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Τρέχοντας τη δεύ-
τερη εβδομάδα του 

Αυγούστου σιγά μην 
ασχοληθούμε με 

γκρίνιες, κατηγορώ 
και λοιπά πικάντικα 

από την ελληνική 
πραγματικότητα. 

Έχουμε κυβέρνηση 
για να ασχολείται με 

τα αντισεξουαλικά 
άλλωστε

>>Είπαμε να πετσοκόψουμε 
το αυγουστιάτικο αυτό 

editorial σε ένα μόλις σαλονάκι, δροσερό με την 
παραλία του και τα όλα του. Για την ακρίβεια, 
δε βρίσκαμε καν ένα θέμα της προκοπής που 
να αξίζει περισσότερο από μια βουτιά και για 
λίγο παίξαμε πινγκ-πονγκ μεταξύ μας ποιος θα 
αναλάβει το άχαρο έργο του να γεμίσει δύο 
σελίδες με λέξεις που δεν του προκύπτουν.
Ας πω λοιπόν αυτό που αβίαστα μου έρχεται 
στο μυαλό.
Μπορεί η Αθήνα να είναι λιγότερο άδεια 
από όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά η μόνη 
ρεαλιστική συμβουλή που έχω να σας δώσω 
είναι βουρ για βουτιά. Ξεχάστε το ΔΝΤ και τα 
μνημόνιά του, την καλπάζουσα ανεργία και 
τις καταιγίδες φόρων και σκανδάλων, όλοι 
έχουμε ανάγκη να φορτίσουμε μπαταρίες 

editorial

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


και να χαλαρώσουμε. Δε βγαίνει ο χειμώνας αλλιώς.
Μόλις επέστρεψα από ένα πενθήμερο με καλή παρέα 
και τις σκηνούλες μας, σε ένα τυπικό ελληνικό κάμπινγκ 
στην περίφημη γιγάντια παραλία του κόλπου της 
Κυπαρισσίας. Με ελάχιστα λεφτά και άφθονη ανάγκη 
να ξεδώσουμε από μια χρονιά ως τον λαιμό στο γράσο 
επεράσαμε όμορφα-όμορφα με τα απολύτως ελάχιστα 
λεφτά, μένοντας με λιγότερο από 10 ευρώ τη μέρα και 
απολαμβάνοντας πάμφθηνα και πεντακάθαρα ποτά με 
τα πόδια βουτηγμένα στην άμμο. Τι άλλο να ζητήσουμε; 
Το δε καλύτερο είναι πως με ένα ανυπόληπτης αξίας 
netbook μπορούσα να δουλεύω μια χαρά με το μαγιό 
και πλήρης αλατιού, εν μέσω μπύρας και αντηλιακού.
Έχοντας στο μυαλό μου πως η τσέπη μου φέτος δε 
σηκώνει επικές υπερπαραγωγές με καράβια και 
δωμάτια στα νησιά, ανακάλυψα τόσες προτάσεις 
χαμηλού κόστους από φίλους σε όλη την Ελλάδα που 
άρχισα να αισθάνομαι μάλαξ που τα έσπρωχνα τόσα 

χρόνια σε υπερτιμημένα τουριστικά κλισέ. Πλέον το 
μόνο μου πρόβλημα είναι πως δεν προλαβαίνω να 
πάω σε όλα!
Στο ίδιο μήκος κύματος παίζουν και οι αγαπητοί μου 
συνεργάτες και χαίρομαι που βλέπω πως πολύς κόσμος 
ανακαλύπτει τη χαρά της απλότητας των διακοπών. 
Στον δρόμο Κυπαρισσία-Πύργος χόρτασε το μάτι μου 
μοτοσυκλέτες και όλη η περιοχή έσφυζε από ζωή. 
Όσοι πήγαν τα εισιτήρια των πλοίων στα 300 και 400 
ευρώ για πήγαινε-έλα κατάστρωμα με μια μοτοσυκλέτα 
και ζητάνε 100+ ευρώ το βράδυ σε αμφιλεγόμενες 
νησιώτικες τρύπες, αυτοί ας ανησυχήσουν για την 
πληρότητά τους.
Γι’ αυτό σας λέω πάρτε τις παραλίες και τα βουνά, ρίξτε 
μια σκηνή όπου σας κάνει κέφι, πάρτε μπύρες από το 
περίπτερο και αφήστε τις βλακείες της καθημερινότητας 
πίσω. Η ζωή δε θέλει πολλά λεφτά, ανθρώπινη επαφή 
και ξεγνοιασιά θέλει.

γλεντάειφτωχός
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Πόσο πούλησε 
η Harley Davidson 

την MV Agusta στον 
προηγούμενο 
ιδιοκτήτη της; 

Μπορείτε να μαντέψετε;
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Το νέο του μήνα δεν είναι άλλο από την πώληση της MV Agusta. Η 
Harley είχε ανακοινώσει ήδη από το 2009 ότι σκόπευε να πουλήσει 
την Ιταλική εταιρεία σε μια προσπάθεια μείωσης των εξόδων της, μια 
διαδικασία που πήρε μεταξύ άλλων και τη Buell στο λαιμό της.
Παρά την ύπαρξη και άλλων ενδιαφερόμενων αγοραστών, ο νέος ιδιοκτήτης 
της MV Agusta δεν είναι άλλος από τον... παλιό ιδιοκτήτη της MV Agusta, 
Claudio Castiglioni. Ο ιταλός επιχειρηματίας είχε πουλήσει την MV στην Harley 
Davidson το 2008, όταν η Αμερικανική εταιρεία έψαχνε τρόπους να διεισδύσει 
σε άλλες αγορές, βλέποντας ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πελατών της όλο 
και ανέβαινε. Μια αντίστοιχη κίνηση είχε γίνει και τη δεκαετία του ’60, όπου 
είχε αγοράσει την, επίσης Ιταλική, Aermacchi, για να την πουλήσει μερικά 
χρόνια μετά, έχοντας χάσει ένα πακτωλό χρημάτων στην πορεία. Σίγουρα λοι-
πόν θα έμαθαν το μάθημά τους και αυτή τη φορά θα τα πήγαν καλύτερα ε;
Όχι ακριβώς.
Το 2008 η Harley Davidson είχε αγοράσει έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ το 
95% της MV από την οικογένεια του Castiglioni, ενώ ο τελευταίος διατήρησε 
πέραν του 5% και τη θέση του στην κεφαλή της εταιρείας. Στα χρήματα αυτά 
συμπεριλαμβανόντουσαν και τα ανοιχτά χρέη της MV, που τη στιγμή της πώ-
λησης έφταναν τα 45 εκατομμύρια.
Μετά την πώληση και την εκκαθάριση των χρεών, η Harley επένδυσε σημαντι-
κά ποσά στην ιταλική εταιρεία, τόσο για την εξέλιξη των νέων F4 και Brutalle 
που έχουμε ήδη δει, όσο και για τη νέα Agusta F3 που είχε παγώσει σε προ-
χωρημένο σημείο εξέλιξης από τη στιγμή που αποφασίστηκε η πώληση της 
Agusta.
Έτσι, μέσα σε δύο χρόνια από την αγορά της, η H-D καθάρισε τα χρέη της MV 
και ετοίμασε νέα μοντέλα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση 
για τους νέους αγοραστές. Με δεδομένα τα χρήματα που είχε ήδη δώσει και 
επενδύσει στην εταιρεία και αφαιρώντας ένα ποσοστό λόγω των δύσκολων 
καιρών, πόσο λέτε να πουλήθηκε η Agusta; Ένα (1) ευρώ. Πριν αρχίσετε να 
ψάχνεστε, πάμε λίγο παρακάτω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον:
Ως αντάλλαγμα για το τεράστιο αυτό ποσό, η Harley συμφώνησε να δώσει ένα 
σύνολο 20 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία για να βοηθήσει τον νέο, παλιό 
ιδιοκτήτη της στα πρώτα του βήματα, 7 εκ των οποίων θα είναι άμεσα διαθέσι-
μα, ενώ ταυτόχρονα θα καλύψει και το σύνολο των εξόδων της μεταβίβασης. 
Μοναδική υποχρέωση του Castiglioni για αυτά τα ποσά είναι να τα διατηρήσει 
στην εταιρεία και να μην τα σηκώσει προς ίδιο όφελος. Συνολικά, το στοίχημα 
της H-D στην Ιταλική εταιρεία της στοίχησε 162,7 εκατομμύρια δολάρια μετά 
φόρων για τα δύο χρόνια ιδιοκτησίας.
Και γιατί δεν την πούλησε κάπου αλλού; Εμείς ας πούμε στο eBike θα δίναμε 
τουλάχιστον τα διπλάσια από τον Castiglioni για να αγοράσουμε την Agusta, 
βοηθώντας τα οικονομικά της Harley επειδή είμαστε τόσο καλοί. Εκεί που 
γύρισε η ζυγαριά προς τον Claudio ήταν σε δύο σημεία. Το πρώτο ήταν ότι 
αποποιήθηκε τα χρήματα που του αντιστοιχούσαν για το 5% που κατείχε τα 
δύο τελευταία χρόνια, ενώ το δεύτερο δείχνει γιατί δεν κάνει να τα βάζεις με 
Ιταλούς: Απέσυρε τη μήνυση που είχε καταθέσει ενάντια στην H-D για την 
πώληση της εταιρείας, η οποία όχι μόνο θα τραβούσε χρόνια, παγώνοντας 
την πώληση της Agusta σε τρίτους ενδιαφερόμενους, αλλά θα κόστιζε και ένα 
τσουβάλι παραπάνω χρήματα στην Harley, που δεν είναι και στις καλύτερες 
εποχές της. Έτσι, εκμεταλλευόμενος τη θέση της H-D, ο Castiglioni κατάφερε 
μέσα σε δύο χρόνια όχι μόνο να σβήσει τα χρέη της εταιρείας του, αλλά να 
πάρει από το πουθενά μια γερή δόση χρημάτων μαζί με τα νέα μοντέλα. Ου 
μπλέξεις με Ιταλούς.
Όπως είναι αναμενόμενο και τα δύο μέρη δήλωσαν τη χαρά τους για τη συμ-
φωνία, πριν αποκαλυφθούν αναγκαστικά οι όροι της καθότι η Harley είναι στο 
χρηματιστήριο, ευχόμενοι μόνο τα καλύτερα για το μέλλον.

Castiglioni και MV Agusta
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επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

Το μέλλον της MV είναι φυσικά εδώ και σε 
συνέντευξη που έδωσε στο Ιταλικό Il Sole 24 
Ore, ο Claudio Castiglioni αποκάλυψε τα σχέ-
δια για το νέο τους μοντέλο.
Ο υποπτευόμενος κυβισμός των 675 κυβικών 
φυσικά επιβεβαιώθηκε, αλλά το μη αναμενόμενο 
ήταν η τιμή: 9,000€ για τη βασική έκδοση της F3 
και 10-11 για την «καλή» έκδοση. Έτσι για πρώτη 
φορά έχουμε μια MV που όχι μόνο πλησιάζει τις 
τιμές του Ιαπωνικού και Ευρωπαϊκού ανταγωνι-
σμού, αλλά κατά περίπτωση ξεκινά και πιο κάτω 
απ’ αυτούς. Όχι άσχημα.
Την F3 θα ακολουθήσει μια γυμνή έκδοση, που 
ο Castiglioni αποκάλεσε Brutalina πριν ξεκαθα-
ρίσει πως το όνομα δεν είναι οριστικό βλέποντας 
τα φρικαρισμένα βλέμματα που προκάλεσε. Με 
τιμή που αναμένεται στα 8,500€ θα χτυπήσει τα 
Monster και Street Triple, βοηθώντας στην αύ-
ξηση της παραγωγής στις αναμενόμενες 10,000 
μονάδες ετησίως.

MV Agusta F3

mailto:mk@ebike.gr
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Ζόρια τελευταία ε; Οικονομική κρίση, δάνεια, θο-
λές ελπίδες ανάκαμψης... Που να έχεις πολλές 
μοτοσυκλέτες; Μήπως μια που να τα κάνει όλα; 
Για την Ελλάδα αυτή μάλλον θα ήταν ένα σπορ-
τίφ ονοφοϊδές, αλλά αν τα γούστα σας είναι πιο 
απλά, ίσως να υπάρχει και μια πιο έξυπνη και δι-
αφορετική λύση.
Όπως ας πούμε το Veon, που είναι η μοναδική μοτο-
συκλέτα τόσο μεταβλητής γεωμετρίας. Η ιδέα ήταν του 
Νορβηγού Peer Toftner, που φρόντισε να την πατεντάρει 
πριν πλησιάσει τον Mark van der Kwaak που ανέλαβε 
την κατασκευή της. Κατασκευασμένο γύρω από ένα κι-
νητήρα H-D V-Rod, το Veon δεν αλλάζει μόνο ύψος σέ-
λας, αλλά μεταξόνιο και γωνία κάστερ, δυνάμενο έτσι 
να μεταμορφωθεί από Cafe Racer σε Cruiser ανάλογα 
των ορέξεων του ιδιοκτήτη της. Αντίστοιχες ιδέες έχου-
με δει και στο παρελθόν αλλά μόνο σε υπολογιστές, 
ενώ το Veon διαθέτει μέχρι και δύο σετ μαρσπιέ για να 
βολεύεστε ιδανικά ανεξαρτήτως διαρύθμισης.

Veon 2 in 1
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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΚΤΜ, μέσα 
στη χρονιά και πιθανότητα στην EICMA το Νοέμ-
βριο θα δούμε τα πρώτα παιδιά της συνεργασίας 
της με την Ινδική Bajaj, που κατέχει το 30% της 
Αυστριακής εταιρείας.
Πρόκειται για μια νέα σειρά μοτοσυκλετών κυβισμού 
από 125 έως 350 κυβικών, σχεδιασμένων από την 
ΚΤΜ αλλά κατασκευασμένων από τον Ινδό γίγαντα, σε 
μια προσπάθεια συνδυασμού προχωρημένης σχεδία-
σης και χαμηλού κόστους παραγωγής. Ο τετράχρονος 
των 125 κυβικών που θα παρουσιαστεί πρώτος διαθέ-
τει φυσικά υδρόψυξη, τετραβάλβιδη κεφαλή και δύο 
εκκεντροφόρους επικεφαλής, αποδίδοντας με άνεση 
τους 15 ίππους που θέλει η κατηγορία.
Οι μοτοσυκλέτες θα κυκλοφορήσουν πρώτα στη Βρα-
ζιλία, όπου έχουν αρχίσει ήδη οι εργασίες υποδομής, 
ενώ τα σχέδια λένε ότι θα έρθουν και στην Ευρώπη. 
Όλα καλά, αλλά αυτό το χαμηλό κόστος μας προβλη-
ματίζει ελαφρώς. Εν αναμονή λοιπόν...

ΚΤΜ/Bajaj 125-350
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Τη στιγμή που οι κύριες αγορές της 
μοτοσυκλέτας συνεχίζουν να είναι 
παγωμένες ή δείχνουν πολύ ελα-
φρά σημάδια ανάκαμψης από την 
ήδη ζορισμένη περσινή χρονιά, 
η... υπανάπτυκτη αγορά της Ινδίας 
καλά κρατεί, ευχαριστώ.
Τη μεγαλύτερη χαρά βέβαια την είχαν 
οι άνθρωποι της Ινδικής Suzuki, που 
είδαν τις πωλήσεις τους να χτυπάνε 
άνοδο 47.64% τον Ιούλιο του 2010 
σε σχέση με το 2009. Αιχμή του δόρα-
τος κατά την εταιρεία το εικονιζόμενο 
GS150R και το σκουτεράκι Access 125. 
Η επίσημη ανακοίνωση περιλαμβάνει 
τις γνωστές δηλώσεις περί ποιοτικών 
προϊόντων και ικανοποίησης του πε-
λάτη, ενώ αναμένουν να διατηρηθεί 
ο ρυθμός ανόδου και τους επόμενους 
μήνες. Είπατε τίποτα; 

Με τον ανταγωνισμό στην κατηγορία των μεγάλων δικύλινδρων on/off και motard να αυγατίζει, λέτε να 
έμενε η Aprilia έξω από το χορό; Τα ραδιοάρβυλα χτυπούσαν καιρό με τα νέα, αλλά πλέον τα πράγματα 
είναι επίσημα έστω και αν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν... τυχαία.
Μια ωραία πρωία λοιπόν, στο επίσημο site της Aprilia έσκασε μύτη το owners manual του Dorsoduro 1200, σύμφωνα 
με την σωστή τακτική της Ιταλικής εταιρείας να τα διαθέτει online, ενώ σε έτερο site εμφανίστηκε το ηλεκτρικό του διά-
γραμμα. Τι μάθαμε πριν το κατεβάσουν; Ότι ο κυβισμός του δικύλινδρου θα είναι 1197cc και όχι 1149 όπως περιμένα-
με, η συμπίεση είναι ανεβασμένη στο 12:1 σε σχέση με το 11:1 του 750, δίνοντας υποσχέσεις για μεγαλύτερη ισχύ από 
τους 130 ίππους που περιμέναμε αρχικά. Το πλαίσιο είναι ενισχυμένο, με ελαφρά μεγαλύτερο μεταξόνιο και 4 λίτρα 
μεγαλύτερο ρεζερβουάρ, 
αν και δε νομίζουμε ότι με 
16 λίτρα θα πας και πολύ 
μακριά...
Οι αλλαγές αυτές έχουν 
ανεβάσει το στεγνό βά-
ρος κατά 26 κιλά στα 212, 
αλλά με πλήρως ρυθμιζό-
μενες πλέον αναρτήσεις οι 
ελπίδες είναι ότι η συμπερι-
φορά του Dorsoduro δε θα 
απέχει από αυτή του μικρού 
του αδελφού. Περισσότερα 
πιθανότατα στην EICMA 
το Νοέμβριο, ενώ μπορεί-
τε να περιμένετε σύντομα 
διαρροές για το αντίστοιχο 
Shiver (που μοιράζεται τα 
περισσότερα μηχανικά με 
το Dorsoduro) και ένα on-
off που θα απειλήσει το... 
GS 1200.

Suzuki India

Aprilia Dorsoduro 1200
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Οι κάμερες ταχύτητας σας είχαν κουράσει; 
Χαρήκατε όταν ανακαλύψατε ότι μπορούσα-
τε να περνάτε ανάμεσα από τις πλατφόρμες 
ενεργοποίησης, αποκτώντας ένα νέο παιχνί-
δι στο δρόμο; Ετοιμαστείτε να κλάψετε.
Στη Σουηδία, που αλλού, βρίσκεται ήδη σε δοκι-
μή μια κάμερα νέας τεχνολογίας που όχι μόνο δε 
χρησιμοποιεί τις χαρακτηριστικές γραμμές στην 
άσφαλτο, αλλά μπορεί να παρακολουθήσει μέ-
χρι και 20 οχήματα ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώ-
ντας ρομποτική 3D τεχνολογία, ελέγχει όλες τις 
λωρίδες, όλα τα οχήματα, τις σχετικές τους ταχύ-
τητες, τις αποστάσεις, ενώ δεν προβληματίζεται 
καθόλου να ελέγξει και προσπεράσεις, διελεύ-
σεις με ερυθρό σηματοδότη και προτεραιότητες 
πεζών.
Περιττεύει να συμπληρώσουμε ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και στις δύο κατευθύνσεις. Το 
μόνο που ελπίζουμε είναι να είναι απαγορευτικά 
ακριβή.

Σιγά τα αυγά θα πείτε και στην περιορισμένη μας αγορά θα έχετε δίκιο. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο 
απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
Τα πρώτα sidecar της Harley Davidson κυκλοφόρησαν το 1914 και ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας 
της Αμερικανικής εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια, οπότε η απόφαση να διακοπεί η παραγωγή τους μάλλον δεν ήρθε 

και τόσο εύκολα. 
Ο κύριος λόγος, τι 
άλλο, η πτώση των 
πωλήσεων αλλά 
στη συγκεκριμένη 
περίπτωση ήταν σα 
να μαχαιρώνεις το 
πόδι σου καθώς η 
πτώση συνέπεσε με 
την παρουσίαση των 
trike της εταιρείας, η 
Tri-Glide για να τη-
ρούμε και τη σωστή 
ορολογία.
Η H-D δήλωσε ότι 
θα συνεχίσει την 
παραγωγή μέχρι 
να καλύψει τις πα-
ραγγελίες για τα 
μοντέλα 2011, ενώ 
θα συνεχίσει να τα 
καλύπτει με ανταλ-
λακτικά. Τι άλλο θα 
κόψει η πολύπαθη 
Harley για να έρθει 
στον ίσιο δρόμο;

Traffistar 590

Τέλος τα sidecar της Harley
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Τι δουλειά έχει μια ουρά αγωνιστικής μο-
τοσυκλέτας στο The Front αντί να είναι στο 
Race Gossip; Και γιατί ακριβώς έχει φώτα και 
φλας; 
Αυτή ακριβώς όλως περιέργως είναι η ερώτηση 
που μας κάνει ο ίδιος ο Buell σε μια τυπικά απλή 
και ευθεία Αμερικάνικη προσέγγιση, αναρωτώ-
μενος επίσης γιατί διαθέτει και βεντιλατέρ στα 
ψυγεία . Τσιμπάμε; Φυσικά και τσιμπάμε. Νεώτε-
ρα φυσικά προς το παρόν δεν υπάρχουν, αλλά 
μια ματιά στην ιστορία δείχνει ότι πιθανότατα η 
συμφωνία μη ανταγωνισμού που είχε υπογράψει 
ο Eric όταν η Harley Davidson αποφάσισε εν μια 
νυκτί να κλείσει τη Buell οδεύει σιγά σιγά προς 
το τέλος της, δίνοντας στον ιδιαίτερα δημιουργι-
κό Αμερικάνο τη δυνατότητα να απλώσει σιγά – 
σιγά τα πλοκάμια του και έξω από τον χώρο των 
αγώνων, προς την κανονική παραγωγή. Η εποχή 
σίγουρα δεν είναι η καλύτερη, αλλά εμείς του ευ-
χόμαστε καλή τύχη. 

Buell 1190RR
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Πολλά έχουν ακουστεί και υποστηριχθεί κατά 
καιρούς για τη σχέση μας με τις μοτοσυκλέτες 
και τους λόγους που καβαλάμε, αλλά κάποιος 
αποφάσισε να το ψάξει λίγο παραπάνω.
Ο λόγος για τον James Loughead, κλινικό νευρο-
ψυχολόγο του Πανεπιστημίου της Pennsylvania, 
που χρησιμοποίησε τεχνολογία MRI για να δει και 
να αποδείξει τις αντιδράσεις του εγκεφάλου σε σχέ-
ση με τα αγαπημένα μας δίκυκλα. Χρησιμοποιώ-
ντας ως βάση ένα μοτοσυκλετιστή συνάδελφό του, 
παρατήρησε ότι η θέαση φωτογραφιών μοτοσυ-
κλετών ενεργοποιούσε τα τμήματα του εγκεφάλου 
που σχετίζονται με το σεξ, τα ναρκωτικά και τις οι-
κονομικές απολαβές.
Έτσι συμπέρανε ότι οι μοτοσυκλέτες ενεργοποιούν 
ένα σημαντικό τμήμα παραγωγής ντοπαμίνης, δίνο-
ντας ευεξία και χαρά καλύπτοντας έτσι σημαντικό 
μέρος των αναγκών του ανθρώπινου εγκεφάλου. 
Μάλιστα... 

Εγκεφαλικές 
Μοτοσυκλέτες

m
o
re

 s
tu

ff...

54,000 R6 ανακάλεσε η Yamaha Αμερικής, κατα-
σκευής από το 2005 έως το 2010. Ο λόγος; Είχαν 
τοποθετήσει τους πλευρικούς ανακλαστήρες στο 
πηρούνι 1 ίντσα πιο χαμηλά απ’ ότι επέβαλε ο νό-
μος. Δουλειά δεν είχε ο διάολος..

1,84 εκατομμύρια δολάρια μάζεψε σε επιχορηγή-
σεις η Zero Motorcycles, πέραν των 5,5 εκατομ-
μυρίων που είχε πάρει νωρίτερα, για να εξελίξει 
τη νέα της μετάδοση για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες. 
Ποιά κρίση;

Μπορεί τα ηλεκτρικά οχήματα να πληθαίνουν, αλλά 
συνεχίζουμε να κινούμαστε σε δρόμους από πίσ-
σα. Μήπως πλησιάζει η ώρα να αλλάξει   
και αυτό;

Θέλετε να μεταφέρετε τον αγαπημένο σας τετράπο-
δο φίλο με τη μοτοσυκλέτα σας αλλά δυσκολεύε-
στε να βρείτε μια λύση που να είναι ασφαλής χωρίς 
να τον κλείνετε στο σκοτάδι; Για δείτε αυτό... 

Χαμόγελα παντού στην Αγγλία μετά την ανακοίνω-
ση ότι λόγω του υψηλού κόστους αντικατάστασης, 
οι περισσότεροι δήμοι πρόκειται να κατεβάσουν τις 
κάμερες ταχύτητας σε μια προσπάθεια να συμμα-
ζέψουν τα οικονομικά τους. Εμείς που ζοριζόμαστε 
περισσότερο δεν πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοι-
χο;

http://www.youtube.com/watch?v=GsXjsakvBQQ
http://www.youtube.com/watch?v=Ep4L18zOEYI
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Ψάχνουμε κάθε μήνα να βρούμε ένα ενδιαφέρον πρωτότυ-
πο για το μέλλον των μοτοσυκλετών και το υβριδικό IZH-1 
όπως και να το κάνουμε τραβάει το ενδιαφέρον.
Παιδί του 26άχρονου Igor Chak, το IZH-1 έχει σχεδιαστεί γύρω 
από έναν V2 849,4 κυβικών και 140 ίππων, που είναι κατασκευ-
ασμένος κατά 50% από ειδικά ενισχυμένα θερμοπλαστικά, που 
σε συνδυασμό με τον τοποθετημένο στον πίσω τροχό ηλεκτροκι-
νητήρα των 80 ίππων φέρνει κατανάλωση 3lt/100km. To κιβώτιο 
είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 6 σχέσεων, ενώ τα φρένα είναι... 
μαγνητικά με υδραυλικό backup σύστημα. Πέραν των αναμενό-
μενων και συζητήσιμης προσφοράς ηλεκτρονικών συστημάτων 
επικοινωνίας για να είστε πάντα online, το IZH-1 είναι εφοδια-
σμένο όχι με έναν, αλλά με δύο αερόσακους. Ο προβλεπόμενος 
ανοίγει φυσικά εμπρός από τον αναβάτη, ενώ ο δεύτερος βρίσκε-
ται στο εμπρός μέρος της μοτοσυκλέτας, αποσβένοντας το 50% 
των δυνάμεων της σύγκρουσης. Τα άλλα συστήματα ασφαλείας 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά ελεγχόμενο Traction 
control, ραντάρ και ρυθμιζόμενο ABS.
 

ΙΖΗ-1
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Τηλ. 210 8196954
www.elastrak.gr 

Εάν αναζητάτε καλή πρόσφυση και έλεγχο, σε συνδυασμό με μεγάλη διάρκεια ζωής και απόδοση 

στο βρεγμένο, το μόνο που χρειάζεστε είναι το νέο BT-023 της Bridgestone.

Το νέο sport-touring ελαστικό από τον επίσημο προμηθευτή του MotoGP, προσφέρει υψηλά επίπεδα 

απόδοσης, τα οποία προέρχονται απευθείας από τις πίστες, μέσω των εργοστασιακών ομάδων, 

οι οποίες δοκιμάζουν, εξελίσσουν και χρησιμοποιούν τα ελαστικά μας.

Το BT-023 είναι διαθέσιμο σε πέντε διαστάσεις (εμπρός) και επτά διαστάσεις (πίσω), με ειδική επιλογή 

για τις μοτοσικλέτες μεγάλου βάρους. Οι sport και touring επιδόσεις 

αναδεικνύονται, χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες Mono Spiral Belt, 

Rich-Ex Compound και 3 Layer Compound (3LC) της Bridgestone.

Έτοιμο να διανύσει αποστάσεις

http://www.elastrak.gr
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Ξεκίνησε τη ζωή του πέρυσι το καλοκαίρι ως πρωτότυπο, αλλά ευτυχώς 
στην πορεία για την κανονική παραγωγή έχασε το μισό του όνομα – 
Ouroboros Zaeta λεγόταν αρχικά. 
Το παιδί του Graziano Rossi απευθύνεται σε όσους ψήνονται για αγώνες flat 
track, ενώ στην τιμή των 13,500€ συμπεριλαμβάνονται και δύο ιδιωτικά μαθή-
ματα με έναν ως τώρα ανώνυμο πρωταθλητή oval track. Ωραία δε θα ήταν να 
ήταν υποχρεωτικά τα μαθήματα σε όλου του είδους τις μοτοσυκλέτες;
Ο μονοκύλινδρος των 530 κυβικών είναι φυσικά Ιταλικής κατασκευής, ενώ παρά 
το ατσαλένιο πλαίσιο το βάρος είναι μόλις 115 κιλά. Και επειδή οι Ιταλοί κάτι 
έχουν με την αισθητική, οι υποψήφιοι πελάτες μπορούν όχι μόνο να επιλέξουν 
το χρώμα της μοτοσυκλέτας, αλλά και το χρώμα του πλαισίου και διαφόρων 
περιφερειακών, καθώς και το στυλ της σέλας.

Zaeta 530
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MOTORS

Ανακαλύψτε «έναν άλλο τρόπο» στη μετακίνησή σας μέσα και έξω από την πόλη. 

Το πιο σύγχρονο και λειτουργικό μέσο,  έχει… 2 τροχούς, 

χαρίζει απίστευτη αίσθηση ελευθερίας στην οδήγηση και ασύγκριτα πρακτικά πλεονεκτήματα.

Ανακαλύψτε το δίκυκλο!
Μαζί του, ανακαλύψτε έναν καινούριο κόσμο και δείτε με άλλο βλέμμα τις καθημερινές σας διαδρομές.

Κερδίστε απίστευτο χρόνο. Mειώστε τα έξοδα καυσίμων.

Αυξήστε την ευελιξία και την πρακτικότητα επί 2!

Αφήστε πίσω το άγχος και βρείτε parking αμέσως.

Το δίκυκλο είναι η λύση!
Δοκιμάστε το σήμερα!

οικονομία ευελιξία

www.izoithelei2.gr
Ανακαλύψτε το δίκυκλο! 
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Οι φανατικοί το ξέρουν, η BMW είναι boxer και ο boxer είναι BMW, 
η δε εφαρμογή αυτού του κινητήρα στο RT είναι μακράν η πιο ταιριαστή

Νιρβάνα
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>>Φταίει αυτός ο χαρακτήρας του boxer. 
Μετά από πολύχρονη εξέλιξη, το 

μόνο που ουδέποτε άλλαξε είναι ο τρόπος λειτουργίας 
του, η χαρακτηριστική αίσθηση στις χαμηλομεσαίες, η 
ελαστικότητα και ο ήχος-σφραγίδα. Πάνε δεκάδες χρόνια 
από την τελευταία φορά που ο συγκεκριμένος κινητήρας  
μπορούσε να επικαλείται σπορ αρετές χωρίς να ακούγεται 
ως αστείο. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι ένας ξεκάθαρος 
βορειοευρωπαίος τουρίστας, σε καμία περίπτωση δεν είναι ο 
τύπος που γουστάρει το σκίσιμο.
Αφήστε τη BMW να γεμίζει τα press kit της με αναφορές 
σε αύξηση του εύρους λειτουργίας του κατά 500 στροφές 
προς τα πάνω, να μιλά για μερικά επιπλέον άλογα και πιο 
γεμάτη ροπή. Όσο εμφανή ήταν τα περάσματα από τον 
πρώτο τετραβάλβιδο 1100 στον 1150 και μετά στον 1200, 
άλλο τόσο αφανής είναι η προσθήκη των νέων κεφαλών 
με 2 εκκεντροφόρους εις έκαστην στον 1200. Όπως 
επαναλήφθηκα πρόσφατα με το R1200GS Adventure, 
αντιληπτή διαφορά στην απόδοση δεν εντοπίζεται εύκολα, 
ούτε πείστηκα πως αυτός ο boxer αισθάνεται ωραιότερα 
ψηλά. Ευτυχώς, λέω εγώ.
Αν εξαιρέσουμε κάτι περίεργους τύπους σαν τον Δάλλα που 
θεωρούν πως οι ιδανικές τουριστικές μοτοσυκλέτες είναι 
τα superbikes, ο ευρέως αποδεκτός ορισμός της ιδεατής 
τουρίστριας περιγράφει μια μοτοσυκλέτα που μοιάζει πάρα 
πολύ με το 1200RT.
Η μαγική συνταγή θέλει ξεκούραστη θέση οδήγησης 
με ρυθμίσεις για να τη φέρνεις στα μέτρα σου, καλή 
αεροδυναμική κάλυψη και έναν κινητήρα που να αισθάνεται 
ωραίος και χαλαρός στις μεσαίες του. Αυτό ακριβώς είναι 
το RT. Ταξιδεύεις σαν πασάς με μουαγιέν από 120 ως 160, 
απροβλημάτιστος και χαλαρός, η δε κατανάλωση σε αυτό 
το επίπεδο κυμαίνεται από 5 ως 7.5 lt/100 km, δηλαδή σου 
δίνει μια αυτονομία 300 χιλιομέτρων για πλάκα, η οποία 
εύκολα φτάνει στα 400 αν δεν ξεμακραίνεις πολύ από τα " "

έκοψα ρυθμό 
γιατί δεν άκουγα τη

μουσική
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"
όρια ταχύτητας. Το RT είναι απίστευτα ευχάριστο σε αυτόν τον 
ρυθμό ταξιδίου, σε φτάνει στον προορισμό σου ξεκούραστο 
και φρέσκο, χωρίς πιασμένα κωλαράκια, κλειδωμένα πόδια, 
ξεβιδωμένο αυχένα και τρία εκατομμύρια μυγάκια στο κορμί 
σου. Ακόμη και τα χέρια είναι εκτός ροής αέρα, πλήρως 
καλυμμένα πίσω από τους τεράστιους καθρέπτες.
Ειλικρινά όμως, δεν του πάει το σκίσιμο. Από τα 180 ως τα 
περίπου 220 που θα δεις στο κοντέρ, ο boxer θα εκφράζει 
διαρκώς τη δυσαρέσκειά του με υψίσυχνους κραδασμούς, 
ξεδιάντροπο ρούφηγμα καυσίμου και, νομοτελειακά, 
λαδιού.

Τεμπελάκος
Το ερώτημα είναι κατά πόσον αξίζει κανείς να δώσει τόσα 
λεφτά γι’ αυτή τη μοτοσυκλέτα. Η ζωή δεν είναι μόνο ταξίδι, 
βλέποντας το RT στριμωγμένο σε αυτό το στενό εύρος χρήσης 
αρχίζει επικίνδυνα να μοιάζει με ένα πανάκριβο παιχνίδι. Δεν 
είναι απαραιτήτως έτσι όμως, αυτή η μοτοσυκλέτα είναι σε 
θέση να διεκπεραιώσει πολλές δουλειές εξίσου άνετα.
Βγάζοντας τις βαλίτσες, έχεις μια κανονική μοτοσυκλέτα, 
ουδέτερη και φιλική. Ο ροπάτος κινητήρας και ο τεμπελάκος 
ψεκασμός προσφέρουν χαλαρότητα σε κάθε πεδίο χρήσης, η 
άνετη θέση οδήγησης είναι άριστη και μέσα στην πόλη. Μόνο 
ο όγκος δείχνει ξένος με το αστικό περιβάλλον, αλλά στην 
ουσία τίποτα δεν είναι φαρδύτερο από τους κυλίνδρους του 
κινητήρα και όλο το ογκώδες πλαστικό βρίσκεται μπροστά, 
στον οπτικό έλεγχο του αναβάτη. Το RT δεν απέχει σε 
ικανότητα ελιγμών από το GS, με λίγη περισσότερη προσοχή 
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να απαιτείται στους καθρέπτες του λόγω ύψους. Είναι δε και 
φιλικότερο όντας χαμηλότερο, σε ρυθμό πόλης δε, δεν καίει 
τίποτα. Αν μιλήσουμε για βάρος, τα κιλά του είναι τυπικά 
τουριστάδικα –το Varadero πλήρες είναι βαρύτερο!– και ο 
Γερμανός έχει φροντίσει να τα ζυγίσει σε βαθμό εξαφάνισης.
Χάρη στο ουδέτερο ζύγισμά του, είναι και πανεύκολο σε 
μια στριφτερή διαδρομή, έχει τη δυνατότητα να στρίψει 
χορταστικά οδηγούμενο από ένα έμπειρο ζευγάρι χέρια, 
αρκεί να υποταχθούν στον τρόπο λειτουργίας του, δηλαδή 
να του εμπιστευτούν ένα σοβαρό μερίδιο ελέγχου. Δεν 
υπάρχει κι άλλη επιλογή, είναι ο μόνος τρόπος συνεννόησης 
με το Telelever, ενώ το μη απενεργοποιήσιμο ABS ανήκει στον 
στάνταρ εξοπλισμό. Αν θες κι άλλα, έχει και έξτρα ASC για να 
είσαι σίγουρος πως ο πίσω τροχός δε θα σε τρομάξει.
Στη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα μάλιστα, όσο την πίεζα, 
τόσο γινόταν ξεκάθαρο πως το όριο έρχεται από τα λάστιχα. 
Το γλίστρημα του μπροστινού ήρθε προοδευτικά και το 
απρόσμενο είναι πως το Telelever με προειδοποίησε, έχω δε 
την εντύπωση πως με ένα πιο μαλακό λάστιχο θα βελτιωθεί 
πολύ η εικόνα του.

