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ÔÏ ÅÍÍÏÏÕÌÅ!

......ΌΌππωωςς  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλλοο  ααννααγγρρααφφόόµµεεννοο  όόρριιοο..  
Στην Αττική Οδό τα όρια ταχύτητας είναι απόλυτα ρεαλιστικά και
ανταποκρίνονται αυστηρά στις προδιαγραφές του αυτοκινητόδροµου. 

Γι' αυτό, στην επόµενη διαδροµή σου στην Αττική Οδό, θυµήσου:
∆ηµιουργήσαµε τις καλύτερες δυνατές υποδοµές µε σεβασµό στον
οδηγό και την ασφάλειά του. 

TTώώρραα  ππιιαα  ααππααιιττεείίττααιι  οο  δδιικκόόςς  σσοουυ  σσεεββαασσµµόόςς..
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Ìçí ðçãáßíåéò "êüíôñá" óôç æùÞ óïõ

Ìçí ðçãáßíåéò "êüíôñá" óôç æùÞ óïõ

Για κάποιους µοτοσικλετιστές, ένας µεγάλος ανοιχτός δρόµος είναι
πρόκληση για επικίνδυνα υψηλές ταχύτητες. ΜΜηηνν  εεννδδίίδδεειιςς..

Ειδικά όταν οδηγείς στην Αττική Οδό, θυµήσου:
Η Αττική Οδός δεν είναι... πίστα για κόντρες.
Τα όρια ταχύτητας είναι ρεαλιστικά και ανταποκρίνονται αυστηρά
στις προδιαγραφές του αυτοκινητόδροµου. 
Η "κόντρα" είναι όχι µόνο παράνοµη αλλά και συχνά θανατηφόρα.

ΗΗ  ττεελλιικκήή  εευυθθύύννηη  εείίννααιι  δδιικκήή  σσοουυ..
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Η
οδήγηση της µοτοσικλέτας για τον κάθε µοτοσικλετιστή,
συνειδητοποιηµένο ή µη, αδιάφορο ή προσεκτικό, λάτρη της
ταχύτητας ή µετριοπαθή, έµπειρο ή νέο, είναι αναµφίβολα -εκτός

των άλλων- µια µεγάλη… περιπέτεια. 
Μια περιπέτεια που ξεκινάει µε το γύρισµα του κλειδιού στη µίζα ή το
πάτηµα της µανιβέλας, και που η έκβασή της εξελίσσεται ανάλογα µε
την οδηγική συµπεριφορά του µοτοσικλετιστή αλλά και των άλλων
οδηγών στο δρόµο. Από την πιο µικρή διεκπεραιωτική µετακίνηση µέσα
στην πόλη µέχρι τη βραδινή βόλτα ή το µεγάλο ταξίδι, η µετακίνηση µε
τη µοτοσικλέτα εµπεριέχει την εξυπηρέτηση µαζί µε την απόλαυση και
την αυτονοµία, ωστόσο συχνά επιφυλάσσει  δυσάρεστες εκπλήξεις
και… ανατροπές (κυριολεκτικά και µεταφορικά). 
Ο πρώτος έντυπος οδηγός µε τα µυστικά ασφαλούς οδήγησης ήταν µια
πρώτη συµβολή στην προσπάθεια να µοιραστούµε µυστικά που θα
εφοδιάσουν τον οδηγό της µοτοσικλέτας µε τις επιπλέον γνώσεις
εκείνες που θα τον κάνουν κύριο των καταστάσεων. Ακόµη και των
απρόοπτων.
Ο δεύτερος αυτός οδηγός έρχεται να εµβαθύνει σε καταστάσεις,
αναλύοντας θέµατα που όλοι οι οδηγοί µοτοσικλέτας αντιµετωπίζουµε,
αναδεικνύοντας ειδικά προβλήµατα και προτείνοντας έξυπνες λύσεις.
Στόχος µας, όπως πάντα, να κάνουµε την οδήγηση της µοτοσικλέτας
όσο το δυνατόν πιο ασφαλή για εµάς και τον εκάστοτε συνεπιβάτη µας.

ÅÉÓÁÃÙÃÇ >> 3

Μετά την έκδοση του 1ου οδηγού ασφαλούς οδήγησης για
µοτοσικλετιστές και τη µεγάλη απήχησή του, η "Αττική Οδός Α.Ε." 
και η "Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε." στο πλαίσιο της συµβολής στον
περιορισµό των τροχαίων ατυχηµάτων στα οποία εµπλέκονται
δίκυκλα, εκδίδουν έναν νέο 2ο οδηγό και πάλι µε την υπογραφή 
του ειδικού Θ. Χούντρα. Ο νέος οδηγός συµπληρώνει τον 1ο, µε
ακόµη περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή οδήγηση
µοτοσικλέτας.

Θανάσης  Χούντρας
∆ιευθυντής Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσικλέτας 

MOTRAC- www.MotorcycleRidingAcademy.com
Μέλος ∆Σ της Make Roads Safe Hellas

www.MakeRoadsSafeHellas.gr

ìéá ìåãÜëç ðåñéðÝôåéá
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ìáèÞìáôá
óçìåéïëïãßáò

Κ
άθε τροχαίο ατύχηµα εµπεριέχει τον παράγοντα του
απρόοπτου. Ο αιφνιδιασµός είναι ο µεγάλος εχθρός του
µοτοσικλετιστή. 

Προκειµένου λοιπόν να µη βρεθούµε ποτέ σε τέτοια κατάσταση,
όπλο µας είναι οι πληροφορίες και οι γνώσεις µας για κάθε µικρή
ή µεγάλη συνθήκη που µπορεί να επικρατεί ή ενδέχεται να
προκύψει ανά πάσα στιγµή στο δρόµο. 
Πώς όµως µπορούµε να συλλέξουµε αυτές τις πληροφορίες, τα
πολύτιµα στοιχεία που θα µας βοηθήσουν να προλάβουµε και να
αποφύγουµε το ατύχηµα; 
Ας δούµε τη σηµειολογία του δρόµου και ας ανιχνεύσουµε µαζί τα
σήµατα που µπορεί να µας λένε πολλά για το τι είναι πιθανό να
συµβεί:

Παρατήρηση  και  έλεγχος
Είναι γνωστό ότι το οδικό δίκτυο της χώρας µας δηµιουργεί κατά
κανόνα ένα αφιλόξενο περιβάλλον, ειδικά για τους

AÑÈÑÏ #1 >> 5
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AÑÈÑÏ #1

επικίνδυνο είναι και το σηµείο.
Κλασική προειδοποίηση αποτελούν τα εικονοστάσια στις άκρες
του δρόµου. Κάποιος άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του σε τροχαίο
στο σηµείο αυτό. Η κατάσταση, αλλά κυρίως ο πληθυσµός τους
έχουν πολλά να πουν.
1.  Ένα  µόνο  του µπορεί να σηµαίνει ότι το θανατηφόρο τροχαίο
υπάρχει περίπτωση να προκλήθηκε από λόγους που δεν
συνδέονται απαραίτητα µε την κατάσταση του δρόµου. Πιθανόν ο
οδηγός να αποκοιµήθηκε.
2.  ∆ύο  εικονοστάσια όµως (ή περισσότερα) και ειδικά
διαφορετικής "ηλικίας" υποδηλώνουν ότι κάτι συµβαίνει στο
σηµείο αυτό που το κάνει πιο επικίνδυνο. Όσο περισσότερα, τόσο
περισσότερο πρέπει να ανησυχήσουµε.
3.  Εγκαταλελειµµένο  εικονοστάσι σηµαίνει ότι έχουν περάσει
πολλά χρόνια από το θανατηφόρο. Αν δεν υπάρχει άλλο κοντά,
δεν υποδηλώνει ιδιαίτερη επικινδυνότητα του δρόµου.

