πριν, 
στον αγώνα της Monza ο Neukirchner έπεσε σε ένα μπλέξιμο 
στην πρώτη στροφή του αγώνα, χτυπώντας σοβαρά το πόδι 
του. Τότε οι εκτιμήσεις προεξοφλούσαν δίμηνη απουσία και 
η επιστροφή προγραμματίστηκε για τον αγώνα του Brno. Στα 
μέσα του Ιούλη, όμως, κατά τη διάρκεια δοκιμών στην Imola, 
ο Max είχε άλλη μια άσχημη πτώση, η οποία αυτή τη φορά 
τον άφησε με σπασμένο τον θωρακικό σπόνδυλο D12 καθώς 
και τρία ραγίσματα στους δεξιούς οσφυϊκούς σπονδύλους L1, 
L2 και L3.
Αυτά σημαίνουν πως ο άτυχος Γερμανός έχει ήδη επιστρέψει 
στην πατρίδα του για να μπει σε ειδικό νάρθηκα όπου θα πα-
ραμείνει σε πλήρη ακινησία για 30 ημέρες και μετά βλέπουμε. 
Σε πρώτη φάση, πάντως θεωρείται σίγουρο πως η φετινή χρο-
νιά έχει τελειώσει για τον Neukirchner. Ο ίδιος πάντως αναγνω-
ρίζει πως είχε και καλή τύχη: “Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω 
ή να γελάσω! Δεδομένου ότι θα μπορούσα να είμαι τώρα σε 
αναπηρικό καροτσάκι για το υπόλοιπο της ζωής μου μάλλον 
σημαίνει πως πρέπει να χαμογελώ…”
Περαστικά Max, σύντομα υγιής και κοντά μας! Ευχηθείτε του 
ταχεία ανάρρωση στην προσωπική του ιστοσελίδα, www.
max-neukirchner.de.

aSPar MotoGP teaM, εΠιΤελΟΥσ!
Ένα σήριαλ που κρατά τρία χρόνια πρέπει να έχει ένα καλό σενάριο για να μπορέσει να κρατήσει το ενδιαφέρον. Αυτό 
του Jorge Martinez Aspar μόλις το απέκτησε αφού εξασφάλισε ένα Ducati για το 2010.
Εν αρχή ήτο η Suzuki. Χυλόπιτα. Μετά ήρθε η Yamaha. Χυλόπιτα. Σκυτάλη στην Kawasaki. Συμφωνούμε μεν, αποχω-
ρούμε δε. Δεν ξέρω αν ποτέ ο κύριος Aspar μίλησε με τη Honda, πάντως με τη Ducati μιλά ήδη πάνω από χρόνο και 
επιτέλους κατάφερε να κλείσει μια συμφωνία. Οι κακές γλώσσες λένε πως αυτή δε θα πραγματοποιείτο αν δεν προέκυπτε 
το περίσσευμα της Onde 2000 και του Sete (δες σχετικό άρθρο). Όπως και να ‘χει, ο Aspar εξασφάλισε την είσοδό του στη 
μεγάλη κατηγορία, το επισημοποίησε με τον κολλητό του Carmelo Ezpeleta, έβγαλαν τις απαραίτητες φωτογραφίες και 
ανακοίνωσε πως ελπίζει ως το Brno (16/8) να έχει και το όνομα του αναβάτη. Ο οποίος μπορεί από το 2011 να αποκτήσει 
και παρέα, καθότι το συμβόλαιο με τη Ducati προβλέπει “την πρόθεση για προσθήκη ενός ακόμη μέλους στο lineup από 
το 2011”. Πρόθεση, όχι δέσμευση, έτσι;
Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, καθότι λέγεται πως το πουλέν του, Alvaro Bautista, στο άκουσμα της λέξης 
“Ducati” απάντησε με ένα ξερό “όχι”! Ο μικρός έχει τρομάξει 
με όσα βλέπει να τραβούν οι περισσότεροι desmo-αναβάτες 
και, επίσης λέγεται πως, έχει και μια πρόταση από Suzuki με-
ριά. Όχι ότι εκεί θα έχει γκαραντί καλύτερο πακέτο (κατά τον 
Capirossi το GSV-R είναι απλώς… πακέτο), αλλά ο ίδιος βυθί-
ζεται εσχάτως σε βαθιές σοφίες του τύπου, “θέλω να ωριμάσω 
ως αναβάτης και να συνεχίσω να μαθαίνω. Αν πάω MotoGP 
θέλω εγγυήσεις πως θα μπορέσω να μάθω όσο περισσότερα 
μπορώ, ώστε να φτάσω κοντά στην κορυφή.” Και ο Bautista, 
πάντως, δεσμεύτηκε να πάρει τις αποφάσεις του ως τα μέσα 
Αυγούστου.
Αν δε συμφωνήσει αυτός, ο Aspar έχει ήδη στο μυαλό του 
τον Toni Elias ή τον Hector Barbera. Όλως τυχαίως είναι όλοι 
Ισπανοί. Όχι, ο Sete δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στην αγορά 
της αρβύλας…

http://www.max-neukirchner.de/
http://www.max-neukirchner.de/
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«Αυτοί οι τρεις είναι εξωγήινοι, κανείς δεν καταλα-

βαίνει πως μπορούν και πηγαίνουν  έτσι…
Randy de Puniet, 

αναβάτης LCR Honda MotoGP

« »
Η μόνη προπόνηση που κάνω 

είναι το σεξ…
Noriyuki Haga, 

αναβάτης Ducati Xerox Team WSBK

« »
Η πραγματικότητα είναι πως ίσως η Μοτοσυκλέτα 

δε μπορεί να αντέξει δύο πρωταθλήματα…
John Hopkins, 

αναβάτης Stiggy Racing Honda WSBK

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

« »
Όταν παραπονέθηκα για προβλήματα επικοινωνίας, η Ducati με έστειλε στον ψυ-

χολόγο. Όταν το είπε ο Nicky, άλλαξαν τον αρχηγό της  ομάδας...
Marco Melandri, 

αναβάτης Hayate Racing MotoGP

«Εδώ είναι αγώνες μοτοσυκλέτας, 

όχι μουσική δωματίου…
Max Biaggi, 

αναβάτης Aprilia Racing WSBK

race

mailto:spirontas@ebike.gr
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Σωστά καταλάβατε, για την αγία τρι-
άδα των Rossi, Lorenzo και Stoner 

μιλά ο Γάλλος και νομίζω πως μας 
εκφράζει όλους μας. Έχουν εγγραφεί 

συνδρομητές στο βάθρο και, όσο 
για τους υπόλοιπους, προσφέρεται 

σπάνια η τιμή της οπτικής επαφής 
μαζί τους μετά τη μέση του αγώνα. 

Αλλά, Randy μην ξεχνάς: όλοι αυ-
τοί ζηλεύουν τα κορίτσια σου!»

Αυτοί οι τρεις είναι εξωγήινοι, κανείς δεν καταλα-

βαίνει πως μπορούν και πηγαίνουν  έτσι…
Randy de Puniet, 

αναβάτης LCR Honda MotoGP

Ανασύρω την παλιά ατάκα του Εκατό-
νταρχου επειδή εσχάτως πέφτει πολλή 

συζήτηση για τα όρια του “τζαρτζαρίσμα-
τος” –και κάμποσες ποινές, ησύχως μεν, 

συχνά-πυκνά δε. Πέρυσι ο Rossi καθάρι-
σε με το ιστορικό “that’s racing”, αλλά ο 

Max σίγουρα το λέει πιο στυλάτα. Προ-
έρχεται από την εποχή κυριαρχίας του στα 

250, μετά από ένα θρασύτατο πέρασμα 
στον πατριώτη του Doriano Romboni.

Ένα θα σας πω: συνέντευξη στην Ιτα-
λική τηλεόραση με εκπάγλου κάλ-

λους παρουσιάστρια. Και ο Nori είναι 
ο τύπος που στα νιάτα του δήλωνε 

πως τρέχει σε αγώνες γιατί είναι ο κα-
λύτερος τρόπος να συνδυάσει όλα 

αυτά που του αρέσουν: μοτοσυκλέ-
τες, γυναίκες, λεφτά. Ήρθε κι έδεσε. 

Αυτός ρε παιδιά τώρα είναι κανονικός 
Ιάπωνας; Είμαστε σίγουροι;»

Η μόνη προπόνηση που κάνω 

είναι το σεξ…
Noriyuki Haga, 

αναβάτης Ducati Xerox Team WSBK

Σίγουρα την έχει την πίκρα του 
που βρέθηκε στον αέρα, μα όταν 

δηλώνει στη συνέντευξη πως “εί-
ναι γελοίο να βλέπεις 16 μοτοσυ-

κλέτες στην εκκίνηση ενός αγώνα 
MotoGP” είναι κάπως δύσκολο 

να μη συμφωνήσει κανείς μαζί 
του. Γιατί, μετά τις αποχωρήσεις 

Takahashi και Gibernau τόσο 
βγαίνει το μέτρημα και σε μας…

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

Άβυσσος η ψυχή του Ιταλού. Εντά-
ξει, πέρυσι έζησε την κόκκινη κό-

λαση του Δάντη αλλά τώρα μαθαί-
νουμε αυτό που υποπτευόμασταν: 

πως αυτή η σχέση είχε ξινίσει πολύ 
προ του τέλους. Δύσκολα θα πί-

στευα πως είναι κάτι προσωπικό 
με τον Marco, μάλλον η Ducati 

Corse διοικητικώς ακόμη βρίσκεται 
σε διαδικασία ωρίμανσης.»

Όταν παραπονέθηκα για προβλήματα επικοινωνίας, η Ducati με έστειλε στον ψυ-

χολόγο. Όταν το είπε ο Nicky, άλλαξαν τον αρχηγό της  ομάδας...
Marco Melandri, 

αναβάτης Hayate Racing MotoGP

« »
Εδώ είναι αγώνες μοτοσυκλέτας, 

όχι μουσική δωματίου…
Max Biaggi, 

αναβάτης Aprilia Racing WSBK

mailto:spirontas@ebike.gr
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Τσιμέντα και παραλίες,
καινούργια παλιά 
Tuana, ποδήλατα 

BMW, τούμπες και 
άπειρες ρυθμίσεις 

σέλας για τα 
γονατάκια σας
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www.apriliabikers.gr

www.motorradonline.de

Καλώς 
τον ανταγωνισμό!
Πολύ χαίρομαι όταν βλέπω ιδέες να εξαπλώνονται. Το φόρουμ Aprilia 
Bikers έστησε ένα σπέσιαλ ετήσιο περιοδικό που φτιάχτηκε από διάφορα 
μέλη του φόρουμ και απευθύνεται σε όλους! Δωρεάν και ψηφιακό, 
σε κωδικοποίηση pdf, με 77 σελίδες και πληθώρα θεμάτων, το e-AB 
(εεεπ!) μπορεί να το βρει ο καθένας στην κεντρική σελίδα του φόρουμ 
(www.apriliabikers.gr) και δεν είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένο 
μέλος για να το κατεβάσει. 