Απόλαυση
Ένα σημαντικό μέρος της γοητείας του είναι ο εξοπλισμός 
του. Αφήνω κατά μέρος τα συνήθη θερμαινόμενα, για να 
τιμήσω το ESA II. Τρεις γενικές ρυθμίσεις σαφέστατα διακριτές 
προσφέρουν άμεση προσαρμογή των αναρτήσεων μπροστά 
και πίσω. Οι επιμέρους ρυθμίσεις για συνεπιβάτη και φορτίο 
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Προαιρετικός Εξοπλισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ (€)

268 Radio / mp3 –player 1,565

269 Προετοιμασία ραδιοφώνου 455

350 Χρώμιο εξάτμισης 120

416 Ηλεκτρονική Ανάρτηση ESA II 815

499 Κιτ χαμηλώματος 140

518 Θερμαινόμενη σέλα 235

519 Θερμαινόμενα γκριπ 235

530 Έλεγχος πίεσης ελαστικών RDC 235

538 Cruise control 405

539 On board computer 165

603 Συναγερμός 235

650 ASC 355

LN49 Ειδική χρέωση χρώματος 660

764 Πρίζα 30

776 Χαμηλή σέλα ΧΧ

430 Πακέτο 
Εξοπλισμού 1 Safety 
Package (530, 650)

445

431 Πακέτο 
Εξοπλισμού 2 (519,539,764)

385

435 Πακέτο Εξοπλισμού 3 
(350,416,518,519,538,539,764)

1,645

δεν κάνουν τόσο έντονη διαφορά, σίγουρα όμως το ESA σε μια τέτοια μοτοσυκλέτα 
ταιριάζει γάντι. Τι να τα κάνεις τα 500 κλικ στη συμπίεση, απλά να το σφίξεις λίγο θες 
τώρα που το φόρτωσες ή να το χαλαρώσεις για τις λακκούβες της πόλης και το κάνεις 
με ένα κουμπάκι εν κινήσει χωρίς καν να πάρεις το χέρι σου από το τιμόνι. Τέλεια!
Το απόλυτο αξεσουάρ, δε, είναι αναμφίβολα το στερεοφωνικό. Ενσωματωμένο στη 
μοτοσυκλέτα, σου αποκαλύπτει την ύπαρξή του από το διπλό βύσμα για RCA ή USB 
στο ντουλαπάκι, τις ενδείξεις του στο κέντρο της οθόνης και τα χειριστήρια στην αριστερή 
πλευρά της μοτοσυκλέτας. Το δε περιστροφικό χειριστήριο στο αριστερό γκριπ είναι 
όλα τα λεφτά. Volume control περιστρέφοντάς το και μετακίνηση σε σταθμούς ή 
τραγούδια κινώντας το εγκάρσια, μπορείς να παίζεις με 200 km/h ανετότατα. Μόνο 
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που δε θα ακούς, η εμπειρία μου με full face κράνος λέει 
ότι το πολύ μέχρι τα 140 ακούς μουσική και μόνο με τη 
ζελατίνα τέρμα πάνω. Είναι όμως τόσο απολαυστικό που δε 
θες καν να τρέχεις. Ταξίδεψα ως τον Κίσσαβο και η εμπειρία 
ήταν ανεπανάληπτη: Κλείδωσα το cruise control στα 130, 
πέταξα ένα USB stick 2GB και το άφησα να παίζει, ούτε που 
κατάλαβα πως έφτασα. Στην επιστροφή βιαζόμουν λιγάκι και 
προσπάθησα να τρέξω, μα σύντομα έκοψα πάλι τον ρυθμό 
μου γιατί δεν άκουγα τη μουσική… Δε μου είχε ξανασυμβεί, 
τώρα μου λείπει!
Για να γκρινιάξω λίγο, στο στικάκι δε βλέπει φακέλους 
(folders) και επιλέγει μόνο του τη σειρά των τραγουδιών 
–iPod δε δοκίμασα. Και, για να γκρινιάξω περισσότερο, η 
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τιμή του ηχοσυστήματος είναι κομματάκι εξωγήινη, νοικιάζεις 
dj με τα μηχανήματά του να τον έχεις συνεπιβάτη στο ταξίδι 
με τόσα λεφτά…

Η ηδονή κοστίζει
Πρόκειται για μια ακριβή μοτοσυκλέτα, δίχως αμφιβολία 
αυτό και μόνο την προορίζει για λίγους. Απέναντι στις 
λιγοστές –και όλες ανάλογα ακριβές– μοτοσυκλέτες της 
τουριστικής κατηγορίας ωστόσο το R1200RT έχει ένα 
σπουδαίο πλεονέκτημα, είναι τόσο ισορροπημένο  που το 
εύρος χρήσης του μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Κανένα 
μεγάλο on-off δεν ταξιδεύει καλύτερα από αυτό και κανένα 
FJR δεν είναι τόσο καλόβολο σε καθημερινή χρήση.
Γνώμη μου είναι πως η BMW κακώς χρεώνει έξτρα το on 
board computer, ποια τουριστική μοτοσυκλέτα δεν έχει 
στάνταρ τις μισές πληροφορίες στα όργανα; Μετά είναι κι 
αυτό το τόσο υπέροχο ηχοσύστημα που κοστίζει όσο ένα 
παπί, πάντως ακόμη και η βασική έκδοση με το ABS και τις 
βαλίτσες συνιστά μια πλήρη πρόταση για τα δεδομένα της 
κατηγορίας.
Αλήθεια, δεν ξέρω αν το προσέξατε: Στα πλαίσια της ήπιας 
αισθητικής ανανέωσης, ο “κανονικός” διακόπτης των φλας 
έφτασε και στα boxer!
Ανεξαρτήτως διακοπτών πάντως, το RT ήταν και συνεχίζει 
να είναι το πιο λογικό BMW με boxer, μια μοτοσυκλέτα 
που ζητά αναβάτες συνειδητοποιημένους, έτοιμους να του 
παραδοθούν για να τους χαρίσει ηδονικές απολαύσεις στον 
κόσμο της χαλαρότητας. <<
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BMW R1200RT
BMW MOTORRAD HELLAS

€18,200 
(Μοτοσυκλέτα δοκιΜήσ: €22,090)

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,230 mm
 Πλάτος:  905 mm
 Ύψος:  Δ.Α.
 Μεταξόνιο:  1,485 mm
 Ύψος σέλας:  820-840 mm
 Ρεζερβουάρ:  25 l
 Βάρος κατασκευαστή:  229 kg (Πλήρες: 259 kg)

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  4T, αερόψυκτος, δικύλινδρος
  boxer, 2EEK, 8 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  101 x 73 mm
 Χωρητικότητα:  1,170 cc
 Σχέση συμπίεσης:  12:1
 Ισχύς:  110/7,750 hp/rpm
 Ροπή:  12.2/6,000 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ 
  BMW Telelever
 Διαδρομή/Διάμετρος:  120/- mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου 
  (πλήρεις με το προαιρετικό
  ESA II)

 ΠΙΣΩ
  BMW Paralever
 Διαδρομή:  135 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου, 
  απόσβεση επαναφοράς 
  (πλήρεις με το προαιρετικό
  ESA II)

 ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  3.50 x 17’’
 Ελαστικό:  Continental Road Attack,
  120/70-17
 Φρένο:  Δύο δίσκοι 320 mm, 
  δαγκάνες Brembo 
  4 εμβόλων, ABS

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  5.00 x 17’’
 Ελαστικό:  Continental Road Attack,
  180/55-17
 Φρένο:  Δίσκος 265 mm, δαγκάνα
  Brembo 2 εμβόλων, ABSΤ
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ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ € 350,00ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ (PAYPAL - ΠΙΣΤ. ΚΑΡΤΑ)
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Άλλο
κέρμα
ένα

μαμά;
Θυμίζει παιδικό παιχνίδι και αυτό ακριβώς είναι. 
Απλά απευθύνεται σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά...

κείμενο: Μάνος Κάττουλας  φωτό: Σάββας Κουρίδης Χαμόγελο: Άρης Παπαπαναγής
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>>Είναι μερικές στιγμές που νιώθεις 
ότι όλοι συνωμοτούν εναντίον σου, 

έχοντας κανονίσει μια άριστα ενορχηστρωμένη πλάκα. Η 
παραλαβή του D-Tracker από τα κεντρικά της Kawasaki 
ήταν ένα ιδανικό παράδειγμα. Όπου κοίταζα έβλεπα 
χαμόγελα και άκουγα “πάρ’ το, θα σου αρέσει”. Και για 
κάποιο λόγο, βλέποντας το λιλιπούτειο D-Tracker δεν 
ψηνόμουν καθόλου. Κατ’ αρχάς, σιγά μη χωρέσω. Σα 
ζετάκι Motard είναι αυτό το πράγμα και έχοντας μόλις 
επιστρέψει το κτηνώδες Ζ1000 οι συγκρίσεις δεν ήταν 
καθόλου μα καθόλου θετικές.

Οπτική απάτη
Γιατί τόση άρνηση; Μα γιατί αν, όπως εγώ, δεν έχεις δώσει 
μεγάλη προσοχή στις στατικές εργοστασιακές φωτογραφίες 
το σοκ που τρως όταν το πρωτοδείς είναι σεβαστών 
διαστάσεων, σε πλήρη αντίθεση με το πραγματικό μέγεθος 
του D-Tracker. Το περίεργο είναι ότι δεν είναι mini-bike, 
αλλά ούτε κανονική μοτοσυκλέτα. Οι αναλογίες του είναι 
άριστες, αλλά είναι σα να το έβαλες σε λάθος πρόγραμμα 
στο πλυντήριο, μα ξύπνησες και το έβγαλες πριν παραγίνει 
το κακό.
Τα πάντα πάνω του είναι σωστά, αλλά πολύ μικρότερα 
απ’ όσο περιμένεις. Μέχρι και το φανάρι που είναι ακριβής 
ρέπλικα σε αναλογία 6/10 με τα μεγαλύτερα σε κυβισμό και 
ανθρωπίνων διαστάσεων KLX. Την οφθαλμαπάτη βοηθά 
και το ανάποδο και το ατσάλινο μεν ειδικά σχεδιασμένο 
για το D-Tracker δε πλαίσιο, που διατηρεί τις οικογενειακές 



γραμμές, ενώ η πλήρης LCD οθόνη και οι μινιμαλιστικές 
δισκόπλακες μαργαρίτα, όπως σε κάθε Kawasaki που σέβεται 
τον εαυτό του, ανεβάζουν την αίσθηση της ποιότητας. Το 
μόνο σημείο που είναι κανονικών διαστάσεων είναι η σέλα, 
αλλά κάτι το μαύρο χρώμα κάτι η συνήθεια για μακριές 
σέλες στα enduro-motard αυτού του κόσμου, σημαίνουν ότι 
δεν ενοχλεί στο μάτι.
Αλλά, κι αυτό είναι ένα μεγάλο ‘αλλά’, χωράς κανονικά. 
Όχι μόνο η θέση είναι εργονομικά άριστη –αυτό κι αν ήταν 
σοκ– αλλά χωράει και συνεπιβάτης χωρίς να χρειαστεί να 
κάτσεις πάνω στο ντεπόζιτο. Και, παρά τις φαινομενικά μικρές 
διαδρομές των αναρτήσεων, το D-Tracker δε μετατρέπεται σε 
υποβρύχιο μόλις ανέβεις πάνω του. Βρε λες να έχουν δίκιο; 
Μπα, πλάκα μου κάνουν.

On the road
Ο αερόψυκτος μονοκύλινδρος των 125 κυβικών μπορεί να 
βοηθά να κρατηθεί το βάρος χαμηλά, δε δίνει τις καλύτερες 
υποσχέσεις για διασκέδαση με μόλις 10 ίππους και μια ιδέα 
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Γελάς και περιμένεις 

το επόμενο κλειστό 
κομμάτι

Κακία υπό 
κλίμακα. 

Κρίμα που 
μικραίνο-
ντας τον 

καθρέπτη 
δεν έχεις 

καλά φώτα

Πιο παρω-
χημένος θα 
ήταν μόνο 

με ωστήρια. 
Γιατί έχει 

τόση πλάκα 
λοιπόν;
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πάνω από 1 kg.m ροπής, αλλά χάρη στον ψεκασμό έρχεται 
άμεσα στη ζωή κρατώντας σταθερό ρελαντί. 
Όπως είναι φυσικό δεν εντυπωσιάζει με τη δύναμη στις 
χαμηλές στροφές αλλά αποδεικνύεται ιδιαίτερα ελαστικός 
χωρίς διαμαρτυρίες ούτε με συνεπιβάτη, ενώ οι σφιχτές 
αναρτήσεις και οι μικρές διαστάσεις το κάνουν ιδιαίτερα 
ευχάριστο σε βαριεστημένους ρυθμούς πόλης, χωρίς όμως 
να νιώθεις ότι κάνεις και κάτι ιδιαίτερο.
Για να δούμε, πιο γρήγορα πάει; Ανοίγεις το γκάζι και 
περιμένεις, περιμένεις, περιμένεις... και ξαφνικά το D-Tracker 
πετάγεται μπροστά με περισσότερη όρεξη απ’ ότι θεωρητικά 
μπορεί να έχει ένας αερόψυκτος 10 ίππων, στροφάρει, 
στροφάρει και φτάνει στον κόφτη. Για πάμε πάλι... Το κόλπο 
είναι να κρατάς τον κινητήρα στην καλή του περιοχή. Μπορεί 
να είναι μικρή, μόλις από τις 6,500 – 7 έως τις 9,000, αλλά 
η κλιμάκωση είναι ιδανική για να τον κρατάς στο ζουμί του. 
Έτσι και ξεχαστείς, το D-Tracker θα κάνει απλά θόρυβο, αλλά 
ξανάρχεται στη ζωή πανεύκολα με ένα κατέβασμα, βάζοντάς 
σε στην πρίζα και δίνοντας πίσω όσο του δίνεις. Από φανάρι 
σε φανάρι περνάς από όλο το σασμάν, λες και οδηγείς 
καθαρόαιμο, ενώ οι ρυθμοί που εύκολα διατηρείς καγχάζουν 
τον κυβισμό του κινητήρα. Και είναι εθιστικό το άτιμο. 
Στα μάτια των άλλων πρέπει να θυμίζει ενοχλητικό κουνούπι. 
Ο μικρός κυβισμός φέρνει υψηλές ακουστικές συχνότητες 
από την εξάτμιση και όχι μπάσο, το σύνολο πλαισίου-
αναρτήσεων δε μασάει και βρίσκεσαι να κυνηγιέσαι με τη 
σκιά σου, κάνοντας τους κατόχους σκούτερ και μεγαλύτερων 
μοτοσυκλετών που τους βλέπεις να ζορίζονται, να κοιτάνε 
την ουρά σου να απομακρύνεται αναρωτώμενοι τι σκατά 
τους πέρασε και πώς.
Πώς το κάνει αυτό ένα θεωρητικά αναιμικό 125άρι; Θα 
το καταλάβεις όταν βγεις σε λίγο πιο ανοιχτό κομμάτι. Η 
κλιμάκωση του πεντατάχυτου κιβωτίου είναι σφιχτή με 
αποτέλεσμα η πλάκα να τελειώνει γύρω στα 100 km/h, όπου 
οι υπόλοιποι σε περνούν τάπα θεωρώντας ότι πήραν το αίμα 

Μοναδικό παράπονο από τα όργανα; Δε 
γράφουν τα κουμπιά τι κάνουν...
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Το ανάποδο δεν είναι για μόστρα. Όσο 
σφιχτό πρέπει για έλεγχο και χαβαλέ

Δισκόφρενο μαργαρίτα, νίκελ ζαντούλα έργο τέχνης. 
Αυτό είναι 125άρι;
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τους πίσω. Εσύ; Γελάς και περιμένεις το επόμενο κλειστό 
κομμάτι, βρίσκοντας διασκέδαση κάτω του ορίου ταχύτητας 
–πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτό;
Η μεγάλη πλάκα δεν είναι στην πόλη, αλλά σε σφιχτά 
κομμάτια. Εκεί η ακαμψία του πλαισίου και οι σφιχτές 
αναρτήσεις σε βγάζουν ασπροπρόσωπο, δίνοντάς σου την 
απόλυτη προσήλωση στις γραμμές σου και στην επιλογή 
σχέσης για να μη χάσεις το ρυθμό σου. Και όταν ξεκινήσεις, 
απλά δε σταματάς. Το ντεπόζιτο είναι μόλις 7 λίτρα αλλά δεν 
καίει τίποτα και ξεχνάς να βάλεις βενζίνη, τα δύο δισκόφρενα 
δε ζορίζονται καν από τα 114 κιλά του και το μόνο που θέλει 
προσοχή είναι τα ελαστικά της Dunlop, θέλουν χρόνο να 
ζεσταθούν και δεν τα πάνε καλά με τη γλιστερή άσφαλτο. 
Βέβαια, αυτό είναι κάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
υπέρ σου όπως επέδειξε ο Άρης που κατάπιε το κλειδί όταν 
βρεθήκαμε στα λημέρια του για τη φωτογράφιση. Φιλαράκι; 
Να το πάρω πίσω;

Για δες που δεν έκαναν πλάκα...
Τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ. Ακούγονται πολλά 
για ένα 125άρι σε κλίμακα ε; Έλα όμως που δεν είναι... Το 
D-Tracker είναι το μοναδικό τετράχρονο 125άρι που έχω 
οδηγήσει που δεν ακολουθεί τη συνταγή “παπί με εμφάνιση 
μοτοσυκλέτας και ότι πιο φτηνό υπάρχει σε περιφερειακά”. 
Δεν είναι φτιαγμένο για να δείχνεις ότι έχεις μοτοσυκλέτα, 
αλλά για να έχεις. Αν θέλετε κάτι άνετο και πρακτικό για τις 
καθημερινές σας μετακινήσεις, τότε μόλις σπαταλήσατε την 
ώρα σας διαβάζοντας όλο αυτό το κατεβατό. Κοιτάξτε αλλού, 
από σκούτερ σφύζει ο τόπος. Αν από την άλλη θέλετε κάτι 
που να δίνει ζωντάνια και να κάνει την κάθε μετακίνησή σας 
περιπέτεια χωρίς άγχος, τότε το D-Tracker κάθεται διάνα. 
Αρκεί να μείνετε μακριά από την Εθνική ε; <<

" "
Στα μάτια των άλλων 

πρέπει να θυμίζει ενοχλητικό  
κουνούπι 
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KawasaKi D-TracKer 125
ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε.
ΤιΜή: 3,550€ 

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος: 1,900 mm
 Πλάτος: 770 mm
 Ύψος: 1,060 mm
 Μεταξόνιο: 1,255 mm
 Ύψος σέλας: 805 mm
 Ρεζερβουάρ: 7 lt 
 Βάρος κατασκευαστή: 114 kg

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος: Αερόψυκτος μονοκύλινδρος,
  SOHC διβάλβιδος
 Διάμετρος x Διαδρομή: 54 x 54.4 mm
 Χωρητικότητα: 125 cc
 Σχέση συμπίεσης: 9.5:1
 Ισχύς: 10/8,000 hp/rpm 
 Ροπή: 1.0/6,400 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανάποδο τηλεσκοπικό
  πηρούνι
 Διάμετρος/Διαδρομή: 35/150 mm
 Ρυθμίσεις: Καμία 

 ΠΙΣΩ
  Μονό αμορτισέρ, uni-trak
 Διαδρομή: 180 mm
 Ρυθμίσεις: Προφόρτιση ελατηρίου

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα: 14΄΄
 Ελαστικό: Dunlop TT 900F 
  GP 100/80-14
 Φρένο: Δίσκος “μαργαρίτα” 
  240 mm, Διπίστονη δαγκάνα
  με γλίστρα

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα: 14΄΄
 Ελαστικό: Dunlop TT 900 
  GP 120/80-14
 Φρένο: Δίσκος “μαργαρίτα”
  190 mm, μονοπίστονη
  δαγκάνα με γλίστραΤ
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Συναίσθημα
εναντίονλογικής

Χαζέψτε τη με την ησυχία σας και απαντήστε με ειλικρίνεια στον εαυτό σας.  
Δεν είναι μια κούκλα; Συγκεντρωθείτε, στη Vespa αναφέρομαι...

κείμενο & φωτό: Κων/νος Δάλλας Mοντέλο: Έφη Παπαδοπούλου

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


>>Επιλέγοντας Vespa για να 
μετακινηθείς στην πόλη 

είναι σίγουρο ότι δεν ψάχνεις την πρακτική 
πλευρά της δίτροχης μετακίνησης. Αυτό ίσχυε 
παλιά, όταν οι βέσπες ήταν κατασκευασμένες 
από τα περισσεύματα της ιταλικής πολεμικής 
αεροπορίας.
Για την ιστορία, η βέσπα ήταν το πρώτο είδος 
scooter που εμφανίστηκε στον πλανήτη. 
Μικρά ροδάκια, δίχρονο μοτέρ, ταχύτητες στο 
χέρι, ποδόφρενο στο πάτωμα, αναρτήσεις για 
γέλια, φρένα για κλάματα και ένας κύκλος 
στροφής τόσο μικρός που μπορούσες να κάνεις 
αναστροφή στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος.
Οι σημερινές βέσπες εκπροσωπούν τη 
στιλάτη πλευρά των scooter, αφήνοντας την 
πρακτική στα πιο εξελιγμένα είδη με τους 
ικανοποιητικούς αποθηκευτικούς χώρους κάτω 
από τη σέλα, τους μεγαλύτερους τροχούς και 
τις εργονομικές σέλες. Ναι μεν δανείζονται 
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...οι σημερινές βέσπες 
τα καταφέρνουν 
περίφημα
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μηχανικά μέρη από τα αδελφά Piaggio και χρησιμοποιούν 
τις αρχέγονες λύσεις χάρη στις οποίες έγιναν διάσημες, 
από την άλλη όμως αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία 
για να βελτιστοποιήσουν την οδική τους συμπεριφορά. 
Το γεγονός είναι ότι οι σημερινές βέσπες τα καταφέρνουν 
περίφημα.
Πάρτε για παράδειγμα τούτη εδώ την 300άρα με 
την ονομασία Super Sport. Μοντέλο περιορισμένης 
παραγωγής, βαμμένη σε ένα μολυβί χρώμα που μιμείται 
το τιτάνιο. Που διαφέρει από την απλή 300 Super; Μα, 
στη βαφή, τα λευκά “Super” στα πλαϊνά καπάκια και το 
κόκκινο ελατήριο της εμπρός ανάρτησης. Το στόχο της τον 
πετυχαίνει πάντως: είναι κούκλα η άτιμη...
Αν την ψάξεις από την πρακτική της πλευρά, είναι σίγουρο 
ότι θα απογοητευτείς. Ο χώρος κάτω από τη σέλα μόλις που 
χωρά δυο ανοιχτά κράνη - και μάλιστα όχι οποιασδήποτε 
μάρκας. Τα όργανα δεν έχουν ούτε ένα μερικό χιλιομετρητή. 
Ντουλαπάκι δεν έχει, ενώ για να βάλεις βενζίνη πρέπει να 
σηκωθείς και να ανοίξεις τη σέλα. Σχάρα δεν υπάρχει και ο 
συνεπιβάτης κρεμιέται από πάνω σου για να μην πέσει στην 
επιτάχυνση τόσο μακριά που βρίσκονται τα μαρσπιέ του. 
Η αίσθηση στα φρένα είναι περίεργη λόγω αναρτήσεων, 
ενώ αν τη θες με ABS θα πρέπει να επιλέξεις τη μικρότερη 
250, αφού η 300 και το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των 
φρένων δεν πάνε μαζί.

- Ναι αλλά τη θέλω
Λόγοι για να την επιλέξεις υπάρχουν πολλοί, με πρώτο 
και καλύτερο τη φοβερή εμφάνισή της. Αυτό το πάντρεμα 
ρετρό αισθητικής με σπορ πινελιές πραγματικά δεν έχει 
αντίπαλο. Δίπλα της, τα SH μοιάζουν με παπιά και τα 
Beverly με scooter κακόγουστης κορεάτικης αισθητικής.
Το πλήθος των συμβιβασμών που θα κληθείς να κάνεις 
στην καθημερινή σου συμβίωση μαζί της εξαρτάται από 
τις απαιτήσεις που εσύ έχεις. Αν για παράδειγμα κουβαλάς 
πολλά πράγματα και χρειάζεσαι τον χώρο κάτω από τη 



σέλα, μπορείς από τώρα να το ξεχάσεις. Με το ζόρι χώρεσα 
μια σακούλα ψώνια και αυτή έπρεπε να την σκορπίσω για 
να κλείσει η σέλα. Αν κάνεις πολλά δρομολόγια μέσα στη 
μέρα σίγουρα θα ευχαριστηθείς την ανάλαφρη αίσθηση 
και το μεγάλο κόψιμο του τιμονιού, αλλά θα λησμονήσεις 
τον χώρο για να κλειδώνεις το κράνος σε κάθε σου στάση. 
Αν είσαι παντός καιρού θα δυσκολευτείς στη βροχή με την 
ξύλινη αίσθηση των φρένων και την απουσία βυθίσματος 
από την μπροστινή ανάρτηση. Αν παίρνεις συνέχεια 
δικάβαλο καλό θα ήταν να βάλεις μπαγκαζιέρα καθώς θα 
βαρεθείς να τους ακούς να σου λένε ότι κάποια στιγμή 
θα τους αδειάσεις στην άσφαλτο έτσι όπως σηκώνονται τα 
πόδια τους από τα μαρσπιέ.

- Εντάξει, θα την αγοράσω
Σχεδόν πέντε χιλιάρικα θα σου πάει, παίρνεις SH 300 με 
ABS και βαλιτσάκι στα ίδια περίπου λεφτά, αλλά μάλλον 
δεν σε νοιάζει. Είσαι ο τύπος που δίνει μεγάλη βάση 
στην αισθητική, ακόμα και αν αυτή αφορά το εργαλείο 
της καθημερινής σου μετακίνησης. Να το μετανιώσεις 
αποκλείεται. Αυτοί που μετανοιώνουν για τις επιλογές 
τους είναι συνήθως όσοι κάνουν την τελική επιλογή με το 
μυαλό, όχι με την καρδιά. Κανείς δεν θα επιλέξει μια Vespa 
για τις δυνατότητές της, υπάρχουν πολύ καλύτερα scooter 
εκεί έξω και με λιγότερα χρήματα. Πάντως να ξέρεις ότι 
εγώ είμαι μαζί σου. Ο μοτοσυκλετισμός οποιασδήποτε 
μορφής σηκώνει πολύ συναίσθημα. Χωρίς αυτό, μόνο 
κάτι Kymco και SYM θα πωλούνταν σήμερα...  <<
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Ο μοτοσυκλετισμός 
οποιασδήποτε μορφής σηκώνει 

πολύ συναίσθημα...



VESPA GTS 300 SUPER SPORT
PIAGGIO HELLAS A.E.

Τιμή: 4,770€ 

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  1,930 mm
 Πλάτος:  755 mm
 Ύψος:  1,170 mm
 Μεταξόνιο:  1,370
 Ύψος σέλας:  790
 Ρεζερβουάρ:  9.2 λίτρα
 Βάρος κατασκευαστή:  158 kg (γεμάτη)

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, 
  υγρόψυκτος
 Διάμετρος x Διαδρομή:  75 x 63 mm
 Χωρητικότητα:  278 cc
 Σχέση συμπίεσης:  Δ/Α
 Ισχύς κατασκευαστή:  22 / 7,500 hp/rpm
 Ροπή κατασκευαστή:  2.2 / 5,000 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Μονόμπρατσο με ένα 
  αμορτισέρ
 Διαδρομή / Διάμετρος:  86 / - mm
 Ρυθμίσεις:  καμία

 ΠΙΣΩ
  Δύο αμορτισέρ
 Διαδρομή:  100.5 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων 
  σε τέσσερις θέσεις

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  12in
 Ελαστικό:  120/70-12, Pirelli GTS23
 Φρένο:  Δίσκος 220 mm, 
  δαγκάνα 2 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  12in
 Ελαστικό:  130/70-12, Pirelli GTS23
 Φρένο:  Δίσκος 200 mm, 
  δαγκάνα 2 εμβόλωνΤ
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Αυθεντική
εμπειρία
ξύλινου
δαπέδου

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Epoque

Σε επιλεγμένους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα
www.tarkett.gr Tel.:+302106745340

http://www.tarkett.gr
http://www.tarkett.gr
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Δεν φτάνει που 
οδηγήσαμε το 

CBR του Γιάννη 
Μπούστα στα μισά 

του πρωταθλήματος, 
το δώσαμε και σε 

τέσσερις αναγνώστες 
για μερικούς γύρους!
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Team Boustas Honda CBR1000RR
cover story κείμενο: Κων/νος Δάλλας, Μιχάλης Καραντζιάς, Ηρόδοτος Νικολαΐδης, Νίκος Τερζόπουλος 

φωτό: Σάββας Κουρίδης, Δημήτρης Ταυλίκος
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Τελικά είναι τρελός ο Μπούστας, δεν εξηγείται αλλιώς. 
Όχι πείτε μου δηλαδή, εμπιστεύεσαι το μονάκριβό σου 

αγωνιστικό στα μέσα της χρονιάς να το οδηγήσουν 
στην πίστα ένας “δημοσιογράφος” και τέσσερις 

ιδιώτες; Και μετά θεωρείς ότι είσαι στα καλά σου;

κόσμε!Πάρε

κείμενο: Κων/νος Δάλλας, Μιχάλης Καραντζιάς, Ηρόδοτος Νικολαΐδης, Νίκος Τερζόπουλος 
φωτό: Σάββας Κουρίδης, Δημήτρης Ταυλίκος

mailto:cd@ebike.gr
mailto:savvas@ebike.gr
mailto:jimitav@ebike.gr
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>>Και καλά εγώ, που βάζω το 
“δημοσιογράφος” ανάμεσα σε 

εισαγωγικά γιατί προφανώς και δεν με θεωρώ τέτοιο. 
Στην τελική είμαι μέλος της ομάδας του Μπούστα, δεν 
θα μπορούσε να μου το αρνηθεί έτσι εύκολα αν του το 
ζητούσα για βόλτα. Οι άλλοι, που τους περισσότερους 
ούτε που τους είχε ξαναδεί;
Για κάτι τέτοια τον παραδέχομαι τον Μπούστα. Όταν 
λέει ότι θα κάνει κάτι το κάνει, χωρίς να τον ενδιαφέρει 
το όποιο κόστος. Έτσι λοιπόν και εκείνο το πρωί του 
Σαββάτου στην καφετέρια του Ολύμπιου, μέσα στην 
πίστα των Σερρών, άφησε το θέμα “ιδιώτες οδηγούν 
το αγωνιστικό μου CBR” εξ’ ολοκλήρου πάνω μου. 
Εγώ με την σειρά μου τηρώ λέξη προς λέξη ό,τι 
έχουμε συμφωνήσει με τον Γιάννη - και αυτό είναι ένα 
πράγμα που έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη του στο 
άτομό μου. Στη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης του 
καλοκαιρινού trackday του trackbike.gr που μόλις 
άρχιζε, ανακοινώνω την πρόθεση του Γιάννη να δώσει 
το CBR του για μερικούς γύρους σε πέντε τυχερούς. 
Ανοίγω το laptop και ζητώ από τους παρευρισκόμενους 
συμμετέχοντες να μου δώσουν πέντε αριθμούς από 
το ένα μέχρι το σαράντα. Τόσες ήταν οι συμμετοχές, 
τόσοι και οι πιθανοί μνηστήρες του CBR. Δευτερόλεπτα 
αργότερα, έχω ήδη ανακοινώσει τα ονόματα των 
ανθρώπων που τους έλαχε ο κλήρος, μόνο και μόνο για 
να εισπράξω δύο αρνητικές απαντήσεις - που αργότερα 
έγιναν τρεις. Μη σας κάνει εντύπωση, δεν είναι λίγοι 
αυτοί που θα αρνηθούν να πάρουν μια τόσο μεγάλη 
ευθύνη. Και είναι ευθύνη, σίγουρα, γιατί το να στο 
δίνει ο Μπούστας για βόλτα είναι το πρώτο μισό του 
εγχειρήματος. Το άλλο μισό είναι να αντεπεξέλθεις των 
προσδοκιών, που δεν είναι άλλες από το α) να πάρεις 
μια καλή γεύση των δυνατοτήτων της μοτοσυκλέτας 
και β) να την επιστρέψεις στην κατάσταση που την 
παρέλαβες.



Οδηγάς; Γράφεις!
Μέχρι να δύσει ο ήλιος και να κλείσει η μέρα 
στην πίστα, οι πέντε είχαν γίνει τέσσερις: Μιχάλης 
Καραντζιάς, Ηρόδοτος Νικολαίδης, Νίκος Τερζόπουλος 
και Δημήτρης Φωτόπουλος. Όλοι ανεξαιρέτως έλαβαν 
σαφή παράκληση να αποτυπώσουν την εμπειρία τους 
στο χαρτί (τρόπος του λέγειν), καθώς μέρος του όλου 
εγχειρήματος ήταν και το να φτάσει να δημοσιευτεί 
στο ebike.gr. Από τους τέσσερις που οδήγησαν 
ανταποκρίθηκαν οι τρεις. Ο Φωτόπουλος μάλλον 
έμεινε με ανοιχτό το στόμα...
Μαζεύοντας λοιπόν τα άρθρα τους και διαβάζοντάς 
τα προσεκτικά προς ανεύρεση ορθογραφικών λαθών, 
κατέληξα στο ότι δεν χρειάζεται να γράψω τίποτα 
περισσότερο από τις λεζάντες και τις “πάσες” προς τα 
κείμενα των παιδιών, καθώς διαπίστωσα ότι έχουν κάνει 
τη δουλειά μου καλύτερα από εμένα! Επιπλέον, είμαι 
σε θέση να περιμένω το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς 
για να κάνω μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση της 
ομάδας στο περιοδικό, με συνεντεύξεις, αποτελέσματα 
και διάφορα, οπότε ποιος ο λόγος να τραβήξω πάνω 
μου τα φώτα της δημοσιότητας τη στιγμή που το νέο 
σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι οδηγώ εγώ το CBR 
του Μπούστα στα μέσα της χρονιάς, αλλά το ότι το 
οδηγούν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που βρέθηκαν 
μαζί μας στην πίστα των Σερρών Ιούλη μήνα!
Σκυτάλη λοιπόν στους φίλους μας Μιχάλη, Ηρόδοτο 
και Νίκο, που αποτυπώνουν τα συναισθήματά και τις 
εντυπώσεις τους με αλφαβητική σειρά. Πρώτος ξεκινά 
ο Μιχάλης:

Την προετοιμασία, παράδοση 
και παραλαβή της μοτοσυ-
κλέτας σε κάθε ιδιώτη ανέ-

λαβε ο ίδιος ο Μπούστας

Ανάποδο κιβώτιο με το στά-
νταρ μοχλικό και κουστού-

μι με έντονα τα σημάδια του 
πολέμου με την άσφαλτο
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Όπως κάθε άνθρωπος έτσι και 
εγώ έχω τα προβλήματά μου, 
που με κάνουν να χάνω τον 
ύπνο μου τα βράδια. 
Μετά το καλοκαιρινό trackday του trackbike.gr 
προστέθηκε άλλο ένα στο να στοιχειώνει τα όνειρά μου 
και να με κάνει να ιδρώνω, όχι από φόβο όπως πολλοί 
φανταζόσαστε, αλλά από τις εικόνες και την αίσθηση 
που μου άφησε, κάθε φορά περνάνε μπροστά από τα 
μάτια μου.
Ναι, το προσωπικό αγωνιστικό μηχανάκι του Γιάννη 
Μπούστα μου δημιούργησε ψυχολογικά, όχι όμως 
από φόβο ή τρόμο όπως περίμενα ή όπως φαντάζεται ο 
κόσμος για μια αγωνιστική μηχανή, αλλά από σιγουριά, 
ασφάλεια και ευχαρίστηση! Το ιδανικό πακέτο για έναν 
χομπίστα εραστή ιδιώτη της πίστας. 
Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή
Το πρωί του Σαββάτου έγινε μια κλήρωση με πέντε 
τυχερούς που θα οδηγούσαν το αγωνιστικό CBR του 
Γιάννη. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς να πρέπει να είσαι 
γρήγορος και περιορισμούς γυρολογίου. Σαράντα 
συμμετέχοντες έλαβαν μέρος, ανεξάρτητα από γκρουπ 
ή από το αν ερχόντουσαν πρώτη τους φορα στις 
Σέρρες κλπ. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς όχι γιατί 
κληρωθηκα, αλλά επειδή πήρα τη θέση κάποιου που 
δεν ήθελε να οδηγήσει το CBR για τους δικούς του και 
απόλυτα σεβαστούς λόγους. Απόγευμα Σαββάτου με 
ενημερώνει ο Δάλλας σε δύο λεπτά να ετοιμαστώ και 
να πάω στον Γιάννη για να μπω για την δοκιμή. OK, κακά 
τα ψέματα, από εκεί που έκανε 34 βαθμούς ζέστη με 
έλουσε κρύος ιδρώτας, σκέψεις πολλές πέρασαν όπως 
και κακές. Ετοιμάζομαι, πάω στο box και ενημερώνει 
ο Δάλλας τον Γιάννη ότι θα οδηγήσω εγώ πρώτος. 
Προσπαθώ να τον ψυχολογήσω από εκφράσεις και 
βλέμματα τι μπορεί να σκέφτεται, να διακρίνω έστω 
και λίγο άγχος στον Γιάννη αλλά μάταια. Ο άνθρωπος 
χαλαρός (βέβαια η καρδούλα του το ξέρει) σαν να 
μην τρέχει τίποτα, κύριος και όχι μπαμπούλας όπως 
νομίζει άδικα τελικά ο κόσμος. Πρόθυμος μου έλυσε 
κάποιες απορίες μου, μου είπε και κάποια μυστικά, 
που μάλλον λάθος κάνω και τα ονομάζω έτσι από τη 
στιγμή που τα λέει από μόνος του άμα τον ρωτήσεις! 
Κάνα δυο λεπτά που έμοιαζαν με μισή ώρα κάθομαι 
στην καρέκλα δίπλα στο CBR περιμένοντας να αδειάσει 
η πίστα. Τα μάτια καρφωμένα στο CBR παρατηρώντας 
και την παραμικρή λεπτομέρεια. Το carbon κουστούμι 
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Που διαφέρει το CBR του Μπούστα

• Εκκεντροφόροι HRC

• Φλάτζα κεφαλής για αύξηση συμπίεσης

• Πολυόργανο HRC με ρυθμιζόμενο shift light

•  Εγκέφαλος HRC με traction control, wheelie 
control και antispin

•  Ολόκληρη εξάτμιση Arata τιτανίου

•  Αμορτισέρ Showa από το racing kit του HRC

•  Revalving μπροστινού συστήματος by VGR Team 
Γεωργακόπουλος

•  Σωληνάκια υψηλής σε ολόκληρο το κύκλωμα  
πέδησης

•  Ανθρακονημάτινο κουστούμι

•  Τρόμπα φρένου Brembo

•  Ρυθμιζόμενοι μαρσπιέδες LLS

•  Ζελατίνα double bubble της Ermax

•  Χειροκίνητο shifter by Μάνος Πετρόπουλος



, τα ασημένια αυτοκόλλητα στη ζελατίνα που λένε 
BOUSTAS αλλά και τα number plate σε ταξιδεύουν. 
Οι κουβέρτες με τα σταντ σε βάζουν σε άλλο mode 
και ειδικά όταν βλέπεις έναν πολυπρωταθλητή -που 
πλήρωνα εισιτήριο πιτσιρικάς από το χαρτζιλίκι μου 
για να πηγαίνω στο Ελληνικό και στα Μέγαρα να τον 
βλέπω- να τις βγάζει, να το κατεβάζει και να το βάζει 
μπροστά για να μπεις στην πίστα. Εκεί ήρθε η στιγμή 
που το έβγαλε έξω από το box και μου έκανε νόημα 
να ανέβω.