µοτοσικλετιστές. Αυτό που µπορούµε να κάνουµε είναι να
αντλήσουµε πληροφορίες από το "τοπίο", χρησιµοποιώντας τις
αισθήσεις µας για να παρατηρήσουµε και να ελέγξουµε το καθετί
µε µεγάλη προσοχή, ενισχύοντας έτσι τον απώτερο στόχο µας: να
είµαστε ένα βήµα µπροστά από το πρόβληµα, έτοιµοι να το
αντιµετωπίσουµε χωρίς να ξαφνιαστούµε. Παρατηρώντας το τοπίο
εµπρός µας µπορούµε να πάρουµε πολύτιµες πληροφορίες, όπως:

>>>>  ΜΜΠΠΑΑΡΡΙΙΕΕΡΡΕΕΣΣ  -  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ    (εικ.  1)

Παρατηρώντας τις µπαριέρες µπορούµε να συµπεράνουµε πολλά
για την ιστορία του σηµείου:
1. Τσαλακωµένες  µπαριέρες  µας πληροφορούν ότι για κάποιο
λόγο ένα όχηµα έφυγε από το δρόµο και τις τσαλάκωσε. Τι έκανε
αυτό το όχηµα να χάσει τον έλεγχο; Αυτό πρέπει να µας
προβληµατίσει. Τέτοιες αιτίες θα µπορούσαν να είναι:
Προβληµατική πρόσφυση, αρνητική κλίση του δρόµου, υγρασία
που διατηρείται γιατί ο δρόµος είναι σκιασµένος από δέντρα ή την
πλαγιά του βουνού που κρύβει τον ήλιο. 
2.  Κοµµένες  µπαριέρες υποδηλώνουν τη σφοδρότητα µε την οποία
έπεσε επάνω τους το όχηµα. Ειδικά σε αριστερές για εµάς
στροφές (εικ. 1), αυτό υποδηλώνει ότι ένα όχηµα µπορεί να
βρεθεί µπροστά µας µε µεγάλη ταχύτητα και να εισέλθει στο
ρεύµα µας.
3.  Καινούριες  µπαριέρες σε ένα τµήµα µόνον της διαδροµής
υποδηλώνουν ό,τι και το προηγούµενο: οι µπαριέρες είχαν
καταστραφεί και πρόσφατα αντικαταστάθηκαν.
Αντίστοιχη πληροφόρηση προσφέρουν τα στηθαία στους
αυτοκινητόδροµους και στα τούνελ. Όπου εµφανίζονται φθορές
και λαστιχιές από αυτοκίνητα που έχουν ανατραπεί, σηµαίνει ότι
για κάποιο λόγο τα αυτοκίνητα χάνουν τον έλεγχο στα σηµεία
αυτά. Όσο πιο εκτεταµένο είναι το φαινόµενο, τόσο πιο

εικ.  1. Η  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκονται  οι  µπαριέρες  και  τα
εικονοστάσια  µάς  δίνουν  πληροφορίες  για  το  δρόµο.

7
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4.  Νέο  εικονοστάσι  δηλώνει πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο και
πως πιθανόν κάτι έχει αλλάξει πρόσφατα στο δρόµο.
Υπάρχουν διαδροµές όπου µπορεί να συναντάς διαρκώς
εικονοστάσια. Ακόµη και 50 σε µια διαδροµή 10km. Προφανώς
έχουµε να κάνουµε µε δρόµο καρµανιόλα που χρήζει ανάλογης
προσοχής…

>>>>  ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ  ΡΟ∆ΙΕΣ    (εικ.2)

Αν ξαφνικά στο δρόµο µας δούµε χωµάτινες ροδιές στο αντίθετο
ρεύµα, πρέπει να σηµάνει συναγερµός. Κάποιο όχηµα τις
δηµιούργησε µεταφέροντας λάσπη µε τους τροχούς του και σε
απόσταση τέτοια µέχρι να "καθαρίσουν" από την κύλισή τους στο
δρόµο. Συνήθως µεγάλα  οχήµατα, τρακτέρ ή και φορτηγά, που
εργάζονται σε παρακείµενα χωράφια ή και έργα. Ακόµη και
κυνηγοί που αναζητούσαν το δύσµοιρο θήραµά τους.
Οι ροδιές υποδηλώνουν ότι κάποιος χωµατόδροµος καταλήγει στο
δρόµο που κινούµαστε. Και τι σηµαίνει αυτό;
Μόλις τις αντιληφθούµε στο αντίθετο ρεύµα, µειώνουµε αµέσως
ταχύτητα. Πολύ σύντοµα θα παρατηρήσουµε ότι τα ίχνη της
λάσπης γίνονται πιο έντονα και καταλήγουν (ή πιο σωστά ξεκινούν
από) στη διασταύρωση µε το χωµατόδροµο. Τα οχήµατα που
έστριβαν στη διασταύρωση άφηναν αυτά τα ίχνη. 
Από εκείνο το σηµείο και µετά όµως, το πιθανότερο είναι και η
δική µας λωρίδα να έχει αντίστοιχες ροδιές, καθώς όσα οχήµατα
έστριψαν προς την άλλη κατεύθυνση θα έχουν αφήσει τα
αποτυπώµατά τους στο δρόµο. Αν το συνδυάσουµε και µε βροχή,
έχουµε έναν εξαιρετικά ολισθηρό συνδυασµό, για τον οποίο καλό
είναι να είµαστε προετοιµασµένοι. 
Συµπληρωµατικά, δεν αποκλείεται οι µεγάλοι τροχοί να
µετέφεραν, εκτός από λάσπη, και κάποιες πέτρες στο δρόµο. εικ. 2.    Οι  χωµάτινες  ροδιές  στο  δρόµο  µας  δηλώνουν  την  ύπαρξη

χωµατόδροµου  µε  ό,τι  αυτό  συνεπάγεται.

AÑÈÑÏ #1 9
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Επίσης, λαµβάνουµε υπόψη το ενδεχόµενο ένα τέτοιο όχηµα να
µπει στο δρόµο µας τη στιγµή που διασχίζουµε τη διασταύρωση.

>>>>  ΣΤΑΓΟΝΕΣ  ΛΑ∆ΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΙ  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ    (εικ.3)

Παρατηρώντας το δρόµο στον οποίο κινούµαστε µπορούµε να
συλλέξουµε πολλές πληροφορίες για την κατάστασή του. Από
λακκούβες και σαµαράκια, µέχρι ρωγµές και µπαλώµατα. Κάθε
ένα απαιτεί ανάλογο χειρισµό όταν περάσουµε από πάνω του,
καθώς µπορούν να οδηγήσουν σε στιγµιαία απώλεια ελέγχου της
µοτοσικλέτας. Σε κάθε περίπτωση ο γενικός κανόνας είναι ότι τη
στιγµή που περνάµε από επάνω σφίγγουµε ελαφρά το τιµόνι,
ώστε να µη δηµιουργηθεί µεγάλη ταλάντωση. Το σηµαντικότερο
όµως είναι αµέσως µετά το "εµπόδιο" να χαλαρώνουµε τα χέρια
στο τιµόνι ανοίγοντας ελαφρά και το γκάζι, ώστε η µοτοσικλέτα να
ανακτήσει την ευστάθειά της το ταχύτερο δυνατόν.

Μία περίπτωση που δύσκολα ανιχνεύεται αλλά παρέχει σηµαντική
πληροφόρηση για την ύπαρξη ανωµαλίας του οδοστρώµατος είναι
οι συγκεντρωµένες κηλίδες λαδιού. ∆ηµιουργούνται ανάµεσα στα
ίχνη των τροχών των αυτοκινήτων και ποικίλλουν σε έκταση- από
µικρή (όσο µια εφηµερίδα) έως µεγαλύτερη (όσο ένα αυτοκίνητο).
Η πληροφορία εδώ είναι ότι στο σηµείο αυτό υπάρχει υποχώρηση
του εδάφους ή λακκούβα που είναι η αιτία της δηµιουργίας αυτής
της συγκέντρωσης των κηλίδων λαδιού. Πώς γίνεται αυτό;
Μικρές διαρροές στους κινητήρες δηµιουργούν σταγόνες λαδιού
που "κρέµονται" στο κάτω µέρος του και ταξιδεύουν µαζί τους.
Μόλις το όχηµα περάσει από µία λακκούβα, το τράνταγµα τις
κάνει να πέφτουν στο δρόµο και δηµιουργούν την εν λόγω
συγκέντρωση. Περιµένουµε λοιπόν, µόλις φτάσουµε στο σηµείο, η
µοτοσικλέτα να περάσει πάνω από τη λακκούβα, µε ό,τι
συνεπάγεται αυτό για την ευστάθειά της. Ειδικά αν είµαστε πάνω 

AÑÈÑÏ #1

σε στροφή και η µοτοσικλέτα βρίσκεται υπό κλίση… 
Η αιτία για τη δηµιουργία µιας κηλίδας λαδιού µπορεί να είναι
λακκούβα ή σαµαράκι, ακόµη όµως και έντονο φρενάρισµα. Κάτι 
τέτοιο θα πρέπει να µας κάνει να υποψιαστούµε ότι κάτι
"ξαφνιάζει" τους οδηγούς στο σηµείο εκείνο και φρενάρουν
απότοµα. Τέτοιες συγκεντρώσεις κηλίδων θα δείτε στα διόδια των
αυτοκινητοδρόµων, εκεί όµως πρόκειται για σταγόνες που
ταλαντώνονται και στάζουν στον δρόµο, απλά επειδή στο σηµείο
αυτό τα οχήµατα ακινητοποιούνται. 