Περί αλόγων ο λόγος, καθώς η BMW στη Γερμανία έστησε ένα 
συνηθισμένο μεν, πάντα όμορφο κι ενδιαφέρον δε, event δημοσιότητας 
στο Nürburgring όπου δύο από τους οδηγούς της στα παγκόσμια 
πρωταθλήματα, ο Nick Heidfeld της BMW Sauber F1 Team και ο Troy 
Corser της BMW Superbike αντάλλαξαν οχήματα. Θα έλεγα πως η 
τράμπα ωφέλησε μάλλον τον Corser που έδωσε τα 200τόσα άλογά του 
για να πάρει διπλάσιες ρόδες και 700+ άλογα. Έτσι κι αλλιώς αμφότεροι 
το απόλαυσαν και στη διεύθυνση http://www.motorradonline.de/
news/auto-und-motorrad-am-nuerburgring---heidfeld-und-corser-
tauschen.358391.htm θα βρείτε το σχετικό βίντεο καθώς και κάμποσες 
φωτογραφίες.

Πάρε διακόσια, 
φέρε εφτακόσια

Around the world
press επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

http://www.motorradonline.de/news/auto-und-motorrad-am-nuerburgring---heidfeld-und-corser-tauschen.358391.htm
http://www.apriliabikers.gr
http://www.apriliabikers.gr
http://www.motorradonline.de
http://www.motorradonline.de


επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας
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σωστά σέλα
ποδηλάτουτου

Ρυθμίζοντας
τη

Η σέλα είναι το εξάρτημα με τη μεγαλύτερη ίσως βαρύτητα στην άνεση και γενικά στην ευχάρι-
στη ποδηλατική μας εμπειρία. Ανεξάρτητα από το πού κάνετε ποδήλατο –καθημερινές μετακινή-
σεις, βόλτες στο βουνό ή στην άσφαλτο– θα πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένο στα μέτρα σας.

Κείμενο και φωτό: Μάξιμος Κανελλίας

http://www.cyclist.gr
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Aρχίζοντας από τη σέλα, ας δούμε λίγα απλά πράγματα 
που θα πρέπει να γνωρίζουμε. Στην αγορά κυκλοφο-
ρούν πάρα πολλά μοντέλα σέλας και με ποικίλα χα-

ρακτηριστικά. Κυρίως σώμα από ανθρακονήματα, ράγες από 
τιτάνιο ή ατσάλι (πολλές φορές μάλιστα και ράγες από carbon) 
και με επένδυση άλλες φορές περισσότερη και άλλες λιγότε-
ρη. Όλα αυτά στο βωμό των γραμμαρίων και των εξωτικών 
κατασκευών.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι συχνά τα φαινόμενα απα-
τούν. Και αυτό επειδή η άνεση που μας παρέχει μια σέλα δεν 
είναι πάντα συνάρτηση του πάχους της επένδυσης που έχει. 
Παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο.
Βάρος: Ένας αναβάτης 65 κιλών θα βρει αναπαυτική μια σέλα 
που κάποιος άλλος 90 κιλών θα φοβόταν να κάτσει επάνω.
Υλικά κατασκευής: Ράγες από τιτάνιο, ατσάλι και ανθρακονήμα-
τα, όπως και το υλικό κατασκευής του σώματος της ανάρτησης 
έχουν διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες και συνεπώς δίνουν 
πολύ διαφορετική αίσθηση κατά τη διάρκεια της βόλτας.
Σχισμή: Τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει σέλες με 
ειδική σχισμή στην επιφάνεια τους για να μη δέχεται πίεση η 
περιοχή του προστάτη.
Διαστάσεις: Οι διαστάσεις της σέλας παίζουν και αυτές σημα-
ντικό ρόλο. Πάρα πολλές εταιρίες πλέον διαθέτουν μοντέλα 
με διαφορετικές διαστάσεις για να ταιριάξει κάθε σωματότυ-
πος.

Σωστές Ρυθμίσεις
Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η 
σέλα μας ρυθμίζεται κατά τον διαμήκη και κατά τον κάθετο 
άξονα. Αυτό σημαίνει ότι δε σηκώνουμε απλώς τη σέλα στο 
"σωστό" ύψος και τελειώσαμε. Εξίσου σημαντική είναι και 
ρύθμιση στο αποκαλούμενο "εμπρός-πίσω", ενώ σίγουρα δε 
θα πρέπει να παραλείψουμε την κλίση που θα της δώσουμε.
Έχοντας φορέσει τα ποδηλατικά μας παπούτσια καβαλάμε το 
ποδήλατο και κάνουμε ανάποδα πετάλι μέχρι να φτάσει το 
μπράτσο του δισκοβραχίονα να είναι κάθετο με το έδαφος. 
Τότε πατάμε με το πίσω μέρος του πέλματος (τη φτέρνα) το 
πετάλι και κοιτάμε να είναι το πόδι εντελώς τεντωμένο.
Θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί καθώς χαμηλό-
τερη ή υψηλότερη θέση θα προκαλέσει πόνους σε γόνατα και 
κλειδώσεις ή πόνους στην περιοχή του καβάλου και του προ-
στάτη αντίστοιχα. Ασφαλίζουμε το λαιμό της σέλας σε αυτή 
τη θέση καθώς έχουμε τελειώσει με τη ρύθμιση του κάθετου 
άξονα.
Επόμενο βήμα είναι να δούμε το "εμπρός-πίσω". Για ακόμα 
μια φορά θα κάνουμε ανάποδα πετάλι μέχρι να είναι ο δισκο-
βραχίονας παράλληλος με το έδαφος και να κοιτάζει προς το 
εμπρόσθιο μέρος του ποδηλάτου. Εδώ θα πρέπει να μετακι-
νηθεί η σέλα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε, εάν υποθέσουμε ότι 
τραβάμε μια κάθετη νοητή γραμμή από το γόνατο μας, αυτή 
να περνά από τον άξονα του πεταλιού. Η συγκεκριμένη ρύθμι-
ση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πόσο άνετα θα είμαστε στη 
θέση οδήγησής μας. Ρυθμίστε τη σέλα σε τέτοια θέση ώστε 
πέρα από τη νοητή κάθετη γραμμή να είστε άνετα όταν κρατά-
τε το τιμόνι και να μην ασκείτε μεγάλη πίεση στα χέρια σας.
Ασφαλίζοντας τη σέλα σε αυτή τη θέση δε θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να ξεχάσουμε την κλίση της. Μπορεί να κάνει τη 
διαφορά μεταξύ μιας πολύ όμορφης και άνετης βόλτας και 
μιας βόλτας με πολλούς πόνους ειδικά στην περιοχή του προ-

κείμενο:Μάνου Κάττουλα φωτό:του ιδίου, Ducati



στάτη. Ξεκινάμε τοποθετώντας τη σέλα απολύτως παράλληλα 
με το έδαφος. Από εκεί και πέρα βλέπουμε εάν νιώθουμε κά-
ποια ενόχληση και αναλόγως "παίζουμε" με την κλίση. Συ-
νηθίζεται οι άντρες να έχουν το εμπρόσθιο μέρος της σέλας 
ελαφρώς ανεβασμένο ενώ οι γυναίκες ακριβώς το αντίθετο.
Λάθος ρυθμίσεις: Παρακάτω θα δούμε μερικές από τις συνη-
θέστερες ενοχλήσεις που νιώθει κάποιος όταν δεν είναι σωστά 
καθισμένος επάνω στο ποδήλατο.
Πολύ ψηλά τοποθετημένη σέλα θα προκαλέσει πόνους στο 
οπίσθιο μέρος του γονάτου. Επίσης μπορεί να προκαλέσει 
πόνους στην περιοχή του καβάλου, ενώ οι γλουτοί θα κου-
νιούνται ακατάπαυστα, πράγμα αρκετά ενοχλητικό μετά από 
λίγα χιλιόμετρα.
Πολύ χαμηλά ή πολύ εμπρός τοποθετημένη σέλα θα προκα-
λέσει πόνους στο εμπρόσθιο μέρος του γονάτου.
Συμπερασματικά η ρύθμιση της σέλας, όπως και γενικότερα 
της ιδανικής θέσης οδήγησης του ποδηλάτου, είναι κάτι που 
δε γίνεται αμέσως. Θα χρειαστείτε κάμποσες βόλτες μέχρι να 
καταλήξετε στην ιδανική θέση οδήγησης, δεδομένου ότι όλοι 
οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι και βέβαια δεν υπάρχει απόλυτη 
συμμετρία στο ανθρώπινο σώμα. Όλα τα παραπάνω είναι οι 
βασικές συμβουλές πάνω στις οποίες θα πρέπει να κινηθείτε 
προκειμένου να πετύχετε την ιδανική για εσάς θέση επάνω στο 
ποδήλατο σας. Επόμενο βήμα, ειδικά αν υπάρχουν προβλή-
ματα υγείας, είναι τουλάχιστον η συμβουλή ειδικών, ενώ για 
την περίπτωση που περνάτε πολλές προπονητικές ώρες στο 
ποδήλατο οι ειδικές μετρήσεις που μπορούν πλέον να γίνουν 
από εξειδικευμένο προσωπικό είναι κάτι παραπάνω από απα-
ραίτητες.

Καλές βόλτες !
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Γυαλιά οράσεως και ηλίου που µπορούν να 
κατασκευαστούν στους βαθµούς σας σε όλες σχεδόν 
τις καµπυλότητες

Φακοί Επαφής µε υψηλή υδροφιλία & διαπερατότητα, 
χωρίς να στεγνώνουν τα µάτια

Φακοί ήλιου: polarized, antifog, mirror

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ για ανθρώπους που 
ζουν την περιπέτεια κατασκευασµένες από υλικά 
τελευταίας τεχνολογίας, διατηρώντας την µέγιστη 
δυνατή ελαστικότητα και ανθεκτικότητα.

http://www.ebike.gr/ads/klados.jpg
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Cross Country
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Κείμενο και φωτό: Σπύρος Τσαντήλας

H BMW το αποκαλεί “Ο Βασιλιάς του βουνού”. Δεν είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε αν είναι ή όχι πράγματι ο βασιλιάς, 
πάντως είναι ένα νέο μοντέλο 2009 που παρουσιάστηκε 
επισήμως μόλις τον προηγούμενο μήνα.