Ανεβαίνω και βολεύομαι αμέσως
Ένα πράγμα που δεν το περίμενα, τα χέρια στην 
κατάλληλη θέση, τα πόδια να κουμπώνουν σε πλήρη 
αρμονία με το ντεπόζιτο. Με έκανε να νιώσω ωραία, 
πολλά σημεία στήριξης παρόλο που η θέση οδήγησης 
είναι ψηλή. Ένα χτύπημα στην πλάτη από τον Γιάννη με 
ξυπνάει. Κουμπώνω 1η και φεύγω... Κάπως γρήγορα 
όπως μου είπαν μετά, εγώ δεν το κατάλαβα. Μέχρι την 
Κ1 απολάμβανα το κονσέρτο για πολυβόλα της Arata. 
Χαλαρά φρένα για την Κ1, στρίβω στο σημάδι μου και 
εκεί έρχεται η απορία που σε κάνει και αναρωτιέσαι. 
“Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα”, λέω και 
συνεχίζω για Κ2-Κ3 όπου η απορία μεγαλώνει. Νομίζεις 
ότι σου κάνουν πλάκα και θα πεταχτεί ο Vourk και θα 
σου πει “Smile! This is Candid Camera!” Φρένα για την 
Κ5, γυροσκοπικό μέσα νορμάλ. Πάω για εσάκι όπου 
δεν κατάλαβα πότε μπήκα και πότε βγήκα. 9-10-11-12 
ένα ποίημα που δεν μπορώ να αποφασίσω ακόμα αν 

Παρατηρείστε την απουσία κόκκινου στο στροφόμε-
τρο του αγωνιστικού πολυόργανου, καθώς και την κα-

τάργηση της κλειδαριάς λόγω εγκεφάλου HRC
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...η μηχανή δεν μιλάει απλά,  
φωνάζει, σου λέει είμαι εδώ μην με  

φοβάσαι θα σε προστατέψω...



Πανάλαφρο carbon κουστούμι φτιαγμένο από τον μαστρο-
Φίλιππα, γνωστό και ως Perfect. Στου ούζο που πίνου!

μου θυμίζει Καβάφη η Ελύτη. Στην 13 χαλαρά μέχρι 
την 15 όπου σκέφτομαι όλα τα δεδομένα που μου έχει 
δώσει και δεν μπορώ να τα πιστέψω και στην 16 βγαίνω 
αποφασισμένος να δω τι πλάκα είναι αυτή που γίνετε. 
3η, 4η, 5η στο κιβώτιο -νομίζω δηλαδή δεν είμαι 
σίγουρος- από 16 μέχρι 1 ήταν τόσο μα τόσο γρήγορα 
που μάλλον έχασα καρέ. Το κονσέρτο για πολυβόλα 
εκεί, μην ξεχνιόμαστε. Φρένα στο σημάδι μου - φτου 
πολύ νωρίς τα αμολάω. Στρίβω και πάλι τα ίδια! Αρχίζω 
και σκέφτομαι ότι τελικά αυτά που φανταζόμουν και 
σκεφτόμουν για τα αγωνιστικά μηχανάκια είναι μόνο 
φαντασίες και σκέψεις.

Δεν είναι δυνατόν να είναι αλήθεια!
Το μπροστινό διαβάζει τέλεια, είναι στιβαρό, σου δίνει 
εμπιστοσύνη που με έκανε να βρω αυτή τη γκαζιά 
που έψαχνα τόσο καιρό με το δικό μου από 1 για 2 
και δεν έβρισκα γιατί μου άνοιγε την γραμμή. Αυτό 
όμως δεν είναι το δικό μου, είναι σε δικό του κόσμο. 
Και την γκαζιά έδωσα και τη γραμμή έκλεισε αστραπή 
για την 2 φέρνοντάς με σε τέλεια έξοδο για 3,4. Σοκ. 
Προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη όλα αυτά τα δεδομένα 
που μου μεταφέρει η μηχανή από το μπροστινό και 
το πίσω αμορτισέρ αλλά η μηχανή δεν μιλάει απλά, 
φωνάζει, σου λέει είμαι εδώ μην με φοβάσαι θα σε 
προστατέψω, θα σε διορθώσω, είμαι κυρία και όχι από 
αυτά τα πιτσιρίκια που κυκλοφορούν στις πίστες και 
δεν ξέρουν τι θέλουν και σε πουλάνε. Παίρνω το γκάζι 
στην 3-4, επικρατεί ενθουσιασμός, δεν είναι πλάκα, 
δεν θα πεταχτεί ο Vourk, είναι η αγωνιστική μηχανή 
του Γιάννη Μπούστα, το νέο CBR και δεν χρειάζεται να 
είμαι φοβισμένος γιατί πολύ απλά είναι η πιο ασφαλής 
μηχανή που έχω φανταστεί. Φτάνω στην 5, κατέβασμα 
σε 2α και ο μονόδρομος άψογος και φυσικά χωρίς πολλά 
πολλά με χειρουργική ακρίβεια κλείνει η γραμμή. Με 
προετοίμασε μόνη της στην είσοδο για το εσάκι. Εκεί 
λοιπόν πάλι δεν καταλαβα πολλά, πότε μπήκα, πότε 
βγήκα... Τι να σας πω. Αυτή η πουπουλένια αίσθηση 
χωρίς όμως να σε φοβίζει ή να έχεις την αίσθηση ότι 
αποσταθεροποιείται η μηχανή είναι priceless. Παίρνω το 
γκάζι για την 9, καρφί στα σημάδια μου, η μηχανή απλά 
φτάνοντας στο κατέβασμα σε 2α και φρένα μου δείχνει 
τη σωστή γραμμή κλείνοντας πάλι την τροχιά μου. Ο 
μονόδρομος πάλι δούλεψε άψογα. Γκάζι για την 11-
12 κρατώντας 2α. Ελαφρά φρένα και επαναλαμβάνετε 
η μεγάλη της Honda (ή του JB;) σχολή. Πάντα έλεγα 
ότι υπήρχε μια μαύρη τρύπα εκεί όποτε έβλεπα τον 
Γιάννη Μπούστα που τον τραβούσε στην έξοδο για την 
12. Δεν ξέρω αν έχει e-pass με την μαύρη τρύπα το 
CBR, πάντως με τράβηξε! Στο μικρο ευθειάκι πριν τη 
13 ξεκαθάρισμα λίγο στα δεδομένα που έχω λάβει και 
τακτοποίηση στο κεφάλι μου μέχρι το πίσω εσάκι όπου 
ούτε prima balarina δεν κάνει τέτοιες φιγούρες με τόση 
χάρη. Βγαίνοντας από τη 16 γκάζι για την ευθεία που 
με περίμενε η καρό. Φτου γαμώτο, λες και με έπιασαν 
στα πράσα με παντρεμένη ένιωσα. Βγαίνοντας έξω 
με περιμένει ο Δάλλας και ο Γιάννης, ξεκαβαλάω και 
παίρνουν την... παντρεμένη στο box. Ακολουθώ και 
εγώ. Κάθομαι στην καρεκλα, έρχεται ο ψηλός και με 

Team Boustas Honda CBR1000RR
cover story

http://www.ebike.gr/gallery/album28/images/ebike28-24.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album28/images/ebike28-26.jpg


Ταλαιπωρείται η Arata εκεί κάτω που είναι. Τρώ-
ει πολύ πέτρα και κάποιες φορές αφήνει μερικό από 

το πολύτιμο μέταλλό της πάνω σε κάνα βιράζ...

Όσο πιο λεπτή τόσο πιο καλή σε αίσθηση. Το χει-
ροποίητο stop των μαλακών μας μορίων θα μπο-

ρούσε να είναι πολύ καλύτερο αισθητικά...
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ρωτάει πως μου φάνηκε. Αναμονή κάνα δεκάλεπτο. 
Ναι, τότε μίλησα, μετά από 10 λεπτά και επειδή μάλλον 
δεν καταλάβαινε επειδή έλεγα ασυναρτησίες, μου είπε 
γράψε αυτό που έζησες να το βάλουμε στο περιοδικό.

Ευελιξία, πουπουλένια αίσθηση
Τρομερό μπροστινό που διαβάζει και σου μιλάει και 
ξέρεις τι σου γίνετε και όχι τσιμέντο, τρομερή αίσθηση 
πληροφόρησης της πρόσφυσης από το πίσω αμορτισέρ. 
Ενθουσιασμένος με το ότι η μηχανή μου έδωσε τη 
δυνατότητα να την εμπιστευτώ από τον πρώτο γύρο. 
Ένοιωσα πιο ασφαλής και από την δικιά μου, τρομερά 
γρήγορη και ακριβής χωρίς δισταγμό στην είσοδο και 
στο apex, που σε κάνει να νιώθεις αυτοπεποίθηση 
να ανοίξεις το γκάζι για την έξοδο. Μια τέτοια μηχανή 
σε βελτιώνει σαν αναβάτη μέσα στην πίστα με πολύ 
μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερο κόπο γιατί ξεχνάς 
βασικά προβλήματα και ασχολείσαι μόνο με την 
οδήγηση και την τεχνική σου.
Όλη η περιγραφή σας ακούγετε σαν την τέλεια μηχανή, 
αυτή που απλά δεν υπάρχει; Έτσι έλεγα και εγώ, ότι 
απλά δεν υπάρχει. Όμως υπάρχει και είναι η αγωνιστική 
μηχανή Honda CBR του Γιάννη Μπούστα.
Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον 
Γιάννη Μπούστα που μου έδωσε την δυνατότητα να 
ζήσω μια τέτοια εμπειρία, για την εμπιστοσύνη που 
έδειξε, καθώς και στην οργάνωση του trackbike.gr. 
Ευτυχώς τελικά που υπάρχουν και κάποιοι -ελάχιστοι- 
που ενδιαφέρονται και νοιάζονται για εμάς τους εραστές 
χομπίστες των trackday. 

Μιχάλης Καραντζιάς
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" "
...ένοιωσα
 πιο ασφαλής και από την 
δικιά μου, τρομερά γρήγορη 
και ακριβής...



Η μηχανή του Γιάννη Μπούστα 
και εγώ. Ένας γύρος 
προθέρμανση (αναβάτη), ένας 
γύρος δοκιμή και μετά... καρό 
σημαία.
Background
Δεν έχει περάσει και πολλή ώρα από τη στιγμή που 
ο Γιάννης μου “μπίστηξε” τις αναρτήσεις στο 600RR. 
Άκουσε τις παρατηρήσεις μου, με ρώτησε πολλά και 
έκανε ρυθμίσεις - παρατηρήσεις. Το πολύ ευχάριστο 
είναι ότι το setup ήταν στο σωστό δρόμο, αφού μου 
είπε ότι την πήρε στο 70% και τη πήγε στο 90%. Μετά 
τις ρυθμίσεις ... απόλαυση! Και το 90% του ιδανικού 
setup, νοούμενων των δικών μου δυνατοτήτων και εις 
πλήρη γνώση που μου άφησε περιθώριο αν πάρω 
φόρα.

Από την αρχή
Δεν ήμουν από τους τυχερούς της κλήρωσης αλλά 
ήμουν από τους τυχερούς που ήταν στο σωστό μέρος 
τη σωστή στιγμή για να είμαι επιλαχόντας!
Προετοιμασία στα pits: αυτό από μόνο του είναι priceless, 
ετοιμάζεσαι να καβαλήσεις την αγωνιστική μοτοσυκλέτα 
του Γιάννη Μπούστα και σε προετοιμάζει ο... Γιάννης 
Μπούστας! Αμέσως ρώτησα αν είχε ανάποδο σασμάν 
και η απάντηση του Γιάννη (μαζί με μια ανησυχία): “το 
δικό σου ΔΕΝ έχει;”. Βέβαια το 600 έχει shifter οπότε 
μετά ρωτάω “έχεις shifter;”, για να λάβω την απάντηση 
“ναι αλλά είναι με κουμπί στο χέρι!”. ΟΚ, ασ’ το shifter 
μια χαρά είναι και ο συμπλέκτης! Παίρνει μπροστά η 
μηχανή και η οδηγία είναι “μη τη σβήσεις εσύ μετά, 
έλα κατευθείαν στα pits”. Ανεβαίνω με μια αγωνία 
ομολογώ, όπως ήμουν από δεξιά (ουφ δε την έριξα 
σταματημένη!) βγαίνω από τα pits (ουφ τα κατάφερα 
μέχρι εδώ!) με το χειρισμό του ανάποδου ήδη νοητικά 
να παίζει (σε αμφιβολία ΠΑΤΑ ΚΑΤΩ, τουλάχιστον να 
πάρει απλά μία πάνω και όχι μια κάτω εκεί που δε 
πρέπει!). Και στην έξοδο για ευθεία με σταματά η Φιλιώ 
και μου λέει “που πας; Σβήσε...” ΜΑ... ΤΙ... ΠΟΙΟΣ;;; 
Ευτυχώς σε δευτερόλεπτα είχαν γίνει οι συνεννοήσεις. 
“Ουπς, σόρυ, λάθος. Έφυγες” και είχα για τρεις γύρους 
τη μηχανή του JB και όλη τη πίστα δική μου.
Ήταν η πρώτη φορά που πήρα μηχανή με τα λάστιχα 
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" "
...ήδη μετά το 

εσάκι πολύ οικεία και 
γνώριμη αίσθηση, σαν ένα 

κάπως μεγαλύτερο 600...



" "
...κάνεις 1’37 και 

αναρωτιέσαι πώς 
έγινε σε ένα πέρασμα 
γνωριμίας...
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έτοιμα από κουβέρτα. Και όταν σου λέει ο Μπούστας 
ότι “είναι έτοιμα. Πήγαινε κανονικά”, σημαίνει ότι είναι 
έτοιμα! Φοβερή αίσθηση από την πρώτη είσοδο στην 
Κ1 να τα νιώθεις εκεί. Αυτό εισπράττεις από όλη τη 
μηχανή, τη νιώθεις εκεί, χωρίς να έχει κάτι extreme είναι 
όλα ΕΚΕΙ και φτιάχνουν ένα σύνολο που δίνει φοβερή 
εμπιστοσύνη από τη πρώτη κιόλας στιγμή. Μέχρι τη Κ1 
στο πρώτο πέρασμα κράτησε το όποιο άγχος είχα.

Πρώτος γύρος γνωριμίας
Ήδη μετά το εσάκι Κ6-Κ7-Κ8 πολύ οικεία και γνώριμη 
αίσθηση, σαν ένα κάπως μεγαλύτερο 600 - το δικό 
μου 600! Τώρα το ότι είναι Honda, το ότι το setup του 
600 είναι αυτό που είναι... κάτι από όλα ίσως και όλα, 
εγώ ένιωθα απίστευτα καλά ήδη. Αμέσως επόμενη 
εντύπωση, απίστευτη ακρίβεια στις κινήσεις και στην 
κατεύθυνση. Λίγο πιο “βαρύ” το τιμόνι σε αλλαγές 
κατεύθυνσης από το 600 αλλά σε αντιστάθμισμα μου 
φάνηκε λιγότερο νευρικό και πιο γραμμικό. Για το γκάζι 
δεν έχω να πω και πολλά, δεν το επεδίωξα πολύ, μια 
χαρά ροπή έχει το 1000 - και είναι η μηχανή του JB, ε! 

Ξεκίνησε ο “κανονικός” γύρος
Κάνω καλή έξοδο από τη Κ15 που είναι κρίσιμη για τη 
συνέχεια, λίγο κρατημένος στην ευθεία, είχα κατά νου να 
μη με αιφνιδιάσει και χάσω τη μπάλα στα φρένα - ήταν 
και το ανάποδο σασμάν. Ακόμα κι έτσι ένιωσα το τιμόνι 
να ελαφραίνει στο γκάζι, κανένα μα κανένα πρόβλημα 
στα φρένα, με “ευλάβεια” στις Κ. Ευλάβεια από το “αν 
ήμουν εγώ αυτός που θα έκανε τη στραβή ακόμα θα 
έσκαβα τρύπα να χωθώ”, όχι από φόβο. Δεν έκανα 
ακριβώς “ένα απλό πέρασμα”, θα ήταν κρίμα αλλά 
είναι και το θέμα της εξοικείωσης με τα +400cc +50 
άλογα! Συμπέρασμα, όταν στο πρώτο σου γύρο με μια 
αγωνιστική μηχανή νιώθεις οικειότητα, εμπιστοσύνη, 
τότε χωρίς πολλά πολλά κάνεις 1’37 και αναρωτιέσαι 
πώς έγινε σε ένα πέρασμα γνωριμίας. Ήταν εμφανής η 
ικανοποίηση του Γιάννη κατά την επιστροφή στα pits 
(με έμφαση στο κομμάτι “επιστροφή”!) αλλά και τη 
στιγμή που μου είπε το 1’37 γιατί αυτό σήμαινε πολλά 
πράγματα. Πήγα κάτω από τις δυνατότητες μου αλλά 
όχι πολύ κάτω και τίμησα τη τεράστια εμπιστοσύνη που 
έδειξε σε όλους μας και... Α, ναι, και αυτό... είχα ένα 
χαμόγελο μέχρι τα αυτιά!
Με ένα δυο γύρους ακόμα (όνειρα καλοκαιρινά! 
πλεονεξία!) για να συνηθίσω και λίγο τη διαφορά με το 
600... θα ήμουν για “ζημιά'. Ως έχει θα συνεχίσω με το 
μηχανάκι - σχολείο και όπως πάντα κάπου στο μέλλον 
βλέπω ένα 1000.

Ηρόδοτος Νικολαΐδης

Στα φρένα έχουν προστεθεί σωληνάκια υψηλής. Το 
C-ABS χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. Διακρίνε-
ται ο αισθητήρας του ABS και του traction control

Ούτε τακάκια δεν έχουν αλλαχθεί στο πίσω φρένο, που 
διατηρεί τον standard σένσορα του συστήματος ABS

http://www.ebike.gr/gallery/album28/images/ebike28-25.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album28/images/ebike28-29.jpg


" "
...νιώθεις σαν 

να μην έχεις μοτό 
ανάμεσα στα 

πόδια  σου...

Υδραυλική προφόρτιση τοποθετημένη σε προσι-
τό σημείο ακόμα κι εν κινήσει - λέμε τώρα...
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 Από την πρωινή κλήρωση 
κατάλαβα τι ήττα είχα να 
αντιμετωπίσω κατά τη 
διάρκεια του test ride της 
αγωνιστικής μοτό του Γιάννη 
Μπούστα... 

Πρόθυμοι λοιπόν και με τον Γιάννη να μας εξηγεί την 
παραμικρή λεπτομέρεια... Shifter ελέησον ημάς... 
Ανέβηκα σε ένα μοτό που δεν περίμενα ότι θα μου 
ήταν τόσο οικείο! Με το που κάθισα βολεύτηκα 
απίστευτα, μαρσπιέ, πόδια, γόνατα σε ντεπόζιτο και 
τα χειριστήρια απλά εκεί που έπρεπε να είναι. Είναι 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ μικρό και στενό και η πρώτη αίσθηση 
με το που έκανα τα πρώτα μέτρα ήταν η έντονη 
πληροφόρηση που έπαιρνες από το σελάκι που είχε 
φύγει και στη θέση του είχε ανθρακονημάτινη κλειστή 
ουρά με neopren υλικό για σέλα. Καταλάβαινες 
την κάθε μικρή ανωμαλία της πίστας που στην αρχή 
μπορώ να πω πως με ξένισε αλλά μετά από 400 
μέτρα και δυο στροφές όλα ήταν παρελθόν...

Εντυπωσιακό σε απόδοση το αγωνιστικό Showa, αλλά κά-
πως δύσκολο να το βρεις στατικά σε ρυθμίσεις

Γνωρίστε το Team Boustas

Αναβάτης και ιδιοκτήτης ομάδας:
Γιάννης Μπούστας

Team manager:
Ειρήνη Σταμουλακάτου

Αρχιμηχανικός:
Μάνος Πετρόπουλος

Μηχανικός ηλεκτρονικών:
Κωνσταντίνος Δάλλας

Μηχανικοί:
Κώστας Καρδαράς,
Σταμάτης Κοντομανώλης

Υπεύθυνος ελαστικών:
Ντίνος Πετρής

Φωτογράφος:
Σάββας Κουρίδης

Αισθητική επιμέλεια:
speedjunkies.gr



Με τις επιτρεπόμενες αλ-
λαγές για την κατηγορία, ο 
κινητήρας του CBR έφτασε 
να αποδίδει 175 ίππους στον 
τροχό - δέκα λιγότερους από 
ένα stock BMW δηλαδή...

" "
...μου έβαλε χέρι 

ο Μπούστας γιατί δεν το 
οδήγησα γρήγορα...
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Στρίβοντας την Κ1
Νιώθεις σαν να μην έχεις μοτό ανάμεσα στα πόδια σου 
και απλώς σπρώχνοντας το δεξί σου χέρι στο κλιπόν 
εκείνο στρίβει με τόση μα τόση προθυμία (GSX-R Κ2 = 
απρόθυμη ξεροκέφαλη γιαγιά) που κλείνει τη γραμμή σου 
δείχνοντάς σου τη φόρα που θέλει για να οδηγηθεί! Στην 
Κ2 πλέον ξυρίζεις γκαζόν με τις ξύστρες σου και από το 
πέρασμα δε της στροφής (για να μην μπερδευτούμε με τα 
μότο Κ...) Κ2 σε Κ3, από ταξίδι με το μασίφ και ασήκωτο 
μου σκρίνιο, τη γιαγιά, μεταμορφώνεται σε απλή αλλαγή 
κατεύθυνσης ρουφώντας σε, σε μία δίνη μαγνητικού πεδίου 
των βιράζ...! Κ3 - Κ4 ΜΕΣΑ!!! Και λες τόσο καιρό “χέσε 
μέσα...” Ξεπερνώντας το ασιατικό, έκσταση, σου’ ρχεται με 
χιλιόμετρα στα μούτρα η Κ5... Αποφασίζεις και πιάνεις τη 
δεξιά μανέτα και εκεί που λες “θα προλάβω;”, έχεις ήδη 
φρενάρει και έχεις στρίψει και πάλι με τη σκέψη...! Έξοδο 
στην Κ5 δεεεεξιά, κρατώντας αυστηρή σαδομαζοχιστική 
γραμμή για να μπεις στο εσάκι τόσο εύκολα και χαλαρά 
που δεν το πιστεύεις... Πάλι τα ίδια.
Στην Κ8 με επιτάχυνση χωρίς απροθυμία και η Κ9 μέσα 
και πάλι μέσα! Και η αποζημίωση στην Κ10 που είσαι: ε 
για λέσα, κάτσε μέσα! (αυτή δεν την κάνω καλά με το δικό 
μου...:(). Κ10 για Κ11 με μια ταχύτητα και γρήγορα και η 
μαγική γραμμή που σου βγάζει η μοτό για τις Κ11 - Κ12 
ξυρίζοντας και πάλι χόρτα στην εσωτερική της 12 όπου 
μπορείς να ανοίξεις το γκάζι του CBR νωρίς, γεμίζοντας το 
κιβώτιο για 3η και στρίβεις απροβλημάτιστα την Κ13 και με 
το γκάζι σε οδηγεί μέσα στα αγαπημένα πλέον βιράζ της 
πίστας. Κ14 και κ15 περνάς γρήγορα και χωρίς κούραση 
που με το άλλο αντιμετώπιζα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
session (στους πέντε γύρους έσκαγα με κομμένα χέρια και 
πόδια). Με αυτό ένιωθα ότι μπορούσα να βγάλω όλο το 
εικοσάλεπτο απροβλημάτιστα. Η επιτάχυνση από την έξοδο 
των Κ15 και Κ16 με τρεις shifterατες αλλαγές εάν θυμάμαι 
καλά στην ευθεία και το μοτό μάζευε πολύ γρήγορα 
χιλιόμετρα και έφτανες στα 150 μέτρα να φρενάρεις και να 
λες ρπμ ήθελε κι άλλο...!

Για να το κλείσω το ρημάδι το στόμα μου...
Και το κείμενο γιατί έτσι όπως πάμε θα τελειώσουν και 
οι διακοπές μου γράφοντας... Πολύ μελετημένη μοτό 
παραγωγής στη λεπτομέρεια (ομολογώ πως δεν το 
περίμενα). Η θέση οδήγησης, χειριστήρια, μαρσπιέ, 
ντεπόζιτο είναι τέλεια τουλάχιστον για το σωματότυπό 
μου. Γεωμετρία = είναι τρέλα = στρίβει εύκολα παντού και 
γρήγορα. Γεωμετρία και από την έλλειψη βάρους στις ζάντες 
νιώθεις ότι δεν σου αρνείται και αντιστέκεται στο στρίψιμο 
κλείνοντας σου γραμμές!!! Μπορώ πραγματικά να πω ότι 
κατέβηκα και κοιτούσα τη μοτό σαν χαζός έστω και εάν 
ήταν για το τόσο λίγο και για το τόσο χαλαρό... Μου έβαλε 
χέρι ο Μπούστας γιατί δεν το οδήγησα γρήγορα... Το μόνο 
που είχα να του πω είναι ότι είναι το αγωνιστικό του μοτό 
και ούτως ή άλλως δεν ήθελα να δω χρόνο αλλά ήθελα να 
δω τι χαρακτηρίζει αυτό το μοτό και πόσο μεγάλες διαφορές 
έχει από ένα μοντέλο 2002. Σαν τις γυναίκες ένα πράγμα... 
ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ μακαρόνια...! Ε, φάε και κάνα μουσακά να 
δεις τη διαφορά...
Ευχαριστώ για αυτή την εμπειρία που έζησα στο trackday 
του trackbike.gr, για τη βοήθεια όλων των παιδιών, του 
Κώστα Δάλλα και του Γιάννη Μπούστα για τις συζητήσεις 
στο λίγο χρόνο που είχαν.

Νίκος Τερζόπουλος

Μαρσπιέδες της LLS που 
χάνουν εύκολα τη μαύ-
ρη ματ βαφή τους



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε
Τον Γιάννη Μπούστα με την τρέλα που κου-
βαλάει και τις ιδέες που πετάει κατά και-
ρούς. Από μια δική του ιδέα ξεκίνησε όλο 
αυτό το εγχείρημα που διαβάσατε σήμερα, 
καθώς ο ίδιος ήθελε να δώσει το αγωνιστι-
κό του να το οδηγήσει απλός κόσμος σε 
ένα από τα trackday μας. Το έκανε με την 
καρδιά του - αν και μεταξύ μας, ζορίστηκε 
λίγο στην αρχή, στους πρώτους δύο που το 
καβάλησαν. Μετά, συνήθισε και άρχισε να 
το απολαμβάνει...

Team Boustas Honda CBR1000RR
cover story

Το Team Boustas
υποστηρίζουν

•	 Κεντρικός υποστηρικτής:
Hypermotos Honda Πειραιάς

•	 Ελαστικά Michelin

•	 Honda Σαρακάκης

•	 Άκης Γεωργόπουλος Racing 
(Arata, Ermax, IRC, LLS)

•	 Τζωρτζόπουλος Ε.Π.Ε.
•	 (Shoei, Sidi, IXS)

•	 VGR Team Γεωργακόπουλος

•	 ebike.gr - το πρώτο ψηφιακό
•	 περιοδικό μοτοσυκλέτας

•	 trackbike.gr - τα καλύτερα trackday 
στην πίστα των Σερρών

•	 Κουστούμια perfect

•	 Χαβέλας (αλυσίδες CZ)
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Καλλιρόης 12, 117 43 Αθήνα, Τηλ.: 210 9242410, Fax: 210 9242474, www.tecnomoto.gr, E-mail: sales@tecnomoto.gr

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2010 THE NEW SYMBOL OF PURE POWER!

Τελικά εξατμίσεων επόμενης γενιάς
από την AKRAPOVIC
με Εξάγωνο σχήμα

για ακόμα καλύτερη απόδοση
και πιο sport ήχο

σε επιλεγμένα μοντέλα!

Exhaust me baby!

http://www.akrapovic.com
http://www.tecnomoto.gr
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Το πρώτο μέρος μιας 
σειράς ταξιδιωτικών. 