εικ.  3.    Η  ύπαρξη  κηλίδας  λαδιού  µας  προειδοποιεί  για  πιθανή  ανωµαλία
στο  οδόστρωµα.
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>>>>  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΛΛΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ    (εικ. 4)

Σηµαντική είναι η πληροφόρηση που µπορούµε να λάβουµε και
από τα άλλα οχήµατα µε τα οποία µοιραζόµαστε το δρόµο ή
ακόµη και το σηµείο στο οποίο διερχόµαστε.
1.  Αυτοκίνητο  µεγάλης  ηλικίας, που βρίσκεται όµως σε άριστη
κατάσταση, υποδηλώνει οδηγό εξαιρετικά προσεκτικό και
προφανώς συνετό, άρα σχετικά ασφαλή για εµάς. 
2.  Αντίθετα,  ένα  χιλιοτρακαρισµένο  αυτοκίνητο υποδηλώνει
απρόσεκτο οδηγό, που έχει εµπλακεί σε πολλά
µικροτρακαρίσµατα, άρα επικίνδυνο για εµάς.
Ειδικά αν πρόκειται για σύγχρονο µοντέλο που µοιάζει µε
συγκρουόµενο, πρέπει να µείνουµε όσο γίνεται µακριά του. 
Αυτοκίνητο χωρίς καθρέπτες δείχνει οδηγό αδιάφορο για όσα
συµβαίνουν γύρω του. Σκίαστρα ή έντονο φυµέ στα τζάµια
συνεπάγονται µειωµένη ορατότητα του οδηγού. Έντονο ή
ακατάστατο φόρτωµα στην οροφή του, ξεφούσκωτα λάστιχα ή και
αυτοκίνητο "υπό κλίση" (από φόρτωµα ή πρόβληµα στις
αναρτήσεις του) δηλώνουν ενδεχόµενη αστάθεια ή και πιθανότητα
απώλειας ελέγχου.
3.  Πληροφορίες  για  την  ψυχολογική  κατάσταση  των  άλλων  οδηγών
µας δίνουν περιοχές στις οποίες κινούνται ή από τις οποίες
βγαίνουν:
Νοσοκοµεία, νεκροταφεία, ακόµη και γήπεδα ή ταβέρνες είναι
σηµεία όπου οι οδηγοί έχουν την προσοχή τους σε άλλα θέµατα
που πρόσφατα τους απασχόλησαν και λιγότερο στο δρόµο.
4.  Σηµάδι  συναγερµού για µας είναι ακόµη η έντονη διένεξη που
αντιλαµβανόµαστε να εξελίσσεται σε προπορευόµενο ή επόµενο
από εµάς όχηµα…

AÑÈÑÏ #1

εικ.  4.    Η  κατάσταση  των  άλλων  οχηµάτων  είναι  πηγή  πληροφοριών  για  τη
συµπεριφορά  των  οδηγών  τους  στο  δρόµο.
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Σ
την ερώτηση "ποια  είναι  η  πιο  σηµαντική  παράµετρος  κατά
την  οδήγηση  της  µοτοσικλέτας", η απάντηση είναι απλή και
µάλλον όχι και τόσο αναµενόµενη: Το "πού  κοιτάµε"! 

Ίσως ακούγεται παράδοξο, αλλά το πιο σηµαντικό δεν είναι ούτε
το πώς χειριζόµαστε τη µοτοσικλέτα, µε ποιο τρόπο οδηγούµε,
ποια η κατάσταση του δικύκλου µας, ποιες οι γραµµές που
ακολουθούµε, το περιβάλλον στο οποίο κινούµαστε… Όλα αυτά
και πολλά ακόµη είναι φυσικά πολύ σηµαντικά, όµως πριν από όλα
πρέπει να τα αντιληφθούµε, να τα αξιολογήσουµε και αναλόγως
να πράξουµε. Να συλλέξουµε τις πληροφορίες που απαιτούνται
για να πάρουµε τις αποφάσεις που απαιτούνται. Τη συλλογή των
πληροφοριών κάνουν τα µάτια µας και από εκεί ξεκινούν όλα τα
υπόλοιπα. 
Το πρόβληµα είναι ότι συχνά τα µάτια µας δεν οδηγούνται εκεί
που συνειδητά θέλουµε, αλλά σε περιοχές όπου τα οδηγεί η
ανασφάλεια και ο φόβος. Το αποτέλεσµα είναι το βλέµµα µας να
περιορίζεται σε µια µικρή απόσταση µόλις λίγα µέτρα εµπρός µας,
στην περιοχή όπου ήδη βρισκόµαστε, µε αποτέλεσµα, αν συµβεί
κάτι, να µην έχουµε το χρόνο να αντιδράσουµε. 

BëÝðù êáé ðñïâëÝðù.
åêðáéäåýïíôáò
ôï âëÝììá

AÑÈÑÏ #2 >> 15

NEW 0300.qxp  23/9/2011  11:27   Page 14



έστω προβλέψιµο, όσο δεν υπάρχει χώρος για να αλλάξει 
απροειδοποίητα λωρίδα.
2.  Κινείται  πιο  γρήγορα  από  την  κίνηση, κάνοντας σφήνες:
Επικίνδυνη περίπτωση, φροντίζουµε να µείνουµε µακριά του ή να
προσπεράσουµε από απόσταση ασφαλείας (χρησιµοποιώντας
άλλη λωρίδα).
3.  Κινείται  πολύ  αργά: Πιο επικίνδυνη περίπτωση, καθώς είναι
πολύ πιθανό να ψάχνει κάτι (π.χ. διεύθυνση) και να σταµατήσει
απότοµα ή να κάνει ελιγµό.
4.  Είναι  σταµατηµένο  στην  άκρη  του  δρόµου  (εικ.  3): Πραγµατική
νάρκη! ∆είχνει ακίνδυνο, όµως µπορεί να αποβεί ακόµη και
µοιραίο. Ελέγχουµε αν υπάρχει οδηγός στο τιµόνι και αν ναι,
σηµαίνει ότι ίσως ετοιµάζεται να κάνει αναστροφή, να ξεκινήσει

Στόχος  µας  είναι  να  οδηγήσουµε  το  βλέµµα  µας  σε  τέτοια
απόσταση  (µε  την  έννοια  του  χρόνου,  όχι  των  µέτρων),  ώστε  να
έχουµε  τη  δυνατότητα  προγραµµατισµού  της  οδήγησής  µας  και
κυρίως  της  έγκαιρης  αντίδρασης.
Ένας γενικός κανόνας λέει ότι το βλέµµα µας πρέπει να
επεξεργάζεται το χώρο στον οποίο θα βρεθούµε στα επόµενα 2-3
δευτερόλεπτα, και όχι το δρόµο λίγα µέτρα µπροστά από τον
τροχό της µοτοσικλέτας µας. 
Παρατηρώντας τις συνθήκες, αποµακρύνουµε το σηµαντικό
κίνδυνο ξαφνιάσµατος που συχνά οδηγεί σε εσφαλµένες
αντιδράσεις. 

Ας δούµε µερικά παραδείγµατα για το τι αναζητά το βλέµµα µας,
ώστε να είµαστε ασφαλέστεροι τόσο στην πόλη όσο και στον
αυτοκινητόδροµο. 

>>>>  ΤΑ  AΛΛΑ  ΟΧHΜΑΤΑ  

Τα οχήµατα πολλές φορές "µιλάνε", στέλνουν µηνύµατα.
Οφείλουµε να τα λαµβάνουµε.
Παρακολουθούµε τους καθρέπτες των αυτοκινήτων (εικ.1). Αν ο
οδηγός κρατά κινητό σηµαίνει ότι έχει χάσει την επαφή µε το
περιβάλλον και δεν µπορεί να αντιληφθεί οχήµατα γύρω του,
πόσο µάλλον εµάς. Είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς είναι
πιθανό να αλλάξει λωρίδα ή ακόµη και να στρίψει ή να σταµατήσει
απότοµα χωρίς προειδοποίηση. 
Αντίθετα, αν βλέπουµε τα µάτια του, τότε πιθανώς µας βλέπει κι
εκείνος.
Η  ταχύτητα  των  αυτοκινήτων  υποδηλώνει  πολλά  (εικ.  2)  
Όταν ένα όχηµα:

1.  Ακολουθεί  τη  ροή  της  κίνησης: Είναι θεωρητικά ακίνδυνο ή 

AÑÈÑÏ #2

εικ.1. Παρακολουθούµε  τους  καθρέπτες  των  άλλων  οχηµάτων  για  να
πάρουµε  πληροφορίες  για  την  πιθανή  συµπεριφορά  του  οδηγού  τους.
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κινούµαστε στο διάδροµο ανάµεσα από ακινητοποιηµένα
οχήµατα, ελέγχουµε διαρκώς τη θέση των τροχών τους (εικ.4). Αν
ένα όχηµα έχει στραµµένους τους τροχούς προς το µέρος µας,
µόλις κυλήσει πάλι η κίνηση θα βρεθεί εµπρός µας. Ακόµη κι αν
δεν καταφέρει να αλλάξει λωρίδα, θα µας κλείσει το διάδροµο.