Το σχετικό δελτίο Τύπου μας ενημερώνει πως διατίθεται σε 
χρώμα pearl white από το Δίκτυο Επισήμων Εμπόρων της BMW 
Hellas, όπως και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bmw-shop.
com –στην αρμυρούτσικη τιμή των 2,999€…

Χαρακτηριστικά
Ύψος πλαισίου: M (470 mm), L (520 mm), XL (550 mm) 

Πλαίσιο: αλουμινένιο, πλήρης ανάρτηση, σχεδίαση BMW, 
μονόχρωμο pearl white, κόκκινο μοχλικό πίσω ανάρτησης

Πιρούνι: Manitou R-7 τηλεσκοπικό, με αέρα, 
Elite Absolute Damping ανάρτηση, 100 mm διαδρομή

Ψαλίδι: Manitou S-Type με πλατφόρμα SPV, ρύθμισης 
απόσβεσης επαναφοράς, 100 mm διαδρομή

Βάρος: 12.9 kg

http://www.bmw-shop.com/
mailto:spirontas@ebike.gr
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πτώσης!Μέχρι τελικής 

Εδώ και κάποια χρόνια διοργανώνεται ένας αγώνας στα Τζουμέρκα. Πανέμορφα τοπία και άγρια 
φύση. Αρχικά ήταν λιγότερο γνωστός στους ποδηλάτες, περιελάμβανε ποδήλατο και τρέξιμο 
εντός της ίδιας μέρας. Έτρεχες στο ένα ή και στα δύο. Στη συνέχεια απέκτησε φήμη, ξακουστό 
ξέφωτο free camping αλλά και rafting. Άλλωστε η τοποθεσία έχει μπόλικα νερά -διαθέτει τον 
Άραχθο ποταμό. 

http://www.icycling.gr
http://www.ebike.gr/gallery/album16/images/ebike16-4.jpg


Κείμενο και φωτό: Γιάννης "Ghost" Αβούρης 

πτώσης!

http://www.icycling.gr
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Τριήμερο λοιπόν στα "καιρικώς απρόβλεπτα" Τζουμέρκα. Ήδη κά-
ποιες χρονιές είχαμε ξυπνήσει από την έντονη βροχή και τις διαρ-
ροές μέσα στη σκηνή... παρά την έναρξη του καλοκαιριού. Ξέρο-

ντας το "παραμύθι" από προηγούμενες χρονιές είχαμε εξοπλιστεί με 
μπόλικο λάδι για τις αλυσίδες, αυτοσχέδιες πατέντες για λιγότερη λάσπη 
και μπόλικο θάρρος για να τη βγάλουμε καθαρή στον "άθλο".
Ο αγώνας θα είχε εντελώς διαφορετική χροιά αν διοργανωνόταν από 
άλλον άνθρωπο ή σε άλλο μέρος. Ο συνδυασμός τους είναι εκρηκτικός. 
Τόσο η πρόθεση του διοργανωτή για "άθλο" αντί για "αγώνα", όσο και 
οι εκπληκτικές αντιθέσεις της περιοχής σε κλίμα, θέα και τερέν είναι οι 
απόλυτες προϋποθέσεις για ένα αξέχαστο σαββατοκύριακο περιπέτει-
ας.
Το rafting γίνεται σε μεγάλες φουσκωτές βάρκες ανά εξάδες. Ένας έμπει-
ρος οδηγός από τη διοργάνωση κατευθύνει με το κουπί του για πηδάλιο 
και συντονίζει με παραγγέλματα τους κωπηλάτες. Τα ρεύματα, οι ξέρες, 
οι στρόβιλοι και τα σκαλοπάτια δίνουν κάθε λίγο μια καινούρια απειλή 
για την πορεία της βάρκας. Στη δικιά μου βάρκα καταφέραμε να σώσου-
με τον οδηγό μας που έπεσε στο νερό. Επίσης παραλίγο να πνίξουμε τον 
ένα κωπηλάτη όταν πέφτοντας στο νερό τον κράτησα από την πατούσα. 
Δεν είχε καλαμάκι μαζί του για να αναπνέει το παλικάρι... Όπως καταλά-
βατε χρόνο καλό δεν κάναμε αλλά τα γέλια μας αντηχούσαν απ΄ όπου 
περνούσε το ποτάμι. Θέα; Απερίγραπτη. Νερά ανάβλυζαν μέσα από τα 
βράχια, ψηλά βράχια που άφηναν μια χαραμάδα ουρανό. Το τοπίο θύ-
μιζε ντοκιμαντέρ National Geographic. Μόνο που ο φωτογράφος ήσουν 
εσύ και το φιλμ ήταν τα μάτια σου.

Τακτικές επιβίωσης
Ξέροντας τα στενά χρονικά περιθώρια εγκαταλείψαμε το μεσημεριανό 
για να εφαρμόσουμε στρατηγικές επιβίωσης σε κλίσεις τύπου Ι με λάσπη 
τύπου Γ. Βέβαια αυτό που έμελλε να ακολουθήσει ήταν πάλη με τη 
Λερναία Ύδρα. Η λάσπη ήταν άφθονη, σα να λέμε Βασιλικά μετά από 
ένα μήνα βροχών. Λάσπη και μέσα στο σαμουά, αλυσίδα καφέ μπετόν 
αρμέ χωρίς κρίκους, σα συρματόσχοινο ένα πράγμα, που συνοδευόταν 
από τους αντίστοιχους ήχους. Όσοι είχαν λάδι αρκετό για να ξεπλένουν 
την αλυσίδα κάθε τόσο γλίτωναν το σπρώξιμο και τα γυρισμένα ντε-
ραγιέ. Ίσως τελικά ο άξονας να μην είναι κακή λύση σε τέτοια extreme 
sports. 
Η χάραξη της διαδρομής είχε απ’ όλα. Η διαφορά με όλους τους άλλους 
αγώνες είναι πως είναι πιο άγριος και πιο κοντά στην παρθένα φύση. Δεν 
είναι στρωμένο χαλί για να πηγαίνεις τάπα. Ούτε στην ανηφόρα, ούτε 
στην κατηφόρα. Είπε κανείς πως δεν του άρεσε η διαδρομή στην Καρ-
δαμύλη; Εδώ να σε έχω μάγκα να δεις. Δεν έβλεπες και τίποτα με τόση 
λάσπη πάνω στα γυαλιά. Κάπου εκεί εγώ έχασα τη μπάλα και τη γη 
κάτω από τα πόδια μου. Είχα ήδη περάσει ξυστά από κακοτοπιές αλλά 
δεν πήρα το μάθημα να πηγαίνω κυρία. Μάλλον μπέρδεψα τους αγώνες 
που συνήθως πηγαίνω με τον άθλο. 
Να λοιπόν πως το περιγράφει αυτός που το έζησε. Σε ένα δασικό δρόμο 
με διάσπαρτη πέτρα μεγέθους γροθιάς πηγαίνω όσο μου επιτρέπουν τα 
πόδια μου. Ανάλαφρο κάθισμα στη σέλα για να δουλεύει η ανάρτηση. 
Το ισιάδι έχει δώσει μια ανάσα στα πρησμένα πόδια από τις ανηφόρες. 
Βρίσκομαι στο 32ο χιλιόμετρο και ξέρω πως, αφού έφτασα εδώ, θα 
τερματίσω. Τα δύσκολα είναι πίσω μου. Τις ανηφόρες και τις λάσπες 
(Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες) τα πέρασα. Δεξιά μου απλώνεται σαν αε-
ροφωτογραφία το χάος. Κάθετη πλαγιά εκατοντάδες μέτρα κομμένη λες 
από μαχαίρι. Πιο πέρα πάλι βουνό και από πίσω ξεπροβάλουν κι άλλες 
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ψηλότερες κορυφές. Νιώθεις πως είσαι μέσα στην Πίνδο. Παντού γύρω 
βουνά. Σε ένα σημείο χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο δασικός δρόμος 
στενεύει. Παλιά κατολίσθηση τον έχει φράξει αφήνοντας μια γραμμή 
μισού μέτρου για να περάσεις. Μισό μέτρο από το χάος. Εκεί λοιπόν και 
καθώς είμαι με κλίση προς το κέντρο του δρόμου ο μπροστινός τροχός 
αναπηδά σε νεροφάγωμα. Ακριβώς στο στένεμα. Ο μπροστινός τροχός 
αναπηδά και φεύγει. Παύση.
Ως εδώ όλα είναι καλά. Ξεκουμπώνω το αριστερό πόδι για να συρθώ 
αναίμακτα στην πλαγιά. Με το που φτάνει ο πίσω τροχός στην χαράδρα 
έρχεται το τέλος. Δεν προλαβαίνω να συρθώ. Ξεκινάω την πρώτη τού-
μπα με τα μάτια πριν κατέβει ο πίσω τροχός. Έχασα και μόλις ξεκίνησα. 
Στη δεύτερη τούμπα το ποδήλατο με προσπερνά. Πάντα ήταν γρήγορο. 
Με κωλοτούμπες 5-7 μέτρων η καθεμιά βλέπω μία τον ουρανό και μία 
το χώμα. Εύχομαι να σταματήσει πριν σπάσω πολλά-πολλά. Απλώνω 
ανεπαίσθητα χεροπόδαρα για να σταματήσω την ταχύτητα της ελεύθε-
ρης πτώσης. Στην τέταρτη πιρουέτα έρχεται η δεύτερη παύση. Η μέση 
μου πονάει και το ποδήλατο μπροστά μου απομακρύνεται όλο χάρη και 
φιγούρα μέχρι που το χάνω. Δεν πειράζει σκέφτομαι. Θα πάρω άλλο. 
Πάω να κινηθώ. Η μέση πονάει. Ας μείνω λίγο εδώ (συγνώμη για την 
παραστατικότητα, ήταν πηγαία).