Σήμερις: Κρητικοί 
στην Πελοπόννησο! 
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Άλλοι λένε ότι η προετοιμασία είναι τόσο σημαντική όσο και το ταξίδι. Άλλοι 
πάλι υποστηρίζουν ότι ένα ταξίδι μοτοσυκλέτας, εξ ορισμού φυγή από την 
πραγματικότητα και κίνηση ελευθερίας, πρέπει να διέπεται από αυθορμητισμό 
και αυτοσχεδιασμό, χωρίς πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα

κείμενο και φωτό: Νίκος Αγγελάκης Συνοδοιπόροι: Μανώλης Χαβρές, Αλέξης Μπολάνης
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>>Ήταν αρχές Μαΐου. Η βενζίνη είχε 
αρχίσει να χορεύει στον ξέφρενο ρυθμό 

των απανωτών αυξήσεων, ενώ η Άνοιξη μας καλούσε για 
άλλη μια χρονιά με τα μεθυστικά της χρώματα και αρώματα 
να εξερευνήσουμε και να ταξιδέψουμε σε άλλη μία περιοχή 
της Ελλάδας. Η απόφαση πάρθηκε μετά από μία συζήτηση 
με τον Αλέξη.
Δύο-τρία τηλέφωνα ακόμα πέσανε, ένας καφές το μεσημέρι 
στο λιμάνι Χανίων και τελικά αποφασίσαμε να κάνουμε 
τον γύρο της Πελοποννήσου. Κανείς από τους δυο μας 
δεν είχε κάνει ποτέ ξανά ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στην 
Πελοπόννησο και, αν μη τι άλλο, γνωρίζαμε πως αυτή 
η περιοχή της Ελλάδας διαθέτει τοποθεσίες εκπληκτικής 
ομορφιάς αλλά και τεράστιας ιστορικής σημασίας.
Οι υποψήφιοι συνταξιδιώτες μας αρχικά ήταν πολλοί, 
αλλά τελικά ένας ακόμα ακολούθησε και αυτός πήρε 
την απόφαση τελευταία στιγμή. Βλέπετε, από τη μία η 
οικονομική κρίση που δε σε αφήνει να ανασάνεις και να 
ξεφύγεις από έναν –παραδοσιακά σχεδόν– μίζερο τρόπο 
σκέψης και από την άλλη οι επαγγελματικές υποχρεώσεις 
δεν επιτρέπουν τις αυθόρμητες λήψεις αποφάσεων. Ο 
Μανώλης είπε το ναι λίγες μέρες πριν την αναχώρηση και 
όπως θα διαβάσετε και παρακάτω δε μετάνιωσε καθόλου 
γι’ αυτή του την απόφαση.
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Προετοιμασία
Άλλοι λένε ότι η προετοιμασία είναι τόσο σημαντική όσο 
και το ταξίδι. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι ένα ταξίδι 
μοτοσυκλέτας, που θεωρείται εξ ορισμού μία φυγή από 
την πραγματικότητα και μία κίνηση ελευθερίας, πρέπει να 
διέπεται από αυθορμητισμό και αυτοσχεδιασμό, χωρίς 
πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα. Εγώ ανήκω κάπου στη 
μέση. Πιστεύω ότι η προετοιμασία είναι σημαντικότατη, 
ότι το μεγάλο μέρος του ταξιδιού πρέπει πρώτα να 
χαρτογραφηθεί, να μελετηθούν τα κύρια σημεία που 
θα επισκεφτείς καθώς και να συλλέξεις πληροφορίες 
για τις περιοχές, τα ιστορικά μνημεία, τις γαστρονομικές 
απολαύσεις και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες όπως τιμές 
ξενοδοχείων, τιμές βενζίνης, διόδια κ.τ.λ. Ο αυθορμητισμός 
και αυτοσχεδιασμός σαφώς και δεν απαγορεύονται διά 
ροπάλου, απεναντίας θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να 
ακολουθηθεί ένα “πρόγραμμα” ταξιδιού κατά γράμμα, 
αφού κανένας χάρτης και κανένας ταξιδιωτικός οδηγός 
δε μπορεί να σε προετοιμάσει για τις ομορφιές που θα 
συναντήσεις στην πορεία σου, αλλά ούτε και να σου 
περάσει τα συναισθήματα που θα νιώσεις και τις εμπειρίες 
που θα βιώσεις.
Αφού πρώτα λοιπόν συλλέξαμε όσο περισσότερες 
πληροφορίες μπορέσαμε για την Πελοπόννησο και 
σημειώσαμε τις τοποθεσίες που οπωσδήποτε θέλαμε 
να επισκεφτούμε πάνω στον χάρτη του GPS, κληθήκαμε 
να αποφασίσουμε αν είμαστε όλα τα άτομα της ομάδας 
διατεθειμένα να οδηγήσουμε 1,600 χιλιόμετρα επαρχιακού 
δρόμου σε τέσσερις μέρες ή αν θα προτιμούσαμε να δούμε 
λιγότερα μέρη από την Πελοπόννησο αλλά να έχουμε 
περισσότερο χρόνο στην διάθεσή μας για να απολαύσουμε 
όσο το δυνατόν καλύτερα λίγα και επιλεγμένα σημεία. 
Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Μας ήταν αδύνατο να 
αποκλείσουμε έστω και ένα από τα σημεία που θέλαμε 
να επισκεφτούμε. Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την 
πρώτη μας επιλογή και να οδηγήσουμε τον γύρο της 
Πελοποννήσου και όχι να περιοριστούμε σε ένα μέρος 
αυτής.
Με τον χάρτη “έτοιμο”, τα σημεία ενδιαφέροντος 
“περασμένα” στο GPS και τη διάθεσή μας σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα, επισκεφτήκαμε όλοι τον μηχανικό της 
προτίμησής μας για έναν τελευταίο έλεγχο στις μηχανές και 
service όπου χρειαζόταν, για να μεταβούν όλα τα μέλη της 
ομάδας την επόμενη μέρα στο πανέμορφο πλοίο “Έλυρος” 
της ΑΝΕΚ –εκτός από εμένα που είχα ήδη μεταβεί στην 
Αθήνα για άλλες υποχρεώσεις και θα τους συναντούσα το 
Σάββατο το πρωί στο λιμάνι για να ξεκινήσει το ταξίδι μας.
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Η Πρώτη μέρα
Η καλή μέρα, λένε, από το πρωί φαίνεται. Έτσι και ήταν 
για όλα τα μέλη της ομάδας εκτός από τον Μανώλη ο 
οποίος δεν κατάφερε να κλείσει μάτι στο πλοίο εξ αιτίας 
του… συγχρονισμένου και χαοτικού ροχαλητού των δύο 
άλλων ενοίκων της καμπίνας στην οποία προσπαθούσαν 
ο Μανώλης και ο Αλέξης να κοιμηθούν. Ο μεν Αλέξης, 
γνωστός για την αρρωστημένη αίσθηση του χρόνου που 
διαθέτει αλλά και για την τρομερή άνεση με την οποία 
μπορεί να κοιμηθεί δεν κατάλαβε απολύτως τίποτα από 
τον “ακήρυχτο πόλεμο” που επικρατούσε δίπλα του. Ο 
Μανώλης όμως, πραγματικά δεινοπάθησε και δεν κατάφερε 
να κλείσει μάτι παραπάνω από μόλις δύο ώρες, όπως μας 
αφηγήθηκε το επόμενο πρωινό έξω από το πλοίο στην 
καφετέρια του λιμανιού.
- Πώς θα κάνω ρε παιδιά τόσα χιλιόμετρα εγώ σήμερα με 
τόσο λίγο ύπνο; Ήδη νοιώθω κομμάτια.
- Ας ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Ίσως σταματήσουμε 
κάπου για έναν μεσημεριανό ύπνο και αναβάλλουμε για 
άλλο ταξίδι κάποια σημεία, του απαντάω εγώ βλέποντας 
την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.
Ξεκινήσαμε από τον Πειραιά λοιπόν και με οδηγό το GPS 
κατευθυνθήκαμε για την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου. 
Δεν πέρασε πολύ ώρα και βρεθήκαμε να περνάμε μέσα 
από την Κόρινθο. Ακολουθήσαμε για κάποια χιλιόμετρα 
την Π.Ε.Ο  της Κορίνθου ψάχνοντας την έξοδό μας για 
το πρώτο ουσιαστικό σημείο έναρξης της διαδρομής, με 
πρώτο προορισμό την Στυμφαλία λίμνη. 
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Στυμφαλία Λίμνη
Η Π.Ε.Ο. της Κορίνθου είναι ένας πολύ μικρός δρόμος με 
μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά πλευρά και πάρα πολλή 
κίνηση σε όλο της το μήκος. Πρώτη στάση για ανεφοδιασμό 
σε βενζινάδικο που είχαμε ήδη σημειώσει στον χάρτη μας 
από πριν. Το είχαμε εντοπίσει από το παρατηρητήριο τιμών 
των πρατηρίων καυσίμων του υπουργείου Μεταφορών 
και όπως καταλαβαίνετε η τιμή ήταν αρκετά χαμηλή σε 
σχέση με τα άλλα βενζινάδικα της περιοχής. Φουλάρουμε 
λοιπόν όλοι τα ντεπόζιτα μας και φεύγουμε από την Π.Ε.Ο. 
ακολουθώντας στενούς επαρχιακούς δρόμους με καλή 
άσφαλτο και προορισμό την Στυμφαλία λίμνη.
Οι στυμφαλίδες όρνιδες νικήθηκαν εδώ από τον Ηρακλή 
στον 5ο του άθλο. Η λίμνη της Στυμφαλίας είναι μία ελώδης 
λίμνη εξαιρετικής σημασίας λόγω της ιδιαίτερης πανίδας 
και χλωρίδας της. Το μεγαλοπρεπές βουνό της Κυλλήνης 
και ο Ολίγυρτος την περιβάλλει και όπου και αν κοιτάξεις 
ένα συναίσθημα ηρεμίας σε καταβάλλει, σε προτρέπει να 
σιωπήσεις για να χαρείς την ομορφιά του τοπίου. Η πρώτη 
μας στάση εδώ ήταν αναμφισβήτητα αναζωογονητική μετά 
από το κουραστικό πέρασμα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου, ενώ 
παράλληλα μας προετοίμαζε για τις ομορφιές που θα 
ακολουθούσαν στη συνέχεια της διαδρομής μας.
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Λίμνη Δόξης / Φενεός
Με το μάτι μου και την προσοχή μου στραμμένη στον 
Μανώλη που φαινόταν ήδη πολύ κουρασμένος συνεχίσαμε 
τη διαδρομή μας με προορισμό την Λίμνη Δόξης, την 
τεχνητή λίμνη του Φενεού που αιχμαλωτίζει τις καρδιές και 
τα μάτια των περαστικών με τη μοναδική ομορφιά της και 
το σχεδόν αλπικό ύφος της περιοχής. Παντού μεγαλοπρεπή 
και καταπράσινα δέντρα και μία λίμνη που περιβάλλεται 
από έναν προσφάτως ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε λίγα 
μέτρα απόσταση από την όχθη της. Αφού κάναμε τον γύρο 
της λίμνης με πολύ λίγα χιλιόμετρα για να τη χαρούμε 
όσο το δυνατόν περισσότερο, κάνουμε μία σύντομη στάση 
για να μαζευτούμε πάλι όλοι μαζί και να συνεχίσουμε τη 
διαδρομή μας.
Βλέποντας τον Μανώλη πια πολύ κουρασμένο λόγω 
έλλειψης ύπνου αποφασίζουμε να κάνουμε μία στάση 
σε κάποιον από τους πολλούς ξενώνες της περιοχής για 
καφέ. Στάση λοιπόν στον ξενώνα “Αλεξίου” που βρίσκεται 
ζωσμένος στο πράσινο με θέα που κόβει την ανάσα σε 
ένα ήρεμο και φιλόξενο περιβάλλον. Ευκαιρίας δοθείσης 
συζητήσαμε για το υπόλοιπο της διαδρομής της πρώτης 
ημέρας και κατά πόσο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε 
το πρόγραμμα που προέβλεπε διανυκτέρευση στη 
Βοϊδοκοιλιά ή αν θα έπρεπε να κλείσουμε την ημέρα μας σε 
ένα από τα γραφικά χωριά της Αρκαδίας όπως Δημητσάνα 
και Στεμνίτσα. Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε 
το πρόγραμμά μας όπως προβλεπόταν και, εφόσον 
περνώντας από Δημητσάνα νοιώθαμε κουρασμένοι, να 
διανυκτερεύαμε στην περιοχή. 
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Σπήλαιο των Λιμνών / Καλάβρυτα
Ακολουθώντας μία όμορφη διαδρομή σπαρμένη με 
πράσινο και θέα την πεδιάδα του Φενεού από τη μια 
μεριά και τα επιβλητικά βουνά από την άλλη συνεχίσαμε 
την πορεία μας με επόμενο προορισμό το Σπήλαιο των 
Λιμνών, λίγα χιλιόμετρα μετά την Κλειτορία και κοντά στα 
Καλάβρυτα. Το σπήλαιο οφείλει το όνομα του στις πολλές 
μικρές λίμνες που σχηματίζονται στο εσωτερικό του και η 
μοναδικότητά του είναι το αποτέλεσμα της εκπληκτικής 
εσωτερικής του διαμόρφωσης σε τρία διαφορετικά επίπεδα, 
γεγονός που δεν έχει εντοπιστεί σε κανένα άλλο σπήλαιο 
του κόσμου.
Ιδιαίτερη σημασία προσδίδουν τα παλαιοντολογικά 
ευρήματα που έχουν βρεθεί, όπως απολιθωμένα οστά 
ανθρώπων και ζωικών ειδών μεταξύ των οποίων και ο 
ιπποπόταμος, γεγονός που έχει μεγάλη σημασία σε διεθνές 
επίπεδο. Ένας υπόγειος ποταμός ευθύνεται για αυτό το 
μοναδικό δημιούργημα της φύσης.
Ο μύθος λέει πως μέσα σε αυτό το σπήλαιο θεράπευσε ο 
Μελάμποδας τις κόρες του βασιλιά της Τίρυνθας, Προίτου. 
Οι Λυσίππη, Ιφινόη και Ιφιάνασσα καυχήθηκαν ότι ήταν 
ωραιότερες από τη θεά Ήρα και περιφρόνησαν τους θεούς. 
Η σύντροφος του Δία δε συγχώρεσε την αλαζονεία τους 
και σάλεψε τα λογικά τους, με συνέπεια να πιστέψουν πως 
ήσαν αγελάδες και, τρέχοντας σε βουνά και λιβάδια της 
Πελοποννήσου, μετέδιδαν μανία παιδοκτονίας στις γυναίκες 
της Αργολίδας. 
Φτάνοντας έξω από τον κύριο χώρο εισόδου του Σπηλαίου 
συναντήσαμε έναν εκπληκτικό άνθρωπο, έναν όμορφο 
γεράκο που μας τίμησε με τις ιστορίες του και τη σοφία του. 
Ο Ιωάννης Γκλαβάς είναι μελισσοκόμος εδώ και πολλές 
δεκαετίες και η αγάπη του για το θαυματουργό αυτό προϊόν 
της φύσης που ονομάζεται μέλι φαινόταν σε κάθε του 
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κίνηση. Παρά τα περίπου 80 του χρόνια έσφυζε ενέργειας 
και δύναμης –γεγονός που το αποδίδει ο ίδιος αποκλειστικά 
και μόνο στο μέλι που καταναλώνει κάθε μέρα– ενώ δε 
δίσταζε να πειράζει και τις συνομήλικες του κυρίες που 
ενδιαφέρονταν για ένα βαζάκι μέλι. Αφού μας κέρασε 
κερήθρα με μέλι δικής του παραγωγής και λίγες κουταλιές 
από το βραβευμένο του νέκταρ, τον ορίσαμε υπεύθυνο να 
ρίχνει μια ματιά που και που στις μοτοσυκλέτες μας και στα 
μπαγκάζια ώστε να ανέβουμε εμείς πεζή προς την είσοδο 
του Σπηλαίου. 
Παρά την έντονή μας επιθυμία να επισκεφτούμε το Σπήλαιο 
των Λιμνών, δυστυχώς η αναμονή που απαιτούνταν μέχρι 
να επιτραπεί στο επόμενο γκρουπ να περάσει μέσα στον 
χώρο καθώς και το γεγονός ότι είχαμε και δεύτερο σπήλαιο 
στο πρόγραμμα μας για να επισκεφτούμε (Σπήλαιο Δυρού) 
μας έκαναν να αλλάξουμε γνώμη και να αποχωρήσουμε 
αφού πρώτα περπατήσαμε λίγο στα πέριξ του χώρου.
Καβάλα λοιπόν πάλι στις μοτοσυκλέτες μας οδεύοντας 
προς Καλάβρυτα. Μία μικρή στάση έξω από την είσοδο 
της πόλης δίπλα στον τόπο θυσίας που βρίσκεται στο 
σημείο είναι αρκετή για να αναλογιστούμε τις δραματικές 
στιγμές που έζησε η πόλη κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
όταν τα Ναζιστικά στρατεύματα κατοχής εκτέλεσαν όλο τον 
ανδρικό πληθυσμό ηλικίας 13 ετών και άνω. 
Με αυτά και μ’ αυτά στο μυαλό μας συνεχίσαμε αναζητώντας 
δρόμους στριφτερούς, καταπράσινα βουνά, τον οδηγικό μας 
παράδεισο και στιγμές απολύτου ηρεμίας ακολουθώντας 
τη διαδρομή Καλάβρυτα-Αλέσταινα μέσω Αροάνιας με 
διακαή πόθο μία στάση για τσιγάρο θαυμάζοντας τη θέα 
προς τα Αφροδίσια Όρη.

[Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος]
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Ένα μικρό βήμα 
για τον Jorge, ένα 

τεράστιο άλμα για τον 
τίτλο του





Τη μητέρα μου την έχω εκπαιδεύσει καλά. Στα 65 της 
μπορεί να μην έχει ανέβει ποτέ σε μοτοσυκλέτα, αλλά 
αγώνα MotoGP δε χάνει, πλέον παρακολουθεί και τα 
χρονομετρημένα και πάντα με ενημερώνει τηλεφωνικώς 
άμεσα για τα αποτελέσματα. Μπορώ με περηφάνια πλέον 
να αναγνωρίσω πως ανήκει στη σφικτή μειοψηφία 
του κοινωνικού μου κύκλου που δε συνδέει την 
παρακολούθηση των MotoGP με την παρουσία του Valentino 
Rossi. Γιατί η πλειοψηφία… Ας πούμε πως τουλάχιστον μια 
δεκαριά γνωστοί πήραν να με ρωτήσουν αν θα τρέξει στη 
Γερμανία για να ξέρουν αν θα κανονίσουν βόλτα την Κυριακή 
ή θα κάτσουν να δουν το ματσάκι στο σπίτι. Απίστευτο;

Δεν είναι μόνο οι δικοί μου έτσι παράξενοι. Στους τέσσερεις αγώνες που έγιναν απόντος 
του Rossi, η τηλεθέαση στην Ιταλία έπεσε σχεδόν κατά 50%, ενώ ακόμη πιο απίστευτο 
είναι το 30% πτώσης που μέτρησε η συνάδελφος της AGB στην Ισπανία, απ’ όπου 
κατάγονται οι δύο πρωτοπόροι της κατάταξης και βασικοί διεκδικητές του φετινού τίτ-
λου! Η επίπτωση έφτασε και στα εισιτήρια, καθώς αναφέρεται αλματώδης αύξηση 
πωλήσεων σε Sachsenring και Laguna Seca από τη στιγμή που ο Ιταλός ανακοίνωσε 
την Παρασκευή 16 Ιουλίου την επίσημη επιστροφή του στη δράση. Φαντάζομαι πως 
αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός αυτό σε οικονομικά μεγέθη και πόσο 
πολύ θα πρέπει να πιέστηκε ο άνθρωπος Rossi για να επιστρέψει στη Γερμανία την ώρα 
που οι γιατροί του δήλωναν “αν πέσεις την έβαψες”.
Διάολε, ώρες-ώρες αρχίζω να πιστεύω πως ο Rossi μετά από κάποια χρόνια θα κατη-
γορείται πως φούσκωσε το κοινό των GP σε τέτοιο βαθμό που η αποχώρησή του να 
επιφέρει οικονομική κρίση στον θεσμό. Η Dorna θα κλάψει με δάκρυ κορόμηλο, αυτό 
είναι βέβαιο.
Έχω ήδη πιστέψει πως ο πανεπιστημιακός τίτλος που του είχε αποδοθεί κάποτε στο 
Urbino ως διδάκτωρ Επικοινωνίας –εξ ου και The Doctor– είναι πολύ πιο σοβαρός από 
τη φάρσα που προσωπικά το θεωρούσα.
Παρακολουθώ δεκάδες διεθνή ΜΜΕ εδώ και χρόνια και ειλικρινά ο βομβαρδισμός 
με το όνομα Rossi ήταν ανεπανάληπτος, ακόμη και εν τη απουσία του! Φανταστείτε 
τώρα πόσο περίεργο θα είναι το συναίσθημα για αναβάτες όπως ο 23χρονος Lorenzo, 
που φέτος έχει μόνο πρώτα και δεύτερα σκαλιά στο βάθρο και σαρώνει τα πάντα στον 
διάβα του, όταν τόσο στο Sachsenring όσο και στη Laguna όλες οι κάμερες έφυγαν 
τρέχοντας για το pit box του Rossi και την επόμενη μέρα το highlight όλων των ανα-
φορών ήταν ο τύπος με τις πατερίτσες και όχι ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής του 
πρωταθλήματος.
Αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει να στρέψει όλο το ενδιαφέρον πάνω του, αφενός 
χάρη σε εκπληκτικές εμφανίσεις, αλλά και με μια χαρισματική στρατηγική επικοινωνίας. 
Ακόμη και στη F1 τον συζητούν, κι ας μην τον έχουν δει ποτέ δημοσίως να αγωνίζεται 
με μονοθέσιο. Τώρα, δε, είναι η καλύτερή του ώρα, καθώς όλη η μεταγραφική κίνηση 
στα MotoGP κρατά την ανάσα της περιμένοντας τη V-Day, δηλαδή την ανακοίνωση 
της 15ης ή 16ης Αυγούστου για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Και είμαι 100% 
σίγουρος πως ο ίδιος ο Vale θα πρέπει να το διασκεδάζει αφάνταστα με όλον αυτόν 
τον ντόρο.

Τσούζει
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Η ΙταλΙα στο ποδΙ
Μετά από μήνες ανούσιων διαψεύσεων και υπονοούμενων, το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στην ιστορία 
αποκαλύφθηκε.
Περίπου στις έξι το απόγευμα της Κυριακής 15/8 η Yamaha εξέδωσε ένα αποχαιρετιστήριο δελτίο Τύπου για τον 
Valentino Rossi και λιγότερο από δυο ώρες μετά ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση της Ducati για διετή συμ-
φωνία με τον Ιταλό πολυπρωταθλητή.
Πέραν των δακρύβρεχτων και συγκινητικών περιγραφών για την επταετή συνεργασία του Rossi με το ιαπωνικό 
εργοστάσιο, αυτό που όλοι περίμεναν αγωνιωδώς ήταν η συνέντευξη τύπου του προέδρου της Ducati, Gabriele 
del Torchio. Δίχως τον Vale παρόντα (καθώς είναι ακόμη αναβάτης της Yamaha), ο πρόεδρος εξήγησε πως η 
συμφωνία με τον αναβάτη είναι ακόμη σε εξέλιξη. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για το 2011 και 2012 
επιτεύχθηκε μόλις τον περασμένο μήνα, μα υπάρχουν ακόμη θέματα σε εκκρεμότητα. Ένα από αυτά είναι το 
μέλλον του Jeremy Burgess και της ομάδας μηχανικών του Rossi. Αν και ξεκαθάρισε πως η τεχνική ηγεσία είναι 
ακόμη στα χέρια του Filippo Preziosi, δήλωσε πως η έλευση του Burgess στη Ducati δεν έχει αποκλειστεί και πως 
το θέμα είναι “εντελώς στα χέρια του Rossi”.
Παράλληλα αποκάλυψε πως η GP11 είναι σχεδόν ολοκληρωμένη, όπερ σημαίνει πως ο Rossi εν πολλοίς θα 
φτιάξει τη δική του μοτοσυκλέτα το 2012, αν και είναι δεδομένο πως η συνεισφορά του στην αγωνιστική της 
επόμενης σεζόν θα είναι κρίσιμη, έστω και μόνο στον βαθμό του στησίματος και της εξέλιξής κατά τη διάρκεια 
της σεζόν.
Όσον αφορά στον δεύτερο αναβάτη της ομάδας, ο del Torchio ξεκαθάρισε πως πιθανότατα θα είναι ο Hayden, 
αν και μέχρι τώρα δεν έχει υπογραφεί  η συμφωνία. Θεωρείται βέβαιο πάντως πως ο Αμερικανός θα μείνει στη 
θέση του.
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ΧΙλΙαρΙα MotoGP καΙ Moto3
Στο Brno η Dorna ανακοίνωσε και επίσημα πως τα δίχρονα 125 αντικαθίστανται από το 2012, επιβεβαίωσε την έλευση 
των χιλιαριών παραγωγής στα MotoGP και έφτιαξε και τη Suzuki με έναν “φωτογραφικό” κανονισμό.
Όλα όσα γράφαμε στην ίδια στήλη του προηγούμενου τεύχους επιβεβαιώθηκαν επίσημα από τη Dorna μετά από συνε-
δρίαση της Επιτροπής των GP κατά το τριήμερο του αγώνα στο Brno.
Η ανακοίνωση της Moto3 στη θέση των 125 έγινε ακριβώς όπως είχαμε γράψει πριν ένα μήνα. Με τετράχρονους μονο-
κύλινδρους  250 και περιορισμό στη διάμετρο των εμβόλων στα 81 mm, φωτογραφίζοντας κινητήρες προερχόμενους 
από τους αντίστοιχους χιλιάρηδες των Claiming Rule Teams των MotoGP. Το άλλο στοιχείο που ανακοινώθηκε σχετικά 
είναι πως οι κατασκευαστές που θα επιτραπεί να συμμετάσχουν θα πρέπει να εγγυηθούν πως μπορούν να καλύψουν 
μέχρι και 15 αναβάτες και πως θα είναι υποχρεωμένοι να πουλήσουν τον κινητήρα του σε όποια ομάδα τον ζητήσει έναντι 
€10,000. Απομένει να μάθουμε αν θα βρεθούν αρκετοί κατασκευαστές για την κατηγορία ή αν η Dorna θα στραφεί σε 
μια λύση τύπου Moto2 με ενιαίο κινητήρα.
Όσον αφορά στα χιλιάρια MotoGP, επιβεβαιώθηκε πως από το 2012 οι ομάδες CRT θα έχουν το πλεονέκτημα τριών 
επιπλέον λίτρων καυσίμου (24 αντί 21 για τα πρωτότυπα) και όριο 12 κινητήρων ανά σεζόν. Όλα αυτά τα γνωρίζαμε από 
τον χειμώνα, ως φήμες τουλάχιστον.
Τέλος, το ζήτημα της Suzuki που σχεδόν έχει εξαντλήσει το όριο κινητήρων για τη φετινή σεζόν διευθετήθηκε ως αναμε-
νόταν με μια τροποποίηση του κανονισμού που θυμίζει ελληνική υπουργική απόφαση. Ο νέος κανονισμός προβλέπει 
πως όποια ομάδα δεν έχει πάρει νίκη σε στεγνό αγώνα τα τελευταία τρία χρόνια μπορεί να χρησιμοποιήσει εννιά κινη-
τήρες ανά αναβάτη φέτος, αντί για έξι. Είναι προφανές πως ο κανονισμός αυτός φωτογραφίζει τη Suzuki, την ομάδα που 
αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη με τους πέμπτους κινητήρες στα GSV-R της και με κάθε βεβαιότητα θα έγραφε περισσότερο 
από ένα τρίτο της χρονιάς εκκινώντας με ποινή χρόνου από τα πιτς. Καθώς αυτό θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα με 
τους χορηγούς και με δεδομένη τη μόνιμη απειλή της Suzuki για αποχώρηση, η Dorna προχώρησε στη βολικότατη αυτή 
τροποποίηση. Παράλληλα, βέβαια, αυτός ο κανονισμός εξυπηρετεί και τις δορυφορικές ομάδες, οι οποίες έχουν να δουν 
νίκη από τότε που ο Toni Elias με το RCV του Gresini κέρδισε στη γραμμή τον Rossi στο Estoril το 2006.

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike
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τσαμπουκασ YaMaha-Ducati
Όπως το παρουσιάζει ο ιταλικός Τύπος, ο πρόεδρος της Ducati έκανε μεγάλη γκάφα και στην Ιαπωνία βρά-
ζουν μαζί του.
Έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ducati, Gabriele den Torchio συνέντευξη στο αμερικανικό Cycle World 
και εκεί του ξέφυγε μια ξεκάθαρη ατάκα: “Φέτος δεν ελπίζουμε σε κανένα τίτλο, αλλά ανυπομονώ να έρθει ο 
Valentino δίπλα στον Nicky…”
Εδώ τώρα παίζουν διάφορα σενάρια, από χαζομάρα του προέδρου ως αθέτηση συμφωνίας του CW που υπο-
τίθεται πως θα δημοσίευε τη συνέντευξη μετά τις 16 Αυγούστου μα βιάστηκε.
Η ουσία είναι πως στην Ιαπωνία οι διοικούντες τη Yamaha εξαγριώθηκαν με τον del Torchio καθώς μοιάζει να 
αθέτησε τη συμφωνία κυρίων που λέγεται πως έχουν κάνει για να γίνει η ανακοίνωση σε προσυνεννοημένη 
ημερομηνία, ώστε να μην ανατραπεί το διαφημιστικό πρόγραμμα της Yamaha. Κάπως έτσι οι πάντα αυστηροί 
στο τυπικό Ιάπωνες απειλούν να μην αφήσουν τον Rossi να δοκιμάσει τη Ducati στη Valencia με το τέλος του 
πρωταθλήματος.
Η Ducati έσπευσε αμέσως να εκδώσει ανακοίνωση διάψευσης, ουσιαστικά κατηγορώντας το CW πως έγραψε 
κάτι που ουδέποτε ελέχθη και είναι προφανές πως αυτή η κίνηση αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στο να 
κατευνάσει τους Ιάπωνες. Το αν τα κατάφερε ή όχι, θα το ξέρουμε αμέσως μετά την περίφημη ανακοίνωση της 
κοινώς αποκαλούμενης πλέον V-Day…

race



LaGuna καΙ καπακΙ inDY;
Αχ αυτά τα κόστη, σε τέτοιες εποχές μέχρι και καράβια σέρνουν: Υπάρχει έντονη σκέψη να ενωθούν χρονικά οι δύο 
αμερικανικοί αγώνες ώστε να μειωθούν τα μακρινά ταξίδια
Η Dorna το σκέφτεται πολύ σοβαρά και ψάχνει να βρει τη φόρμουλα που θα επιτρέψει στους αγώνες σε Laguna Seca και 
Indianapolis να γίνονται στη σειρά, ώστε οι ομάδες να γλιτώσουν ένα πλήρες πήγαινε-έλα με πανάκριβες υπερατλαντικές 
πτήσεις. Ιδανικά θα βόλευε ένα κενό Σαββατοκύριακο ανάμεσα στους δύο αγώνες, μα αυτό θα ήταν εξίσου προβλημα-
τικό για τις ομάδες που στο σύνολό τους εδρεύουν στην Ευρώπη, έτσι το ενδεχόμενο δύο απανωτών Σαββατοκύριακων 
δεν αποκλείεται. Τότε, βέβαια, προκύπτει ένα άλλο θεματάκι, καθώς οι δύο πίστες είναι μεν στην ίδια χώρα, απέχουν 
όμως μεταξύ τους περίπου 3,700 χιλιόμετρα, οπότε η μετακίνηση απ’ άκρη σ’ άκρη καθίσταται επικών διαστάσεων και 
πάλι.
Το παράπλευρο όφελος 
που έχει βάλει στο πλάνο 
της η Dorna είναι να φέρ-
νει πλέον στη Laguna Seca 
όλες τις κατηγορίες των GP, 
δηλαδή και τη Moto2 και 
τα 125, καθώς μέχρι τώρα 
μόνο τα μεγάλα παιδιά επι-
τρέπονταν στην πολιτεία της 
Καλιφόρνια ελέω προδια-
γραφών εκπομπών.
Φυσικά, πρώτα θα πρέπει 
να ανανεωθεί η συνεργασία 
της Dorna με την πίστα της 
Indianapolis, καθώς φέτος 
εκπνέει η τριετής συμφωνία 
τους και ουδέν έχει ακουστεί 
για το μέλλον.

στροφΗ συνΙώρΗ
Η ονομασία που έτσι κι αλλιώς άτυπα χρησιμοποιούσαμε επισημοποιήθηκε προς τιμή του αδικοχαμένου μας φίλου
Με δελτίο Τύπου ο Δήμος Σερρών ανακοίνωσε πως “από 1ης Αυγούστου 2010, η στροφή Κ11 του Αυτοκινητοδρομίου 
Σερρών θα φέρει το όνομα 
Άλκης Συνιώρης στη μνή-
μη του αγαπημένου μας 
πρωταθλητή και φίλου.
Ο Δήμαρχος Σερρών και το 
Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 
ΑΕ.”
Όσοι είναι εξοικειωμένοι με 
τη συγκεκριμένη πίστα της 
Βόρειας Ελλάδας (www.
serrescircuit.gr), οι δύο 
συνεχόμενες δεξιές στρο-
φές Κ11 και Κ12 εδώ και 
χρόνια αποκαλούντο άτυ-
πα “στροφές Συνιώρη”, 
έτσι η επίσημη βάφτιση 
συνιστά μια καλοδεχούμε-
νη και φυσιολογική κίνηση 
από πλευράς του Δήμου. 
Μακάρι η αφορμή να ήταν 
διαφορετική, χαρούμενη.

http://www.serrescircuit.gr
http://www.serrescircuit.gr


αλλαγέσ στο WSBK μέ φοντο τΗν aPriLia
Οι εκκεντροφόροι των RSV4 παραγωγής κινούνται με 
καδένα και γρανάζια, στα αγωνιστικά SBK όμως μόνο 
με γρανάζια, κάτι που ο νέος κανονισμός για το 2011 
πλέον απαγορεύει
Η Aprilia εκμεταλλεύτηκε έναν όρο του ισχύοντος κανονισμού 
που προέβλεπε τη χρήση ενός συστήματος κίνησης των εκκε-
ντροφόρων διαφορετικού από το ομολογκαρισμένο μοντέλο, 
εφόσον αυτό πωλείται στο εμπόριο ως after market αξεσουάρ. 
Έτσι τα RSV4 κατασκευάζονται με υποδοχές για μετάδοση με 
γρανάζια από τον στρόφαλο ως τους εκκεντροφόρους, αλλά 
πωλούνται με καδένα ώστε να περιορίζεται το κόστος. Από τη 
στιγμή που η Aprilia άρχισε να κερδίζει… πολύ, οι υπόλοιποι 
κατασκευαστές άσκησαν πολλή πίεση στους διοργανωτές η 
οποία τελικά καρποφόρησε.
Στον κανονισμό που θα ισχύσει από το πρωτάθλημα του 2011, 
η χρήση after market εξαρτημάτων στο σύστημα κίνησης των 
εκκεντροφόρων εξαλείφθηκε, οπότε η Aprilia είτε θα πρέπει 
να εισάγει τα γρανάζια (cam gear train όπως το έλεγε κάποτε 
η Honda) και στα μοντέλα παραγωγής, ή να τρέξει με καδένες 
όπως πουλάει το ομολογκαρισμένο μοντέλο.
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BiaGGi γΙα παντα στΗν aPriLia
Ο Ρωμαίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την Aprilia 
και κάνει την τελική του επίθεση για να πάρει τον φετι-
νό τίτλο
Μόλις ανακοινώθηκε από την Aprilia πως ήρθε σε συμ-
φωνία με τον Max Biaggi για να τον κρατήσει στη σέλα 
του RSV4 άλλα δύο χρόνια, δηλαδή τις σεζόν 2011 και 
2012. Την ώρα που ο Ιταλός προηγείται στην κατάταξη 
με 60 βαθμούς από τον δεύτερο Leon Haslam, η εταιρεία 
που ανήκει στον όμιλο Piaggio βλέπει μια εξαιρετική ευ-
καιρία να δέσει τον άνθρωπο που, όπως όλα δείχνουν, 
θα της κάνει το καλύτερο δυνατό δώρο φέτος.
Η ανακοίνωση ήρθε ακριβώς τη στιγμή που είχαν αρχί-
σει να κυκλοφορούν φήμες περί επιστροφής Biaggi στα 
MotoGP, κάτι που ο ίδιος βέβαια απέρριπτε ασυζητητί. 
Τώρα οι πιο φρέσκες φήμες ισχυρίζονται πως ενδεχο-
μένως η Aprilia του έχει τάξει ένα κοντινό μέλλον στα 
MotoGP με το χιλιάρι που θεωρείται βέβαιο πως θα 
τρέξει το 2012 (ή και το ’11 αν η Dorna επισπεύσει τα 
σχέδιά της). Πάντως, ακόμη κι αν αυτό δεν ισχύει για τον 
Max, η εμπειρία του θα είναι υπερπολύτιμη στην εξέλιξη 
μιας τέτοιας μοτοσυκλέτας.
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Bρίσκετε ότι η μοτοσυκλέτα σας έχει βαριά αίσθηση όταν αλλάζετε
κατεύθυνση; Γιατί δεν το αντιμετωπίζετε με θεραπεία Michelin Power Pure;
To Michelin Power Pure είναι ένα νέο επαναστατικό ελαστικό που
ενσωματώνει την τελευταίας γενιάς τεχνολογία διπλής γόμας. Όσο
μεγαλώνει η  γωνία κλίσης τόσο μεγαλύτερο τμήμα μαλακής γόμας έρχεται
σ’ επαφή με το δρόμο, κάτι το οποίο προσφέρει περισσότερη πρόσφυση.
Παρά το γεγονός αυτό, το πιο σημαντικό νέο είναι η  Michelin LTT (Light Tyre
Technology). Ενα ζεύγος ελαστικών Michelin Power Pure ζυγίζει 1 κιλό
λιγότερο από τους κυριότερους ανταγωνιστές του. Αυτό δίνει σημαντικά
βελτιωμένη σβελτάδα στην μοτοσυκλέτα, χάρη στο λιγότερο φερόμενο
βάρος. Άλλη απόδειξη για τις επιδόσεις του Michelin Power Pure: Όλες οι
τεχνολογίες που ενσωματώνει έχουν επικυρωθεί στην πίστα από την Michelin
Power Research Team (Π. Π. Endurance), το πιο γρήγορο εργαστήριο
εξέλιξης στον κόσμο!

www.michelinpowerpure.com

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

http://www.michelinpowerpure.com


μΙα ξανθΙα πΙτσΙρΙκα γΙα τον LoriS
Για την ακρίβεια, όχι για τον ίδιο μα για τη μοτοσυκλέτα του, καθώς αυτό επιβάλλει το πιο πρόσφα-
το PR event της Suzuki
Η μόλις 16 Μαΐων ομορφούλα Elena Myers τρέχει με Suzuki στο πρωτάθλημα AMA Supersport και μόλις 
πρόσφατα πήρε την πρώτη της 
νίκη. Στον πρόσφατο αγώνα 
στη Laguna Seca προσκλή-
θηκε στο γκαράζ της Rizla 
Suzuki, όπου γνώρισε τον 
Loris Capirossi καθώς αυτός 
την ξενάγησε στην παρκαρι-
σμένη GSV-R του. Κάπου εκεί 
κάποιος αετομάτης από το 
τμήμα marketing της εταιρεί-
ας είχε την καταπληκτική ιδέα 
να της δώσουν το GSV-R για 
μερικά γυράκια σε πίστα και, 
φυσικά, η ίδια πέταξε από τη 
χαρά της στην ιδέα και μόνο. 
Το ραντεβού κλείστηκε λοιπόν 
στη Valencia, στο τεστ που γί-
νεται παραδοσιακά για πολύ 
επιλεγμένους δημοσιογρά-
φους και “φίλους” την επομέ-
νη του τελευταίου αγώνα της 
χρονιάς.

έκτο DeSMoSeDici απο του Χρονου
Η ιταλική εταιρεία δέχτηκε να εξοπλίσει άλλον έναν αναβάτη με μοτοσυκλέτα της και, στο παραδο-
σιακό πνεύμα της Dorna, αυτός διακρίνεται για τις χορηγίες του και ουχί για την ταχύτητά του
Ο λόγος για τον 20χρονο Τσέχο Karel Abraham, ο οποίος έχει θητεύσει στα 125 και τώρα μεσουρανεί στη 14η 
θέση της Moto2 με τη μοτοσυκλέτα της Cardion AB Motoracing. Με αυτή την ομάδα θα τρέξει του χρόνου στη 
μεγάλη κατηγορία, όπως ο ίδιος αποκαλύπτει στο προσωπικό του blog (www.karelabraham.com).
Δεδομένου ότι ποτέ δεν έχει κερδίσει τίποτα στην αγωνιστική του καριέρα, γεννάται προφανώς το ερώτημα 
“γιατί αυτός”… Να σας εξηγήσω.
Ο πατέρας του ονομάζεται Karel Abraham, προφανώς Sr, και είναι ο ιδιοκτήτης της πίστας του Brno. Παράλ-

ληλα, όπως μαθαίνουμε, 
θα είναι και ο βασικός 
χρηματοδότης της νέας 
ομάδας του Jr, με την 
οποία η Dorna φιλοδο-
ξεί να αυγατίσει το βα-
θιά πληγωμένο grid των 
MotoGP. Παράλληλα, 
ικανοποιεί και μια βασική 
επιταγή του marketing 
αλά FIM/Dorna, όπου σε 
κάθε χώρα που τρέχουν 
τα GP πρέπει να υπάρχει 
και ένας ιθαγενής αναβά-
της.
Δώστε κι έναν αγώνα 
στην Ελλάδα ρε παιδιά, 
είμαι περίεργος να δω 
ποιον θα πάρετε να τρέ-
ξει…

race



o eDWarDS βλέπέΙ σοβαρα WSBK
Χειμαρρώδης και ειλικρινής, όπως πάντα, ο Τεξανός 
ομολογεί πως έχει πάρει στα σοβαρά το ενδεχόμε-
νο να τραμπάρει τη χλίδα των MotoGP με το βάθρο 
των WSBK
Όπως είχαμε αναφέρει σε αυτή τη στήλη στο προη-
γούμενο τεύχος, η Ducati ψάχνει τον αντικαταστάτη του 
Troy Bayliss και πιστεύει πως τον βρήκε στο πρόσωπο 
του Colin Edwards. Με αφορμή αυτήν την πρόταση, το 
Superbikeplanet.com πήρε συνέντευξη από τον αναβάτη 
της Tech3 και, όταν το θέμα έφτασε στο άμεσο μέλλον 
του, ο Edwards δεν έκρυψε τίποτα:
“Η προοπτική είναι θελκτική. Μου ακούγεται υπέροχο να 
κλείσω την καριέρα μου με ένα-δυο παγκόσμιους τίτλους. 
Ξέρεις, είμαι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής SBK, 
μα τα παιδιά μου δε με έχουν δει ποτέ στο βάθρο”.
Συνέχισε γκρινιάζοντας πως φέτος η Yamaha έχει αφήσει 
πολύ πίσω τα M1 της Tech3, ενώ η Honda έχει αναβαθ-
μίσει όλα τα δορυφορικά RCV με αποτέλεσμα να οδηγεί 
καλύτερα και να παίρνει χειρότερα αποτελέσματα από πέ-
ρυσι, προσφέροντας άλλο ένα επιχείρημα στον εαυτό του 
για να πειστεί πως ένα εργοστασιακό Ducati WSBK θα του 
ξαναδώσει τη φλόγα που μόνο σε μάχες κορυφής μπορεί 
να απολαύσει ένας αναβάτης αυτού του επιπέδου.