>>>>  ΠΟΥ  ΚΟΙΤΑΜΕ.  ΤΟ  “ΠΡΟΩΘΗΜΈΝΟ  ΒΛΕΜΜΑ”  

Σε δρόµο ταχείας κυκλοφορίας, συνήθως το βλέµµα µας
"εγκλωβίζεται" στο όχηµα που κινείται ακριβώς εµπρός µας
καθώς σχεδιάζουµε την προσπέρασή του. Αυτή η συνήθεια µας
αφήνει χωρίς επαρκή πληροφόρηση για τις µελλοντικές κινήσεις 
του, κι αν αλλάξει πορεία, δεν θα το αντιληφθούµε παρά µόνο την

(ακόµη και χωρίς φλας) µπαίνοντας εµπρός µας. Αν είναι
προσηλωµένος στους καθρέφτες για την κίνηση που πρόκειται να
κάνει, είναι πολύ πιθανό να µην αντιληφθεί µια µοτοσικλέτα που
έρχεται.  
Μπορεί επίσης και να ανοίξει απροειδοποίητα την πόρτα (ακόµη
και µη έχοντας αναµµένα αλάρµ) προς το δρόµο, µε πολύ
δυσάρεστες για εµάς συνέπειες.

>>>>  Η  ΘΕΣΗ  ΤΩΝ  ΤΡΟΧΩΝ  ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ

Ένα φαινοµενικά παρκαρισµένο αυτοκίνητο µε τους τροχούς
στραµµένους προς το ρεύµα στο οποίο κινούµαστε, υπάρχει
κίνδυνος να ξεκινήσει χωρίς φλας ανά πάσα στιγµή.
Αντίστοιχα σε πυκνή κυκλοφορία, όπου υπάρχει περίπτωση να

εικ. 3.    Ένα  φαινοµενικά  σταµατηµένο  αυτοκίνητο  µπορεί  να  είναι  πολύ
επικίνδυνο.

εικ.2.  Σηµαντική  πηγή  πληροφόρησης  είναι  η  ταχύτητα  µε  την  οποία
κινούνται  τα  άλλα  οχήµατα.

>> 19
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οδηγούς, µόλις το αντιληφθούν, να µειώσουν απότοµα ταχύτητα.
Όσο περισσότερη πληροφόρηση πάρουµε από χώρους στους
οποίους πρόκειται να βρεθούµε στα επόµενα 7-10 δευτερόλεπτα,
τόσο πιο ήρεµοι θα παραµείνουµε και κατά συνέπεια πιο
ασφαλείς.

Στην  πόλη  ισχύουν  τα  ίδια, µόνο που το βλέµµα έχει πολύ πιο
απαιτητική αποστολή. Τα δεδοµένα είναι περισσότερα όπως και οι
ζώνες που θα πρέπει να ελέγξουµε. Εκτός από το δρόµο, τις
διασταυρώσεις και τα οχήµατα, το µάτι θα πρέπει να ελέγχει και
τα πεζοδρόµια, τις διαβάσεις, τις στάσεις των λεωφορείων, τα
ταξί, τις οπτικά "νεκρές ζώνες" που δηµιουργούν µεγάλα
οχήµατα.
Εδώ το "προωθηµένο βλέµµα" µπορεί να εντοπίσει στοιχεία που
θα διαµορφώσουν την κίνηση στα επόµενα µέτρα. Ένα φανάρι που
ανάβει πορτοκαλί στο βάθος σηµαίνει ότι τα αυτοκίνητα που είναι
κοντά θα επιταχύνουν, ενώ εκείνα που βρίσκονται λίγο πιο πίσω ή
τα µεγάλα οχήµατα, θα κόψουν. Γύρω από ένα φανάρι που δεν
λειτουργεί, δηµιουργείται αναστάτωση και εκνευρισµός, ειδικά αν
η κυκλοφορία δεν ρυθµίζεται από τροχονόµο.

Η  εκπαίδευση  του  βλέµµατος  (γιατί περί εκπαίδευσης πρόκειται)
να αναζητά πληροφόρηση από το περιβάλλον µπροστά µας,
αποτελεί  την  ισχυρότερη  άµυνά  µας απέναντι στους κινδύνους
που εγκυµονεί η µετακίνηση στο οδικό δίκτυο. Σηµαντικός
ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά µας να το πετύχουµε
αυτό είναι οι διάφορες σκέψεις που αποσπούν την προσοχή µας
από την οδήγηση. Κάθε φορά που κάτι τέτοιο συµβαίνει, το
βλέµµα επιστρέφει στις "κοντινές" περιοχές και οι εκπλήξεις µάς
βρίσκουν απροετοίµαστους.

τελευταία στιγµή. Έχουµε τη δυνατότητα σε µεγάλο βαθµό να
προβλέπουµε την κίνηση των άλλων οχηµάτων, παρατηρώντας τα
όσα συµβαίνουν µπροστά από αυτό. Θα µπορούσαµε να
ονοµάσουµε τον οπτικό αυτό έλεγχο "προωθηµένο  βλέµµα".
Συνήθως τα οχήµατα που κινούνται µε κάποια ταχύτητα και ροή
στον αυτοκινητόδροµο δεν αλλάζουν απροειδοποίητα ή ξαφνικά
λωρίδα. Κάποια αιτία υπάρχει.
Ένα όχηµα που κινείται αργά, θα αναγκάσει το προπορευόµενο
(από εµάς) όχηµα να αλλάξει λωρίδα. Οµοίως αν πραγµατοποιείται
κάποια άλλη προσπέραση µερικά µέτρα πιο µπροστά ή αν υπάρχει
κάποιο σταµατηµένο όχηµα µε alarm (ή χωρίς) ή αν κώνοι ή άλλη
σήµανση περιορίζει τις λωρίδες και ο δρόµος στενεύει λόγω
έργων. Η ύπαρξη ενός ραντάρ της τροχαίας θα κάνει τους

>> 21

εικ.4.  Στην  πυκνή
κυκλοφρία
ελέγχουµε
διαρκώς  τη  θέση
των  τροχών  των
άλλων  οχηµάτων
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∆
ύο είναι οι βασικές "γραµµές" που περιγράφουν τη χάραξη
όλων των δρόµων σε όλο τον κόσµο: Οι ευθείες και οι
στροφές. Αν στην ευθεία τα πράγµατα είναι εύκολα, για τις

στροφές απαιτούνται µια σειρά από ενέργειες που
προβληµατίζουν όποιον οδηγεί µοτοσικλέτα.

Η στροφή θεωρητικά ξεκινά εκεί που τελειώνει η ευθεία. Ωστόσο
οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο οδηγός για να προετοιµαστεί
για τη στροφή είναι αρκετές, χρειάζονται κάποιο χρόνο να
ολοκληρωθούν, ενώ στο χρόνο αυτό η µοτοσικλέτα συνεχίζει να
κινείται. Εποµένως οι ενέργειες πρέπει να ξεκινήσουν πριν
τελειώσει η ευθεία.
Το λάθος που συχνά γίνεται είναι ο οδηγός να ξεκινά µε
καθυστέρηση τις ενέργειες αυτές και η στροφή να πλησιάζει πια
απειλητικά. Το αποτέλεσµα είναι ο οδηγός να αγχώνεται και να
κάνει βεβιασµένες κινήσεις, µε καταστροφικά αποτελέσµατα για
τη συνέχεια. Η µοτοσικλέτα αποσταθεροποιείται, η γραµµή δεν
είναι αυτή που έχουµε επιλέξει, ή -ακόµη χειρότερα-
ακολουθώντας µια γραµµή που δεν έχουµε καν επιλέξει, απλά
προσπαθούµε να παραµείνουµε στο δρόµο. 