Κάτω από την κατολίσθηση
Ο Adrei είναι καλός μονοπατάς. Δεν ξέρει γιατί είναι μπροστά ο Ghost. 
Έχουμε ήδη εναλλαχθεί ένα-δύο μερικές φορές. Ξέρει πως το δυνατό 
του σημείο είναι οι κατηφόρες και περιμένει τη στιγμή που θα ξαναπε-
ράσει. Όπως συνήθως, για λίγο κοίταξε τα πόδια του ενώ έκανε πετάλι. 
Όταν ξανασήκωσε το βλέμμα ο Ghost είχε εξαφανιστεί. Μα πού πήγε; 
Πότε πρόλαβε και έφυγε; Καθώς πλησιάζει στο στένεμα ρίχνει μια ματιά 
προς το χάος. Και τι να δει; Ένα ποδήλατο κάνει μόνο του τούμπες κάπου 
στο βάθος. Σταματάει. Κοιτάζει κάθετα και βλέπει έναν Ghost. Σταματάνε 
κι άλλοι. Ένας ρωτάει, είσαι καλά; Η απάντηση είναι: δεν ξέρω. Καθώς 
μαζεύεται κόσμος αρχίζει μια μικρή κατολίσθηση. 
Φιλαράκο τέλειωσε το λαδάκι σου. Αν δεν έφυγες πέφτοντας στις πέτρες 
τώρα θα πέφτουν οι πέτρες πάνω σου μέχρι να τα κακαρώσεις.
Τα λεπτά προχωρούν και εγώ ζω τη νιρβάνα της επιβίωσης. Σύντομα, 
ένας Ηρακλής εμφανίζεται από το πουθενά μπροστά μου. Μάλλον απο-
φάσισε πως υπήρχε ένας άθλος που δεν είχε εκπληρώσει. Τον πείθω με 
προσπάθεια πως μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Τότε αποφασίζει να 
συνεχίσει το ραπέλ για το ποδήλατο. Τραβερσάροντας και γλιστρώντας 
φτάνω σε ένα ποταμάκι που η κλίση επιτρέπει την ανάβαση. 
Χεχε, τη γλίτωσα Θεούλη. Ακόμα περπατώ και σύντομα θα ποδηλατώ 
και θα τρέχω. Λέω στα παιδιά να συνεχίσουν. Ο Polyenios μένει μαζί 
μου για να τερματίσουμε... από την πίσω πόρτα. Αυτός στο σωλήνα για 
να πλύνει και εγώ στον ακτινογράφο. Τα υπόλοιπα παιδιά τον ευχαρι-
στήθηκαν τον αγώνα.
Πρέπει να ευχαριστήσω θερμά τον Κώστα Κ. και τον υιό που ανέλαβαν 
χρέη ασθενοφόρου για όλο το απόγευμα. 
Κοιτώντας την επόμενη μέρα τους αθλητές που έτρεχαν ζήλεψα λιγάκι. 
Ας είναι καλά η μέση όμως να βγάλουμε τον Όλυμπο και όλα καλά. Για 
να δούμε, την επόμενη φορά τί μου επιφυλάσσει η μοίρα μου;

(Το άρθρο αυτό θα το βρείτε δημοσιευμένο και στην ακόλουθη δι-
εύθυνση, http://icycling.gr/index.php/iread-arthra-gia-tin-podilasia/
icyclexperience/mexri-telikis-ptosis.php)

http://icycling.gr/index.php/iread-arthra-gia-tin-podilasia/icyclexperience/mexri-telikis-ptosis.php
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αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbikes, ανακηρύσσεται η ΚΑΛΥΤΕΡΗ SUPERSPORT ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ για το 
2009. Η απονομή των βραβείων έγινε κατά την διάρκεια του αγώνα SBK στη Monza.
Ο ίδιος ο Max Biaggi παρέλαβε το βραβείο, σηματοδοτώντας με αυτό 
τον τρόπο την μεγάλη του επιστροφή στα Superbikes. Παρόντες για το 
Piaggio Group ήταν ο Leo Francesco Mercanti, διευθυντής του τμήματος 
Ανάπτυξης και του Αγωνιστικού Τμήματος, και ο Giampero Sacchi, διευ-
θυντής Τεχνικού αγωνιστικού τμήματος.
Μια εβδομάδα πριν τον αγώνα στη Μonza, το RSV4 Factory  που σχεδι-
άστηκε από το Aprilia Design Center που διευθύνει ο Miguel Galluzzi, 
κέρδισε το βραβείο καλύτερης σχεδίασης από το μηνιαίο περιοδικό 
Motociclismo, για τις επιθετικές αλλά ταυτόχρονα κομψές γραμμές του.
Piaggio Hellas AE 
2107572100

Οι Moto Guzzi είναι θρυλικές μοτοσυκλέτες που σχεδιάζονται και κατασκευ-
άζονται στο χέρι με μεράκι και επιμονή στην λεπτομέρεια  με γνώμονα την 
απόλυτη οδηγική ευχαρίστηση χρησιμοποιώντας όμως και την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας. Η Piaggio Hellas φέρνει το θρύλο των μοτοσυκλετών 
πιο κοντά στο μοτοσυκλετιστικό κοινό με νέες μειωμένες τιμές σε δημοφιλή 
μοντέλα με όφελος έως και 2.500 € (έκπτωση 50% στο τέλος ταξινόμησης 
και όφελος έως  2.000€). Ποτέ πιο πριν δεν ήταν πιο εύκολη η απόκτηση 
ενός θρύλου, ποτέ πιο πριν δεν ήταν πιο εύκολη η απόκτηση μιας Moto 
Guzzi. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών. BREVA 1100 από 
11.700€ μόλις 9.275€, BREVA 1100 ABS από 12.600€ μόλις 10.140€, 
GRISO 1100 από 12.450€ μόλις 9.970€, 1200 SPORT από 12.600€ μόλις 
10.110€ και   ΒREVA 750 από 8.100€ μόλις 6.936 €
Piaggio Hellas AE 
2107572100

ΘΡΥΛΙΚΕΣ GUZZI ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα  η Piaggio Hellas, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των δύο τροχών, σε 
συνεργασία με την Zerotre Events και το California Superbike School GR, διοργανώνει ημερίδες 
ασφαλούς οδήγησης για κατόχους scooter ανεξαρτήτου μάρκας και κυβισμού.
Τα μαθήματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ασφάλειας και απευθύνονται σε όλους 
τους κατόχους scooter ενώ προσφέρονται δωρεάν στους κατόχους MP3 LT. 
Σκοπός του σχολείου είναι να συμβάλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και να δώσει 
την ευκαιρία στους κατόχους scooter να οδηγούν με ασφάλεια για τους ίδιους αλλά και για 
τους άλλους. 
Μια πρωτοποριακή κίνηση από την ηγέτιδα εταιρεία δίτροχων 
στην Ελλάδα που επιβεβαιώνει το κοινωνικό της πρόσωπο και 
την ευαισθησία της πάνω στον τομέα ασφάλεια. Τα μαθήματα 
διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Auto Festival (32χλμ Ε.Ο 
Αθηνών – Λαμίας). Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορί-
ες: κα. Ιωάννα Αρβανιτάκη τηλ. 210-2851300 (εσωτ.138) mail: 
jarv@0300.gr
Piaggio Hellas AE 
2107572100

PIAGGIO SAFE RIDING SCHOOL

APRILIA RSV4: ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

http://www.aprilia.com.gr/
http://www.gr.piaggio.com/
http://www.gr.piaggio.com/


επιμέλεια:Χ.Θεοδωρόπουλος, Β.Νομικός φωτό:Αρχείο eBike

Στις χωμάτινες διαδρομές η θερμοκρασία συνήθως "ανεβαί-
νει επικίνδυνα". Εδώ, το ζητούμενο είναι η απόλυτη ενεργη-
τική προστασία. Αλλά και η παθητική ασφάλεια έχει ιδιαίτερη 
σημασία, ώστε ο οδηγός να μπορεί να αποδίδει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Αυτές τις απαιτήσεις έρχονται να καλύψουν 
οι μπότες Rallye GS 2. Εξελιγμένες σε συνεργασία με τους εκ-
παιδευτές του BMW Motorrad Enduro Park στο
Hechlingen, μέσα από εκτεταμένες πρακτικές δοκιμές, συν-
δυάζουν τις ιδιαίτερες για Enduro προστατευτικές λειτουργίες 
με την αξεπέραστη άνεση, την άψογη 
εφαρμογή και την ελευθερία κινήσεων 
στο περπάτημα, την προστασία από τα 
νερά και την άνεση κλίματος. Μεγέ-
θη: 39–48, διαθέσιμο σε μαύρο/μπλε 
έναντι 359€
BMW HELLAS A.E.
2109118000

Η φόρμα AirFlow είναι ιδανική για τις ψηλές θερμοκρασίες και 
εξασφαλίζει ευχάριστη δροσιά. Στη μαύρη φόρμα, ο εξοπλισμός 
coldblack®εμποδίζει αποτελεσματικά τη θέρμανση του υλικού. Στη 
ασημί έκδοση, η επίστρωση με NanoSphere® αποτρέπει το έντονο 
λέρωμα. Το ειδικό φύλλο 3 στρώσεων από Kevlar© και τα αφαι-
ρούμενα προστατευτικά NP εξασφαλίζουν κορυφαία προστασία.
Μεγέθη: Γυναικεία: 34–46, Αντρικά: 46–66 / 98–118 (μαύρο) 46–
60 (ασημοτυπία). 
Μπουφάν: μαύρο, 
ασημοτυπία: 478€, 
Παντελόνι: μαύρο, 
ασημοτυπία: 348€
BMW HELLAS A.E.
2109118000

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ 
AIRFLOW

RALLYE GS 2

Το καλοκαίρι ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για βόλτες και ταξίδια με μοτοσυκλέτα. Το Aprilia 
Pegaso ανέκαθεν αποτελεί την αγαπημένη επιλογή του ελληνικού κοινού αφού συνδυάζει τα 
πάντα: άνεση, επιδόσεις, ευελιξία χώρους για δύο άτομα και ταξιδιωτικές δυνατότητες. 
Η Aprilia τώρα προσφέρει δωρεάν σε όσους επιλέξουν το μοντέλο PEGASO έκδοση Strada ή 
έκδοση Trail, τον πλήρη εξοπλισμό ταξιδιού, αξίας 670€, χωρίς καμία επιβάρυνση στην τελική 
τιμή. 
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει : Σχάρα και πίσω βαλίτσα top box χωρητικότητας 36 lt, πλαϊνές 
σχάρες και εύκαμπτες τσάντες συνολικής χωρητικότητας 70 lt και προστατευτικό φαίρινγκ.
Επιλέγεις τώρα την έκδοση που σε ενδιαφέρει PEGASO 650 STRADA ή TRAIL και η APRILIA σου 
προσφέρει δωρεάν το Traveller’s Kit για το ταξίδι σου!
Piaggio Hellas AE 
2107572100