Η “καθαρή” λύσ
η για 

τις καθηµερινές 
σας

µετακινήσεις 

στην πόλη.

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

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

www.eco-bike.gr  |  www.motomarket.gr
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h BMW έπΙστρέφέΙ στο DaKar
Μετά από αρκετά χρόνια οι Γερμανοί ανακοινώνουν μια εργοστασιακή ομάδα δύο αναβατών για το Dakar 
του 2011
Ονομάζεται Team Speedbrain και θα συμμετάσχει στο περίφημο ράλι του 2011 με δύο δυνατούς και έμπειρους 
αναβάτες, τον Γάλλο David Fretigne που έγινε ο πρώτος αναβάτης που ανέβηκε στο βάθρο του Dakar με 450 της 
Yamaha απέναντι στα 690 (και πέρυσι στα 450) της ΚΤΜ. Δίπλα του θα τρέξει και ο Ολλανδός Frans Verhoeven, 
εξίσου έμπειρος αναβάτης που έχει κερδίσει αρκετές φορές σκέλη του δυσκολότερου αγώνα ράλι.
Η εταιρεία Speedbrain έχει αναλάβει τις εργοστασιακές χωμάτινες περιπέτειες της BMW Motorrad Motorsport 
τα τελευταία δύο χρόνια και σε αυτά εξέλιξε μια αγωνιστική μοτοσυκλέτα ράλι βασισμένη στο G 450 X, με 
βασικό αναβάτη εξέλιξης τον Verhoeven.
Η BMW έρχεται με μεγάλη όρεξη και ακονισμένα τα όπλα της, καθώς ξεκαθαρίζεται πως στόχος είναι εξαρχής 
η νίκη, κάτι που δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει διαρκώς και ο David Fretigne.
Δεδομένου ότι και στο παρελθόν η BMW τα κατάφερε στο Dakar και επιπλέον με δύο δυνατούς αναβάτες στην 
ομάδα, ο στόχος μπορεί να θεωρείται εφικτός.
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ΧανΙα SuMMer SuPercroSS
Mε  απίστευτη επιτυχία από πλευράς θεάματος η Pista Park στο Βαρύπετρο Χανίων φιλοξένησε το Σαββα-
τοκύριακο 24 και 25 Ιουλίου έναν Πανελλήνιο αγώνα Supercross
Παρά το θερμόμετρο που έφτασε στα ύψη λόγω καύσωνα, αρκετοί θεατές τίμησαν για άλλη μια φορά τις 
διοργανώσεις της Pista Park Team που είχε ετοιμάσει ένα μοναδικό Πανελλήνιο Supercross, για πρώτη φορά 
στην Κρήτη, με τους 18 καλύτερους αναβάτες της Ελλάδος. Οι αγώνες σε δυο διαφορετικές μέρες, έδωσαν 
την ευκαιρία στους αγωνιζόμενους να διεκδικήσουν κάθε μέρα ξεχωριστά τα τρία σκαλιά του βάθρου, ανεβά-
ζοντας έτσι τον πήχη ακόμα πιο ψηλά σε θέαμα και αδρεναλίνη.
Το Σάββατο, οι τρεις πρώτοι της SX1 ήταν οι Παναγιώτης Κουζής (Yamaha), Δημήτρης Βαγγελάκος (Yamaha) 
και Μανώλης Σκύβαλος (Honda).
Στην SX2 το πρώτο σκαλί του βάθρου κατέλαβε ο Άκης Διακάκης (Kawasaki), δεύτερος ο Κων/νος Θεοδωρί-
δης (Yamaha) και τρίτος ο Νίκος Καμπούρης (Honda).
Τη Κυριακή οι μάχες ήταν μεγαλύτερες, παρά τις λιγότερες συμμετοχές λόγω μηχανικών βλαβών. 
Έτσι στις παραπάνω κατηγορίες και στις πρώτες τρεις θέσεις η μόνη αλλαγή ήταν της τρίτης θέσης στην SX1 
την οποία κατέκτησε ο Παπαγεωργίου Junior. Ο Παναγιώτης Κουζής, όμως, εκτός από την πρώτη θέση στην 
κατηγορία του και τις δυο μέρες, κατέλαβε επίσης και τον τίτλο του “King of SX” αφού και στους δυο τελικούς 
ήταν ο μεγάλος νικητής.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.pistapark.com και στο Facebook, Pista Park Team.
Η οργανωτική ομάδα ευχαριστεί την ANEK Lines που για άλλη μια φορά ήταν ο χορηγός μετακίνησης των 
αγωνιζομένων, τα καταστήματα ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ που ήταν οι 
μεγάλοι χορηγοί, το κατάστημα GAS, τους Εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού, το Ασθενοφόρο και 
τον Γιατρό της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, και τους χορηγούς επικοινωνίας και προβολής ΚΥΔΩΝ TV, MRB radio, Sport 
FM, STAR FM, ΡΥΘΜΟΣ, ΑΝΤΕΝΝΑ ΔΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ, Εβδομαδιαία Εφημερίδα Κόσμος της Πόλης, Chill Out 
News, Crn.gr,  AutoCrete.com, ebike.gr,  MOTOmag και enduro.gr, και φυσικά τους κριτές που επάνδρωσαν 
άρτια τη πίστα του αγώνα, τους θεατές που παρά τον καύσωνα βρέθηκαν στις κερκίδες και τους αγωνιζόμε-
νους για το πολύ πλούσιο θέαμα που προσέφεραν.



o PeDroSa στΗν ΙνδονΗσΙα
Μια επίσκεψη στο Honda Racing School στην Ινδονησία ήταν αρκετή για να θυμίσει στον Ισπανό τα 
πρώτα του αγωνιστικά βήματα
Είναι μια απλή επίσκεψη δημοσίων σχέσεων, αλλά δε μπορούμε να χάσουμε την ευκαιρία μιας τέτοιας φωτο-
γραφίας. Ο Dani Pedrosa επισκέφτηκε για μια μέρα το αγωνιστικό σχολείο της εργοδότριας εταιρείας του στη 
Τζακάρτα, όπου περίπου 15 πιτσιρικάδες από 11 ως 15 χρονών μαθαίνουν τα μυστικά της αγωνιστικής οδήγη-
σης καβάλα σε τετράχρονα Blade 110 (τοπικής παραγωγής).
Η σημασία της Ινδονησίας είναι τεράστια για τη Honda καθώς κατέχει το 46% μιας αγοράς περίπου 5 εκατομμυ-
ρίων μοτοσυκλετών ετησίως, ενώ τα εργοστάσια της εταιρείας στη χώρα αυτή παράγουν 3.3 εκατομμύρια μοτο-
συκλέτες για την Ασιατική αγορά και φέτος προβλέπεται μια νέα μονάδα και αύξηση παραγωγής κατά 200,000. 
Καθώς λοιπόν οι δυτικές αγορές καταρρέουν για τους Ιάπωνες, η Ασία αποδεικνύεται πεδίον δόξης λαμπρό και 
η αγωνιστική σχολή έρχεται να προσφέρει σοβαρή υποστήριξη κύρους για τη Honda, γι’ αυτό και διευθυντής 
της συγκεκριμένης σχολής δεν είναι άλλος από τον πρώην αναβάτη 125GP, Noburu Ueda.
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o BaDovini πρώταθλΗτΗσ StK 1000
Με επτά νίκες σε επτά αγώνες και μόλις τρεις να απομένουν, οι κακεντρεχείς θα μπορούσαν να πουν πως άργησε 
να το σηκώσει…
Ο Ayrton Badovini και η BMW Motorrad Italia έδωσαν στο S1000RR τον πρώτο του τίτλο, σαρώνοντας το πρωτάθλημα 
Superstock 1000 πριν καν πάνε 
για τα καλοκαιρινά τους μπάνια. 
Ο Badovini δυσκολεύτηκε στο 
Silverstone να νικήσει τον Maxime 
Berger (Honda), αλλά τελικά και 
τη νίκη πήρε και το απόλυτο κρά-
τησε. Στους τρεις αγώνες που απο-
μένουν ο Speedy Ayrton θέλει 
πολύ να γράψει το όνομά του στην 
ιστορία τερματίζοντας τη σεζόν με 
10/10 νίκες, κάτι που δεν είναι και 
τόσο απίθανο αν σκεφτούμε πόσο 
ισοπεδωτικός ήταν μέχρι τώρα στη 
φετινή χρονιά.
Αυτό είναι κάτι που δε μπορούμε 
να πούμε για το παρελθόν του, 
καθώς οι επτά φετινές νίκες του 
προστίθενται στις μόλις άλλες δύο 
της καριέρας του, για να χριστεί ως 
ο απόλυτος πολυνίκης της κατηγο-
ρίας.

http://www.hld.gr
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Δύο
στατρία

Mετά το κλάμα των Σερρών και την πολύ καλή και 
ευχάριστη επίδοση της 3ης θέσης, φτάσαμε στον τρίτο 

αγώνα της χρονιάς στο Τυμπάκι της Κρήτης. Το Τυμπάκι ήταν 
κάτι το εντελώς καινούργιο για εμάς, μια και δεν συμμετείχαμε 
στο περσινό πρωτάθλημα που έκανε το ντεμπούτο της αυτή 
η πίστα. Παρόλα αυτά έχω ξαναβρεθεί σε αυτή την πίστα 
κάνοντας τον μηχανικό στον Αντρέα Τσουκαλά το 2007 που 
είχαμε πάει στο Πανκρήτιο σαν ΣΟΑΜ για να κρίνουμε την 
πίστα. Βέβαια, η πίστα τότε δεν είχε καμία σχέση με την πίστα 
που τρέξαμε φέτος, καθώς τα pits ήταν αλλού, η εκκίνηση 
ήταν αλλού, τα πάντα ήταν αλλού... Από τη στιγμή που 
ξέραμε ότι η πίστα είναι πολύ μικρή, δεν χρειάστηκε να 
κάνουμε επεμβάσεις στον κινητήρα, μιας και το μηχανάκι ήταν 
ήδη αρκετά δυνατό από τις Σέρρες. Αυτό που κοιτάξαμε να 
κάνουμε ήταν να δούμε πως μπορούμε να το προστατεύσουμε 
από τις πέτρες, έτσι ώστε να μην πάθουμε καμιά ζημιά σε κάνα 
ψυγείο, αλλά και να φτιάξουμε το revalving και τις ρυθμίσεις 
στις αναρτήσεις ούτως ώστε να γίνει πιο συμβατό με την πίστα 
Supermoto-Motocross-Enduro-Ταχύτητα-Minimoto που είναι 
το Τυμπάκι. Η ζωή μας έγινε πολύ πιο εύκολη χάρη στον Γιάννη 
Τζωρτζόπουλο, ο οποίος μας ενημέρωσε για τα πάντα, όπως 
για παράδειγμα τα δρομολόγια των πλοίων και τα διαθέσιμα 
ξενοδοχεία. Επίσης, ο Γιάννης ήταν αυτός που μας περίμενε στο 
λιμάνι για να μας πάει μέχρι το ξενοδοχείο - και όλα αυτά μας 
έδωσαν μεγάλη άνεση στο να κάνουμε πιο εύκολα τη δουλειά 
μας. Έτσι, η αρχηγός της ομάδας Ειρήνη, που οργανώνει όλες 
τις λεπτομέρειες με τα πλοία και τα ξενοδοχεία, μπόρεσε να 
κάνει πολύ πιο εύκολα τη δουλειά της. Αυτό είναι στα θετικά 
που έχει το φετινό πρωτάθλημα που διοργανώνεται από τον 
ΣΟΑΜ. Επιπλέον, όσο και να σας κάνει εντύπωση, η Κρήτη 
είναι ο πιο φθηνός αγώνας για μια ομάδα σαν τη δικιά μας. 
Είναι φθηνότερη και από την Τρίπολη, καθώς έχει πιο προσιτές 
τιμές στα ξενοδοχεία και το φαγητό.

Από τον Πειραιά στην Κρήτη
Όπως πάντα, ξεκινήσαμε τη διαδικασία με την προετοιμασία 
της μοτοσυκλέτας. Την πλύναμε και την προετοιμάσαμε στα 
βασικά, ρωτώντας τον Σταύρο τον Τριντή, τον γυμναστή μας 
που τρέχει στα 600 για το γρανάζωμα που χρησιμοποιούσε 
πέρυσι στην Κρήτη. Έτσι, συγκρίνοντας τα δεδομένα που 
έχουμε από τις άλλες πίστες, καταλάβαμε που περίπου θα 
κινηθούμε από γρανάζωμα και καταλήξαμε σε μια σχέση που 
τελικά ήταν πολύ σωστή, καθώς με αυτή φτάσαμε να τρέξουμε 
τον αγώνα.
Μετά την Τρίπολη και τις Σέρρες, η Κρήτη ήταν ο πρώτος 
αγώνας που προετοίμασα μόνος μου το φορτηγό. Πέταξα 
αρκετά πράγματα και τακτοποίησα άλλα τόσα, έτσι ώστε να 
βγαίνει πιο εύκολα άκρη εκεί μέσα. Όσον αφορά τα ελαστικά, 
επιλέξαμε να πάρουμε και σκληρά και μαλακά πισινά ελαστικά 
αλλά και διπλής γόμας, που είχε φροντίσει να μας φέρει ο 

boust

“Ας μείνουμε με 

την ελπίδα ότι θα 

συνεχίσουμε το 

πρωτάθλημα και 

θα παρευρεθούμε 

στον αγώνα 

των Σερρών 

το Σεπτέμβρη. 

Μέχρι τότε, καλό 

καλοκαίρι σε 

όλους σας!”
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Ντίνος Πετρής της Michelin. Από μπροστινά ήμασταν μια χαρά, 
καθώς ήδη από τον αγώνα των Σερρών είχαμε στη διάθεσή 
μας το καινούργιο μπροστινό της Michelin για το 2010 που 
έχει φοβερό κράτημα και ταίριαξε απόλυτα με το στήσιμο της 
μοτοσυκλέτας μας από την πρώτη στιγμή.
Φορτώσαμε λοιπόν και φύγαμε την Πέμπτη το απόγευμα 
κατευθείαν από το μαγαζί (Honda Hypermotos Πειραιάς). 
Βάλαμε την Κριστίν στο καράβι -θα καταλάβετε αργότερα 
γιατί έχουμε βαπτίσει Κριστίν το φορτηγό- και ανεβήκαμε στο 
ανοιχτό bar στο τελευταίο κατάστρωμα. Δεν είχαμε πάρει 
καμπίνα και κοιτάξαμε να την βγάλουμε στα τραπεζάκια. Είχαμε 
την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με πολλούς συναθλητές μας, 
κάτι που δεν γίνεται στους υπόλοιπους αγώνες καθώς δεν 
συνταξιδεύεις μαζί τους.
Με το που ξεκινάει το καράβι βγαίνει ανακοίνωση στα 
μεγάφωνα “το υπ’ αριθμόν τάδε...”. Ακούω τον αριθμό 
κυκλοφορίας και αμέσως καταλαβαίνω ότι αναφέρεται στην 
Κριστίν. Φεύγει ο Σταμάτης να δει τι γίνεται και μαθαίνουμε 
ότι είχε λυμένο χειρόφρενο και παραλίγο να πάρει κάτι 
αυτοκίνητα παραμάζωμα. Δόξα το Θεό που το είδαν εγκαίρως 
και η Κριστίν ταξίδεψε ήσυχη με δεμένο χειρόφρενο...
Φτάνοντας στην Κρήτη, στην έξοδο από το καράβι, βρήκαμε 
τον Γιάννη Τζωρτζόπουλο όπως είπαμε και νωρίτερα, ο οποίος 
μας οδήγησε μέσα από μια σκοτεινή και δύσκολη διαδρομή 
στο ξενοδοχείο.

Παρασκευή, η πρώτη επαφή με την πίστα
Στη σάλα του ξενοδοχείου την Παρασκευή το πρωί, 
μαθαίνουμε ότι κάποιοι θα πάνε στην πίστα για να ετοιμάσουν 
τη διαδρομή. Έτσι, επιλέγουμε να πάμε κι εμείς, να βάλουμε 
και το φορτηγό στο χώρο των paddock. Την ώρα που 
φτάνουμε έχουν αρχίσει και διαμορφώνουν την πίστα και μας 
υποδεικνύουν τη θέση που θα παρκάρουμε το φορτηγό. Λίγο 
αργότερα μας ενημερώνουν ότι η πίστα είναι κατά κάποιο 
τρόπο έτοιμη και ζητάνε τη γνώμη μας. Επιλέγουμε να μην 
πάρουμε την ευθύνη να πειράξουμε τη διαδρομή, παρότι 
μας το ζητήσανε, και προτείνουμε μόνο κάποιες αλλαγές στα 
pits για να είναι τα πράγματα πιο άνετα για όλο τον κόσμο. 
Με την άρνησή μας να προτείνουμε αλλαγές στην πίστα 
αποφύγαμε να δώσουμε δικαιώματα σε τρίτους να πουν ότι 
προσαρμόσαμε τη διαδρομή στις δικές μας προτιμήσεις. Στο 
κάτω κάτω πρωταγωνιστούμε στο πρωτάθλημα και δεν είναι 
σωστό να διαμορφώνουμε τη διαδρομή μιας πίστας σαν το 
Τυμπάκι. Έτσι, αρκέστηκα στο να πάρω μια μοτοσυκλέτα 
και να κάνω ένα γύρο φορώντας μόνο το κράνος μου, έτσι 
ώστε να πάρω μια ιδέα της διαδρομής. Την είδα την πίστα 
και την καταγράψαμε με GPS - ο Δάλλας για την ακρίβεια, 
με δανεικό ποδήλατο από τον συναθλητή μου Κοντομάρο. 
Πάνω σε αυτό το σχεδιάγραμμα καθίσαμε και κάναμε κάποιες 
συζητήσεις, ενώ είδαμε τα σημεία που έχει κάποια σκαλοπάτια 
η πίστα, καθώς και το από που είναι καλύτερα να τα περάσεις. 
Αυτό βέβαια δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που είδαμε το 
Σάββατο το πρωί που μπήκαμε για πρώτη φορά μέσα.
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Κάπως έτσι τελείωσε η Παρασκευή. Παρότι δεν οδηγήσαμε, 
η επαφή με τον χώρο βοήθησε και ήδη κάναμε κάποιες 
συνεννοήσεις με τον Μάνο, ο οποίος έκανε αρκετή 
προετοιμασία με την χαρτογράφηση του κινητήρα.

Σαββάτο, ελεύθερα και χρονομετρημένα
Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα φύγαμε ξημερώματα από 
το ξενοδοχείο για να βρεθούμε όσο το δυνατόν νωρίτερα 
στην πίστα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι η ομάδα μας 
διαθέτει πάρα πολλά πράγματα για να στηθεί το τσαντίρι, 
γεγονός που μας ανάγκασε να δουλέψουμε κάνα τρίωρο μόνο 
γι’ αυτό. Σημειώστε ότι το μόνο που κάναμε την Παρασκευή 
ήταν να παρκάρουμε το φορτηγό, όλα τα πράγματα 
ανοίχτηκαν το Σάββατο το πρωί. Νωρίς νωρίς παίρνουμε 
και το πρόγραμμα στα χέρια μας, στο οποίο βλέπουμε ότι 
θα έχουμε δύο ελεύθερα session πριν τα χρονομετρημένα. 
Επιλέγουμε λοιπόν και βάζουμε μεταχειρισμένα ελαστικά και 
δύο καινούργιες χαρτογραφήσεις. Ρωτήσαμε ποιος είναι ο 
χρόνος της πίστας και μας απάντησαν ότι ο χρόνος μάλλον 
θα έχει αλλάξει καθώς μεγάλωσε λίγο ένα κομμάτι και το 
ένα από τα δυο εσάκια έχει γίνει πιο κλειστό. Μπήκα μέσα με 
την μοτοσυκλέτα σωστά προετοιμασμένη, αν και δεν είχαμε 
ακόμα καταλήξει στις πιέσεις των ελαστικών. Αμέσως γράψαμε 
γρήγορους χρόνους, στο 55”, χρόνος πολύ κοντά σε αυτούς 
που γυρνούσαν στον περσινό αγώνα - και όλα αυτά χωρίς 
να μας αφήσουν να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, μιας και 
κάποιοι συναθλητές, παρότι γνώριζαν την πίστα, έχοντας κάνει 
trackday και αγώνες εκεί, μας έπαιρναν από πίσω χωρίς να 
καταλαβαίνουμε το γιατί. Εκείνη τη στιγμή, εμείς δεν ξέραμε 
αν πηγαίνει δεξιά ή αριστερά η πίστα, πως θα μπορούσαμε να 
τους προσφέρουμε να δουν κάτι από την οδήγησή μας;
Τελειώνοντας το πρώτο ελεύθερο κάνουμε κάποιες αλλαγές 
στην πίσω ανάρτηση και το μπροστινό. Βλέπουμε ότι τα 
ελαστικά δουλεύουν καλά, πράγμα που μας δείχνει ότι είμαστε 
σε καλό δρόμο και πως η όλη προετοιμασία που κάναμε από 
τον Πειραιά δείχνει να δουλεύει πάρα πολύ καλά. Με αυτά 
τα δεδομένα, επιλέγουμε να κάνουμε δύο χαρτογραφήσεις: 
μια ήπια, να χάσουμε λίγο δύναμη αλλά να γίνει το μηχανάκι 
πιο γλυκό σε λειτουργία και μια απότομη, πολύ πιο δυνατή. 
Η αλήθεια είναι ότι το μηχανάκι έκανε πάρα πολλές σούζες 
μέσα σε αυτή την πίστα. Και σπινάριζε πολύ και ντριφτάριζε 
πολύ. Από την άλλη φάνηκε να βολεύεται πάρα πολύ καλά, 
κάνοντάς με να αισθάνομαι πάρα πολύ χαλαρός, δηλαδή να 
το οδηγάω λίγο πολύ σαν minimoto. Σε αυτό βοηθούσε το 
κοντό μεταξόνιο, το οποίο βέβαια δεν βοηθούσε όταν χτύπαγε 
σε σαμάρι και έμενε το μηχανάκι σούζα για πολύ ώρα. Εκεί 
χρειάστηκε να επέμβουμε και να κάνουμε κάποιες αλλαγές 
στις ρυθμίσεις για να περιορίσουμε τη σούζα. Όλα αυτά μας 
έκαναν το μηχανάκι πολύ καλύτερο και μας επέτρεψαν να το 
ρυθμίσουμε σωστά για τα χρονομετρημένα.
Στα χρονομετρημένα μπήκαμε και κάναμε πολύ γρήγορο 
χρόνο από το πρώτο session, γυρνώντας στο 52” εύκολα και 
άνετα. Από εκεί και ύστερα, από τη στιγμή που η διαφορά μας 
από τους υπόλοιπους αναβάτες ήταν στα δύο δευτερόλεπτα, 
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επιλέξαμε να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα κατά τη 
διάρκεια των χρονομετρημένων και να μην ασχοληθούμε 
τόσο πολύ με το να βελτιώσουμε το χρόνο μας. Δουλέψαμε 
στο να περιορίσουμε το σπινάρισμα και τις σούζες, έτσι ώστε 
να έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πακέτο για τον αγώνα.
Τελειώσαν και τα χρονομετρημένα, στα οποία πήραμε την 
1η θέση με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Από την 
πρώτη στιγμή αισθάνθηκα πολύ άνετα στο μηχανάκι και 
βρήκα πολύ γρήγορα την πίστα, η οποία γενικώς μου άρεσε. 
Με δεδομένο τον διαθέσιμο χώρο και τη σχεδίαση, το 
αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Το μηχανάκι αισθανόσουν 
ότι είναι διασκεδαστικό και σίγουρα ο τρόπος που έβαζε κάτω 
τη δύναμη σε αυτό τον τάπητα με όλα αυτά τα σαμάρια, το 
έκαναν να φαίνεται πολύ πιο δυνατό απ’ ό,τι είναι. Αυτή η 
ταλαιπωρία πάνω σε ένα μηχανάκι, το σπινάρισμα, οι σούζες, 
τα ντριφτ μας εντυπωσιάζουν και μας ευχαριστούν, κάνοντάς 
μας να αισθανόμαστε πολύ πιο όμορφα. Αυτό μας έκανε να 
οδηγάμε με πολύ μεγαλύτερη άνεση, έχοντας το περιθώριο να 
σκεφτούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Εκεί λοιπόν ήρθε και 
το California Superbike School που πέρασα πριν από μερικές 
βδομάδες έχοντας σαν εκπαιδευτή μου τον Κώστα Δάλλα. 
Βρήκαμε αρκετές στροφές να εφαρμόσουμε όσα διδάσκει το 
Level 1 (Quick Turn, Two Step κ.α.) και εξασκηθήκαμε κάμποσες 
φορές σε συνεννόηση με τον Κώστα που, φέτος, έκτος από 
τη δουλειά που κάνει στη μοτοσυκλέτα, δουλεύει μαζί μου 
και στο οδηγικό κομμάτι. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε 
κάποια πραγματάκια που θα με κάνουν να είμαι πιο άνετος 
πάνω στη μοτοσυκλέτα, έτσι ώστε να μην καταναλώνω όλη 
μου τη δύναμη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω ότι το 
αποτέλεσμα έχει ήδη φανεί, ενώ στην Κρήτη, που ήταν πολύ 
πιο απαιτητική οδηγικά, φάνηκε ακόμα περισσότερο.
Στο δεύτερο σκέλος των χρονομετρημένων μπήκαμε με αρκετά 
φθαρμένα λάστιχα, καθώς φέτος χρησιμοποιούμε μόνο ένα 
ζευγάρι στα χρονομετρημένα και ένα ακόμη στον αγώνα. Έτσι, 
επιλέγουμε και πάλι να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο traction 
control, το antispin και γενικώς σε όλα τα ηλεκτρονικά, 
ψάχνοντας τρόπο να το κάνουμε να μην σουζάρει τόσο πολύ. 
Κάναμε κάποιες αλλαγές και στο σταμπιλιζατέρ, το οποίο 
να πούμε ότι και αυτό ρυθμίζεται ηλεκτρονικά. Είδαμε ότι 
πηγαίναμε πολύ καλύτερα, είδαμε και κάποια πράγματα που 
δεν μας άρεσαν και αποφασίσαμε και πάλι να βγούμε έξω κατά 
τη διάρκεια των χρονομετρημένων για να κάνουμε κάποιες 
αλλαγές. Εκεί, αποφασίζουμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή 
στη χαρτογράφηση, ρίχνοντας 40 με 50 άλογα τη δύναμη έτσι 
ώστε να δούμε πως μπορεί να κινηθεί η μοτοσυκλέτα εκεί 
μέσα. Αυτό μας βγήκε, καθώς η μοτοσυκλέτα γυρνούσε για 
δέκα γύρους κοντά στον καλύτερο χρόνο που είχαμε κάνει στο 
πρώτο χρονομετρημένο με full δύναμη και καινούργια λάστιχα. 
Αυτό βέβαια μας έδινε πολύ καλή αίσθηση στο μηχανάκι με 
πολύ λιγότερες σούζες και καλύτερο κράτημα στην έξοδο, 
αλλά σίγουρα δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την ευθεία, μια και 
άλλα 1000άρια μας περνούσαν πολύ εύκολα στην ευθεία 
και δεν μπορούσαμε να τα φτάσουμε. Η ουσία ήταν στο ότι 
προσπαθήσαμε να κάνουμε το μηχανάκι να δουλέψει σαν 
600, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το οδηγήσουμε εκεί μέσα.
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Βγήκαμε από τα δεύτερα χρονομετρημένα πολύ 
ικανοποιημένοι. Το μηχανάκι έδειχνε πάρα πολύ καλό, καθώς 
μπορούσα να το πιέζω εμπρός και πίσω. Με την οδηγική 
τεχνική που εφαρμόσαμε, να έχουμε δηλαδή πιο χαλαρά τα 
χέρια και να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα πόδια για να 
στηριζόμαστε πάνω στη μοτοσυκλέτα, μπορέσαμε να γυρνάμε 
με πολύ μεγάλη άνεση σε πολύ γρήγορους χρόνους. Μέχρι 
τη στιγμή που έληξαν τα χρονομετρημένα δεν απειληθήκαμε 
από κανέναν, καθώς ο κυριότερός μας αντίπαλος, ο Σάκης 
Συνιώρης με το BMW, βρισκόταν σε πολύ πιο αργούς 
χρόνους, δείχνοντας ότι αντιμετώπιζε προβλήματα. Είχε πολλά 
κουνήματα και γλιστρήματα με τη μοτοσυκλέτα, τα οποία 
και εμείς τα είχαμε αλλά μπορέσαμε να τα περιορίσουμε 
σημαντικά. Ούτε ο περσινός νικητής, Μανώλης Στρατάς, ούτε 
ο Κοντομάρος έκαναν αυτό που πιστεύαμε ότι θα κάνουν.
Γνωρίζουμε όμως πως όλοι αυτοί την Κυριακή πάνε καλύτερα 
απ’ ό,τι στα χρονομετρημένα, καθώς το Σάββατο γι’ αυτούς 
δεν παίζει κανένα ρόλο. Επίσης, μας έκανε εντύπωση ο τρόπος 
που χειρίζονταν τα πράγματα η ομάδα του Σάκη Συνιώρη, που 
ήταν στημένη ακριβώς απέναντι από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι 
αγχωθήκαμε όταν τους είδαμε τόσο άνετους και χαλαρούς, 
χωρίς άγχος, να απέχουν από το πρώτο ελεύθερο δεκάλεπτο. 
Όταν μάλιστα τους είδαμε να μπαίνουν πρώτη φορά στο 
δεύτερο ελεύθερο με καινούργια λάστιχα χωρίς να τα έχουν 
προθερμάνει με κουβέρτες, ήμασταν σίγουροι ότι είχαν 
κρυμμένους άσους στο μανίκι. Όλα αυτά μας άφησαν ένα 
ερωτηματικό για το τι μπορεί να συμβεί την Κυριακή, καθώς 
το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πιέσουν πολύ περισσότερο τόσο 
στην εκκίνηση όσο και στον αγώνα.