äéáäï÷Þ åíåñãåéþí. 

Ýíá óôñáôçãéêü
ó÷Ýäéï äñÜóçò

AÑÈÑÏ #3 >> 23
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διαδικασία του φρεναρίσµατος, όσο η µοτοσικλέτα είναι ακόµη όρθια
και -ιδανικά- το γκάζι ακόµη ανοικτό. Το επάνω µέρος του σώµατος
παραµένει σε όρθια θέση.
22..  ΑΑρρχχήή  φφρρεεννααρρίίσσµµααττοοςς.. Καθώς το φρενάρισµα και η επιβράδυνση δεν
γίνονται ακαριαία, χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί. Είναι η
αµέσως επόµενη κίνηση -αν έχει προηγηθεί µετατόπιση της λεκάνης- ή
διαφορετικά είναι η πρώτη µε την οποία σηµατοδοτείται και η αρχή
των ενεργειών για τη στροφή.
33..  ΑΑλλλλααγγέέςς  σσχχέέσσεεωωνν  σσττοο  κκιιββώώττιιοο..  Το κατέβασµα ταχυτήτων
πραγµατοποιείται αφού έχει ξεκινήσει το φρενάρισµα και όσο διαρκεί
αυτό. Πριν ολοκληρωθεί το φρενάρισµα, έχουµε επιλέξει τη σχέση στο
κιβώτιο µε την οποία θα διανύσουµε τη στροφή. 
44..  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  φφρρεεννααρρίίσσµµααττοοςς..  Ιδανικά το φρενάρισµα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί όσο η µοτοσικλέτα είναι ακόµη όρθια, πριν αποκτήσει
κλίση για τη στροφή. Αυτό µας διασφαλίζει ότι δεν θα γλιστρήσει ο
τροχός. Συνηθίζεται ωστόσο να παρατείνουµε το φρενάρισµα και µέσα
στη στροφή, όµως αν δεν µειώσουµε την πίεση στα φρένα, η πτώση
είναι πολύ κοντά.
55..  ΣΣώώµµαα  κκααιι  κκεεφφάάλλιι  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ττηηςς  σσττρροοφφήήςς..  Πριν κάνουµε κάποια
άλλη ενέργεια και όσο η µοτοσικλέτα είναι ακόµη όρθια (κατακόρυφη),
ρίχνουµε το επάνω µέρος του σώµατος (το γέρνουµε) στο εσωτερικό
της στροφής, χωρίς να µετατοπίσουµε τη λεκάνη µας στη σέλα. Αυτή
είναι µια κίνηση πολύτιµη και είναι ο κύριος παράγοντας που µειώνει
την κλίση της µοτοσικλέτας στη στροφή (και όχι η µετατόπιση της
λεκάνης).
66..  ΈΈννααρρξξηη  σσττρροοφφήήςς.. Κάποια στιγµή κάνουµε κάποια ενέργεια και η
µοτοσικλέτα αρχίζει να παίρνει κλίση και να στρίβει. Κανένας οδηγός
µέχρι να του υποδειχθεί το τι είναι αυτό που κάνει, δεν το γνωρίζει. Σε
κάθε δίτροχο όχηµα και σε οποιαδήποτε ταχύτητα κίνησης, ο οδηγός
για να ξεκινήσει τη στροφή του (ή να αλλάξει κατεύθυνση) στρίβει
αρχικά το τιµόνι προς την αντίθετη κατεύθυνση, χωρίς να το

>>>>  ΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ

Ο εγκέφαλος του οδηγού δουλεύει στο κόκκινο σε κάθε στροφή, ώστε
να µπορέσει να προγραµµατίσει εγκαίρως και να πραγµατοποιήσει τη
σειρά ενεργειών που απαιτούνται. Περισσότερες από 20 αποφάσεις
πρέπει να παρθούν µέσα σε λίγα µέτρα, και φυσικά αυτές δεν µπορούν
να παρθούν ταυτόχρονα. Αν κάθε ενέργεια αποµονωθεί και
πραγµατοποιηθεί τη σωστή χρονική στιγµή, ο έλεγχος της
µοτοσικλέτας είναι πολύ καλύτερος. Επειδή ωστόσο έχουµε την τάση
να λειτουργούµε ασυνείδητα και αυθόρµητα, το πρόβληµα είναι πώς
θα καταφέρει ο οδηγός να αλλάξει το "πρόγραµµα" στον εγκέφαλό
του και από την τυχαία, ασυνείδητη σειρά να τη µετατρέψει σε
συνειδητή και ελεγχόµενη.

Η µεταφορά του βάρους του σώµατος του οδηγού στο εσωτερικό της
στροφής βοηθά τη µοτοσικλέτα να αποκτήσει µικρότερη κλίση κι έτσι
να έχει καλύτερη πρόσφυση. Συνηθίζουµε να µετατοπίζουµε το σώµα
µας (τη λεκάνη) για τη στροφή, όµως αυτό δεν είναι πάντα η
ενδεικνυόµενη µέθοδος. Κυρίως το κάνουµε για να µιµηθούµε κάτι
από τις τεχνικές που βλέπουµε σε αγώνες ή σε δοκιµές µοτοσικλετών
στα περιοδικά. Μια τέτοια ενέργεια (µετατόπιση στη σέλα) δεν
ενδείκνυται παρά µόνο όταν κινούµαστε σε πίστα αναζητώντας τα όρια
της µοτοσικλέτας και τα δικά µας, και µόνο όταν γίνεται µε το σωστό
τρόπο και κυρίως στο σωστό χρόνο. Επίσης, µοτοσικλέτες µε το τιµόνι
"ψηλά", πάνω από τις πλάκες του τιµονιού (on-off ή γυµνές δρόµου)
δεν το χρειάζονται όσο οι καθαρά sport, απλά και µόνο γιατί µε το
κέντρο βάρους πιο ψηλά απαιτούν µικρότερη κλίση για την ίδια στροφή
µε την ίδια ταχύτητα απ' ό,τι µια sport. 
Στη συνέχεια θα δούµε τη σωστή σειρά µε την οποία πρέπει να
γίνονται οι ενέργειές µας πριν την στροφή. 
11..  ΛΛεεκκάάννηη.. Η µετατόπιση της λεκάνης στη σέλα προς το εσωτερικό της
στροφής, αν γίνει, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν καν αρχίσει η
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πρέπει να φροντίζει πάντα να έχει δυνατότητα αντίδρασης µε νέες
ενέργειες. 
Σκεφτείτε να ανακαλύψετε µία λακκούβα πάνω στη στροφή, η οποία
δεν φαινόταν πριν την είσοδο. Για την αντιµετώπισή της απαιτείται ένας
κύκλος ενεργειών. Σε περίπτωση που εκείνη τη στιγµή ο οδηγός έχει
να κάνει άλλα πράγµατα για τα οποία έχει καθυστερήσει, η κατάσταση
γίνεται πολύ δύσκολη. 
Ακόµη πιο περίπλοκη γίνεται η κατάσταση όταν για παράδειγµα ένα
όχηµα κινείται πολύ αργά µέσα στη στροφή και πρέπει να το
αποφύγουµε. Και τι γίνεται αν εκείνη την ώρα έρχεται και άλλο όχηµα
από απέναντι; Αν ο οδηγός δεν έχει να κάνει και άλλα πράγµατα
ταυτόχρονα, η αποφυγή θα είναι πιο αποτελεσµατική και ασφαλής.

Η διαδοχή των ενεργειών αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο στην
οδήγηση, πρόκειται µάλιστα για γνώσεις τις
οποίες δεν λαµβάνει κανείς µε την απόκτηση
του διπλώµατος. Η εµπειρία αλλά και η
κατάλληλη εκπαίδευση συµβάλλουν στο να
λυθούν οι δεκάδες απορίες που γεννώνται
όσο αναλύονται τα δεδοµένα των κινήσεων
που απαιτούνται για να στρίψει µια
µοτοσικλέτα. 