H APRILIA ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ: PEGASO TRAVELLER’S KIT 

NEO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ HONDA 
KAI EXPO CENTER

Μία νέα κάθετη μονάδα HONDA άνοιξε και σας 
περιμένει στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερα-
τσίνι. Το νέο κατάστημα Expo Center Honda 
βρίσκεται πλησίον του γνωστού καταστήματος 
Expo Center Yamaha που χρόνια τώρα εξυπη-
ρετεί επιτυχώς τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών 
Yamaha. Σε συνέχεια της πολυετούς πείρας που 
διαθέτει ο όμιλος Expo Center, υπόσχεται να 
εξυπηρετήσει στο έπακρο τους νέους και παλαι-
ότερους κατόχους μοτοσυκλετών HONDA. Έτσι 
στο νέο κατάστημα Honda Expo Center, θα βρεί-
τε ότι χρειάζεστε, όπως εξουσιοδοτημένο Service 
Honda, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ κα-
θώς φυσικά και όλα τα νέα μοντέλα Honda σε 
προνομιακές τιμές.
HONDA EXPO CENTER
2104329990

mailto:3chris@ebike.gr
mailto:vnomic@ebike.gr
http://www.aprilia.com.gr/
http://www.bmw-motorrad.gr/
http://www.bmw-motorrad.gr/
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Ψάχνετε για ένα οικονομικό αλλά ξεχωριστό 
ανοιχτό κράνος; Το City Seven της MT είναι 
εδώ. Υλικό κατασκευής: ABS. Εσωτερική 
επένδυση: υποαλλεργική, απορροφητική,  
που αφαιρείται και πλένεται.
Ζελατίνα: anti-scratch, με εύκολο μηχανισμό 
αντικατάστασης χωρίς εργαλεία.  Κλείδωμα: 
“seat belt” type. Προδιαγραφές:  ECE R 
22.05. Όλα αυτά, μόλις έναντι 68€.
MOTO MARKET
801 11795615

Μια αποτελεσματική συσκευή προστασίας 
που δέχεται προστασίες νέας τεχνολογίας 
Multitech CE. Mε διάτρητα τμήματα για να 
μπορεί να φορεθεί αυτόνομο το καλοκαίρι 
ή σε συνδυασμό με κάποιο jacket της spidi 
τους υπόλοιπους μήνες.
Δικό σας έναντι 188€ στο SPIDI STORE, Καλ-
λιρρόης 43 και στο δίκτυο συνεργατών της 
Moto Market.
MOTO MARKET
801 11795615

MT – SITY 
SEVEN

SPIDI – MULTITECH 
ARMOR

Το ιδανικό κράνος για τα ταξίδια σας, συνδυάζει την ποιότητα, 
την άνεση και την εμφάνιση με την αποτελεσματική προστα-
σία.
Υλικό: ABS. Εσωτερική επένδυση: υποαλλεργική και  αντιβα-
κτηριδιακή που αφαιρείται και πλένεται. 
Ζελατίνα: anti-scratch - σφαιρικής κοπής, με δεύτερη εσωτε-
ρική αντιχαρακτική, φυμέ ζελατίνα που κλείνει μέσα στο κέλυ-
φος. Και αν φοβάστε για το χρώμα, το Nano διαθέτει εξωτερικό 
αντιχαρακτικό βερνίκι προστασίας από UV. Μεγέθη:  XS - XL, 
Προδιαγραφές: Ε.C.E. 22.05.
MOTO MARKET
801 11795615

ACERBIS  -  NANO JET

Μία επανάσταση στον προστατευτικό ρουχισμό. Το Neck Brace 
της BMW Motorrad μειώνει σε μεγάλο βαθμό τους τραυματι-
σμούς στην περιοχή του αυχένα. Είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και 
προσφέρει στον οδηγό τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Μπο-
ρεί να φορεθεί πολύ εύκολα επάνω από ένα μπουφάν ή μία 
μπλούζα. Μεγέθη: Unisex: S (παιδιά) και L (ενήλικες). Σύστημα 
Neck-Brace Carbon: ανθρακί/carbon 625€, σύστημα Neck-
Brace Function: ανθρακί/carbon 466€
BMW HELLAS A.E.
2109118000

NECK BRACE CARBON

http://www.motomarket.gr/
http://www.motomarket.gr/
http://www.motomarket.gr/
http://www.bmw-motorrad.gr/


Είναι 100 αδιάβροχη για κάτω από το νερό έως και 30 μέ-
τρα,  με 9 διαφορετικές βάσεις  για να προσαρμόζεται σε 
όλα τα σημεία λήψης  με μέγιστη ασφάλεια , όπως:  πάνω 
σε όλων των ειδών τα κράνη, πάνω σε ποδήλατα, Wind 
Surf, και φυσικά σε μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα. Ανθεκτική 
σε όλες τις ταχύτητες με κάρτα εγγραφής SD για μέγιστη ανά-
λυση και ελάχιστο πραγματικά βάρος. Επίσης διαθέτει ειδικά 
ενσωματωμένο φίλτρο αέρα για μέγιστη ηχητική λήψη, και 
ευρυγώνιο  υψηλής ανάλυσης φακό  170ο για ρεαλιστική 
100% λήψη. 
ΔΡΑΚΟΣ
2108251640

Τελικό εξάτμισης κατασκευασμένο από τιτάνιο,  από την κο-
ρυφαία ιταλική εταιρεία, εξελιγμένο σε συνεργασία με το 
εργοστάσιο της TRIUMPH.
Προσθέτει στην εμφάνιση, μειώνει το βάρος και βελτιώνει 
την απόδοση σε συνδυασμό με το ειδικό πρόγραμμα που 
παρέχεται μαζί με το τελικό.
Θα το βρείτε στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες 
TRIUMPH.
Eliofil S.A.
2102849200

ΝΕΑ ΚΑΜΕΡΑ  
GO PRO ΓΙΑ ΟΛΑ 
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ARROW 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
TRIUMPH

Περιμένετε για την κατάλληλη προσφορά εδώ και καιρό; Θα 
περιμένετε ακόμα ένα χρόνο μέχρι να περάσει και η κρίση;  
Ή τώρα ή ποτέ, πιο κάτω δε γίνεται! Μόνο στο κατάστημα 
Expo Center και μόνο για λίγο καιρό θα βρείτε το νέο R1 
αντιπροσωπείας, με δύο χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 
ένα από τα καλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα.
YAMAHA EXPO CENTER
2104329990

Το νέο άκρως απαραίτητο εξάρτημα για χρήση της μοτοσυ-
κλέτας στην πίστα είναι εδώ. Το quickshifter
καταργεί τη χρήση του συμπλέκτη, εκμηδενίζοντας το χρόνο 
που απαιτείται για την αλλαγή κάθε σχέσης, προσφέροντας 
χρήσιμα δεκατάκια και βεβαιώνοντας για τις τέλειες αλλαγές 
κάθε φορά.
Το μόνο quickshifter που έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με 
τη Βρετανική εταιρεία, είναι διαθέσιμο στους εξουσιοδοτημέ-
νους συνεργάτες TRIUMPH.
Eliofil S.A.
2102849200

YAMAHA R1 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ ΜΕ 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ €1100

TRIUMPH 
QUICKSHIFTER

http://www.eliofil.gr/
http://www.eliofil.gr/
http://www.expocenter.gr/
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13,500€; Και το νέο DUCATI 1198 με μόνο 18,800€; Τότε ένα 
είναι το Site: www.imported-bikes.gr και μάλιστα είναι εικο-
σιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο ανοικτό και πάντα ενημε-
ρωμένο. Μην ψάχνετε άσκοπα, μπείτε οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας θέλετε και δείτε την πάντα ενημερωμένη γκάμα των 
μεταχειρισμένων, αλλά και καινούριων μοτοσυκλετών του κα-
ταστήματος. 
IMPORTED BIKES
www.imported-bikes.gr

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΤΟ No 1 SITE

Ένα γυμνό έργο τέχνης εκτίθεται κάθε μέρα στη 
Motogenesis A.E. H νέα  BMW F800R ήρθε για 
να κλέψει καρδιές, μοτοσυκλετιστικές και μη. Με 
τιμή μόνο €8,120 στη βασική της έκδοση η νέα 
naked BMW συμπληρώνει τη γκάμα της Γερμα-
νικής εταιρίας στοχεύοντας όχι μόνο σε ολοένα 
μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό, αλλά στην επα-
ναφορά της 100% διασκέδασης σε καθημερινή 
χρήση, ακόμα και στην πίστα.
Από 9 Μαΐου μπορείτε να κάνετε ένα δυναμι-
κό Test Ride και να αποκτήσετε πρώτοι το νέο F 
800R. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα των καταστημάτων ή στο
www.motogenesis.gr.
BMW MOTOGENESIS
2107711101 - 2104117776

TEST RIDE ΣΤΟ 
ΝΕΟ BMW F800R

Στα καταστήματα Motogenesis σε Αθήνα 
και Πειραιά θα βρείτε όλα τα νέα μοντέ-
λα BMW ετοιμοπαράδοτα, με εγγύηση 
BMW και πλέον μικτή ασφάλεια. Επίσης 
στα εν λόγω καταστήματα θα βρείτε εξου-
σιοδοτημένο Service BMW, γνήσια ανταλ-
λακτικά και αξεσουάρ, καθώς και πολλές 
προσφορές σε παλαιότερα μοντέλα. Για 
περισσότερες πληροφορίες, e-mail: info@
motogenesis.gr
BMW MOTOGENESIS
2107711101 - 2104117776

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
K1200S ΜΕ 13,500€

H εταιρία AKRAPOVIC θα έχει πολύ σύντομα στην διάθεση μας εξατμίσεις 
για το νέο μοντέλο της DUCATI STREETFIGHTER ’09.
Τελικά σε τιτάνιο hexagonal με σιγαστήρες αφαιρούμενους, για τους εργο-
στασιακούς λαιμούς και με πολύ υψηλές επιδόσεις.
Διαθέσιμο στο κατάστημα της Technomoto, Καλλιρρόης 12 στο Νέο Κόσμο 
όπως και πολλά άλλα προϊόντα για την μοτοσυκλέτα σας.
TECNO-MOTO 
2109242410  

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ AKRAPOVIC 
DUCATI STREETFIGHTER ‘09

http://www.imported-bikes.gr/
http://www.motogenesis.gr/
http://www.motogenesis.gr/
http://www.tecnomoto.gr/