Κυριακή, η μέρα του αγώνα
Την Κυριακή το πρωί φτάσαμε πολύ νωρίς στην πίστα και 
πάλι για να στήσουμε το τσαντίρι. Στο warm up καταφέραμε 
να πιάσουμε τους χρόνους των χρονομετρημένων, παρόλο 
που τα λάστιχα είχαν κάνει και τα δύο χτεσινά μισάωρα. 
Αποφασίσαμε να στήσουμε τη μοτοσυκλέτα όπως την είχαμε 
χτες στο δεύτερο χρονομετρημένο, έχοντας δύο προγράμματα 
για τον αγώνα: ένα ήπιο και ένα άγριο. Δεν είχαμε ιδιαίτερο 
άγχος ή πίεση, καθώς βλέπαμε ότι ήμασταν αρκετά γρήγοροι 
για τον αγώνα και θα μπορούσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί 
ό,τι κι αν συμβεί.
Μετά το warm up, κουρασμένοι όπως ήμασταν, αποφασίζουμε 
στη μέση του πουθενά, στο αεροδρόμιο του Τυμπακίου, να 
κάτσουμε να δούμε motoGP. Έχοντας τον κωδικό από το 
site του motoGP, συνδεόμαστε από το κινητό του Κώστα 
και ανοίγουμε το laptop να παρακολουθήσουμε τον αγώνα 
της moto2. Επειδή η ζέστη στην τέντα ήταν ανυπόφορη, 
μετακομίζουμε στη δροσερή καρότσα του φορτηγού να 
δούμε τον αγώνα με ησυχία. Χαζεύουμε το τελείωμα των 125 
και αρχίζουν τα moto2. Παρακολουθούμε τους τρεις πρώτους 
γύρους που είχαν ενδιαφέρον με όλα αυτά τα μηχανάκια. Μόλις 
ηρέμησαν κάπως τα πράγματα και άρχισε να απομακρύνεται 
ο Iannone, χαλάρωσε το θέαμα και το επόμενο που θυμάμαι 
είναι τη φωνή της Ειρήνης να μας ξυπνάει λέγοντας “μα καλά, 
τι κάνετε εδώ; Αντί να βλέπετε τον αγώνα κοιμάστε;”. Μας 
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είχε πάρει ο ύπνος στις πλαστικές καρέκλες, με τα κεφάλια να 
κρέμονται προς τα πίσω. Ούτως ή άλλως είχε έρθει η ώρα να 
ντυθώ και να ετοιμαστώ για την εκκίνηση.
Πάμε στον αγώνα τώρα. Κανονικά ο Κοντομάρος θα έφευγε 
μπροστά ως συνήθως, αλλά αυτή τη φορά πετάχτηκε από τη 
δεύτερη σειρά εκκίνησης ο Φώτης Τσαλίκης και του πήρε την 
εκκίνηση μέχρι την πρώτη στροφή. Εκεί τελικά πέρασε πρώτος 
ο Κοντομάρος και εμείς φτάσαμε τρίτοι και καταϊδρωμένοι, 
στρίβοντας πίσω από τον Τσαλίκη. Κάναμε ένα γύρο όλοι μαζί 
και στον επόμενο γύρο καταφέραμε και περάσαμε τον Τσαλίκη 
στη δεύτερη στροφή της πίστας, εκεί που έχει το άλμα. Αυτή 
μάλλον ήταν η καλή μας στροφή, μιας και είχαμε ρυθμίσει 
τόσο καλά το μπροστινό που την πέρναγε τόσο άνετα λες 
και οδηγούσαμε enduro. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ για να 
ευχαριστήσω τον Σταύρο Γεωργακόπουλο, που έχει αναλάβει 
τη ρύθμιση και το σέρβις των αναρτήσεων, κάνοντας τις όποιες 
αλλαγές χρειάζονται ανάλογα την πίστα στην οποία τρέχουμε. 
Έπεσε μέσα στις προβλέψεις του γι’ αυτή την πίστα και το 
μηχανάκι δεν χρειάστηκε περαιτέρω αλλαγές από αυτές που 
έγιναν στην Αθήνα προτού φύγουμε για Κρήτη.
Μετά την προσπέραση του Τσαλίκη φτάσαμε τον Κοντομάρο, 
τον οποίο είδαμε για ένα με δύο γύρους. Εδώ πρέπει να 
αναφέρουμε ότι ο Κοντομάρος δεν μπήκε στο πρωινό 
warm up, φτάνοντας στην πίστα κατά τις δύο το μεσημέρι, 
με τον αγώνα να ξεκινά στις τρεις. Αφού τον έφτασα λοιπόν, 
προσπαθούσα να καταλάβω γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν 
ήρθε το πρωί να οδηγήσει. Πιθανόν να αισθανόταν ότι ήταν 
αρκετά γρήγορος, καθώς βελτίωσε κατά ένα δευτερόλεπτο το 
χρόνο του από τα χρονομετρημένα. Είδα λοιπόν στον πίνακά 
μου ότι γυρνούσαμε στο 53”, ένας χρόνος που αυτά τα παιδιά 
δεν τον είχαν, δεν τον έκαναν το Σάββατο. Ξέραμε όμως ότι 
εμείς μπορούσαμε να κάνουμε κάτω από 53”.
Για δύο με τρεις γύρους δεν μπορούσαμε να μείνουμε πίσω 
του στην έξοδο, καθώς σε κάποιες συγκεκριμένες στροφές 
γλιστρούσαμε στις εξόδους από τον πρώτο γύρο. Αυτό 
συνέβαινε στις στροφές που είχαμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε 
το αργό πρόγραμμα για να μη γλιστράμε, απλώς εκείνη τη 
στιγμή δεν μπορούσαμε να το επιλέξουμε καθώς έπρεπε να 
κρατηθούμε πίσω από το R1 του Κοντομάρου στις ευθείες 
- πράγμα αδύνατο με το αργό πρόγραμμα. Το γρήγορο 
έδινε περισσότερο σπινάρισμα στην έξοδο της στροφής, 
πράγμα που δεν μας επέτρεπε να μείνουμε πολύ κοντά 
του στις ευθείες, ούτως ώστε να βρεθούμε σε θέση να τον 
προσπεράσουμε στα φρένα. Εντέλει μετά από δυο τρεις 
γύρους μένουμε κοντά του και αποφασίζουμε να κάνουμε 
την επίθεσή μας. Προσπαθήσαμε πριν το τελευταίο εσάκι 
αλλά δεν μπορέσαμε. Ωστόσο, βλέπουμε ότι φρενάρει πολύ 
νωρίς στο πρώτο κομμάτι της πίστας, στη δεύτερη στροφή με 
το άλμα. Βγαίνοντας από την Κ1 με πάρα πολλά χιλιόμετρα, 
με 3η στο κιβώτιο και πολλές στροφές, πάνω από 200 km/h 
στην έξοδο, βλέπω τον Κοντομάρο να πιάνει τα φρένα λίγο 
νωρίτερα και να αφήνει πολύ ανοιχτή την πόρτα. Βρίσκω 
λοιπόν την ευκαιρία, αμολάω τα φρένα και περνάω πηδώντας 
το άλμα από άλλο σημείο, όχι αυτό που είχα συνηθίσει. Την 
ώρα που έσκασε κάτω το μηχανάκι αισθάνθηκα την ανάρτηση 
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να τερματίζει, πράγμα που μάλλον οφείλεται στο ότι οι 
δοκιμές που είχαμε κάνει δεν ήταν με τόσο γεμάτο ντεπόζιτο. 
Εκείνη τη στιγμή ήμασταν ακόμα στην αρχή του αγώνα, με 
ένα ρεζερβουάρ τίγκα βενζίνη. Εκεί αισθάνθηκα το μπροστινό 
να τερματίζει, το οποίο σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσουμε 
στο μέλλον. Συνεχίσαμε να προσπαθούμε και ανεβάσαμε το 
ρυθμό μας, βλέποντας το χρονόμετρο να γράφει 52.5 με 52.7 
και τη διαφορά από τον Κοντομάρο να μεγαλώνει. Φτάνοντας 
στα τρία δευτερόλεπτα διαφορά, με τον Κοντομάρο στη 
δεύτερη θέση και τον Συνιώρη στην τρίτη, αποφασίζω να 
βάλω το ήπιο πρόγραμμα για να μπορέσω να πιάσω το 
γυρολόγιο. Επιλέγοντας λοιπόν το πιο αργό και ενώ βλέπω ότι 
είμαι καλύτερος στις στροφές, γυρνώντας στους ίδιους πάνω 
κάτω χρόνους με πριν, βλέπω τη διαφορά να μειώνεται. Αυτό 
βέβαια μπορεί να οφείλεται και σε κάποια ντουμπλαρίσματα 
που πιάσαμε από τον πέμπτο γύρο, μιας και η πίστα είναι μικρή. 
Ό,τι και να έφταιγε, το θέμα είναι ότι αγχώθηκα βλέποντας 
τη διαφορά να πέφτει στα δύο δευτερόλεπτα. Εκεί κατάλαβα 
ότι κάτι χάσαμε στις ευθείες και επέλεξα και πάλι το γρήγορο 
πρόγραμμα. Θα σπινιάρω περισσότερο αλλά τουλάχιστον θα 
βγαίνω στις ευθείες γρήγορα. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα 
να μεγαλώσω και πάλι τη διαφορά. Με το που φτάνει και πάλι 
στα τρία δευτερόλεπτα, βλέπω στην πινακίδα μου να περνά 
ο Συνιώρης στη δεύτερη θέση. Βλέποντας αυτό, αποφασίζω 
να οδηγήσω ακόμα πιο τεχνικά, χρησιμοποιώντας όλες τις 
τεχνικές που είχαμε συζητήσει την Παρασκευή και το Σάββατο 
με τον Κώστα. Έτσι, μπόρεσα να πιέσω περισσότερο το 
μηχανάκι παρότι γλιστρούσε στις εξόδους. Αυτό μου έδωσε 
μεγαλύτερη άνεση και δυο τρία δέκατα ακόμα στο γύρο. Έτσι 
άρχισα να απομακρύνομαι 0.5 με 0.8 του δευτερολέπτου στο 
γύρο. Μετά τα 5 με 6 δευτερόλεπτα αισθανόμουνα ακόμα 
πιο άνετα, καθώς ο Συνιώρης δεν είχε πια οπτική επαφή μαζί 
μου. Εκεί έβαλα ξανά το αργό πρόγραμμα και πήρα μια ανάσα 
για δύο γύρους, καθώς η πίστα δεν έχει καμία ευθεία για να 
ξεκουραστείς. Μετά, επέστρεψα και πάλι στο γρήγορο για να 
πιέσω στο υπόλοιπο του αγώνα. Έτσι κατάφερα να τερματίσω 
με διαφορά 26 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Συνιώρη. 
Ρίξαμε γύρο στον Τσαλίκη, ο οποίος βρέθηκε μπροστά μας 
στην αρχή, κάνοντας έναν πάρα πολύ καλό αγώνα μιας και 
είναι ακόμα πολύ νέος στην κατηγορία. Προλάβαμε να δούμε 
και τον Κοντομάρο μπροστά μας λίγο πριν πέσει η σημαία.
Βγαίνοντας έξω, μαθαίνω ότι ο Κοντομάρος βρέθηκε τελικά 
στην τέταρτη θέση, καθώς τον πέρασε ο Στρατάς. Λίγο πριν 
την απονομή παίρνουμε στα χέρια μας τους χρόνους, στους 
οποίους υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις που οφείλονταν σε 
πρόβλημα με τη χρονομέτρηση της πίστας. Βρέθηκε ο 
Συνιώρης να κάνει 50” σε έναν γύρο και 55” στον επόμενο, 
καθώς φαίνεται ότι “χτύπησαν” τον σένσορά του χειροκίνητα. 
Τελικά, ο Σάκης φαίνεται ότι έγραψε τον ταχύτερο γύρο του 
αγώνα, πράγμα που εμείς δεν είδαμε να κάνει (σ.σ. η ομάδα 
χρονομετρά τους βασικούς της αντιπάλους κατά τη διάρκεια 
του αγώνα). Αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα γιατί η διαφορά ήταν 
πολύ μικρή. Κολλήσαμε βέβαια στις διαφορές και στο αν η 
χρονομέτρηση ήταν σωστή. Μας είπαν ότι κάποιο ελάττωμα 
είχε ο σένσορας του Σάκη και σε κάποιους γύρους τον έπιαναν 
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με το χέρι.
Στον τερματισμό υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, καθώς η 
κεντρική κερκίδα ήταν στημένη στη δεξιά στροφή αμέσως 
μετά τη γραμμή. Ευχαριστήσαμε πολύ τον κόσμο και κάναμε 
δώρο τη σημαία στον πιο μικρό θεατή στην κερκίδα. Τους 
ευχαριστήσαμε για τη φιλοξενία, τόσο στην πίστα όσο και έξω 
από αυτή. Η πίστα μου άρεσε και μου ήταν ευχάριστη οδηγικά, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι η καλύτερη εμπειρία που 
έχω ζήσει. Ακόμη και για εμένα που έχω οδηγήσει σε πάρα 
πολλές πίστες, το Τυμπάκι ήταν από τις πιο διασκεδαστικές, 
με πολλές γωνίες, πολλά drift και πολλές εξόδους με πάρα 
πολύ σπινάρισμα και σούζες. Αυτά είναι που σε κάνουν να 
νιώθεις ότι οδηγάς λίγο πιο δυνατή μοτοσυκλέτα, αισθάνεσαι 
πιο κοντά στους οδηγούς των GP με όλη αυτή τη διαδικασία.

Τέλος καλό, όλα καλά
Η μοτοσυκλέτα δούλεψε πάρα πολύ καλά. Τα μοναδικά 
λάστιχα που δεν είχαν γίνει φιτίλια στο τέλος του αγώνα ήταν 
τα Michelin. Τα Dunlop στη συγκεκριμένη πίστα κρατούσαν 
περισσότερο και δεν σπίναραν όσο εμείς, αλλά τελικά 
δεν κατάφεραν να βγάλουν όλο τον αγώνα. Αυτό δείχνει 
ότι είχαμε κάνει σωστή επιλογή στις γόμες, αλλά και ότι τα 
Michelin δουλεύουν πάρα πολύ καλά σε όλα τα τερέν. Αυτό 
που εκτιμήσαμε περισσότερο στο συγκεκριμένο λάστιχο είναι 
ότι δουλεύει πολύ καλά και στα σκονισμένα σημεία. Όπου 
είχε σκόνη δεν άλλαζε συμπεριφορά το λάστιχο, είχαμε 
το απόλυτο κράτημα. Νομίζω ότι το δικό μας ήταν από τα 
λίγα μηχανάκια που στα πρώτα ελεύθερα που ήταν η πίστα 
βρόμικη, κρατούσε τόσο πολύ και έβαζε τη δύναμη κάτω. Το 
μπροστινό ήταν απίστευτο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το 
πιέσαμε παραπάνω και δεν γλίστρησε στο ελάχιστο. Χωρίς 
αυτό το μπροστινό δεν θα μπορούσαμε να ντριφτάρουμε και 
να πιέσουμε τη μοτοσυκλέτα σε τόσο κλειστές γωνίες με τόσο 
λίγα χιλιόμετρα. Ολόκληρη η πίστα είχε μόλις τρεις δεξιές 
στροφές, πράγμα που έκανε πολύ δύσκολο το να φτάσεις το 
λάστιχο στην ιδανική θερμοκρασία. Εμάς δούλεψαν σε πάρα 
πολύ καλή θερμοκρασία.
Μετά από όλα αυτά, όπως ξέρετε όλοι, ξεκινά η μεγάλη 
ταλαιπωρία του οδηγού-μάνατζερ-κουβαλητή στο να μαζευτεί 
όλη η ομάδα. Βάλαμε το μηχανάκι μέσα, ευχαριστήσαμε 
τους ανθρώπους της οργάνωσης και φύγαμε τελευταίοι από 
την πίστα για να γυρίσουμε πίσω. Ευχαριστημένοι από το 
αποτέλεσμα, ξέρουμε με ποιον τρόπο κερδίσαμε στην Κρήτη, 
όπως ξέρουμε γιατί κερδίσαμε στην Τρίπολη αλλά και γιατί 
χάσαμε στις Σέρρες. Πιστεύουμε ότι είχαμε πολύ περισσότερο 
να αποδώσουμε αλλά τελικά δεν χρειάστηκε μιας και οι 
συναθλητές μας δεν βρέθηκαν στο επίπεδο που περιμέναμε. 
Σαφώς πήγαν και οι δύο καλύτερα την Κυριακή, κάτι που 
επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά πως αυτό που συμβαίνει το 
Σάββατο στα χρονομετρημένα σε όλες τις πίστες του κόσμου 
και σε όλους τους οδηγούς, δεν ισχύει για την Ελλάδα. Στον 
υπόλοιπο κόσμο, όλοι πάνε πολύ πιο γρήγορα το Σάββατο 
και πιο αργά την Κυριακή. Εδώ στην Ελλάδα, μετά από 
αρκετά χρόνια που το έχουμε ζήσει, συνεχίζει να συμβαίνει 
το ακριβώς ανάποδο. Αυτό είναι κάτι που μας δυσκολεύει, 
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μια και εμείς μελετάμε τις επιδόσεις των αντιπάλων μας στα 
χρονομετρημένα. Τελευταία έχουμε αρχίσει να μην δίνουμε 
τόσο μεγάλη βάση στα χρονομετρημένα, ούτε στα ελεύθερα 
της Παρασκευής, μιας και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη 
αφού αυτοί κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό την Κυριακή που 
εμείς δεν έχουμε καταλάβει τι είναι - ή μάλλον έχουμε αλλά 
δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε: μόνο από τύχη μπορεί να 
συμβαίνει αυτό.
Στο ταξίδι της επιστροφής πήραμε καμπίνες. Ήμασταν πολύ 
κουρασμένοι αλλά ευχαριστημένοι. Βρεθήκαμε για λίγο 
στο bar, ήπιαμε μια πορτοκαλάδα και πήγαμε για ύπνο. 
Κοιμηθήκαμε και έξι το πρωί έφτασε το καράβι στον Πειραιά. 
Βγήκαμε και περιμέναμε για αρκετή ώρα να απεγκλωβιστεί το 
φορτηγό και να πάμε στο μαγαζί να το ξεφορτώσουμε. Επτά η 
ώρα βρεθήκαμε στο μαγαζί, ξεφορτώσαμε όλα τα πράγματα και 
το φορτηγό έφυγε να πάει στο χώρο που το κοιμίζουμε. Εμείς 
λοιπόν τελειώσαμε στις επτάμιση το πρωί και αποφασίσαμε να 
μην πάμε για ύπνο, αλλά να ανοίξουμε το μαγαζί μερικές ώρες 
νωρίτερα. Η ζωή συνεχίζεται και η περίοδος που διανύουμε 
είναι δύσκολη για όλους. Τα χρήματα δεν βγαίνουν εύκολα 
και χαλάσαμε αρκετά από δαύτα στον αγώνα της Κρήτης. Όλα 
αυτά μας έβαλαν σε σκέψεις για το αν και κατά πόσο μπορούμε 
να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα μιας και οι πόροι έχουν 
ουσιαστικά εξαντληθεί. Δεν καταφέραμε, ίσως δεν κάναμε και 
τις σωστές κινήσεις να βρούμε μια μεγαλύτερη υποστήριξη για 
το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Όλα αυτά μας φέρνουν στη 
δύσκολη θέση να επιλέξουμε μέχρι και το να μην συνεχίσουμε 
στο πρωτάθλημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι υποστηρικτές 
μας θα στηρίξουν την απόφασή μας, όποια κι αν είναι αυτή. 
Θα περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή μήπως βρεθεί 
κάποια υποστήριξη και έχουμε κάποια χρήματα να πάμε στους 
υπόλοιπους αγώνες. Υπάρχει και η πιθανότητα να δουλέψει 
τόσο καλά το μαγαζί μας στον Πειραιά και να βρούμε εμείς τα 
χρήματα που μας λείπουν για να συνεχίσουμε.
Επιπλέον, είμαστε αρκετά απογοητευμένοι από το επίπεδο των 
συναθλητών μας. Πιστεύαμε τόσο πολύ στον συναγωνισμό 
και είδαμε ότι υπήρχε μια χαλαρότητα και μια αδιαφορία σε 
όλο αυτό που κάνανε. Δηλαδή τώρα ο άλλος να έρχεται στην 
πίστα μια ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα; Όλα αυτά παίζουν 
τον ρόλο τους. Σίγουρα δεν είναι αυτός ο λόγος που μπορεί να 
μην λάβουμε μέρος, από την άλλη όμως το πρωτάθλημα δεν 
βρίσκεται στο επίπεδο που περιμέναμε. Πιστεύουμε ότι είναι 
από τα καλύτερα πρωταθλήματα από πλευράς διοργάνωσης, 
μιας και ο ΣΟΑΜ έχει αποδείξει ότι ξέρει να το οργανώσει 
σωστά, γι’ αυτό και τρεις αγώνες τώρα δεν έχει συμβεί το 
παραμικρό. Από την άλλη βέβαια υπολογίζαμε και σε κάποια 
βοήθεια την οποία τελικά δεν καταφέραμε να βρούμε. Έχουμε 
μια βοήθεια από τη Honda, έχουμε μια πολύ μεγάλη βοήθεια 
από τη Michelin και το κυριότερο είναι η βοήθεια που μας 
προσφέρει το ίδιο μας το μαγαζί, η Honda Hypermotos 
Πειραιάς. Ο Γιάννης Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος 
της Hypermotos, είναι ο άνθρωπος που μας άναψε το πράσινο 
φως να πάμε φέτος στους αγώνες.
Ας μείνουμε με την ελπίδα ότι θα συνεχίσουμε το πρωτάθλημα 
και θα παρευρεθούμε στον αγώνα των Σερρών το Σεπτέμβρη. 
Μέχρι τότε, καλό καλοκαίρι σε όλους σας!
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Αφρενάριστος

race
MotoGP Laguna Seca

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας 
φωτό: Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha, Bridgestone, MotoGP.com



Μετά το χειρότερο αποτέλεσμα της 
σεζόν του στη Γερμανία –δηλαδή 
δεύτερος πίσω από τον Pedrosa– 
ο Jorge Lorenzo επιστρέφει στις 
νίκες και απειλεί να το πάρει με 
ρεκόρ βαθμών. Στο μεταξύ οι μικρές 
κατηγορίες έχουν ήδη πάει για μπάνια. 
Οι Καλιφορνέζοι και οι βλαμμένες 
προδιαγραφές τους βλέπετε…Αφρενάριστος

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας 
φωτό: Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha, Bridgestone, MotoGP.com

mailto:spirontas@ebike.gr


>> Το σαμάρι μου μέσα…

Ο Dani Pedrosa είχε όλη την καλή διάθεση να επαναλάβει 
το γερμανικό του σόου και στην Καλιφορνέζικη πίστα. Βρέ-
θηκε από την αρχή με τους πρωτοπόρους, πήρε κεφάλι και 
προσπάθησε ξανά να αποδράσει. Ο Jorge Lorenzo όμως 
δεν έχασε την επαφή μαζί του αυτή τη φορά και η μεταξύ 
τους μάχη προμηνυόταν φλογερή. Μόνο που η τύχη μας 
δεν είναι τόσο μεγάλη…
Στον 11ο γύρο ο Dani χάνει απρόσμενα το μπροστινό του 
και αφήνει τον Lorenzo να κάνει παιχνίδι μόνος του. Η απο-
γοήτευσή του είναι τόσο εύλογη όσο και έκδηλη, δηλώνο-
ντας αργότερα πως στην είσοδο της στροφής το μπροστινό 
του αναπήδησε σε σαμαράκι και απλά δεν πρόλαβε ποτέ 
να αντιδράσει. Η πίεση που αισθάνεται ωστόσο είναι εμ-
φανέστατη και η διεύρυνση της διαφοράς με άλλους 25 
βαθμούς στην τσέπη του Lorenzo κάνει πολύ δύσκολο το 
κυνήγι του τίτλου, ειδικά όσο ο αναβάτης της Yamaha είναι 
τόσο απίστευτα σταθερός.
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>> Το ’πε κι έγινε!

Το χαστουκάκι του Pedrosa στο Sachsenring δεν ήταν και 
τόσο δυνατό σε επίπεδο βαθμολογίας, όσο αυτό το λίγο 
τσούξιμο που προκάλεσε το όνομα του αντιπάλου. Ο Jorge 
Lorenzo φέτος δείχνει απίστευτα προσγειωμένος και ξέρει 
πως συνεχίζοντας αυτό το εκνευριστικό μοτίβο πρώτων και 
δεύτερων θέσεων του αρκεί για να τρέξει το ένα τρίτο της 
χρονιάς εστεμμένος.
Παρόλα αυτά πάντως, στη Laguna δεν είχε σκοπό να την 
αφήσει να τη σκαπουλάρει εύκολα τον Pedrosa. Αυτή τη 
φορά ο Jorge έμεινε στο κατόπι του Ισπανού και οι δυο 
τους απομακρύνθηκαν από όλους τους άλλους γυρνώντας 
υπερβολικά γρήγορα. Σύμφωνα με τον Lorenzo, ‘υπερ-
βολικά’ στην κυριολεξία, αφού αργότερα θα δήλωνε πως 
“έβλεπα τον Dani να φρενάρει σκληρά και να πιέζει πολύ, 
ήξερα πως αν κι εγώ πιέσω πολύ θα κάνει το λάθος… και 
το έκανε!”
Πέραν της κακίας ή ειρωνείας που μπορεί κανείς να διακρί-
νει εδώ, η ουσία είναι πως αν αυτοί οι δύο συνέχιζαν με 
αυτόν τον ρυθμό μπορεί και να τσακώνονταν τροχό με τρο-
χό επί 32 συναπτούς γύρους. Κι εμείς πολύ θα το θέλαμε, 
σε αντίθεση με τον Lorenzo που σίγουρα θα εκτίμησε τους 
μηδέν βαθμούς που μάζεψε ο αριθμητικά βασικός ανταγω-
νιστής του για τον τίτλο.
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>>  Ένα ακόμα σκαλί
Μετά από ένα σερί τρίτων θέσεων, ο Casey Stoner προχώ-
ρησε ένα βήμα παραπάνω και προσέφερε το τέταρτο φετινό 
βάθρο στην ομάδα με την οποία έχει ήδη πάρει διαζύγιο.
Στην αρχή του αγώνα ο Αυστραλός έδειχνε πως θα μπο-
ρούσε να κυνηγήσει τους πρωτοπόρους, μα πολύ σύντομα 
έχασε την επαφή μαζί τους και στον 11ο γύρο, όταν έπεσε ο 
Pedrosa, απείχε από τον Lorenzo ήδη πάνω από 3.5 δευτε-
ρόλεπτα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου έφτασαν και 
αρκετά ψηλότερα για να ξανακλείσουν προς το τέλος, όταν 
ο νικητής δεν είχε πια λόγο να πιέσει.
Ο Stoner ισχυρίστηκε πως ήθελε πολύ να κυνηγήσει τη 
νίκη, μα όποτε πίεσε για τα λιγοστά δέκατα που του πε-
ρίσσευαν έχασε 4-5 φορές το μπροστινό του και μετά το 
πάθος έλαβε τέλος, η λογική πρυτάνευσε. Παρόλα αυτά, 
το κενό μέχρι τον τρίτο αναβάτη πίσω του ήταν στη γειτονιά 
του δεκάρικου, όπερ σημαίνει πως  μάλλον η μοτοσυκλέτα 
του δούλεψε καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Αυτό 
το ασυνεννόητο μπροστινό όμως βρε παιδί μου, τι αμαρτία 
κι αυτή…
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>> Με ενάμισι πόδι!
Πρέπει κανείς να είναι πραγματικά αδαής αν δεν υποκλίνε-
ται στη νέα παράσταση του Valentino Rossi. Έχοντας απο-
κλείσει τη δυνατότητα νίκης, καθώς γνώριζε πως του λείπει 
σχεδόν μισό δευτερόλεπτο και σε μια πίστα με αρκετά ση-
μεία που θα ζόριζαν το χτυπημένο του πόδι, ο Ιταλός έβαλε 
πάλι στόχο το βάθρο.
Από την αρχή φάνηκε πως δε θα ήταν καθόλου εύκολο. 
Άλλη μια επιφυλακτική εκκίνηση και η πρώτη μάχη του 
Rossi δόθηκε στο γκρουπ των θέσεων 5 με 7, με τους Nicky 
Hayden και Ben Spies. Όσο ήταν φρέσκος κατάφερε σχετικά 
εύκολα να τους περάσει, αλλά ο Andrea Dovizioso ήταν 
μάλλον μακριά.
Κάπου εκεί είδε τον Pedrosa να φεύγει και συνειδητοποί-
ησε πως πλέον μόνον ο Dovi  τον χώριζε από το βάθρο. 
Μόνο που αντί αυτός να ανεβάζει ρυθμό, οι κ.κ. Spies και 
Hayden τον ξαναέφταναν. Όλοι νομίζαμε πως η φυσική του 
κατάσταση είχε παραδώσει, όταν ο απίστευτος τύπος βρή-
κε από το πουθενά 0.6 δευτερόλεπτα στο γυρολόγιό του 
και εξαφανίστηκε! Καθώς η τύχη βοηθά τους τολμηρούς, 
εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο Dovi είχε βάλει όπισθεν και ανα-
πόφευκτα συναντήθηκαν. Ο εμφύλιος δεν ήταν μακρύς, ο 
Rossi καθάρισε με στυλ μα δε μπορούσε να ξεφύγει πια, 
έμενε από δυνάμεις. Στους τελευταίους γύρους ο Dovizioso 
τον πάλεψε, έδωσε ό,τι είχε και υποτάχθηκε μετά από ένα 
υπερβολικά χαμένο φρενάρισμα στον τελευταίο γύρο.
Επτά εβδομάδες μετά από ένα ατύχημα που τους περισ-
σότερους από μας θα μας άφηνε στο κρεβάτι για πολλούς 
μήνες, ο άνθρωπος ανεβαίνει βάθρο στη Laguna Seca. Σε-
βασμός, αν μη τι άλλο.
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>>  Σκωτσέζικα ντους

Το τι έχει τραβήξει αυτό το παλικάρι τους τελευταίους μή-
νες δε λέγεται. Τη μια βλέπει τον εαυτό του σε ομάδα Red 
Bull παρέα με τον Stoner, ενώ είναι δεύτερος στην κατάτα-
ξη μπροστά από τον ομόσταυλό του. Ένα μήνα αργότερα 
δεύτερος είναι ο Pedrosa που μπορεί να πέφτει και ακόμα 
να του ρίχνει 23 βαθμούς, έχει να ανέβει στο βάθρο από το 
Silverstone και διαβάζει παντού πως η Red Bull δεν ψήνεται 
και μάλλον θα είναι αυτός το θύμα αν δε βρεθεί τρίτο εργο-
στασιακό RCV. Ήδη του έχουν σφυρίξει κάτι για Gresini, ήδη 
τον έχει πλησιάσει η Tech3.
Προσπάθησε πολύ στη Laguna Seca, μα όταν κατάφερε να 
απεμπλακεί από το γκρουπ της μέσης οι δύο Ισπανοί και 
ο Αυστραλός είχαν εξαφανιστεί. Τον ρυθμό τους ουδέποτε 
κατάφερε να πιάσει και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα 
είχε ταλαιπωρήσει τόσο τη μοτοσυκλέτα του που υπέκυψε 
εύκολα στον Rossi. Ο ίδιος δεν ήθελε να καταφύγει σε δι-
καιολογίες, μα η φθορά στα λάστιχά του ήταν εμφανέστατη 
και στην τηλεόραση, ενώ ανέφερε και προβληματάκια με 
πτώση απόδοσης των φρένων του προς το τέλος.
Παρόλα αυτά, η πτώση του Pedrosa θα μπορούσε –με μια 
γερή δόση απολύτως αναμενόμενης μεν, ειρωνείας δε– να 
είναι το μόνο που αξίζει να θυμάται ο Ιταλός από τη φετινή 
του επίσκεψη στην πίστα του Monterey.
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>>  Πρώτος στο χωριό
Σε καμία περίπτωση δε δηλώνει ικανοποιημένος ο Nicky 
Hayden από την πέμπτη θέση του, με μοναδική παρηγο-
ριά την επικράτηση επί του Ben Spies και την (άτυπη) πρώ-
τη θέση Αμερικανού στον αγώνα. Κατά τ’ άλλα, κρίμα τα 
κουρέματα, οι κεραυνοί-σχεδιάκια στους κροτάφους, όσο 
επίσης κρίμα είναι και η αδικαιολόγητα σημαντική διαφορά 
στο γυρολόγιό του από τον Casey Stoner.
Στη συνέντευξή του μετά τον αγώνα ο Hayden δεν ανέφερε 
καν το όνομα του ομόσταυλού του, συνεχώς επαναλάμβα-
νε πόσο θα ήθελε να είναι απλά μπροστά από τους Rossi 
και Dovi, δίχως να ξέρει τι ακριβώς του έφταιξε που δε μπο-
ρούσε να πιάσει τον ρυθμό τους. Οι δύο συνεχόμενες νί-
κες του στην πίστα αυτή, 2005 και 2006, μοιάζουν τόσο μα 
τόσο μακριά για τον Nicky…
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>>  Ο διχασμένος
Είναι το άκρο αντίθετο από μαϊντανός των MotoGP, ο Ben 
Spies σπάνια ακούγεται και αποφεύγει τη δημοσιότητα. Βέ-
βαια, ερχόμενος στην πίστα της πατρίδας του, οι προσδοκί-
ες ήταν υψηλές από όλους και το κοινό του τον περίμενε, 
κάνοντας τρελή φασαρία κάθε φορά που τον έδειχναν οι 
γιγαντοθόνες.
Μετά τον αγώνα, αν και τον είδαμε αρκετά εκνευρισμένο 
που δεν κατάφερε να πλησιάσει το βάθρο που τόσο ήθελε 
να χαρίσει στους συμπατριώτες του, λίγο αργότερα έδω-
σε μια πιο ψύχραιμη συνέντευξη στην οποία πήρε όλο το 
βάρος στους ώμους του. Απεκάλυψε δηλαδή πως η μο-
τοσυκλέτα του είχε ρυθμό για το βάθρο, αλλά αυτό έγινε 
στο δεύτερο μισό του αγώνα. Στους πρώτους γύρους, όπου 
βρισκόταν στην τέταρτη θέση, ο ίδιος απλά δεν μπόρεσε 
να ακολουθήσει τους υπόλοιπους. Όταν βρήκε τον ρυθμό 
του και είχε περάσει τον Hayden, την ώρα που ετοιμαζόταν 
να επιτεθεί και στον Rossi έκανε ένα λάθος που τελικά του 
στοίχισε και την πέμπτη θέση.
Παρόλα αυτά δηλώνει ευτυχής που επέστρεψε στην εξάδα, 
παρέα μόνο με εργοστασιακά παιδάκια. Αλλά είναι δεδομέ-
νο πως έχει σκυλιάσει που δεν απέδωσε όσα υπολόγιζε σε 
μια από τις ελάχιστες γνώριμες πίστες του πρωταθλήματος 
–και δη μια που την ξέρει σαν την παλάμη του.
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>>  Οι αφανείς

Σπάνια βλέπουμε αυτές τις μοτοσυκλέτες, τόσο στην τηλε-
όραση όσο και στον Τύπο. Στο συγκεκριμένο γκρουπ δια-
κρίνεται πρώτος και καλύτερος ο Alex de Angelis (15), ο 
οποίος συνεχίζει να γεμίζει το κενό του Hiroshi Aoyama, και 
ο οποίος πάλι τερμάτισε τελευταίος. Βέβαια, με 12 συνολι-
κά τερματίσαντες, τσίμπησε 4 βαθμούς, αλλά το γυρολόγιό 
του ήταν απογοητευτικότατο. Τόσο που έχασε ακόμη και 
από τον κύριο που φαίνεται ακριβώς πίσω του.
Ο Roger Lee Hayden (95) έτρεξε στη θέση του Randy de 
Puniet και με την προτελευταία θέση που πήρε δε μπορεί 
κανείς να τον κατηγορήσει πως δεν προσπάθησε. Το σημα-
ντικότερο για τον Αμερικανό είναι πως με το RCV του Γάλ-
λου έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ στη Laguna Seca, πέ-
φτοντας κάτω από το 1.25. Ναι ο χρόνος του είναι πολύ πιο 
αργός από αυτόν των καλών αναβατών MotoGP (γύρω στο 
1.22), μα αν μη τι άλλο αποδεικνύει πως τα έδωσε όλα.
Πίσω τους διακρίνεται ένας νεανίας που έχει αφήσει εξαιρε-
τικές εντυπώσεις φέτος. Ο Aleix Espargaro (41) έπεσε μό-
λις τρεις γύρους πριν τον τερματισμό τρέχοντας στη δέκατη 
θέση. Η τακτική του παρουσία στη δεκάδα εκτιμάται πολύ 
στη Ducati και φαίνεται πως ο νεαρός Ισπανός θα μείνει στη 
θέση του και του χρόνου και, αν δεν είχε πέσει, πιθανότατα 
θα είχε συμμετάσχει και αυτός στην καταπληκτική μάχη των 
Mika Kallio και Loris Capirossi για την ένατη θέση, η οποία 
κρίθηκε υπέρ του Φιλανδού στο photo finish με ένα χιλιο-
στό του δευτερολέπτου διαφορά!
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1  Yamaha 25 25 25 20 25 25 25 20 25          215
2  Honda 16 20 16 25 20 20 25 20 13          175
3  Ducati 13 13 13 13 13 16 16 16 20          133
4  Suzuki 7 6 - 6 4 3 11 5 6          48
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Κατασκευαστές

 1 Fiat Yamaha  45 41 45 20 25 25 26 33 41          301
 2 Repsol Honda 25 30 27 41 28 31 22 36 13          253
 3 Ducati Marlboro 13 24 13 13 24 25 24 25 31          192
 4 Monster Yamaha Tech3 19 4 4 12 23 21 15 8 19          125
 5 San Carlo Honda Gresini 8 13 16 18 9 7 7 16 8          102
 6 LCR Honda 10 7 9 10 10 10 13 - 5          74
 7 Rizla Suzuki 7 6 - 8 4 5 20 5 6          61
 8 Pramac Racing Team - 10 10 8 9 11 4 - 7          59
 9 Paginas Amarillas Aspar 4 3 8 4 5 4 6 7 -          41
 10 Interwetten Honda 6 2 5 5 - 1 3 4 4          30
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Ομάδες

 1 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team 43'54.873
 2 Casey STONER AUS Ducati Team +3.517
 3 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team +13.420
 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team +14.188
 5 Nicky HAYDEN USA Ducati Team +14.601
 6 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 +19.037
 7 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 +40.721
 8 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini +47.219
 9 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team +52.813
 10 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP +52.814
 11 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP +1'14.089
 12 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP +1'14.666
 Δεν τερμάτισαν    
  Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team 4 γύροι
  Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini 14 γύροι
  Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 21 γύροι
  Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar 29 γύροι
  Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP 30 γύροι 

 (Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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http://www.motogp.com/en/Results+Statistics


 1 J. Lorenzo 20 25 25 20 25 25 25 20 25          210
 2 D. Pedrosa 9 20 11 25 8 20 20 25 -          138
 3 A.Dovizioso 16 10 16 16 20 11 2 11 13          115
 4 C. Stoner - 11 - 13 11 16 16 16 20          103
 5 V. Rossi 25 16 20 - - - - 13 16          90
 6 N. Hayden 13 13 13 - 13 9 8 9 11          89
 7 B. Spies 11 - - 9 16 13 10 8 10          77
 8 R. de Puniet 10 7 9 10 10 10 13 - -          69
 9 M. Melandri 3 8 10 11 - - 7 6 8          53
 10 M. Simoncelli 5 5 6 7 9 7 - 10 -          49
 11 C. Edwards 8 4 4 3 7 8 5 - 9          48
 12 H. Barbera 4 3 8 4 5 4 6 7 -          41
 13 L. Capirossi 7 - - 6 - 3 9 5 6          36
 14 M. Kallio - 9 3 - 3 5 4 - 7          31
 15 A. Espargaro - 1 7 8 6 6 - - -          28
 16 A. Bautista - 6 - 2 4 2 11 - -          25
 17 H. Aoyama 6 2 5 5 - - - - -          18
 18 A. de Angelis - - - - - - - 4 4          8
 19 R. L. Hayden - - - - - - - - 5          5
 20 K. Akiyoshi - - - - - 1 3 - -          4
 21 W. Yoshikawa - - - - - - 1 - -          1
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νίκη!Επιτέλους 
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νίκη! Μέχρι τώρα η πορεία της Yamaha στα Superbike δεν δικαιολογούσε τον περσινό 
άσο του Ben Spies. Καμία νίκη και ως επί το πλείστον μέτριες εμφανίσεις, το μόνο 
που μπορούσαν να φέρουν στην ομάδα ήταν απογοήτευση. Στο Silverstone όμως η 
διπλή νίκη του Cal Crutchlow έδωσε μια ανάσα στα τρία διαπασών.