συνειδητοποιεί. Αυτή η κίνηση στο τιµόνι πρέπει να γίνεται µόνη της -
όχι σε συνδυασµό µε άλλες- και στη συγκεκριµένη θέση / χρονική
στιγµή.
77..  ΆΆννοοιιγγµµαα  ττοουυ  γγκκααζζιιοούύ.. Η µοτοσικλέτα διανύει ήδη τη στροφή της και
η επόµενη κίνηση είναι το αρχικό άνοιγµα του γκαζιού. Είναι σηµαντικό
να µη γίνεται καµία άλλη ενέργεια κατά τη διάρκεια της στροφής,
καθώς οποιαδήποτε κίνηση ή χειρισµός θα αποσταθεροποιήσει τη
µοτοσικλέτα.
88..  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  σσττρροοφφήήςς.. Όταν πια η µοτοσικλέτα έχει διανύσει το
µεγαλύτερο µέρος της στροφής, ο οδηγός (και πάλι χωρίς να το
συνειδητοποιεί) στρίβει το τιµόνι προς το εσωτερικό και µειώνει την
κλίση της. Από εκείνη τη στιγµή, µπορεί να ανοίξει το γκάζι όλο και
περισσότερο και να επιταχύνει για την έξοδο.
99..  ΕΕππιισσττρροοφφήή  σσττηηνν  όόρρθθιιαα  θθέέσσηη.. Αφού η µοτοσικλέτα έχει έρθει και
πάλι στην όρθια θέση, τότε ο οδηγός επαναφέρει το σώµα του (τον
κορµό) και τη λεκάνη του (αν την έχει µετατοπίσει) στην όρθια θέση. 

Αυτές είναι µερικές µόνο από τις ενέργειες που έχει να κάνει ο οδηγός
στη διάρκεια κάθε στροφής. Παράλληλα πρέπει να απασχολείται µε
την επιλογή της διαδροµής που θα ακολουθήσει και τον έλεγχο των
δεδοµένων του δρόµου, την πρόσφυσή του, τα άλλα οχήµατα, τυχόν
ανωµαλίες στο οδόστρωµα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
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Όλες  οι  ώρες  δεν  είναι  ίδιες  για  τον  οδηγό  της  µοτοσικλέτας.
Ακούγεται  προφανές,  όµως  τα  παιχνίδια  που  µπορεί  να
παίξει  το  φως  στην  οδήγηση  είναι  "πονηρά"  και  συχνά

επικίνδυνα.

>>>>  Ο  ΗΛΙΟΣ  ΧΑΜΗΛΑ

Το ξηµέρωµα και το σούρουπο είναι οι πιο δύσκολες ώρες για τον
µοτοσικλετιστή και την ορατότητά του. Ειδικά όταν η ζελατίνα του
κράνους δεν είναι πια καινούρια, οι ανακλάσεις και η διάχυση των
ακτίνων του ήλιου επάνω της µπορεί να µας δηµιουργήσει την
αίσθηση ότι κινούµαστε στα τυφλά.

öùò êáé óêïôÜäé. 

Ýíá 24ùñï ìå
ôç ìïôïóéêëÝôá
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τυφλώνει και, αν πρόκειται για λίγο λερωµένο τζάµι αυτοκινήτου ή
ζελατίνα άλλου µοτοσικλετιστή, δεν αποκλείεται ο "Α" να δει
έκπληκτος κάποιον να στρίβει εµπρός του και να του κόβει το
δρόµο. Ο λόγος είναι ότι η µοτοσικλέτα σε αυτές τις συνθήκες
είναι λιγότερο ορατή από τα άλλα οχήµατα. 
Όσο βλέπουµε τη σκιά µας εµπρός µας, πρέπει να έχουµε στο
µυαλό µας ότι είµαστε σχεδόν αόρατοι στους απέναντι, εποµένως
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από µέρους µας.  

Ο  "Β"  έχει  τον  ήλιο  δεξιά  του, από την πλευρά που εισέρχονται
αυτοκίνητα στο ρεύµα του. Εδώ το πρόβληµα είναι το αντίθετο.
Ενώ αυτός που έρχεται από δεξιά σάς βλέπει ικανοποιητικά, εσείς
µπορεί είτε να µην τον δείτε είτε να µην µπορείτε να σταθµίσετε
την ταχύτητα µε την οποία έρχεται. Συµπληρωµατικά, όσοι
έρχονται από αριστερά δεν µπορούν να σας δουν, γιατί στο βάθος
τούς τυφλώνει ο ήλιος. Άρα σε καµία περίπτωση δεν βασιζόµαστε
στην προτεραιότητα που έχουµε επειδή ερχόµαστε από δεξιά.

Ο  "Γ"  έχει  σηµαντικό  πρόβληµα, καθώς είναι η περίπτωση µε τη
µικρότερη ορατότητα. Με τον ήλιο χαµηλά ακριβώς εµπρός του,
µε δυσκολία διακρίνει τι συµβαίνει στο δρόµο: από τα οχήµατα
που έρχονται από απέναντι, τις λακκούβες στο δρόµο, µέχρι και το
χρώµα του φωτεινού σηµατοδότη που γίνεται εξαιρετικά αδύναµο
σε αυτή τη συνθήκη. ∆εν είναι λίγες οι φορές που µοτοσικλέτες ή
και αυτοκίνητα παραβιάζουν φωτεινό σηµατοδότη γιατί τους
τύφλωσε ο ήλιος και δεν είδαν το κόκκινο.

Ο  "∆"  έχει  αντίστοιχα  προβλήµατα  µε  τον  "Β", σε  αντίθετους  όµως
ρόλους. Στις διασταυρώσεις δυσκολεύεται να δει τα οχήµατα που
έρχονται, ειδικά µία µοτοσικλέτα (την "Α" για παράδειγµα) που
κινείται γρήγορα -απλά γιατί ο οδηγός της µε τον ήλιο στην πλάτη

Στην  εικόνα  1  φαίνεται  ένας  κύκλος  360  µοιρών  και  πόσο
αλλάζουν  τα  δεδοµένα  ανάλογα  µε  το  πού  βρίσκεται  ο  ήλιος.

Ο  "Α"  έχει  τον  ήλιο  στην  πλάτη.  Θεωρητικά βλέπει εξαιρετικά,
γιατί το φως έρχεται από την ιδανική θέση, από πίσω. Αυτό όµως
που συµβαίνει ταυτόχρονα είναι ότι οι άλλοι, και ειδικά όσοι
έρχονται από απέναντι, απλά δεν τον βλέπουν. Το φως τούς

εικ.1.  Τα  δεδοµένα  αλλάζουν  ανάλογα  µε  τη  θέση  του  ήλιου.
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φορά που περάσαµε, ακόµη και λίγα λεπτά νωρίτερα. 
Χρησιµοποιούµε τη µεσαία σκάλα το βράδυ, όµως, ακόµη κι αν
κινούνται στο δρόµο άλλα οχήµατα, κάθε τόσο ανάβουµε
στιγµιαία το σινιάλο για να πάρουµε πληροφορίες για τη συνέχεια
του δρόµου. Συµπληρωµατικά,  χρησιµοποιούµε  τα  φώτα  των
προπορευόµενων  οχηµάτων για να πάρουµε πληροφορίες για το 

έχει εξαιρετική οπτική και έχει "ανοίξει". Σε περίπτωση που θέλει
να κατευθυνθεί αριστερά, προς τον ήλιο, πρέπει να ελέγξει διπλά
µήπως εκείνη τη στιγµή κάποιο αυτοκίνητο πραγµατοποιεί
προσπέραση και βρίσκεται στο ρεύµα στο οποίο θέλει να
εισέλθει.

Ο  γενικός  κανόνας  που  βοηθά  σε  αυτές  τις  συνθήκες  λέει  ότι  όσοι
έρχονται  από  την  πλευρά  όπου  βρίσκεται  η  σκιά  µας,
δυσκολεύονται  να  µας  εντοπίσουν.  Αντίστοιχα,  όταν  έχουµε  τον
ήλιο  εµπρός  µας,  το  διαθέσιµο  οπτικό  πεδίο  είναι  εξαιρετικά
περιορισµένο,  κάτι  που  σηµαίνει  ότι  και  οι  ταχύτητές  µας  πρέπει
να  προσαρµόζονται  ανάλογα.

Το  µεσηµέρι  που  ο  ήλιος  βρίσκεται  ψηλά  είναι  η  καλύτερη  ώρα  για
να  ταξιδεύουµε ή για τις προγραµµατισµένες διαδροµές, ακόµη κι
αν το καλοκαίρι αυτές οι ώρες είναι δύσκολες λόγω της ζέστης.