Η Athena είναι ίσως η μοναδική εταιρία στον κόσμο που διαθέτει τόσο μεγάλη γκάμα αξεσουάρ και ανταλλα-
κτικών, με εφαρμογή σε πάνω από 50% της διεθνούς αγοράς μοτοσυκλετών ανά τον κόσμο. Μερικά από τα 
προϊόντα της είναι: φίλτρα αέρα - λαδιού, φυγοκεντρικά συστήματα και ιμάντες, συστήματα τροφοδοσίας - reed, 
πιστόνια, εκκεντροφόροι, κύλινδροι, χιτώνια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους σας. Επίσης τα τελευ-
ταία χρόνια μετά την απόκτηση μεγάλου εργοστασίου, εξειδικεύεται 
στην παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων μοτοσυκλετών, όπως 
ηλεκτρονικές, συστήματα τηλεμετρίας με ενσωματωμένο το gps κ.ά. 
Ψάξτε για το σήμα της Athena σε όλα τα καλά καταστήματα.
ΔΡΑΚΟΣ
2108251640

ΑΤΗΕΝΑ, Η ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ  
ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΣΑΣ

http://www.michelinmototechnologies.com
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μοτοσυκλετών και για πρώτη φορά και για off road μοτοσυκλέ-
τες, αφού τα PZR Racing όργανα είναι κατασκευασμένα από g 
shock μηχανισμό για μέγιστη ανθεκτικότητα σε όλα τα τερέν.
Η μεγάλη γκάμα της Ιταλικής εταιρίας απαρτίζεται από ηλε-
κτρονικά φωτιζόμενα ταχύμετρα, gear indicators, πολυόργανα 
τηλεμετρίας για αγωνιστική χρήση, shift lights για να ρυθμίζετε 
τα κόκκινα της μοτοσυκλέτας σας κ.ά..
Σ. ΜΠΕΖΑΣ 
- Μ. ΛΕΩΝ 
2107470074 - 
2108232001 

Το νέο κράνος SCORPION EXO-1000 Sublim δε μοιάζει με τα υπό-
λοιπα. Εξοπλισμένο με τρόμπα που φουσκώνει ειδικό μηχανισμό 
μέσα από τα μάγουλα για καλύτερη σταθεροποίηση στις μεγάλες 
ταχύτητες, άριστη ηχομόνωση, πτυσσόμενο φιμέ γυαλί ηλίου, μη-
χανισμό εμπλοκής της αντιθαμβωτικής ζελατίνας ώστε να μην απο-
κτά δική της... βούληση και με πλήρως αφαιρούμενη, πλενόμενη, 
αντι-ιδρωτική εσωτερική επένδυση, βρίσκεται πλέον διαθέσιμο και 
σε κόκκινο χρώμα.
ΑΦΟΙ ΒΑΣΣΑΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
2109322471

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ΙΤΑΛΙΚΗ PZR ΤΩΡΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αποκτήστε σήμερα τη μοτοσυκλέτα των ονείρων σας και επω-
φεληθείτε από το διπλό όφελος SUZUKI. Γιατί τώρα στη SUZUKI 
δεν έχετε κέρδος μόνο από το τέλος ταξινόμησης, αλλά και 
επιπλέον έκπτωση –θεού SUZUKI δώρο– σε όλα τα κορυφαία 
μοντέλα. Επισκεφτείτε σήμερα μία έκθεση Suzuki, κάντε το 
όνειρό σας πραγματικότητα και βγείτε διπλά κερδισμένοι, από 
την εταιρεία που ξέρει να προσφέρει πραγματική απόλαυση 
και ξεχωριστή εμπειρία στους αναβάτες της. Διάθεση από τη 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ καθώς και στο δίκτυο συνεργατών πα-
νελλαδικά.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
2103499000

2X2… ΔΙΠΛΟ ΟΦΕΛΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ SUZUKI

Το DR 125 SM είναι η καινούρια πρόταση της 
SUZUKI για άνετη, ασφαλή και διασκεδαστι-
κή καθημερινή μετακίνηση. Μια τετράχρονη 
μοτοσυκλέτα με κινητήρα 125cc, δισκόφρενα 
μπρος-πίσω, σύγχρονη τεχνολογία, ηλεκτρονι-
κό ψεκασμό (EFI), οικονομική στην κατανάλω-
ση, η οποία πληροί όλες τις σύγχρονες ευρω-
παϊκές προδιαγραφές. Μοντέρνο, εύχρηστο, με 
ιδιαίτερα νεανική εμφάνιση είναι μια πραγμα-
τική SUPERMOTARD μοτοσυκλέτα ιδανική για 
την πόλη και στην τιμή των 2,995€ αποτελεί 
την πιο συμφέρουσα και προκλητική  πρόταση 
στην κατηγορία.
Το νέο DR 125 SM είναι διαθέσιμο σε μαύρο 
χρώμα στο δίκτυο λιανικής ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
ΑΕΒΕ. καθώς και στο δίκτυο συνεργατών πα-
νελλαδικά.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
2103499000

ΝΕΟ SUZUKI DR 
125 SM 
ΜΟΝΟ €2,995

http://www.bele.gr/
http://www.suzuki.gr/motos/index.php
http://www.suzuki.gr/motos/index.php
http://www.vassalos.gr/


Επωφεληθείτε απο την προσφορά του καλοκαιριού και συνδυάστε καλοκαι-
ρινό κράνος και κινητό. Αγοράζοντας τώρα οποιοδήποτε κράνος Nolan της 
σειράς Ν-32 ή Ν-42 απο το κατάστημα Γκουντούφας Αccessories θα πάρετε 
δώρο το βασικό κιτ N-COM που περιλαμβάνει ακουστικά και μικρόφωνο κα-
θώς και το καλώδιο σύνδεσης που είναι συμβατό με τη συσκευή σας. 
ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ACCESSORIES
2107484981

ΜΙΛΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ!

Η εταιρία TECNOMOTO η οποία είναι η επίσημη και αποκλειστική αντιπρόσωπος της 
εταιρίας DYNOJET για όλη την Ελλάδα, έχει πλέον στη διάθεση μας το πολυαναμε-
νόμενο νέο Power Commander «PCV» για όλα τα μοντέλα του 2009, με πολλές 
επιπλέον λειτουργίες όπως:Δυνατότητα αυτόματης χαρτογράφησης, ενσωματωμένες 
όλες τις λειτουργίες του HUB, με δυνατότητα εναλλαγής χαρτών καθώς οδηγούμε, 
δυνατότητα ελέγχου και των 8 μπεκ, πολύ μικρότερο μέγεθος  και πάρα πολλές άλ-
λες εντυπωσιακές λειτουργίες.Διαθέσιμο στο κατάστημα της Technomoto, Καλλιρ-
ρόης 12 στο Νέο Κόσμο όπως και πολλά άλλα προϊόντα για την μοτοσυκλέτα σας.
TECNO-MOTO 
2109242410  

DYNOJET POWER COMMΑNDER NEW “PCV”

http://www.tecnomoto.gr/
http://www.goudoufas.gr/
mailto:info@motorcycle-art.gr
http://www.motorcycle-art.gr
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Επιστήμονες έχουν καταφέρει να συνδυάσουν στα ρούχα 
X-Bionic την βιολογία με την τεχνολογία. Χρησιμοποιώντας 
νανοτεχνολογία και νέες ίνες στη δημιουργία ρούχων αυτό 
που επιτυγχάνεται είναι η διατήρηση της θερμοκρασίας του 
σώματος κοντά στους 37C που είναι η ιδανική θερμοκρασία 
σώματος.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 30% περισσότερη ενέργεια που διο-
χετεύεται στην άθληση αντί στην προσπάθεια του σώματος να 
διατηρήσει τη θερμοκρασία του.
Με 200 διεθνή βραβεία, τα καλύτερα σχόλια από το σύνολο 
του αθλητικού τύπου παγκοσμίως αλλά και μεγάλων αθλη-
τών να πιστοποιούν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά 
τους, η X-Bionic φέρνει απλά την επανάσταση στα ποδηλατικά 
ρούχα.
KALAMOS BIKE
2295083523, 6974011792

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ 
-30%

X-BIONIC, Η ΠΟΔΗΛΑΤΙ-
ΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Τώρα η ενδοεπικοινωνία γίνεται παιχνίδι με 
το καινούργιο σύστημα Bluetooth οδηγού-
συνοδηγού της MIDLAND ΒΤ 1. Συμβατό με όλα 
τα κράνη καθώς διαθέτει δύο επιλογές μικρό-
φωνου, ένα για fullface και ένα για open κράνος, 
είναι πολύ εύκολο στην τοποθέτηση και πλήρως 
αδιάβροχο. Το κιτ είναι στερεοφωνικό και εκτός 
από την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων δίνει 
τη δυνατότητα σύνδεσης και άλλης περιφερει-
ακής συσκευής (π.χ. GPS, κινητό, MP3 Player). 
Συμβατό με όλα τα κινητά τηλέφωνα τεχνολο-
γίας Bluetooth, τώρα και με το iPhone (3.0). 
Θα το βρείτε ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα 
Goudoufas Accessories, με τιμή : € 250,00
ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ACCESSORIES
2107484981

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ 
ΑΣΥΡΜΑΤΑ!