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: SBK Racing Teams

mailto:aris@ebike.gr


Superbike

>>  O Κυρίαρχος του 
Silverstone

Ο περσινός πρωταθλητής των Supersport έκανε τον αγώνα 
της ζωής του στην πατρίδα του. Ήταν ταχύτερος με διαφο-
ρά στα πρώτα και τα δεύτερα χρονομετρημένα, επικράτησε 
και στα τρία session της Superpole αλλά και στο warm up. 
Αυτό βέβαια έχει ξαναγίνει φέτος και πάντα στον αγώνα 
κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήρθε όμως η στιγμή να εξαργυρώ-
σει την ταχύτητα του στα χρονομετρημένα με βαθμούς και 
νίκες. Έδωσε μάχη βέβαια με τον Rea και στα δύο σκέλη 
αλλά ο αναβάτης της Ten Kate άντεχε μόνο στους πρώ-
τους γύρους τον δαιμονισμένο ρυθμό του Crutchlow. Με 
αυτή του την επίδοση ο Βρετανός ανέβηκε από την δέκα-
τη θέση της βαθμολογίας στην πέμπτη. Πλησιάζοντας και 
τον Checa υπάρχει περίπτωση να ανέβει μέχρι και τέταρ-
τος σώζοντας την περηφάνια της περσινής πρωταθλήτριας 
Yamaha.
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>> Κάτι λείπει
Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη είναι αυτό. Δεν 
έχει τελικά το ταλέντο ο Jonathan Rea ώστε να θέσει υπο-
ψηφιότητα για τον τίτλο ή τα Honda φέτος έχουν φτάσει 
στα όρια τους; Αν κρίνουμε από τις επιδόσεις των υπολοί-
πων Honda μάλλον το δεύτερο συμβαίνει. 
Εξάλλου ο Rea ανεβαίνει πολύ συχνά στο βάθρο όπως 
έκανε και στο Silverstone με δύο δεύτερες θέσεις. Κρατιέ-
ται έτσι σταθερά τρίτος στη βαθμολογία πίσω από το αχτύ-
πητο Aprilia του Biaggi και το δίδυμο Suzuki- Haslam που 
ξεκίνησε δυνατά τη χρονιά και συνέχισε πιο σταθερά. Και 
οι δύο ωστόσο βρίσκονται αρκετά μακριά ώστε ο συμπα-
θής βρετανός να τους απειλήσει. Για κάτι καλύτερο λοιπόν 
θα περιμένουμε το 2011
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>>  Ζαβολιές!
Φανταστείτε “σπάσιμο” να τα έχεις δώσει όλα σε ένα 
αγώνα για να ανέβεις όσο πιο ψηλά μπορείς και να σου 
βγάζουν ταμπέλα “άσε τον Biaggi να περάσει”. Μετά από 
μάχες κόντρα σε αγριεμένους αντιπάλους οδηγώντας στο 
όριο για μια ακόμα θέση, να πρέπει να την αφήσεις να πάει 
χαμένη έτσι απλά. Και όλα αυτά με εντολή ενός τύπου στα 
πιτς που αν τον ανέβαζες στη σέλα θα έκανε κακάκια!
Ίσως να σκέφτηκε και έτσι ο Leon Camier αλλά μια θέση 
σε μια σούπερ ομάδα δεν την ρισκάρεις εύκολα. Αν τους 
έκανε κωλοδάχτυλο και συνέχιζε αφήνοντας τον Max να 
βλέπει τον τροχό του, του χρόνου θα έτρεχε με Garelli. 
Είδε και απόειδε ο πιτσιρικάς και στο δεύτερο σκέλος πίεσε 
περισσότερο κι εξαφανίστηκε. Είπαμε Max να το πάρεις 
το πρωτάθλημα αντρίκια. Με 60 βαθμούς διαφορά δεν 
χρειάζονται φλωριές.
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>>  Προλαβαίνει;
Σίγουρα η απόδοση του Leon Haslam δεν είναι αυτή που 
είδαμε στην αρχή της χρονιάς και ο Biaggi το γνωρίζει 
αυτό. Έχοντας λοιπόν 60 βαθμούς προβάδισμα και μόνο 
με έξι σκέλη να υπολείπονται αισθάνεται σχετικά ασφα-
λής. Ο Haslam ωστόσο δεν χαλιέται με τη δεύτερη θέση 
στο πρωτάθλημα και έτσι μπορεί να επιτίθεται με λιγότερο 
άγχος στους επόμενους αγώνες. Εντός έδρας όμως και κό-
ντρα στους συμπατριώτες του δεν κατάφερε να κάνει κάτι 
καλύτερο από μια τρίτη και μια τέταρτη θέση μειώνοντας 
έτσι μόλις κατά 8 βαθμούς τη διαφορά του από την κο-
ρυφή. Μένει λοιπόν να δούμε αν με τις δυνάμεις που του 
απομένουν προλαβαίνει να απειλήσει τον Max.
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>>  Λίγο από το  
ταλέντο σου…

…θα μου δώσεις; Θα ήθελε να πει ο Michel Fabrizio τον 
“πολύ” Carl Fogarty, o οποίος γυρόφερνε στα πιτς του 
Silverstone. Με το γνωστό στυλάκι του “μόλις βγήκα από 
το ψυχιατρείο”, ο θρύλος των SBK που διέπρεψε στη σέλα 
του 916 θέλησε να εμψυχώσει την ομάδα της Ducati που 
φέτος τραβάει ζόρια. 
Τι κι αν μειώσανε το βάρος του 1198 ακόμα περισσότερο 
δεν γίνεται τίποτα. Μια τέταρτη θέση στο πρώτος σκέλος 
για τον Fabrizio συνοδεύτηκε από μηχανική εγκατάλειψη 
στο δεύτερο. Για τον Haga καλύτερα να μη μιλήσουμε. Τα 
άφησε λοιπόν όλα πίσω ο Michel και πετάχτηκε στη Ρώμη 
για να παντρευτεί.
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>>  Τα έδωσε όλα ο παππούς
Με τον Xaus για team mate όλο το βάρος της ομάδας της 
BMW έπεσε στις πλάτες του Corser. Τι να κάνει ο παλαίμα-
χος, το σήκωσε όσο μπορούσε αλλά τώρα προς το τέλος 
μοιάζει να λύγισε. Έφαγε και μερικές γερές τούμπες, ε δεν 
ήθελε και πολύ. Είπαμε σκληροτράχηλοι οι Αυστραλοί 
αλλά έχουν και αυτοί τα όρια τους.
Αν είχε μια μοτοσυκλέτα έτοιμη κάτι θα μπορούσε να κά-
νει ή έστω ας είχε έναν team mate που να πρωταγωνιστεί. 
Παίζοντας όμως το ρόλο του αναβάτη εξέλιξης αλλά και 
μαζί την αιχμή του δόρατος για την ΒΜW τον εξουθένωσε. 
Ας ελπίσουμε να μη συνεχιστούν οι πτώσεις μέχρι το τέλος 
της χρονιάς.

race
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>>  Βρήκε την υγεία του…
…Αλλά έχασε πολύτιμο χρόνο ο Jakub Smrz. Έτσι ενώ 
πέρσι μας είχε συνηθίσει σε κορυφαίες εμφανίσεις φέτος 
τον πήρε και αυτόν η κατηφόρα της Ducati. Έκαναν ότι 
μπορούσαν μηχανικοί και αναβάτης αλλά τίποτα. 
Αποφάσισαν λοιπόν να αλλάξουν μοτοσυκλέτα προτιμώ-
ντας την κορυφαία για φέτος Aprilia. Η διαφορά φάνηκε 
αμέσως αν και σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος προ-
σαρμογής. Στον αγώνα ο Τσέχος δεν έκανε κάτι σημαντικό 
αλλά κατάφερε να γυρίσει ταχύτατα στην Superpole ξεκι-
νώντας έτσι από την πρώτη σειρά του grid.

race
World SBK Silverstone





SuperSport

>>  Ήταν τρεις κι έμειναν δύο
Σαν να μην έφτανε ο φετινός μειωμένος ανταγωνισμός στα 
Supersport με μόνο τρεις αναβάτες να μονοπωλούν την 
κορυφή ο ένας εξ αυτών τραυματίστηκε. Ο λόγος για τον 
Joan Lascorz που μαζί με τα σπασμένα πλευρά του σβή-
νουν εντελώς και οι ελπίδες της Kawasaki για διάκριση. 
O τραυματισμός του ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης στην 
Κ1 αμέσως μετά την εκκίνηση. Ο Lascorz ακούμπησε με 
άλλον αναβάτη πέφτοντας στον μπροστινό τροχό του 
Roberto Tamburini ο οποίος δεν κατάφερε να αποφύγει 
τον Ισπανό. Ο αγώνας διακόπηκε και δόθηκε δεύτερη εκ-
κίνηση.
Τη μάχη για τη νίκη έδωσαν έτσι μόνο ο Sofuoglu με τον 
Laverty κινούμενοι και πάλι στο δικό τους ρυθμό. Για 16 
γύρους δεν πήραν ανάσα αφού ο ένας ήταν ανά πάσα 
στιγμή έτοιμος να επιτεθεί στον άλλο. Τελικά ο Ιρλανδός 
πέρασε πρώτος την γραμμή του τερματισμού με τον Τούρ-
κο μόλις 220 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του. Αρκεί 
να πούμε ότι ο Gino Rea ήταν τρίτος 12 δευτερόλεπτα μα-
κριά. Με τρεις αγώνες να απομένουν η μάχη για τον τίτλο 
είναι ανοιχτή αφού o Sofuoglu προηγείται με 17 βαθμούς 
διαφορά από τον Laverty. Το πρόβλημα για τον Ιρλανδό 
είναι ότι και να πάρει τρεις νίκες δεν υπάρχει κανείς άλλος 
να απειλήσει τον Sofuoglu. Στους αγώνες όμως τίποτα δεν 
είναι σίγουρο…
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1  M. Biaggi 11-8 25- 25 20-16 10-13 25-25 13-16 25-25 25-25 20-25 11-10    373
2  L. Haslam 25-20 20-20 25-13 5-20 13-20 16-25 20-0 8-20 8-6 16-13    313
3  J.Rea 13-10 16-0 10-11 25-25 0-0 11-20  2-8 3-4 25-20 20-20    243
4   C. Checa 9-25 13-13 0-20 13-10 2-5 20-11 0-0 20-11 7-10 9-6    204
5  C. Crutchlow 0-7 2-16 9-7 8-0 16-0 8-13 5-16 0-13 16-2 25-25    188
6  J. Toseland 0-6 9-10 16-9 20-16 20-0 9-10 7-0 6-0 9-13 8-11    179
7  N. Haga 16-11 8- 8 11-25 6-0 5-10 0-6 16-13 9-7 10-11 2-3    177
8  L. Camier 5-5 11-11 0-0 16-0 11-13 10-0 11-20 10-5 0-8 10-16    164
9  Μ. Fabrizio 20-16 5-5 0-0 3-4 9-0 25-8 0-7 13-16 0-16 13-0    160
10  T. Corser 9-7 7-6 13-4 11-11 8-16 4-9 11-11 16-6 0-0 10-0    159
11  S. Guintoli 10-13 3-7 7-10 2-3 6-9 6-1 8-10 10-11 13-9 4-9    151
12  S. Byrne 2-4 10-9 0-8 7-8 3-7 1-3 10-9 7-9 4-7 7-8    123
13  J. Smrz 8-0 0-0 6-6 9-9 1-8 7-7 0-0 0-0 0-0 3-7    71
14  R. Xaus 0-0 6-4 4-5 0-6 10-0 2-5 6-5 0-0 11-0 0-5    69
15  L. Scassa 0-0 0-0 2-2 1-5 0-6 5-4 9-6 5-8 0-0 0-0    53
16  T. Sykes 3-0 1-3 5-1 4-0 7-11 0-2 3-2 1-0 0-5 0-2    50
17  L. Lanzi 6-3 4-2 8-3 0-0 0-0 0-0 0-0 4-3 5-6 1-1    46
18  M. Neukirchner  4-0 0-1 3-0 0-7 4-4 0-0 4-4 2-2 0-0 5-0    40
19  C. Vermeulen 0-0 0-0 0-0 0-2 0-3 0-0 1-3 0-1 0-0 0-0    10
20  Β. Parkes 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 3-4 0-0    9
21  R. Hayden 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 2-3 0-0    7
25  J. Brookes 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-4    6
22  S. Morais 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-0 0-0 0-0 0-0 0-0    3
23  M. Baiocco 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0    3
24  A. Pitt 1-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0    3
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Silverstone
www.silverstone.co.uk
 Έτος κατασκευής: 1948
 Μήκος: 5,902 km
 Στροφές:  18
 Δεξιές:  8
 Αριστερές:  10

2ος Σκέλος 

 Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
 Θερμοκρασία αέρα:  21οC
 Θερμοκρασία ασφάλτου:  26οC

1ος Σκέλος 

 Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
 Θερμοκρασία αέρα: 19οC
 Θερμοκρασία ασφάλτου:  22οC
 Διάρκεια αγώνα:  18 γύροι – 106.236 km
 Ρεκόρ πίστας:  Cal Crutchlow 
  2:04.091 – 171.220km/h
 Superpole:  Cal Crutchlow 
  2:04.091 – 171.220km/h
 Ταχύτερος γύρος αγώνα:  Cal Crutchlow 
  2:05.259 – 169.626km/h

race
World SBK Silverstone

http://www.silverstone.co.uk
http://www.silverstone.co.uk


 1 C.CRUTCHLOW Yamaha Sterilgarda Team 37’.48.348
 2  J. REA  HANNspree Ten Kate Honda  +2.070
 3  L. CAMIER  Aprilia Alitalia Racing  +8.834
 4  L. HASLAM  Team Suzuki Alstare  +13.232
 5 J.TOSELAND Yamaha Sterilgarda Team +13.258
 6  M. BIAGGI  Aprilia Alitalia Racing  +13.568
 7  S. GUINTOLI  Team Suzuki Alstare  +13.963
 8  S. BYRNE  Althea Racing  +14.432
 9  J. SMRZ  Team PATA B&G Racing  +16.399
 10  C. CHECA  Althea Racing  +19.874
 11  R. XAUS  BMW Motorrad Motorsport  +26.268
 12  J. BROOKES  HM Plant Honda  +28.003
 13  N. HAGA  Ducati Xerox Team  +28.550
 14  T. SYKES  Kawasaki Racing Team  +30.117
 15  L. LANZI  DFX Corse  +30.415
 16  R. KIYONARI  HM Plant Honda +58.607
 18 T. BRIDEWELL  Tyco Racing Team +1’.03.298
 19 A. YANAGAWA  Kawasaki Racing Team +1’.20.285
 20  Μ. BAIOCCO  Team Pedercini +1’.20.419
 Εκτός 
 κατάταξης   
 -  M. FABRIZIO  Ducati Xerox Team Ducati  4 γύροι
 -  B. PARKES  ECHO CRS Honda 11 γύροι
 -  M. NEUKIRCHNER  HANNspree Ten Kate Honda  12 γύροι
 -  T. CORSER BMW Motorrad Motorsport  17 γύροι
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 1 C.CRUTCHLOW Yamaha Sterilgarda Team 37’.47.851
 2  J. REA  HANNspree Ten Kate Honda  +1.621 
 3   L. HASLAM  Team Suzuki Alstare  +11.433
 4  M. FABRIZIO  Ducati Xerox Team Ducati  +15.874
 5   M. BIAGGI  Aprilia Alitalia Racing  +17.085
 6  L. CAMIER  Aprilia Alitalia Racing  +17.532
 7  C. CHECA  Althea Racing  +18.250
 8 J.TOSELAND Yamaha Sterilgarda Team +18.938
 9  S. BYRNE  Althea Racing  +22.997
 10   T. CORSER BMW Motorrad Motorsport  +25.830
 11  M. NEUKIRCHNER  HANNspree Ten Kate Honda  +30.972
 12  S. GUINTOLI  Team Suzuki Alstare  +31.808
 13  J. SMRZ  Team PATA B&G Racing  +32.193
 14  N. HAGA  Ducati Xerox Team  +33.206
 15   L. LANZI  DFX Corse  +34.207
 16   J. BROOKES  HM Plant Honda  +35.939
 17  R. XAUS  BMW Motorrad Motorsport  +38.282
 18   T. SYKES  Kawasaki Racing Team  +39.923
 19 A. YANAGAWA  Kawasaki Racing Team +1’.21.620
 20 T. BRIDEWELL  Tyco Racing Team +1’.21.678
 21  R. KIYONARI  HM Plant Honda +1’.21.793
 Εκτός 
 κατάταξης   
 -  Μ. BAIOCCO  Team Pedercini 5 γύροι
 -  R. HAYDEN  Team Pedercini  
 -  B. PARKES  ECHO CRS Honda 
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 1 E.LAVERTY Parkalgar Honda 34’.25.068
 2 K.SOFUOGLU HANNspree Ten Kate Honda +0.220
 3 G.REA Intermoto Czech Honda +12.451
 4 C.DAVIES ParkinGO Triumph BE1 +13.683
 5 R.HARMS Harms Benjan Racing Honda +13.839
 6 M.PRAIA Parkalgar Honda +15.699
 7 M.LAGRIVE ParkinGO Triumph BE1 +16.709
 8 D.SALOM ParkinGO BE1 Triumph +17.593
 9 M.ROCCOLI Intermoto Czech Honda +22.837
 10 S.LOWES GNS Racing +23.092
 11 J.WESTMORELAND Came Yamaha +31.189
 12 F.FORET Team Lorenzini by Leoni Kawasaki +32.562
 13 B.MCCONNELL Came Yamaha +37.623
 14 V. IANNUZZO ParkinGO BE1 Triumph +40.614
 15 K.FUJIWARA Kawasaki Motocard.com +40.762
 16 B.CHESAUX Harms Benjan Racing +54.686
 17 C.IDDON Parkalgar Honda +55.198
 18 R.QUARMBY HANNspree Ten Kate Honda +58.957
 19 D. DELL’ OMO Kuja Racing +1’.11.342
 20 I.LOWRY IFS Racedays +1’.11.723
 21 M. HUNT Race Lab Yamaha +1’.38.475
 22 M. AITCHINSON Kuja Racing +1’.41.788
 23 I.TOTH Team Toth 1 γύρος
 Εκτός 
 κατάταξης   
 - J.TINMOUTH Sorrymate racing 7 γύροι
 - A.LOWES Seton Interceptor 
 - M.TAMBURINI Bike Service RT 
 - J.LASCORZ Kawasaki Motocard.com 
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World SBK Silverstone



 1 K. Sofuoglu 16 25 20 16 20 20 25 16 25 20    203
 2 E. Laverty 25 5 11 25 25 25 20 25 0 25    186
 3 J. Lascorz 20 20 25 20 16 11 16 20 20 0    168
 4 C. Davies 4 13 16 13 9 16 13 13 16 13    126
 5 G. Rea 6 8 10 9 7 7 7 0 13 16    83
 6 R. Harms 9 9 7 10 0 8 8 10 10 11    82
 7 D. Salom 13 6 13 0 8 9 9 6 8 8    80
 8 Μ. Lagrive 0 0 9 11 10 10 4 5 7 9    65
 9 K. Fujiwara 5 10 0 8 11 4 10 0 11 1    60
 10 Μ. Pirro 0 16 5 0 13 13 11 0 0 0    58
 11 M. Praia 7 0 4 6 6 6 2 7 9 10    57
 12 F. Foret 11 11 6 0 0 0 6 8 6 4    52
 13 M. Roccoli 10 7 0 7 5 0 3 9 4 7    52
 14 A.Lundh 0 3 8 5 3 3 1 0 0 0    23
 15 J. Disalvo 8 4 0 4 0 0 5 0 0 0    21
 16 R. Tamburini 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0    11
 17 V. Iannuzzo 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2    11
 18 B. Chesaux 0 2 0 2 1 2 0 1 0 0    8
 19 D. Dell’ Ommo 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0    7
 20 S. LOWES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6    6
 21 J.WESTMORELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5    5
 22 Isaacs 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0    5
 23 A.Palumbo 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0    5
 24 G. Vizziello 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0    4
 25 B. MCCONNELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    3
 26 D.Bukowski 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0    3
 27 S. Charpentier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0    3
 28 A. Boscoscuro 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0    3
 29 P. Cazzola 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0    3
 30 T. Holumbec 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    1
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Supersport 

 Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
 Θερμοκρασία αέρα: 20οC
 Θερμοκρασία ασφάλτου:  22οC
 Διάρκεια αγώνα:  16 γύροι – 94.432 km
 Ρεκόρ πίστας:  Kenan Sofuoglu
  2:08.717 – 165.069m/h
 Pole position:  Kenan Sofuoglu 
  2:08.717 – 165.069m/h
 Ταχύτερος γύρος αγώνα:  Kenan Sofuoglu  
  2:09.034 – 164.660km/h
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«Αν με αφήσουν να φύγω 

είναι επειδή είμαιγέρος 
Valentino Rossi, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

« »
Ουδέν σχόλιο  

Max Biaggi, 
αναβάτης Aprilia Alitalia WSBK

« »
Λυπάμαι τη Honda, μάλλον της λείπει 

ο σωστός αναβάτης  
Carlo Pernat, 

μάνατζερ αναβατών και αρθρογράφος

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

« »
Αν έχανε πάλι θα κλαιγόταν 

σαν τη Laguna το’08  
Valentino Rossi, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

«O Dani πίεζε τόσο πολύ, 

ήξερα πως θα κάνει το λάθος και το έκανε  
Jorge Lorenzo, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

race

mailto:spirontas@ebike.gr


Κρατάει στα χέρια του ολόκληρο το 
σύμπαν των GP καθώς οι περισσό-

τερες εξελίξεις δεν αποφασίζουν να 
συμβούν πριν δουν πού θα προ-

σγειωθεί η τζίφρα του πρωταθλη-
τή. Αυτός προφανώς το απολαμ-

βάνει, κλέβοντας όση δημοσιότητα 
μπορεί από τον Lorenzo και σκορ-

πώντας στην πορεία μερικά καλά 
στοχευμένα πυρά.

« »
Αν με αφήσουν να φύγω 

είναι επειδή είμαιγέρος 
Valentino Rossi, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

Ο Ισπανός σίγουρα έχει μελε-
τήσει πολύ Valentino Rossi, δε 

χάνει ευκαιρία να αναπτύσσει 
τη δική του στρατηγική ψυχολο-

γικού πολέμου. Στη Laguna για 
μια φορά ακόμα μας εξήγησε 

γιατί δεν ένοιωθε και τόσο άσχη-
μα στην ουρά του Pedrosa. Την 

πάτησε στη Γερμανία, πήρε μια 
άτυπη ρεβάνς στην Καλιφόρνια.

Κοίτα να δεις κακοήθεια οι Ιταλοί 
δημοσιογράφοι. Δοκιμάζει δεύτερη 

φορά στο Brno το πόδι του ο Rossi με 
ένα μουλάρι R1 του Crutchlow, γυρ-

νά ταχύτερα από τον πρόσφατο νικη-
τή των SBK στην ίδια πίστα και οι αθε-

όφοβοι ρωτούν την άποψη του Max 
για αυτό! Θα πλήρωνα για μια καλή 

φωτογραφία με το βλέμμα του Εκατό-
νταρχου εκείνη ακριβώς τη στιγμή.»

Ουδέν σχόλιο  

Max Biaggi, 
αναβάτης Aprilia Alitalia WSBK

Γράφει και δηλώνει συχνά σε ιταλι-
κά ΜΜΕ ο κύριος Pernat (μάνατζερ, 

μεταξύ άλλων, του Capirossi) και 
δε μασάει τα λόγια του. “Μια ζωή 

‘σχεδόν εκεί’ ο Pedrosa, πέφτει και 
πολύ. Ο δε Dovi ουδέποτε ανέπτυξε 

στην πίστα το ταλέντο που έχει. Είναι 
κρίμα για τη Honda γιατί δείχνει πως 

έχει καλή μοτοσυκλέτα. Κάπου εδώ 
κολλάει τέλεια ο Stoner.”

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

Απρόβλεπτη επιστροφή στο 
Sachsenring, απρόβλεπτη τέταρτη θέση 

μετά από σκληρή μάχη με τον Stoner, 
απρόβλεπτη και η ειρωνεία προς τον 

Αυστραλό μετά. “Χαίρομαι περισσότε-
ρο που τον είδα χαμογελαστό στο βά-

θρο. That’s racing Casey!” Δεδομένου 
ότι ο Stoner δεν είπε τίποτε το αιχμηρό 

μετά τον αγώνα, λέτε να υπάρχει δά-
κτυλος Ducati πίσω από τη σπόντα;»

Αν έχανε πάλι θα κλαιγόταν 

σαν τη Laguna το’08  
Valentino Rossi, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

« »
O Dani πίεζε τόσο πολύ, 

ήξερα πως θα κάνει το λάθος και το έκανε  
Jorge Lorenzo, 

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

mailto:spirontas@ebike.gr
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Θυμόμαστε –με λίγη 
καθυστέρηση– την 
Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος 
χάρη σε λίγες σοφές 
κουβέντες από τους 

φίλους μας στο 
iCycling.gr

http://www.ebike.gr/gallery/album28/images/ebike28-0.jpg
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www.yamaha-racing.com

Το Insider ξεκίνησε τη ζωή του ως εταιρικό έντυπο της 
Yamaha Motor Europe, μεταφέροντας ιστορίες από 
όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Κάποια στιγμή το 
περιοδικό ακολούθησε την ηλεκτρονική οδό, αλλάζοντας 
την περιοδικότητά του σε εποχιακή και σταματώντας να 
τυπώνεται πια σε χαρτί, ενώ εδώ και περίπου τρεις μήνες 
το Insider βιώνει την πιο πρόσφατη μετάλλαξή του. Πλέον 
η Yamaha έχει αφιερώσει το e-περιοδικό της στα MotoGP 
και κυκλοφορεί μια ειδική μικρή έκδοση πριν από κάθε 
αγώνα, με συνεντεύξεις και ειδήσεις της τελευταίας στιγμής 
κατευθείαν από το γκαράζ της Fiat Yamaha και της Tech3. 
Η εγγραφή είναι δωρεάν για όλους, είτε από την κεντρική 
σελίδα της Yamaha Racing ή απευθείας: http://www.
yamaha-racing.com/Racing/insider/insider_magazine.

Με τη Yamaha στα MotoGP

www.redbull.com

Τα πάντα δράση
Το γνωστό ενεργειακό ποτό το ξέρετε, όπως 
ήδη γνωρίζετε πως αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους χορηγούς αγωνιστικών 
δραστηριοτήτων απλώνοντας τα πλοκάμια 
του σε οτιδήποτε περιλαμβάνει αδρεναλίνη 
και δράση. Η κεντρική ιστοσελίδα της 
Red Bull συνιστά ένα ενεργό και καλά 
πληροφορημένο περιοδικό δράσης που 
αφορά όλες τις δραστηριότητες όπου 
μπορεί κανείς να συναντήσει το γνωστό 
λογότυπο με τον ταύρο. Μπορεί να μην 
καλύπτει σφαιρικά τον κόσμο των αγώνων, 
επικεντρώνοντας μόνο τις δικές της χορηγίες, 
αλλά η πληθώρα πληροφορίας και κυρίως 
οπτικοακουστικού υλικού ανταμείβει και 
με το παραπάνω την τακτική επίσκεψη. 
Φυσικά για μας προτεραιότητα έχει το 
κομμάτι που αφορά τη μοτοσυκλέτα και, 
πιστέψτε με, μόνο μικρό και ασήμαντο 
δεν είναι: http://www.redbull.com/cs/
Satellite/en_INT/Sports/Motor-Sports-/2-
Wheels/001242745960059.r

e
d

 B
u

l
l

(Α
υ

σ
τ
ρ
ίΑ

)
Around the world

press επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

http://www.redbull.com/cs/Satellite/en_INT/Sports/Motor-Sports-/2-Wheels/001242745960059
http://www.yamaha-racing.com/Racing/insider/insider_magazine
http://www.redbull.com
http://www.redbull.com
http://www.yamaha-racing.com
http://www.yamaha-racing.com


www.yamaha-racing.com

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

mailto:spirontas@ebike.gr


cycle

 
feature



Κείμενο: Εφημερίδα "Τα Νέα" Φωτό: Βασίλης Νομικός

Τα χρησιμοποιούν γιάπηδες στο Σαν Φρανσίσκο, ντελιβεράδες στη  
Νέα Υόρκη, ταχυδρόμοι στη Γερμανία, τουρίστες και κάτοικοι στην Ολλανδία, 

φοιτητές και εργαζόμενοι στη Γαλλία και πολλοί, μα πολλοί άνθρωποι στην Κίνα

Είχα τ' όνειρό μου, το... 
ηλεκτρικόποδήλατό μου

mailto:vnomik@ebike.gr
http://www.tanea.gr/
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Εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο ανεβαίνουν συχνά-πυκνά, ακόμα 
και καθημερινά, σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για να πάνε στη δουλειά 
τους ή απλώς μια βόλτα, να γυμναστούν χωρίς να ιδρώσουν, να νική-
σουν τις ανηφόρες και τον δυνατό άνεμο. Η βιομηχανία των e-bikes, 
όπως ονομάζονται, αναπτύσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, έχοντας φτά-
σει σε τζίρο τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και η τεχνολο-
γία ακολουθεί. 

O Τζιάνγκ Ρουμίνγκ είναι υπεύθυνος πωλήσεων μιας εταιρείας στη Σα-
γκάη. Ο Ντέιβιντ Τσιου είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
ίδιας εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο. Η Τζέσι Βίζενμπεεκ- Βόετ είναι μία 
71χρονη συνταξιούχος στην Ολλανδία. Και οι τρεις αυτοί άνθρωποι 
έχουν μια κοινή αγάπη, το ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο Τζιάνγκ το χρησιμο-
ποιεί για να κινείται πιο γρήγορα στους ακινητοποιημένους από το μπο-
τιλιάρισμα δρόμους της Σαγκάης. Ο Τσιου για να πηγαίνει στα meetings 
χωρίς να λερώνει το κοστούμι του με ιδρώτα. Και η Τζέσι για τις μεγά-
λες βόλτες που η ηλικία της δε θα της επέτρεπε να κάνει με ένα απλό, 
συμβατικό ποδήλατο. “Είναι ένα θαύμα, αφαιρεί τις ανηφόρες από την 
ποδηλασία,” λέει ο 78χρονος Ρότζερ Φίλιπς, ο οποίος οδηγεί σχεδόν 
καθημερινά το e-bike του στη Νέα Υόρκη.
“Τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα θα αλλάξουν τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι το ποδήλατο στις αστικές περι-
οχές,” προβλέπει ο Ντέιβιντ Τσιου. 

Για τους κατασκευαστές ποδηλάτων, τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι, όπως 
λέει ο Έντουαρντ Μπένζαμιν, ανεξάρτητος σύμβουλος της βιομηχανίας, 
δώρο Θεού· και αυτό όχι μόνο διότι είναι πιο ακριβά, αλλά και για-
τί έχουν περισσότερα εξαρτήματα, όπως οι μπαταρίες, που χρειάζονται 
σχετικά τακτική αντικατάσταση. Στην Ολλανδία, το ένα τρίτο των χρημά-
των που δαπανήθηκαν πέρυσι για την αγορά ποδηλάτων ήταν για ηλε-
κτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα. Ανάλογη αύξηση της ζήτησης όμως 
περιμένουν οι ειδικοί της βιομηχανίας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, 
ιδιαίτερα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για την ποδηλασία, την άσκηση και έναν πιο πράσινο τρόπο 
μετακίνησης συναντά την αυξανόμενη μέση ηλικία του πληθυσμού. Στις 
ΗΠΑ, η αγορά παραμένει σχετικά μικρή –περίπου 200,000 ηλεκτρικά 
ποδήλατα πωλήθηκαν πέρυσι– αλλά το ενδιαφέρον αυξάνεται. Όσο για 
την Κίνα, εκεί κυκλοφορούν ήδη 120 εκατομμύρια ηλεκτρικά ποδήλα-
τα. 

Τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα είναι φιλικά προς το περιβάλ-
λον, υπό τον όρο όμως να ανακυκλώνονται οι μπαταρίες τους. Περισ-
σότερο αμφιλεγόμενα είναι τα αυτόνομα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία 
δεν απαιτούν από τον αναβάτη να κάνει πεντάλ. Αυτά τα μεγαλύτερα 
μοντέλα, που είναι ουσιαστικά ποδήλατα μόνο κατ΄ όνομα, γίνονται όλο 
και πιο δημοφιλή στην Κίνα, καθώς αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτη-
τα έως και 48 km/h, με αυτονομία 80 km. Οι υπεύθυνοι δε μπορούν 
να αποφασίσουν αν πρέπει να τα αγκαλιάσουν ως μια πράσινη μορφή 
μετακίνησης ή να τα απαγορεύσουν ως κίνδυνο για τη δημόσια ασφά-
λεια. Μερικές πόλεις επιλέγουν τη μέση οδό, απαγορεύοντάς τα στους 
ποδηλατοδρόμους. Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη πάντως όπου οι πολίτες 
προτιμούν σαφώς τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα, οι ανηφό-
ρες έχουν αρχίσει να... τρέμουν και οι purists του ποδηλάτου, που το 
θέλουν σκέτο, χωρίς ηλεκτρικές υποβοήθειες ούτε κινητήρες, λιγοστεύ-
ουν.

[Αρχική δημοσίευση http://www.tanea.gr/default.
asp?pid=2&ct=2&artId=4559221]
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Κείμενο: Π.Ε.Π.Α. Ηλίας "Goldfish" Ντεμιάν Φωτό: Βασίλης Νομικός

Το παρελθόν μας δε μπορεί να χαρακτηρισθεί βιώσιμο ούτε περιβαλλο-
ντικά ούτε, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά γεγονότα, οικονομικά

2010
Ημέρα

Περιβάλλοντος

mailto:vnomik@ebike.gr
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Αυξανόμενοι φόβοι για μελλοντική κρίση του κλίματος ξεκαθάρισαν τη 
σαφή σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος.
"Εκτιμάται ότι αν δε σημειωθεί παγκόσμια μετάβαση σε οικονομίες χα-
μηλών ρύπων, οι εκπομπές μέχρι το 2050 θα σημειώσουν αύξηση κατά 
70%, πράγμα που μεταφράζεται σε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της 
γης κατά 5-7 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο εκθετικά αυξανόμενος 
πληθυσμός –6.8 δις τη στιγμή που μιλάμε– θα ασκήσει μεγαλύτερες 
πιέσεις στα οικοσυστήματα για την κάλυψη βασικών αναγκών (τροφή, 
νερό), ενώ τέλος υπολογίζεται ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι επιπλέον 
από σήμερα θα ζουν σε συνθήκες μειωμένης υγιεινής και πρόσβασης σε 
νερό" (ΟΟΣΑ, Μάιος 2010).

Με αφορμή την 5η Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος), σκέφτη-
κα ότι μπορεί να επιτραπεί στο icycling.gr/eco να παραστρατήσει λίγο με 
ένα άρθρο μικρό σε ποδηλατικό χαρακτήρα αλλά έντονα οικολογικό.

Το πρόβλημά μας, εστιάζεται λοιπόν σε 2 γεγονότα:

1. Ήδη γίνεται μη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων της γης. Σή-
μερα 1.1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο καθαρό 
νερό, ενώ κάθε μέρα περίπου 4,500 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από 
επιδημίες που προκαλούνται από τη λειψυδρία. Το 80% των φυσικών 
πόρων διατίθεται μόνο για το 20% του δυτικού “πολιτισμένου” πληθυ-
σμού. Είναι σα να λέμε ότι σε μια υπερπολύτεκνη οικογένεια οι γονείς 
τρώνε τα 5 ράφια από το ψυγείο (κρέατα, αυγά, παγωτά) και στα 10 
παιδιά μένει το τελευταίο ράφι που έχει λίγα ζαρζαβατικά και αυτά αμ-
φίβολης ποιότητας.

2. Ο πληθυσμός μας δεν είναι σταθερός! Ζωή να ’χουμε αυξανόμαστε 
συνεχώς! Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε στιγμή που περνάει ο δεδο-
μένος χώρος που μας αντιστοιχεί πάνω στη γη ολοένα και λιγοστεύει. 
Λιγότερο νερό μας αναλογεί, λιγότερος αέρας, λιγότερο φαγητό! Και 
για να συνεχίσω και στην άλλη μεριά, λιγότερος χώρος για τα σκουπίδια 
μας, ακόμα πιο λίγη ενέργεια, ενώ πλέον θα έπρεπε να έχει περιοριστεί 
και η πρόσβασή μας σε άλλα κοινά αγαθά.

Καλά τα λέμε λοιπόν, αλλά ποιά είναι η λύση σε όλα αυτά; Σίγουρα 
όχι να στρουθοκαμηλίσουμε συνεχίζοντας τις ίδιες συνήθειες. Τα παρα-
πάνω απαιτούν ριζικές λύσεις πολιτικής που δεν είναι στο χέρι το δικό 
μας να λάβουμε. Ήδη μεγάλοι οργανισμοί συζητούν και ελέγχουν την 
βιωσιμότητα διάφορων πλάνων στρατηγικής δράσης. Εμείς όμως, ως 
απλοί πολίτες και ως καταναλωτές, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να μειώσουμε το βάρος που ασκούμε στο οικοσύστημα 
που ζούμε:
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•  Αλλαγή λοιπόν του καταναλωτικού προτύπου. Τιμωρούμε με απο-
χή τις εταιρείες που αποδεδειγμένα κάνουν κακό στο οικοσύστημα. 
Επιβραβεύουμε τις άλλες που πληρούν προδιαγραφές και έχουν κά-
νει σοβαρά βήματα στα περιβαλλοντικά ζητήματα (ανακυκλώσιμη 
συσκευασία, βιοαποδομήσιμη σακούλα κτλ). Σκεφτόμαστε αν πραγ-
ματικά χρειαζόμαστε το σούπερ αντικείμενο ή θα το αγοράσουμε και 
θα καταλήξει να κάθεται άχρηστο σε ένα συρτάρι. Τόση ενέργεια και 
πόροι, τόσες εκπομπές αερίων ας μην πάνε χαμένες.