>>>>  Η  ΝΥΧΤΑ  ΚΡΥΒΕΙ  ΠΑΓΙ∆ΕΣ

Η κίνηση το βράδυ έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και κινδύνους.
Καθώς βασιζόµαστε στα φώτα της µοτοσικλέτας µας, η ταχύτητά
µας πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο διαθέσιµος φωτιζόµενος χώρος
µας να µας δίνει περιθώριο για πλήρη ακινητοποίηση της
µοτοσικλέτας. ∆εν "υποθέτουµε" ότι ο δρόµος θα είναι καθαρός,
αν δεν τον βλέπουµε. Ένα ακινητοποιηµένο αυτοκίνητο, ένα ζώο,
ένα εµπόδιο στο δρόµο θα µας πανικοβάλουν, καθώς θα
εµφανιστούν ξαφνικά µπροστά µας -πολύ αργότερα απ' ό,τι αν
οδηγούσαµε στον ίδιο δρόµο την ηµέρα. 
Η παγίδα της συνθήκης αυτής είναι όταν οδηγούµε σε γνώριµο
δρόµο, που ξέρουµε τη συνέχειά του ακόµη κι αν δεν τη
βλέπουµε. ∆εν βλέπουµε όµως τι έχει αλλάξει από την τελευταία

AÑÈÑÏ #4

εικ.2. Τα  φώτα  των  προπορευόµενων  οχηµάτων  µας  χρησιµεύουν  για  να
βλέπουµε  πιο  µακριά.
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ορατότητά µας όταν πέσουν επάνω της οι προβολείς αντίθετα
ερχόµενου οχήµατος ή ο ήλιος. Αν βρισκόµαστε πάνω σε στροφή,
ο πανικός είναι κοντά, καθώς ξαφνικά χάνουµε την αίσθηση της
θέσης µας στο δρόµο. Η γραµµή µας θα ανοίξει χωρίς να το
καταλάβουµε, από την αυτόµατη αντίδρασή µας να "σηκώσουµε"
τη µοτοσικλέτα γιατί δεν βλέπουµε που πάµε. 

Ο οδηγός, µόλις τυφλωθεί από τα φώτα του απέναντι, σαστίζει και
το βλέµµα του κολλάει στους προβολείς του οχήµατος, µε
καταστροφικά αποτελέσµατα για την πορεία του. Ωστόσο υπάρχει
µια σωτήρια  µέθοδος για να ξεπεραστεί ο κίνδυνος, αρκεί ο
οδηγός της µοτοσικλέτας να την έχει προγραµµατίσει ώστε να µην
υπάρχει υστέρηση: Χαµηλώνει  αµέσως  το  βλέµµα  και  αναζητά  τις
λευκές  γραµµές  στο  δρόµο  δίπλα  του  ή  λίγο  εµπρός  του -τόσο τη
διαχωριστική όσο και εκείνη που ορίζει το όριο του δρόµου δεξιά
του. Αµέσως µετά αρχίζει να επιβραδύνει. Με αυτό τον τρόπο
αποµακρύνει το ενδεχόµενο του πανικού, διατηρεί την αίσθηση
της θέσης του στο δρόµο, εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο και
αντλεί πληροφορίες. Αν η διακεκοµµένη διαχωριστική γραµµή
γίνει συνεχής ή διπλή, αυτό σηµαίνει ότι πλησιάζει σε στροφή. Αν
κάποια από τις δύο γραµµές (διαχωριστική ή όριο δρόµου)
πλησιάζει, αυτό σηµαίνει ότι ο δρόµος ήδη στρίβει, οπότε
φροντίζει να αποµακρυνθεί από αυτή, παραµένοντας όσο είναι
δυνατόν στο κέντρο της λωρίδας του κατά το δυνατόν. 

Η οδήγηση τις νυχτερινές ώρες, εκτός από τα προβλήµατα
ορατότητας, εγκυµονεί και τους κινδύνους που συνεπάγεται η
συνύπαρξή µας στο δρόµο µε οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ειδικά σε περιοχές κοντά σε νυχτερινά κέντρα, καλό είναι να
θεωρούµε ότι όλοι οι οδηγοί είναι "τύφλα" στο µεθύσι, και να
κινούµαστε πολύ επιφυλακτικά.

δρόµο σε απόσταση µεγαλύτερη απ' όσο φτάνουν οι δικοί µας 
προβολείς. Για να το πετύχουµε, µετατοπιζόµαστε κατάλληλα
ώστε να αποκτήσουµε οπτική επαφή µε την περιοχή εµπρός από
το αυτοκίνητο (εικ. 2).
Αν  δεν  λειτουργούν  τα  stop  (πίσω  φώτα) στη µοτοσικλέτα,
διατρέχουµε σοβαρό κίνδυνο. Αν διαπιστώσουµε ότι έχει συµβεί
κάτι τέτοιο, αφήνουµε το δεξί φλας αναµµένο (ή τα alarm, αν
διαθέτουµε) για να είµαστε κατά το δυνατόν ορατοί από τα
επερχόµενα οχήµατα. 
Όταν  σκοπεύουµε  να  επιβραδύνουµε, πατάµε µερικές φορές το
φρένο αρκετά νωρίτερα, ώστε να ανάψει το stop και να
ειδοποιήσουµε έτσι όσους ακολουθούν ότι επιβραδύνουµε.
Μια  φθαρµένη  ζελατίνα  (εικ.3) µπορεί να µηδενίσει την

εικ.3.  Μια  φθαρµένη  ζελατίνα  µπορεί  να  µηδενίσει  την  ορατότητά  µας.
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ÓõíåðéâÜôçò:êáëÝò
êáé… êáêÝò ðáñÝåò

Η
µοτοσικλέτα αρχικά δηµιουργήθηκε για έναν επιβάτη, τον
οδηγό της. Σύντοµα όµως άρχισε να φιλοξενεί και συνεπιβάτη.
Καθώς  η  ισορροπία  της  επηρεάζεται  σηµαντικά  από  τις

κινήσεις  όσων  επιβαίνουν  σε  αυτή,  ο  ρόλος  του  συνεπιβάτη  γίνεται
κρίσιµος  και  καθοριστικός.

Για τον οδηγό η ύπαρξη συνεπιβάτη σηµαίνει επαναπροσδιορισµό
των δεδοµένων. Θα χρειαστούν µεγαλύτερες αποστάσεις
φρεναρίσµατος, οι ελιγµοί απαιτούν περισσότερο χρόνο και χώρο.
Για τις στροφές, από την άλλη, η παρουσία συνεπιβάτη είναι
θετικό στοιχείο, γιατί απαιτείται µικρότερη κλίση σε σχέση µε το
να είναι µόνος του, καθώς το κέντρο βάρους βρίσκεται ψηλότερα.
Η πρόσφυση είναι µειωµένη λόγω φορτίου, τα ελαστικά
χρειάζονται επιπλέον πίεση (αν πρόκειται για ταξίδι), ακόµη και η
επιτάχυνση και η ρεπρίζ της µοτοσικλέτας είναι χαµηλότερες.

ΜΜΠΠΑΑΡΡΙΙΕΕΡΡΕΕΣΣ  -  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΑΑΚΚΙΙΑΑ
ΠΩΣ  ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ  ΣΤΗΝ  ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
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AÑÈÑÏ #5

βάτης κατεβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, πρώτα κατεβαίνει 
ο συνεπιβάτης και µετά ο οδηγός.

>>>>  ΠΩΣ  ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ  ΣΤΗΝ  ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ

Το σίγουρο είναι ότι πρώτα ανεβαίνει ο οδηγός και µετά ο
συνεπιβάτης. Η πίσω θέση είναι συνήθως ψηλά και σπάνια τα
πόδια του "φιλοξενούµενου" φτάνουν στο έδαφος. 
Πριν ανέβει, ειδοποιεί απαραιτήτως τον οδηγό, ο οποίος
πιθανότατα θα ισορροπεί κατακόρυφα τη µοτοσικλέτα εκείνη τη
στιγµή, βάζοντας ελάχιστη δύναµη στα πόδια του. Αν εκείνη τη
στιγµή η µοτοσικλέτα γείρει, το να µπορέσει να την κρατήσει και
να µην πέσουν µαζί εξαρτάται από τα αντανακλαστικά του και τη
δύναµή του…

Ειδοποιεί  ώστε  ο  οδηγός  να  πατήσει  καλύτερα  στο  έδαφος  και  να
προετοιµαστεί.  