Έφτασαν οι νέες βάσεις πινακίδας για Hayabusa 
'08-'09, CB1000R '08-'09 Naked, CBR1000RR 
'08-'09, ER6n '09, ZZR 1400 '08-'09, GSXR 
1000 K9, ZX6 '09 και όλα τα υπόλοιπα νέα μο-
ντέλα του 2009.
ΑΦΟΙ ΒΑΣΣΑΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
2109322471

VALTER MOTO 
ΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Λίγο πριν την ανανέωση της γκάμας για τη χειμερινή σεζόν 
και για όσο διαρκέσει το στοκ το κατάστημα Γκουντούφας 
Accessories προσφέρει ΟΛΑ τα δερμάτινα μπουφάν με μονα-
δική έκπτωση -30%. Αξιοποιήστε την ευκαιρία και ανανεώστε 
τον εξοπλισμό σας για τις καλοκαιρινές αποδράσεις στην κα-
λύτερη τιμή.
ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ACCESSORIES
2107484981

http://www.goudoufas.gr/
http://www.goudoufas.gr/
http://www.vassalos.gr/


Σταματήστε τώρα τα χρονοβόρα και πολυέξοδα πειράματα και βάλτε σήμερα 
κιόλας με μόνο από €300, ένα Power Commander γνήσιο (από την Αμερι-
κή), με εγγύηση και γνήσιο βιβλίο χρήσης, ρυθμίζοντας ηλεκτρονικά και όχι 
με μαγικά, στο απόλυτο την αύξηση της ιπποδύναμης μέσω υπολογιστή. Το 
Power Commander δίνει στη μοτοσυκλέτα σας ότι ακριβώς χρειάζεται: αύξη-
ση ιπποδύναμης αλλά με οικονομία.
IMPORTED BIKES
2107525690

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
VP2 ΑΠΟ ΤΗΝ AVON

Οι κορυφαίοι φακοί της CIBA VISION™ σας δί-
νουν τώρα τη δυνατότητα, με μια μοναδική προ-
σφορά, να δοκιμάσετε τους μηνιαίους φακούς 
Air Ortix™ Aqua, τους ημερήσιους φακούς 
DAILIES™ Aqua Comfort Plus™ και το υγρό κα-
θαρισμού Novasoft Aqua και να ανακαλύψετε 
ποιος φακός καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας 
και ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας. Bγάλτε τα 
γυαλιά σας χαμογελάστε και…
ΟΠΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΣ
2107774522

Οι κορυφαίοι φακοί της CIBA VISION™ σας δί-
νουν τώρα τη δυνατότητα, με μια μοναδική προ-
σφορά, να δοκιμάσετε τους μηνιαίους φακούς 
Air Ortix™ Aqua, τους ημερήσιους φακούς 
DAILIES™ Aqua Comfort Plus™ και το υγρό κα-
θαρισμού Novasoft Aqua και να ανακαλύψετε 
ποιος φακός καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας 
και ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας. Bγάλτε τα 
γυαλιά σας χαμογελάστε και…
ΟΠΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΣ
2107774522

AΝΕΣΗ, ΕΥΚΟΛΙΑ, 
ΥΓΙΗ ΜΑΤΙΑ

EΝΑΣ ΝΕΟΣ  
ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ 
ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ

ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑ POWER 
COMΜANDER ΙΙΙ USB, ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ... 

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

AVON DISTANZIA ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ON - OFF

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

http://www.imported-bikes.gr/
http://www.agripan.gr/
http://www.agripan.gr/
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Πρόκειται για ένα καινούργιο προϊόν για χρήση δρόμου με τεχνολογία Απευ-
θείας από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbikes.  Σχεδιασμένη από την 
αρχή σε λευκό χαρτί, χρησιμοποιώντας όμως την υπάρχουσα τεχνογνωσία της 
Braking, χρησιμοποιεί σχήμα wave (μαργαρίτα) και BATFLY, επεξεργασία CNC, 
KRINOX υλικό που χαρακτηρίζει την υψηλότερη ικανότητα θερμότητας από τα 
τυποποιημένα ανοξείδωτα υλικά, και 12 floating σημεία στις κατευθυντικές 
αυλακώσεις για μέγιστες πιέσεις χωρίς καμία στρέβλωση.
Σ. ΜΠΕΖΑΣ - Μ. ΛΕΩΝ 
2107470074 - 2108232001

ΝΕΑ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ SK12, ΑΠΟ ΤΗΝ BRAKING

Το κενό στην θέση των 
καθρεπτών είναι παρελ-
θόν. Η Valter Moto βρί-
σκει την ευκαιρία να με-
τατρέψει το κενό σημείο 
της μοτοσυκλέτας σου 
με μια καλαίσθητη ergal 
πινελιά σε διάφορα χρώ-
ματα: κόκκινο, χρυσό, 
μπλέ, μαύρο & ασημί. 
Οι τάπες καθρέπτη ergal 
θα γίνουν μόδα.
ΑΦΟΙ ΒΑΣΣΑ-
ΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
2109322471

ERGAL ΤΑΠΕΣ 
ΚΑΘΡΕΠΤΗ

Η εταιρία DNA FILTERS έχει στην διάθεση μας ένα ακόμη νέο φίλ-
τρο αέρος για το μοντέλο YAMAHA XJR 1300 ’07-’09.
Το φίλτρο είναι σχεδιασμένο να αντικαθιστά το εργοστασιακό χω-
ρίς καμία μετατροπή. Η τοποθέτηση του φίλτρου είναι πολύ εύκο-
λη, μπορείτε απλώς να ακολουθήσετε 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 αποτέ-
λεσμα την υψηλή αποδοτικότητα φιλτραρίσματος. Η ροή 
αέρος του φίλτρου είναι αρκετά υψηλή, αποδίδοντας 15% 
παραπάνω από το εργοστασιακό φίλτρο.
Διαθέσιμο στο κατάστημα της Technomoto, Καλλιρρόης 
12 στο Νέο Κόσμο όπως και πολλά άλλα προϊόντα για 
την μοτοσυκλέτα σας.
TECNO-MOTO 
2109242410  

DNA FILTER YAMAHA 
XJR 1300 07-09

http://www.tecnomoto.gr/
http://www.bele.gr/
http://www.vassalos.gr/


Yµηττού & Τιµοθέου 7 Παγκράτι (εντός πεζόδροµου), ΤΗΛ.: 210 7525690 • info@imported-bikes.com

www.imported-bikes.com

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν µας αφορά...
                              επενδύστε σε “γκάζια” µε 100% απόδοση!*

*
Οι χαµηλότερες τιµές της αγοράς µε το πιο “άνετο” χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.

GSXR 1000 K9  12.800r1 2009        13.500
HAYABUSA K9     12.300
gsxr 750 k8       9.950
cbr 1000 RR '09     11.500
tuono 2008        10.400
ducati 1198        18.800

ZX 10 2008        9.900

r6 2008           9.800

http://www.imported-bikes.com
mailto:info@imported-bikes.com
http://www.imported-bikes.com


yourclubs

clubs

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


http://www.anemosclub.gr/
http://www.ktmhellasclub.gr/
http://www.motoridersclub.com/
http://www.symofe.gr/
http://www.apriliaclub.gr/
http://www.moc.gr/
http://www.smok.gr/
http://www.tdmhellas.gr/
http://www.vstrom.gr/




Λευκήσυμφόρηση  
Mε το τεύχος 15 επιτυχώς, έστω και 

καθυστερημένα, κλεισμένο πήρα 
τη μεγάλη απόφαση να πραγματοποιήσω 
ένα παλιό μου, σχεδόν ξεχασμένο όνειρο. 
Να φύγω για ένα σαββατοκύριακο, να 
αδειάσει το κεφάλι μου, να αλλάξω 
παραστάσεις, ίσως να πάρω και ένα δύο 
τόνους πιο σκούρο χρώμα σε κάποια 
παραλία, ιδανικά όχι στριμωγμένος 
ανάμεσα σε πετσέτες, ομπρέλες και 
παιδάκια που ψάχνουν τη μαμά τους.
Βέβαια, κάτι η εποχή που κάνει τους 
περισσότερους αντιπροσώπους να 
κλειδαμπαρώνουν τα μηχανάκια τους 
μήπως πάθουν ηλίαση, κάτι η τάση που έχω 
να εξυπηρετώ φίλους με τις μοτοσυκλέτες 
μου, σήμαινε ότι είχα ξεμείνει από μέσο 
μετακίνησης ικανό να με πάει παραέξω. 
Το Serow έχει κάποια θεματάκια που θα 
αναλύσουμε στο επόμενο τεύχος που θα 
κάνει και τη θριαμβευτική επιστροφή του, 
ενώ αυτοκίνητο εν έχω πια καρντιά μου...
Ευτυχώς, ως εξ' αυτοκινήτου θεός 
εμφανίστηκε ο Γιώργος –που... τολμά και 
συνεργάζεται– προσφέροντάς μου τη θέση 
του συνεπιβάτη στο Clio με το οποίο θα 
πήγαινε Λευκάδα. Έτσι και αυτός θα είχε 
παρέα και δε θα σκότωνα κανέναν αθώο 
άνθρωπο εγώ στο ενδιάμεσο. Και, ως 
κερασάκι, θα πήγαινα επιτέλους σε αυτό 
το νησί που τόσο το ακούω να συζητιέται 
αλλά δε μου είχε κάτσει ως τώρα. Το 
ταξίδι, φυσικά μεταμεσονύχτιο, ήταν σε 
γενικές γραμμές χαλαρό, αν εξαιρέσεις 
κάποιες σκηνές rock όταν κόλλησε το 
γκάζι στο πάτωμα κατά τη διάρκεια μιας 
προσπέρασης, χαρίζοντας στο υπόλοιπο 
κομβόι το φανταστικό θέαμα ενός 
αυτοκινήτου που τους προσπέρναγε με 
τα φώτα των φρένων πατημένα, εν μέσω 
χαλαρών συζητήσεων για το πού έχει 
κολλήσει το γκάζι, υπό την διακριτική 
υπόκρουση του κόφτη. 
Έχοντας αποφύγει και το γνωστό χαντάκι 
και τα λοιπά αυτοκίνητα, λίγο πριν την 
ανατολή του ηλίου φτάσαμε στη Λευκάδα 
και στο σπίτι της φίλης Εύης, η οποία 
δεν ήξερε να μας πει γιατί ήταν τόσο πιο 
ζεστά πάνω στο βουνό απ' ότι σε όλο το 
υπόλοιπο νησί και τη διαδρομή, αλλά 
συγχωρείται γιατί, όχι μόνο ξύπνησε για 
να μας υποδεχτεί, αλλά μας κέρασε και το 