•  Μετακινούμαστε οικολογικά. Είναι ανάγκη να έχουμε αυτοκίνητο 2,000 
κυβικών για την πόλη; Το 1000αράκι δεν κάνει μια χαρά τη δουλειά 
του; Και με τη διαφορά στη δαπάνη αγοράς και συντήρησης πάμε και 
περισσότερες διακοπές το καλοκαίρι! Βέβαια το ιδανικότερο είναι να 
μπορέσουμε να πάρουμε το ποδήλατο για τις μετακινήσεις μας. Πέραν 
της οικονομίας και φυσικά του χαμηλού οικολογικού μας αποτυπώ-
ματος θα φτάνουμε στον προορισμό μας με τρομερή αίσθηση ευεξίας 
και διάθεσης!

•  Αλλάζουμε συνήθειες. Κομποστοποιούμε τα οργανικά μας απορρίμ-
ματα (είναι εύκολο και δεν πιάνει χώρο στο μπαλκόνι μας), ανακυ-
κλώνουμε τα ανακυκλώσιμα. Θα παρατηρήσετε ότι στο τέλος ελάχι-
στα είναι τα σκουπίδια που θα καταλήγουν στον κάδο απορριμμάτων. 
Λιγότερα σκουπίδια, σημαίνει λιγότερες ανάγκες για ΧΥΤΑ καθώς και 
πιο αποδοτική χρήση των πόρων μας (πετρέλαιο, χαρτί κτλ). Εμείς οι 
ποδηλάτες, σεβόμαστε το βουνό. Δεν απορρίπτουμε τα τζελάκια μας, 
τις σαμπρέλες μας στο δάσος. Η σαμπρέλα δε βιοδιασπάται, εκεί θα 
είναι και μετά από χρόνια. Κρίμα δεν είναι;

•  Προσέχουμε πώς χρησιμοποιούμε το νερό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. 
Ποιος είπε ότι στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα λειψυ-
δρίας; Δεν υπάρχει λόγος να πλένουμε με τόνους νερού τις βεράντες 
για να δροσιστούμε το καλοκαίρι, ούτε να αφήνουμε με τις ώρες το 
λάστιχο για να πλυθεί το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιούμε πιεστικό για 
τέτοιες ανάγκες. Πολύ λιγότερο νερό, λιγότερος δαπανώμενος χρόνος 
και ίσως καλύτερο αποτέλεσμα!

•  Αλλάζουμε τις λάμπες μας με λιγότερο ενεργοβόρες, ενώ κάνουμε 
συντήρηση του ηλιακού μας θερμοσίφωνα. Θα εκπλαγούμε από το 
πόση μεγάλη διαφορά σε απόδοση θα παρατηρήσουμε μετά! Κλεί-
νουμε τις ηλεκτρικές συσκευές από τον διακόπτη και αποφεύγουμε την 
κατάσταση αναμονής.

•  Η λίστα με τα “πρέπει” δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν πολλά που 
μπορούν να γίνουν και άλλα τόσα που μπορούμε να σκεφτούμε. Το 
ζήτημα όμως είναι ένα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του καθενός 
μας, μπορεί με μερικές απλές κινήσεις να μειωθεί ριζικά. Και όλοι μαζί, 
θα την κάνουμε τη διαφορά!
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Ποδηλάτες 

Freeday



κείμενο: Μάνος Χαραλαμπάκης, Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" φωτό: Βασίλης Νομικός

φεγγαριούΠοδηλάτες 
στη σκιά του

“Μπαμπά, τρέχα γρήγορα να δεις.” Η ώρα είναι 12 τα μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο. 
Το κοριτσάκι που είναι ακόμα ξύπνιο και παίζει στο μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας, έχει ξαφ-
νιαστεί από την πρωτόγνωρη εικόνα: Στον δρόμο κάτω από το σπίτι του περνούν εκατοντάδες 
ποδηλάτες

http://www.tanea.gr/
mailto:vnomik@ebike.gr
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Η εικόνα το έχει ενθουσιάσει. Γαντζωμένο στα κάγκελα παρακολουθεί να 
αναβοσβήνουν τα φωτάκια των ποδηλάτων και ακούει δεκάδες κουδου-
νάκια να χτυπούν ρυθμικά. Σε λίγα δευτερόλεπτα φτάνει στο μπαλκόνι 
και ο μπαμπάς του. Μένει κι αυτός αποσβολωμένος να κοιτάζει τους 500 
ποδηλάτες. 

Λίγο παραπάνω, σε μία άλλη πολυκατοικία οι ένοικοι ενός διαμερίσμα-
τος έχουν βγει στο μπαλκόνι τους και χειροκροτούν τους ποδηλάτες φω-
νάζοντας “μπράβο σας”. Οι κάτοικοι του από κάτω ορόφου –με καλύ-
τερα αντανακλαστικά μάλλον– έχουν πάρει φωτογραφικές μηχανές και 
βγάζουν φωτογραφίες και βιντεάκια. Τα παραπάνω συνέβησαν την προ-
περασμένη Παρασκευή το βράδυ σε κάποιον δρόμο στο Μενίδι. Σχεδόν 
πανομοιότυπες σκηνές όμως επαναλαμβάνονται κάθε Παρασκευή βρά-
δυ και σε άλλες γειτονιές της Αττικής. Είναι οι ποδηλάτες που βολτάρουν 
παρέα κάθε Παρασκευή. Freeday (Friday + [(free)+(day)] = freeday) είναι 
η κωδική ονομασία που έχουν δώσει στην ποδηλατοβόλτα τους. 

Πολίτες κάθε ηλικίας με τα ποδήλατά τους δίνουν ραντεβού στο Θησείο, 
στην Πλατεία Ασωμάτων, στις 9.30 το βράδυ. Γύρω στις 10 η κεφάτη 
παρέα ξεκινάει για πεταλιές –άλλοτε στα νότια, άλλοτε στα βόρεια, άλ-
λοτε στα δυτικά προάστια– ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους κατοίκους του 
Λεκανοπεδίου. Άλλωστε κάθε διαδρομή έχει ατμόσφαιρα γιορτής: Σφυ-
ρίχτρες που δίνουν ρυθμό για πετάλι, γέλια, χαρούμενα πρόσωπα. Είναι 
εντυπωσιακό δε πώς οι ποδηλάτες μέσα σε δευτερόλεπτα μεταδίδουν 
τη θετική τους ενέργεια σε μποτιλιαρισμένους οδηγούς που κορνάρουν 
πανηγυρικά, πεζούς, επιβάτες λεωφορείων, θαμώνες σε μπαρ που χα-
μογελούν και επιδοκιμάζουν τις ορθοπεταλιές. Τις περισσότερες φορές 
οι οδηγοί των αυτοκινήτων δεν πιστεύουν στα μάτια τους όταν βλέπουν 
να περνούν δίπλα τους με σταθερό ρυθμό εκατοντάδες ποδηλάτες. Με-
ρικοί απορούν και ρωτούν: “Ρε παιδιά, πού πάτε;” “Βόλτα,” απαντούν 
αφοπλιστικά όλοι μαζί οι ποδηλάτες. Κάποιοι φροντίζουν να περάσουν 
και μερικά μηνύματα “πάρτε ποδήλατο και αφήστε το αυτοκίνητο.” 

Για λίγη ώρα μεγάλες λεωφόροι γεμίζουν ποδήλατα. Αυτό που είναι 
αδύνατον να συμβεί τις πρωινές ώρες –να βρεθούν δηλαδή στους κε-
ντρικούς δρόμους της Αθήνας εκατοντάδες ποδήλατα διότι οι υποδομές 
είναι ανύπαρκτες και οι ποδηλάτες... εξόριστοι– συμβαίνει το βράδυ. 

Ποδηλατοϊός 
Μπορεί κάθε Παρασκευή να βολτάρουν 400-500 ποδηλάτες, στην 
παρέα όμως προστίθενται κάθε εβδομάδα νέοι. Τα νέα για τη βόλτα-
“φαινόμενο” μαθαίνονται γρήγορα από στόμα σε στόμα αλλά και με τη 
βοήθεια του Facebook. Το σχετικό γκρουπ Freeday Ποδηλάτες (http://
www.facebook.com/pages/ebikegr/41519052107#!/group.php?gid=4
9283986544&v=wall&ref=ts) αριθμεί κοντά 6,000 μέλη. Έτσι, η ποδη-
λατοπαρέα εξαπλώνεται σαν να είναι... ποδηλατοϊός.

Βόλτα με κανόνες
Η Ποδηλατάδα βράδυ σε κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους της Αθή-
νας δεν είναι επικίνδυνη, θα αναρωτηθεί κανείς; Οι ποδηλάτες έχουν ορ-
γανώσει τη βόλτα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα. 

Αναρτούν δε στο Internet 3-4 βασικούς κανόνες που, εάν τους ακο-
λουθούν, οι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται. Μπροστά υπάρχει ποδηλάτης-
οδηγός με μεγάλο φως στην πλάτη που γνωρίζει τη διαδρομή. Όλα τα 
ποδήλατα πρέπει να έχουν φωτάκια μπρος και πίσω και οι ποδηλάτες να 
φορούν κράνος. Υπάρχουν όμως και άλλες διευκολύνσεις: Όπως ανα-
φέρεται στο γκρουπάκι στο Facebook “μετά την επιστροφή στο Θησείο, 

Freeday





cycle

αυτοργανώνονται υποομάδες γειτό-
νων για την επιστροφή στο σπίτι”.

Α, και κάτι ακόμα: Oι ποδηλάτες 
φροντίζουν να κλείνουν τις διασταυ-
ρώσεις κατά τη διάρκεια της πορείας 
τους ώστε να αποφεύγονται ατυχή-
ματα με Ι.Χ. και να είναι πιο άνετη η 
διαδρομή. Μάλιστα το τελευταίο δι-
άστημα βοηθάει σε αυτό και η Αστυ-
νομία· έχει μάθει για τις ποδηλατο-
βόλτες και συμβάλλει στο κλείσιμο 
των δρόμων. 

Πώς ξεκίνησε 
Η ποδηλατοβόλτα ξεκίνησε πριν από 
περίπου ενάμιση χρόνο αρχικά από 
μια παρέα 5 ανθρώπων, θυμάται ο 
χρυσοχόος Κωνσταντίνος Παπαμιχε-
λάκης, ένας από τους 10 πιο ενερ-
γούς freedayers. 

“Γινόταν κάθε Παρασκευή στο ίδιο 
μέρος.” Σιγά-σιγά όμως, ο ένας 
έφερνε τον άλλον και “πέρυσι το κα-
λοκαίρι είχαμε συγκεντρωθεί 120”. 
Όσο για το νόημα του Freeday, “το 
βασικό είναι η βόλτα. Έτσι άρχισε.
“Κάποιοι μπορεί να το βλέπουν ακτι-
βιστικά. Άλλοι αισθάνονται ότι διεκ-
δικούν τον χώρο τους στον δρόμο. 
Οι περισσότεροι ποδηλάτες όμως το 
βλέπουν ως βόλτα,” λέει ο Κωνστα-
ντίνος. Αρχηγοί πάντως στην ποδη-
λατοβόλτα δεν υπάρχουν. “Απλώς 
πρέπει κάποιοι να την οργανώνουν”. 
Ο Κωνσταντίνος είναι από αυτούς 
που οδηγούν τη διαδρομή και τονίζει 
ότι το Freeday βασίζεται στην αλλη-
λοϋποστήριξη και τη συμμετοχή.

(Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 
18/6 στην εφημερίδα “Τα Νέα”, 
http : / /www.tanea.gr /defau l t .
asp?pid=2&ct=1&artid=4580232)

Freeday

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4580232
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ΓΙΑ CBR1000RR 09

Η εταιρεία HLD κατασκεύασε και διαθέτει στην αγορά πίσω φτερό και κάλυμμα
σέλας για το HONDA CBR1000RR ’09.
Είναι κατασκευασμένα από μαύρο πλαστικό (ABS) με ακρυλική επίστρωση. Το
φτερό μπαίνει και στο μοντέλο με ABS και το κάλυμμα δεν ακυρώνει τη σέλα
της μηχανής καθώς πολύ 
εύκολα αφαιρείται σε 
περίπτωση που τη χρεια-
στείτε. 
Μπορούν να τοποθετη-
θούν απευθείας στη μο-
τοσυκλέτα σας, χωρίς να 
χρειάζεται
βαφή, δεν αλλοιώνεται 
τίποτα πάνω της και έχει 
εγγύηση ενός έτους.
Θα τα βρείτε στη Highest 
Level Design και στους 
συνεργάτες της, στην τιμή 
των €110 το πίσω φτερό 
και €85 το κάλυμμα σέ-
λας.
HigHest LeveL 
Design 
2109524990

UNIVERSAL 12V ADAPTER

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

http://www.motoraid.eu


επιμέλεια: Εμπορικό Τμήμα φωτό:Αρχείο eBike

Το BT016 σχεδιάστηκε ώστε να μεγιστοποιήσει τις 
επιδόσεις των sport μοτοσυκλετών στον δρόμο σή-
μερα.
Η νέα multi-compound τεχνολογία από το MotoGP 
γνωστή ως “3LC” ή 3 Layer Compound (3 τμή-
ματα γόμας) για το εμπρόσθιο και “5LC”, 5 Layer 
Compound (5 τμήματα γόμας) για το οπίσθιο, εξα-
σφαλίζει σταθερό αλλά γραμμικό χειρισμό, πλούσια 
αίσθηση επαφής και καλό έλεγχο σε κάθε συνθήκη 
και τρόπο οδήγησης. Προσφέρει αίσθημα σταθερότη-
τας, προοδευτική απόδοση πρόσφυσης κατά το φρε-
νάρισμα, τις στροφές και την επιτάχυνση σε ακραίες 
οδηγικές συνθήκες.
eLastrak
2108196920

BRIDgESToNE BATTLAx ΒΤ016 

Χρειάζεσαι καινούργιο κράνος για το καλοκαίρι; Ήρθε η ώρα να πάρεις εκείνο το δεύτερο που είχες υποσχεθεί 
στον εαυτό σου για τις αιθέριες υπάρξεις που μπορεί να τιμήσουν τη σέλα του συνεπιβάτη; Γιατί να κάνεις υπο-
χωρήσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια; Τώρα 
στο Motorcycle Art μπορείς να βρεις επιλεγμένα 
κράνη της AGV σε τιμές προσφοράς που φτάνουν 
έως και το 50%  για συγκεκριμένα μοντέλα, πάντα 
με τη φινέτσα που μόνο μια Ιταλική εταιρεία μπορεί 
να προσφέρει. Η προσφορά ισχύει για περιορισμέ-
νο αριθμό κρανών, οπότε πήγαινε στο site τώρα: 
www.motorcycle-art.gr
g.n MotorcycLe art
210 6000 899

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 50%

mailto:sales@ebike.gr
http://www.motorcycle-art.gr
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Η εταιρία DNA FILTERS έχει στη διάθεση μας φίλτρο αέρος για το νέα μοντέλα της BMW K 1300 S ’09-’10, Κ 1300 
R ’09-’10, K 1300 GT ’09-’10, K 1200 R ’05-’07, K 1200 GT ’06-’08, K 1200 R SPORT ’07.
Το φίλτρο είναι σχεδιασμένο να αντικαθιστά το εργοστασιακό φίλτρο χωρίς καμία μετατροπή. Η τοποθέτηση του 
φίλτρου είναι πολύ εύκολη, μπορείτε απλώς να ακολουθήσετε τις οδηγίες από το manual της BMW. Η αποδοτικό-
τητα του φίλτρου είναι πολύ υψηλή και φτάνει το 98% - 99%. Έχει τη δυνατότητα μεγάλου ποσοστού κατακράτη-
σης της σκόνης, με αποτέ-
λεσμα την υψηλή αποδο-
τικότητα φιλτραρίσματος. 
Η ροή αέρος του φίλτρου 
είναι πολύ υψηλή όπου 
φτάνει το 10.68% παρα-
πάνω από το εργοστασια-
κό φίλτρο.
Το φίλτρο είναι σχεδια-
σμένο για Road και Race 
χρήση. Θα το βρείτε ετοι-
μοπαράδοτο στην Tecno-
Moto, τον επίσημο διανο-
μέα φίλτρων αέρος υψη-
λής απόδοσης DNA στην 
Ελλάδα, στην τιμή των 
€59. www.tecnomoto.gr 
tecno-Moto 
2109242410 

NATIoNAL gEogRAPHIC 265NE 
WIRELESS DISPLAY

Είναι μια συσκευή η οποία συνδυάζει ρο-
λόι, ξυπνητήρι και ασύρματο θερμότερο 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Ο ασύρματος δέκτης της συσκευής μπο-
ρεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο 
και ο πομπός να αποδίδει αυτές τις ενδεί-
ξεις οπουδήποτε σε εμβέλεια 45 μέτρων. 
Επίσης διαθέτει εύχρηστη touch screen 
οθόνη.
www.e-sHop.gr
2115000500

http://www.tecnomoto.gr
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.999016


Για όλους τους κατόχους της νέας μοτοσυκλέτας της εταιρίας HONDA CBF 600 ’08-’10 η εταιρία AKRAPOVIC 
ολοκλήρωσε την παραγωγή των εξατμίσεων και είναι πλέον στη διάθεση σας. 
Για το συγκεκριμένο μοντέλο η εταιρία Akrapovic έχει βγάλει τελικό τιτανίου Hexagonal open με σιγαστήρα στην 
τιμή των €495 και τελικό τιτανίου Hexagonal street legal με προδιαγραφές θορύβου στην τιμή των €555, για 
εργοστασιακούς λαιμούς.
Θα τις βρείτε ετοιμοπαράδοτες στην Tecno-Moto, τον επίσημο διανομέα AKRAPOVIC στην Ελλάδα στο κατάστη-
μα μας Καλλιρρόης 12 στο Νέο Κόσμο όπως και πολλά άλλα προϊόντα για τη μοτοσυκλέτα σας.
www.tecnomoto.gr
tecno-Moto 
2109242410 

AKRAPoVIC ΕΞΑΤΜΙΣΗ HoNDA CBF 600 ’08-‘10

Για όσους έχουν πάθος με τη θάλασσα και λατρεύουν τις καταδύσεις ήρθε το 
απόλυτο gadget! Αποτυπώστε με απόλυτη ευκρίνεια τις γοητευτικές 
εικόνες του βυθού κατά τις υποβρύχιες αναζητήσεις σας και 
κρατήστε τις για πάντα στον υπολογιστή σας. Επιπλέον 
μπορείτε να κάνετε και καταγραφή βίντεο ώστε να μοι-
ραστείτε με τους φίλους σας τη δράση.
www.e-sHop.gr
2115000500

UNDERWATER DIgITAL 3.1 MP CAMERA MASK

http://www.tecnomoto.gr
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.999246
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Αποκτήστε τώρα το συγκεκριμένο προϊόν 
με ΔΩΡΟ την πασίγνωστη Εγκυκλοπαί-
δεια ΤΟΜΗ με πλούσια ύλη, πλήθος 
multimedia αρχείων, Ιστορικό Άτλαντα 
και λεξικό! Μια μοναδική προσφορά που 
δεν πρέπει να χάσετε!
www.e-sHop.gr
2115000500

MLS 4.3'' DESTINAToR T&D 43 SL EURoPE + 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΗ

AKRAPoVIC ΕΞΑΤΜΙΣΗ YAMAHA FZ8 2010

Για όλους τους κατόχους της νέας μοτοσυκλέτας της εταιρίας YAMAHA FZ8 2010 η εταιρία AKRAPOVIC ολοκλή-
ρωσε την παραγωγή των εξατμίσεων και είναι πλέον στη διάθεση σας. 
Για το συγκεκριμένο μοντέλο η εταιρία Akrapovic έχει βγάλει τελικό τιτανίου και carbon open Hexagonal για εργο-
στασιακούς λαιμούς στην τιμή των €550.
Επίσης έχει βγάλει ολόκληρο σύστημα εξάτμισης με λαιμούς ανοξείδωτους και τελικό τιτανίου ή carbon open 
Hexagonal από €1,153. 
Θα τις βρείτε ετοιμοπαράδοτες στην Tecno-Moto, τον επίσημο διανομέα AKRAPOVIC στην Ελλάδα στο κατάστημα 
μας Καλλιρρόης 12 στο Νέο Κόσμο όπως και πολλά άλλα προϊόντα για την μοτοσυκλέτα σας. www.tecnomoto.gr
tecno-Moto
2109242410

http://www.tecnomoto.gr
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.926354


BRIDgESToNE BATTLAx BT003 

HLD. ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ & ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΑΣ ΓΙΑ 
MULTISTRADA

MADE IN CANADA!

Σχεδιασμένο να κερδίσει τον ανταγωνισμό (SS-ST 600/
ST1000). Ολοκαίνουργιος νέος σχεδιασμός για βελτίωση της 
διάρκειας και του χρόνου του γύρου για κάθε αγώνα.
Νέος σχεδιασμός για καλύτερο χειρισμό και εξάλειψη των 
τριγμών. Μοναδική κατασκευή του Type 4, με στόχο τους 
νέους οδηγούς και τη χρήση σε χαμηλής τριβής επιφάνειες.
Συμβατό για μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών συμπεριλαμβα-
νόμενων και των βαρύτερων sport.
eLastrak
2108196920

Η εταιρεία HLD κατασκεύασε και διαθέτει στην αγορά πίσω φτερό και 
κάλυμμα
σέλας για το DUCATI Multistrada 1000.
Είναι κατασκευασμένα από μαύρο πλαστικό (ABS) με ακρυλική επί-
στρωση, μπορούν 
να τοποθετηθούν απευθείας στη μοτοσυκλέτα σας χωρίς να χρειάζεται 
βαφή, αλλά και βάφονται πολύ εύκολα χωρίς να χρειάζονται ειδικές 
προεργασίες. Το φτερό είναι χωρίς προστατευτικό της αλυσίδας και το 
κάλυμμα δεν ακυρώνει την σέλα αλλά παραμένει στην μηχανή και με 
αντικλεπτικές βίδες αφαιρείται σε περίπτωση που τη χρειαστείτε.
Θα τα βρείτε στη Highest Level Design και στα σημεία πωλήσεις των 
προϊόντων της, 
στην τιμή των €110 το πίσω φτερό και €85 το κάλυμμα σέλας.
HigHest LeveL Design
210 95 24 990

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

http://www.motorcycle-art.gr
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RED

Τα notebook IdeaPad της σειράς S της Lenovo συν-
δυάζουν όμορφη σχεδίαση και αξιοπιστία με υψη-
λές επιδόσεις, ενώ θεωρούνται ιδανικά για χρήστες 
που αναζητούν μικρών διαστάσεων φορητούς 
υπολογιστές με υποστήριξη νέων τεχνολογιών.
www.e-sHop.gr
2115000500

BELL  -  M3x

Material: Composite Multifibres Shell.
AIR VENTS: Αεραγωγοί μπροστά και πίσω, που 
μαζί με τους αεραγωγούς για το πιγούνι εξασφα-
λίζουν συνεχή ροή αέρα στο εσωτερικό του κρά-
νους, ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες.
Visor: Eπαγγελματική αντιχαρακτική, anti-fog και 
NoDrop optivision ζελατίνα πάχους 3.2 χιλιοστών, 
με φίλτρο προστασίας UV 400 nm.
Inner Lining: Υποαλλεργικό, αντι-ιδρωτικό, αντι-
βακτηριδιακό υλικό που αφαιρείται και πλένεται. 
Lock: Double D-ring. Διαθέσιμο έναντι €285.
Moto Market 
801 11 795 615

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

ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΣ 

http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.907078
http://www.motoraid.eu


HLD. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΕΤ ΓΙΑ KAWASAKI 
Z750 08+

SPIDI  -  NECK 
DPS VEST

Κάντε το “Ζεντ” σας μοναδικό με το σετ Πίσω φτε-
ρό-Καρίνα-Κάλυμμα σέλας.
Όλα κατασκευασμένα από μαύρο πλαστικό (ABS) 
με ακρυλική επίστρωση, μπορούν 
να τοποθετηθούν απευθείας στη μοτοσυκλέτα σας 
χωρίς να χρειάζεται
βαφή, αλλά και βάφονται πολύ εύκολα χωρίς να 
χρειάζονται ειδικές προεργασίες. 
Όλο το σετ σε τιµή έκπληξη.
HigHest LeveL Design
2109524990

To νέο γιλέκο-αερόσακος της SPIDI  μπορεί να φορεθεί μόνο 
του ή πάνω από το jacket σας. Το DPS Vest φοριέται εύκολα 
ακόμα με αγωνιστικές φόρμες χάρη στο πίσω φερμουάρ του 
για την προσαρμογή των όγκων.
Τεχνικά στοιχεία: Χρόνος ενεργοποίησης 0.2 δευτερόλεπτα - Σε 
αντίθεση με το πρώτο jacket της SPIDI με αερόσακο που το βά-
ρος πλησίαζε το 1 kg, τώρα το όλο σύστημα ζυγίζει μόνο 480 
gr. Η φιάλη που φουσκώνει τον αερόσακο είναι αφαιρούμενη 
και μετά τη χρήση μπορεί να αντικατασταθεί. Η ενεργοποίηση 
γίνεται από πόρπες YKK νέας γενιάς τοποθετημένες σε καλώ-
δια Kevlar που είναι σε θέση να αντέξουν σε έλξη 200 kg.
Το γιλέκο διαθέτει προστασία θώρακα και θέση για προστασία 
πλάτης. Μεγέθη: S – XXL, διαθέσιμο έναντι €298.
Moto Market 
801 11 795 615

Material: Carbon SLC (super lite carbon)
Visor: Νέας τεχνολογίας uvex supravision HD - 100% προστασία UVA, UVB, UVC
Lock: Double D, Features: Αφαιρούμενη, υποαλλεργική, climate regulating εσω-
τερική επένδυση που αφαιρείται και πλένεται, αφαιρούμενα μάγουλα, σάκος με-
ταφοράς.
Weight: 1050 gr, Standard: ECE R 22.05.
Τώρα από 475, μόλις €398.
Moto Market 
801 11 795 615

UVEx  -  oNYx CARBoN
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σκευή προστασίας που 
δέχεται προστασίες νέας 
τεχνολογίας Multitech 
CE.
Διαθέτει διάτρητα τμήμα-
τα για να μπορεί να φο-
ρεθεί αυτόνομο το καλο-
καίρι ή σε συνδυασμό με 
κάποιο jacket της Spidi 
τους υπόλοιπους μήνες. 
Διαθέσιμο έναντι €195.
Moto Market 
801 11 795 615

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

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

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

SPIDI  -   MULTITECH ARMoR

UVEx HELIx RS 750 CARBoN

http://www.motoraid.eu


Η νέα έξυπνη κίνηση για την πλέον ευέλικτη 
μετακίνηση μέσα στην πόλη είναι τα ηλεκτρικά 
ποδήλατα. Με μηδενικό κόστος συντήρησης, 
χωρίς τέλη κυκλοφορίας και χωρίς καθόλου 
καύσιμα, η λύση που συναρπάζει σε όλο τον 
κόσμο έρχεται από την εταιρεία που κατα-
σκευάζει τα Futura Eco Bike. Απλώς φορτίστε 
τη μπαταρία για 4 ώρες και με αυτονομία που 
φτάνει τα 50 km σίγουρα θα φτάσετε στο προ-
ορισμό σας χωρίς να έχετε ξοδέψει χρήματα. 
Μεταφέρεται πανεύκολα και μπορείτε να το 
έχετε μαζί σας ακόμη και στο μετρό!
Moto Market 
801 11 795 615

FUTURA ECo BIKE

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


yourclubs

clubs

http://www.docducatihellas.gr/
http://www.ducatisti.gr/
http://www.axlemo.gr/
http://www.deauville.gr/
http://www.fazerclub.gr/
http://www.kingsgw.gr/
http://www.moll.gr/
http://www.moth.gr/
http://www.apriliabikers.gr/
http://www.agriniomotoclub.gr/
http://www.classicbike.gr/
http://www.lemoz.gr/
http://www.anemosclub.gr/
http://www.ktmhellasclub.gr/
http://www.motoridersclub.com/
http://www.symofe.gr/
http://www.vstrom.gr/
http://www.mythicbikes.gr/


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

http://www.apriliaclub.gr/
http://www.lemot.gr
http://www.moc.gr/
http://www.facebook.com/people/Motoclub-Ptolemeos/1637768405
http://www.smok.gr/
http://www.motoferes.gr/
http://www.tdmhellas.gr/
http://www.pitlane.gr/
http://www.motoparea.gr/
http://www.scooterclubhellas.gr/
http://www.hondaclub.gr/
http://www.suzukibking.gr/
http://www.hayabusa.gr
http://www.motek.gr
http://www.e-75motoclub.gr/
http://www.lostouristas.gr/


Aprilia  
 Dorsoduro 750 2(C),12(F)
 Mana 850 GT 18(T),19(Σ)
 Scarabeo 200 Dual Map 21(F)
 RSV4 R  22(C)
 RSV4 Factory 7(Π),14(C),22(C)
 Shiver 750 GT 20(F)
Beta  
 RR 400  27(F)
BMW  
 F650 GS  4(T)
 F800 GS  7(F)
 F800 R  16(T)
 G450 X  22(F)
 G650 GS  17(F)
 HP2 Megamoto 3(Σ)
 K1300 GT  13(F)
 K1300 R  14(F)
 K1300 S  15(F)
 R1200 GS  20(Σ)
 R1200 GS Adventure ’10 25(F)
 S1000 RR  23(C),25(Σ)
Buell  
 1125R  11(T)
Ducati  
 Monster 696 12(T),848,1(F)
 1098R  1(C)
 1198S  15(Σ),25(Σ)
 Hypermotard 3(Σ)
 Multistrada 1200 19(Π)
 Streetfighter 8(Π)
Gas-Gas  
 EC250F  21(F)
Gilera  
 GP 800  11(F)
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 Runner ST200 4(F)
Harley-Davidson 
 FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 23(F)
 FLSTSB Softail Cross Bones 25(F)
 XR 1200  13(F)
Honda  
 CB 1000R  7(T)
 CBF 125  12(F)
 CBF 600  10(F)
 CBF 1000  5(F)
 CBF 1000 (’10) 24(F)
 CBR 600 RR 7(Π)
 CBR 1000 RR 7(Π),15(Σ),25(Σ)
 DN-01  15(F),19(Σ)
 Hornet 600  4(F)
 Lead 110  9(F)
 SH 150i '09  16(F)
 SH 300i  6(F)
 S-Wing 150i 15(F)
 Transalp 700 3(T)
 Varadero   24(Σ)
 VFR 1200F  18(Π)
 VTR 250  19(F)
Husaberg  
 FS 570  24(F)
Kawasaki  
 ER6-f  19(F)
 ER6-n  21(F)
 KLX 250  16(F)
 Ninja 250  18(F)
 Versys 650  1(F)
 Versys 650 ABS  ΄10 27(F)
 Z 750  2(Σ)
 Z 1000 ’10  26 (T)
 ZX6R  7(Π),20(T)
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Ψάχνετε για μια συγκεκριμένη 
μοτοσυκλέτα; Αναρωτιέστε 
που είναι τα προηγούμενα 

μέρη ενός αφιερώματος που 
δημοσιεύεται ακανόνιστα και 

έχει τον ατελείωτο, σαν το 
στοιχειωμένο Serow καλή 

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

Πινάκιο επεξήγησης 
μονογραμμάτων

C: Cover Story  
F: First Ride  
Π:Παρουσίαση  
Σ: Συγκριτικό  
T: The Test
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 ZX10R  5(T),15(Σ),25(Σ)
KTM  
 450 EXC ‘10 26(F)
 990 Adventure T 24(Σ)
 990 Adventure R 27(F)
 990 SM  3(Σ)
 990 SMT  22(F)
 Duke 690  2(T)
RC8   1(C),25(Σ)
 RC8R  18(F)
Moto Guzzi 
 Stelvio 1200 4v 6(T)
 Stelvio 1200 NTX 20(Σ)
 V7 Classic  8(F)
Moto Morini 
 Corsaro Avio 13(T)
Peugeot  
 Geopolis 400 1(F)
 LXR 200i  20(F)
 Satelis 500 RS 11(F)
 Sum Up 125 10(F)
Piaggio  
 Beverly 125  26(F)
 Beverly 300  17(F),26(F)
 MP3 400 LT  14(F)
 X7 250ie  5(F)
Suzuki  
 Bandit 650 SA 7(F)
 Bandit 1250 SA 3(F)
 Burgman 400 ZA 24(F)
 Gladius 650 17(T)
 GSX-F 650  20(F)
 GSX-R 600 K8 9(F)
 GSX-R 1000 K9 7(Π),15(Σ),25(Σ)
 RMX 450Z  23(F)
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 V-Strom 650 Desert 2(F)
 Sixteen 150  13(F)
Triumph  
 Bonneville SE 14(F)
 Daytona 675 17(C)
 Speed Triple  22(F)
 Street Triple  2(Σ)
 Street Triple R 9(T)
 Thunderbird 19(F)
 Tiger SE  24(Σ)
Vespa  
 GTV 250i Navy 7(F)
Yamaha  
 FZ1 Fazer ABS 3(F)
 T-Max 500  6(F)
 V-Max  27(T)
 WR 250 R  10(F)
 WR 250 X  4(F)
 X-City 250  2(F)
 X-Max 250  27(F)
 XJ600  14(T)
 XJ600 Diversion 18(F)
 XT660Z Tenere 8(F)
 XT1200Z Super Tenere 23(Π)
 YZF-R 125  6(F)
 YZF-R6  10(T)
 YZF-R1  7(Π),15(Σ),25(Σ)
Σαλόνια  
 Έκθεση Μοτοσυκλέτας '08 2
 Intermot '08 8
 EICMA '08  9
 Tokyo Motor Show ’09 19
Long Term 
 ΚΤΜ 690 SuperMoto 4,5,6,8,9,11
 ΚΤΜ 950 SuperMoto Voyager 4,5,6,7,9,11
 Suzuki GSXR 600 K9 16,20
 eCycle  
 Αγοράζοντας MTB 5
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 Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄) 9
 Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’) 10
 Αγοράζοντας ελαστικά (ά) 10
 Βασικά αξεσουάρ 15
 Βασικές γνώσεις 8
 Bike Parks  24
 Brevet  24
 BMW Mountain Bike 16
 Γιατί ποδήλατο; 25
 Γυναίκα και ποδήλατο 18
 Ενυδάτωση  7
 Dirfis Downhill 26
 First ride: Dura Ace Di2 15
 First ride: Futura Napoli 26
 First ride: Bianchi Methanol SL 9500 22
 Η επιστροφή του Lance Armstrong 13
 Λεξικό ορεινής ποδηλασίας 22
 Μεσαία Τριβή 11
 Maribor Downhill 18
 Όλυμπος Free ride 25
 Ποδήλατο και Ηλεκτρικός 23
 Ποδηλατοπορεία Αθήνας 27
 Πόνοι στο γόνατο 25
 Ρύθμιση σέλας 16
 Τζουμέρκα ή θάνατος 16
 Giro d' Italia 2009 15
 Rohloff speedhub 500/14 14
 Tech News  12
 Η επιστροφή του Lance Armstrong 13
 Φεγγάρι στη Ρόδα 2010 27
 X-Poros  23
 eBooks  
 ADeus 2 (Βασίλης Τσακίρογλου) 12
 Μπαρούτι και μέλι (Γ.Πολίτης) 11
Feature  
2010  21
2 Χρόνια eBike.gr 24

Ετ
αι

ρε
ία

Μ
ον

τέ
λο

Τε
ύχ

ος

issues



w
e
 h

a
ve

 is
s
u
e
s
...

Πινάκιο επεξήγησης 
μονογραμμάτων

C: Cover Story  
F: First Ride  
Π:Παρουσίαση  
Σ: Συγκριτικό  
T: The Test

Ετ
αι

ρε
ία

Μ
ον

τέ
λο

Τε
ύχ

ος

 Civil Enduro 9
 Civil Enduro II 11
 Dynojet Annual Seminar '09 16
 eParty ‘09  21
 eParty ’10 – Rockin’ Bones 26
 Farewell Buell 19
 Μελωδικές εξατμίσεις 2009 18
 Motorcycle Design 1
 Mythic Bikes 2009  12
 Superbike Design 16
 Πλέξιμο  2
 Trackday στις Σέρρες 6
 Trackbike.gr 2009 20
 Yamaha Serow 6,8,10,17,20,27
Racing Feature 
 Ashley Fiolek 23
 Bikenet Carting 4
 Bol ‘d Or 2009 18
 Dakar '09  11
 Dakar ’10  21
 Isle of Man 2009 15
 Isle of Man 2010 26
 Macau GP 2009 20
 Mat Mladin  17
 MotoGP '08 Preview 1
 Παγκόσμιο SM Θεσσαλονίκη 19
 Troy Bayliss  9
 Φιλικός Σαλαμίνας 2009 20
 WSBK: Στα Paddock 5
 X-Poros '08  9
Συνεντεύξεις 
 Βασίλης Ορφανός 12
 Cal Crutchlow 16
Ρεπορτάζ  
 Διόδια Α.Ο. Αθηνών – Πατρών 13
Ελαστικά  
 Michelin Anakee 2 9
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