κρασί του μπάρμπα της που ήταν όλα τα 
λεφτά.
Εντυπώσεις από τη Λευκάδα; Πολύ τσιμέντο, 
δρόμοι που σε κάνουν να βλαστημάς 
την ώρα και τη στιγμή που δεν πήγες με 
κάποιο SM και ασύλληπτα πολύς κόσμος 
στις γνωστές παραλίες, με μποτιλιαρίσματα  
που κάνουν το κεφάλι σου να γυρίζει 
ανάποδα. Αν έχεις βέβαια όρεξη να 
περπατάς, υπάρχουν φανταστικά μέρη που 
σε αποζημιώνουν με το παραπάνω, όπως 
μια παραλία που η Εύη με τη σύμφωνη 
γνώμη του φίλου Δημήτρη μου απαγόρεψε 
να ονοματίσω, αν και πιστεύω ότι τα 350 
σκαλιά που πρέπει να ανεβοκατέβεις για 
να την απολαύσεις θα αποτρέψουν τους 
περισσότερους, όπως απέδειξε και η 
σαφώς λιγότερη κοσμοσυρροή. Το φαγητό 
εξαιρετικό, ο κόσμος κεφάτος και φιλικός 
και τα γαλάζια νερά με το λευκό βότσαλο 
απλά μια εμπειρία που κακώς μου είχα 
στερήσει τόσα χρόνια.
Αν θέλετε να απολαύσετε τις φανταστικές 
παραλίες και να χαλαρώσετε, περιμένετε 
καλύτερα το Σεπτέμβρη, ή τον επόμενο 
Ιούνιο για να πάτε. Θα την ευχαριστηθείτε 
ασύλληπτα. Αν πάλι αυτό που σας 
ενδιαφέρει είναι η νυχτερινή ζωή... 
ξεκινήστε τώρα και πιείτε όσο θέλετε, 
βέβαιοι ότι θα είστε τόσο στριμωγμένοι 
στα μαγαζιά της χώρας που δε θα πέσετε 
κάτω ακόμα και αν σας πάρει ο ύπνος..
Η μοναδική δική μας βραδινή έξοδος 
ήταν το βράδυ της Κυριακής, όπου, 
πετύχαμε και την αποστολή της ΚΤΜ για 
το Test Ride που είχαν διοργανώσει για 
τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. 
Μεταξύ ποτών, σοβαρών και αστείων, 
έλαβα διαβεβαιώσεις ότι τα κακώς 
κείμενα που γράφαμε στο τελευταίο 
editorial ανήκουν πλέον στο παρελθόν 
χάρη σε σχετική αναδιοργάνωση που 
έλαβε πολύ πρόσφατα χώρα. Και, μιας 
και η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν έχω 
κανένα λόγο να αμφισβητώ τα λεγόμενα 
του συγκεκριμένου ανθρώπου με τον 
οποίο έχουμε συνεργαστεί άριστα στο 
παρελθόν, το μόνο που μένει είναι να 
περιμένω να μπει ο Σεπτέμβριος για να 
δούμε πως έχουν αλλάξει τα πράγματα. 
Γιατί Σεπτέμβρης; Τα κλειδαμπαρώματα 
που λέγαμε νωρίτερα...
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Τουονισμός
Πάνε οκτώ ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά 

που αγόρασα μοτοσυκλέτα. Είναι πολλά, το ξέρω, αλλά 
είχα καλό λόγο γι’ αυτό. Βλέπετε, είναι η φύση της δουλειάς 
μας τέτοια που από τη μια μας κακομαθαίνει απίστευτα, από 
την άλλη κάνει την αγορά μιας μοτοσυκλέτας δύσκολη και, 
συχνά, ανεπίκαιρη υπόθεση. Τι εννοώ;
Το να έχει κανείς επί μια δεκαετία πρόσβαση σε οτιδήποτε 
εισάγεται στην Ελλάδα (ενίοτε, δε, όχι μόνο) με δύο ρόδες 
και κινητήρα σημαίνει πως καλά κάνουν οι φίλοι μου και 
με βρίζουν –με κάθε καλή πρόθεση ελπίζω– ολημερίς 
κι ολονυχτίς. Είναι ένα θέμα, αν μη τι άλλο, ελκυστικό 
και αξιοζήλευτο. Είναι και πηγή απίστευτων εσωτερικών 
προβλημάτων όμως. Ρωτήστε οποιονδήποτε συντάκτη 
περιοδικού μοτοσυκλέτας να σας πει ποια μοτοσυκλέτα θα 
τον κάλυπτε 100%. Εγγυώμαι πως οι 9 στους 10 θα σας 
απαντήσουν: καμία! Συνεχίζοντας το ψάξιμο στο δικό μου 
μυαλό που έχω αυτή τη στιγμή εύκαιρο, ξέρω καλά πως 
για να ικανοποιηθώ θέλω τουλάχιστον 3-4 μοτοσυκλέτες, οι 
οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να με κρατήσουν “γεμάτο” 
για περισσότερο από ένα χρόνο. Στη διάρκεια αυτού του 
διαστήματος θα έχω καβαλήσει τουλάχιστον άλλες τρεις 
μοτοσυκλέτες που πολύ θα ήθελα να αποκτήσω.
Όσοι γνωρίζετε ανθρώπους από αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα 
προσωπικά, θα ξέρετε πως οι μισθοί που κυκλοφορούν εκεί 
έξω (όταν καταβάλλονται…) επαρκούν για να αγοράσεις 
ένα μεταχειρισμένο μονοκύλινδρο –κι αυτό στην καλύτερη. 
Συνεπώς δύσκολα θα μπορούσε κανείς να μπει στη 
διαδικασία ‘πουλάω το Κ8, μου άρεσε το Κ9...’ Για εμένα 
προσωπικά, ο οικονομικός παράγων ήταν αρκετά ισχυρός 
ώστε να περάσω αυτή τη δεκαετία αγκαλιά με το αγαπημένο 
μου KLX650, δίχως να έχω το παραμικρό παράπονο από 
αυτό και κρυμμένος πίσω από την αυτάρεσκη δικαιολογία 
πως έτσι κι αλλιώς για μεγάλο μέρος του χρόνου καβαλώ 
μοτοσυκλέτες δοκιμής, οπότε δεν το χρειάζομαι. Ψέματα 
λέω στον εαυτό μου, το χρειάζομαι.
Κάπως έτσι είχα αποφασίσει πως η επόμενη μοτοσυκλέτα 
μου θα ήταν καινούργια (για πρώτη φορά στη ζωή μου!) και 
ήξερα πως σίγουρα θα ήταν ένα μοντέλο ακριβό και μεγάλου 
κυβισμού –διότι, όπως προανέφερα, αυτή η δουλειά μας 
κακομαθαίνει απίστευτα. Μέχρι που είχα καβατζωμένη και 
μοτοσυκλέτα-ερείπιο για απόσυρση, όταν θα ερχόταν η ώρα 
η σωστή. Μόνο που δεν τη βλέπω να έρχεται σύντομα, έτσι 
λέει ο τραπεζικός μου λογαριασμός τουλάχιστον.
Κάπου εκεί λοιπόν, εμφανίζεται η δεσποινίς Έφη 
Παπαδοπούλου, κάτοχος ενός απαστράπτοντος RSV Tuono 
1000R ’05, η οποία το έβαλε αγγελία στο Bikenet.gr. 
Γνωρίζοντας την Έφη εκ των προτέρων –και σεις την ξέρετε 
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ως συνεργάτιδα του eBike– γνώριζα και τη μοτοσυκλέτα 
από καινούργια, εξαλείφοντας ένα σημαντικό ρίσκο στην 
αγορά μεταχειρισμένου. Αυτό και σε απάντηση κακεντρεχών 
γιαπωνεζόφιλων δήθεν φίλων μου που η πρώτη τους 
ερώτηση είναι “μα καλά, ιταλικό πήρες;”
Δε σας κρύβω, άλλωστε, πως ουδέποτε θα δίσταζα να 
αγοράσω μια μοτοσυκλέτα που μου γυάλισε στο μάτι, 
ασχέτως αν ο εκάστοτε αστικός μύθος τη χρίζει ρίσκο ή 
περίεργη… Απλά διότι πιστεύω ακράδαντα πως τα πάντα 
είναι αξιόπιστα εφόσον γνωρίζεις πώς να τα συντηρείς σωστά 
και τους φέρεσαι αναλόγως.
Η μοτοσυκλέτα συνοδευόταν από κάμποσα εξτραδάκια που 
μου άρεσαν στο μάτι και στην ουσία, όλα τοποθετημένα και 
υψηλώς επιμελημένα από τον κύριο Κωνσταντίνο Δάλλα, 
η τιμή ήταν εξαιρετική και με το ανυπέρβλητο προσόν να 
ταιριάζει άψογα με την παρούσα αγοραστική μου ισχύ. 
Κάπως έτσι λοιπόν οι ιδέες περί αγοράς από τη βιτρίνα 
πήγαν περίπατο και είμαι πλέον ο ευτυχής κάτοχος του 
συγκεκριμένου μπαρουτοκαπνισμένου Tuono.
Η σχέση μου με το εν λόγω μοντέλο ξεκίνησε το 2003. 
Απεσταλμένος από το ΜΟΤΟ (τότε) στο Aprilia World 
Meeting στο Noale, είχα παραλάβει για το οδικό ταξίδι ένα 
δημοσιογραφικό Tuono του 2003. Πέρασα μαζί του μια 
εβδομάδα και γύρισα πίσω ερωτευμένος, από τότε είχα στο 
μυαλό μου πως μια μέρα αυτή τη μοτοσυκλέτα πρέπει να 
την αποκτήσω. Στα χρόνια που ακολούθησαν χτίστηκε η 
εμπιστοσύνη μου σε αυτόν τον κινητήρα καθώς τυγχάνει 
να γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους που έχουν είτε Tuono ή 
Mille και όλοι δηλώνουν πως είναι πραγματικά αξιόπιστο. 
Ένα παράδειγμα, μάλιστα, γνωστού ο οποίος αγόρασε την 
ίδια μοτοσυκλέτα (Mille) που είχαμε για long term δοκιμή 
στο περιοδικό με έπεισε πως αυτός ο δικύλινδρος V60 της 
Rotax είναι πραγματικά “αστέρι” –εν γένει η αγορά μιας 
δημοσιογραφικής μοτοσυκλέτας συνεπάγεται αρκετό ρίσκο, 
καθώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην έχει στρωθεί 
σωστά, ούτε να της έχουν φερθεί με τη στοργή που της 
πρέπει από πλευράς χρήσης και συντήρησης.
Εμπίπτει πλήρως στις απαιτήσεις μου, δηλαδή έχει δύο 
κυλίνδρους (βίτσια είναι αυτά;), καρατιμόνα (αν έχει κλιπόν 
είναι λάθος…), ροπάκλα και περίεργη εμφάνιση και, τέλος, 
δεν είναι αυτό που θα βλέπεις κάθε μέρα δίπλα σου στα 
φανάρια. Είναι μια γυμνή μοτοσυκλέτα, κάτι που ανέκαθεν 
μου άρεσε, με μια στοιχειώδη αεροδυναμική προστασία και η 
βάση της είναι κάθε άλλο παρά αμελητέα: την προηγούμενη 
δεκαετία με αυτό το πακέτο έτρεχαν στο Παγκόσμιο SBK…
Κοινώς, ένας κύκλος που ξεκίνησε πριν έξι χρόνια στο 
μυαλό μου μόλις έκλεισε. Διά τα περεταίρω, τα λέμε κι από 
κοντά στο επόμενο ραντεβού του trackbike.gr, στα τέλη του 
ερχόμενου Οκτώβρη στις Σέρρες.

http://www.trackbike.gr/