Ο σωστός τρόπος να ανεβαίνει ο συνεπιβάτης είναι να περνά
πρώτα  το πόδι του πάνω από τη σέλα και µετά να κάθεται. Αν
όµως η µοτοσικλέτα είναι ψηλή ή έχει top case (βαλιτσάκι), η
κίνηση αυτή πιθανόν δεν είναι εύκολη. Σε αυτή την περίπτωση
γίνεται το "ιπποδροµικό" ανέβασµα. Πατά στο µαρσπιέ του,
σηκώνεται και περνά έτσι µε ευκολία το πόδι του πάνω από τη
σέλα για να καθίσει.  ∆ύο είναι τα σηµεία προσοχής εδώ: 
1.  Οφείλουµε  ως  συνεπιβάτες  να  ρωτήσουµε  τον  οδηγό αν το πίσω
µαρσπιέ αντέχει µια τέτοια κίνηση. Υπάρχουν περιπτώσεις
(µοτοσικλέτες enduro, after market µαρσπιέ) που δεν αντέχουν
τέτοιο βάρος, οπότε αναζητήστε άλλο "ακροβατικό". Μπορεί για
παράδειγµα να χρησιµοποιηθεί το µαρσπιέ του οδηγού ή ο οδηγός
να σταθεί µε τη µοτοσικλέτα δίπλα σε πεζοδρόµιο.
2.  Ο  οδηγός  επιβάλλεται  να  είναι  απόλυτα  προετοιµασµένος για
την κίνηση ανάβασης του συνεπιβάτη του, γιατί µε την άσκηση του
βάρους πάνω στο µαρσπιέ, η µοτοσικλέτα θα γείρει αυτόµατα και
οι πιθανότητες να προλάβει ο οδηγός την πτώση είναι λίγες…
Για ανάλογους λόγους ισορροπίας, ισχύουν τα ίδια όταν ο συνεπι-

εικ.1. Ο  συνεπιβάτης  θα  πρέπει  να
γίνεται  “ένα  σώµα”  µε  τον  οδηγό.
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>>>>  ΣΤΗΝ  ΠΟΡΕΙΑ

Ο ρόλος του συνεπιβάτη µπορεί να χαρακτηριστεί µόνο ως
ουδέτερος ή αρνητικός, ποτέ θετικός. Σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να "βοηθήσει" ή να συµβάλει στην οδήγηση. Στην
καλύτερη περίπτωση, δεν θα την επηρεάζει. 
Εποµένως  ο  καλύτερος  συνεπιβάτης  είναι  εκείνος  που  παραµένει
εντελώς  ουδέτερος  όσο  η  µοτοσικλέτα  κινείται.  
Η σωστή θέση είναι εκείνη που του επιτρέπει να κινείται σαν "ένα
σώµα" µε τον οδηγό. Πρέπει να βρίσκεται διαρκώς σε επαφή
(κυριολεκτικά) µαζί του, ώστε στις εναλλαγές κλίσης να ακολουθεί
τις κινήσεις του σώµατος του οδηγού (εικ.1). 
Ο  οδηγός  οφείλει  σε  κάθε  περίπτωση  να  διερευνήσει  το  κατά
πόσο  φοβάται  ο  συνεπιβάτης  και  να  το  σεβαστεί,  για  το  καλό  και
των  δύο. Ένας φοβισµένος συνεπιβάτης µόλις πάρει κλίση η
µοτοσικλέτα θα προσπαθήσει να κρατήσει όρθιο το σώµα του,
γιατί σε αυτή τη στάση αισθάνεται ασφάλεια. Αν η µοτοσικλέτα
γέρνει δεξιά για παράδειγµα, για µια δεξιά στροφή, όταν ο
συνεπιβάτης µένει όρθιος (στην κατακόρυφη θέση), ουσιαστικά
γέρνει προς την αντίθετη πλευρά, δηλαδή την αριστερή πλευρά σε
σχέση µε τη µοτοσικλέτα. 
Το αποτέλεσµα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς ο οδηγός για
να µπορέσει να διαγράψει την ίδια τροχιά θα χρειαστεί να δώσει
µεγαλύτερη κλίση στη µοτοσικλέτα. Μεγαλύτερη κλίση σηµαίνει
λιγότερη πρόσφυση και αυτό δεν είναι καλό, καθώς πλησιάζουµε
στα όρια… 
Σε καµία περίπτωση αυτό το λάθος δεν αποτελεί ευθύνη του
συνεπιβάτη, παρά µόνο του οδηγού, που οφείλει να
προσαρµόζεται στις δυνατότητες του φιλοξενούµενού του και όχι
στις δικές του. 
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είµαστε σε περίπτωση που
στη µοτοσικλέτα µας φιλοξενούµε συνεπιβάτη που δεν ξέρει

41AÑÈÑÏ #5

εικ.2. Στις  sport  µοτοσικλέτες  το  ένα  χέρι  του  συνεπιβάτη  αγκαλιάζει  τη
µέση  του  οδηγού  και  το  άλλο  στηρίζεται  στο  ρεζερβουάρ.
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ισορροπία σε δίτροχο (δεν ξέρει καν ποδήλατο). Ο συνεπιβάτης
αυτός δεν είναι εξοικειωµένος σωµατικά µε την κίνηση και τις
κλίσεις της µοτοσικλέτας, µε αποτέλεσµα να είναι τόσο
σφιγµένος, που να δυσκολεύει πολύ τον οδηγό. Ακόµη και σε
στάση, π.χ. σε ένα φανάρι, ο συνεπιβάτης αυτός, µη γνωρίζοντας
ισορροπία, µπορεί να κινηθεί µε λάθος τρόπο και να προκαλέσει
ακόµη και µία πτώση.
Γι' αυτό, µεγάλη προσοχή µε τέτοιους συνεπιβάτες!

Για  να  στηρίζεται  ο  συνεπιβάτης, χρησιµοποιεί τα χέρια του και τις
λαβές που προσφέρει κάθε τύπος µοτοσικλέτας. Σε κάθε
περίπτωση, το  ένα  του  χέρι  πρέπει  να  αγκαλιάζει  τον  οδηγό  από
τη µέση του (όχι τους ώµους ή τους αγκώνες). Με αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται ότι στις επιταχύνσεις δεν θα γέρνει πίσω το σώµα
του συνεπιβάτη, αναστατώνοντας και πάλι την ισορροπία και την
κατανοµή του βάρους. 
Το άλλο του χέρι µπορεί να χρησιµοποιεί µία από τις
προσφερόµενες χειρολαβές, ώστε να µην πέφτει το βάρος του
πάνω στον οδηγό στα φρεναρίσµατα. Στις sport µοτοσικλέτες
(εικ.2) όπου συνήθως η άνεση έρχεται σε δεύτερη µοίρα, το χέρι
που δεν είναι στη µέση του οδηγού πρέπει να είναι πάνω στο
ρεζερβουάρ κρατώντας "κόντρα" στο φρενάρισµα. Τα χέρια
µπορούν να εναλλάσσονται στις θέσεις τους, ώστε να
ξεκουράζονται.

>>>>  ΣΤΙΣ  ΣΤΡΟΦΕΣ
Ακόµη και το κεφάλι του να µετακινήσει ο συνοδηγός, η
µοτοσικλέτα θα "αναστατωθεί", ανάλογα βέβαια και µε το βάρος
της και την ταχύτητά της εκείνη τη στιγµή, ωστόσο η κίνηση θα
γίνει αισθητή από τον οδηγό. Θα του αποσπάσει την προσοχή, και
αυτό είναι το τελευταίο πράγµα που προσδοκούµε από το

AÑÈÑÏ #5 >> 43

συνεπιβάτη µας, ειδικά πάνω σε µια στροφή. Εποµένως, ο κανόνας
λέει ότι από  τη  στιγµή  που  ξεκινά  η  στροφή,  ο  συνεπιβάτης  το
µόνο  που  κάνει  είναι  να… αναπνέει  και  να  απολαµβάνει  τη  βόλτα.
∆εν  κινείται.
Οι στροβιλισµοί του αέρα είναι λιγότεροι όσο ο συνεπιβάτης µένει
κοντά στον οδηγό. Τείνουν όµως να στέλνουν τα µυγάκια στον
συνεπιβάτη, οπότε επιβάλλεται να είναι κλειστή η ζελατίνα του
κράνους του.

εικ.3. Σε  πιθανή  πτώση  ο  οδηγός  κρατάει  την  ισορροπία.
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περισσότερο οι µύτες των ποδιών, είναι πολύ πιθανό να
συναντήσουν κάποιο πεζοδρόµιο ή παρκαρισµένο αυτοκίνητο στα
στενά περάσµατα της πόλης. Τα γόνατα πρέπει είναι και αυτά σε
επαφή µε τον οδηγό, ενώ τα πόδια ιδανικά πατάνε µε τις µύτες
στα µαρσπιέ και είναι γυρισµένες -άρα προφυλαγµένες- προς το
εσωτερικό της µοτοσικλέτας. Είναι περιττό να πούµε ότι ο
φορτωµένος µε τσάντες µε ψώνια που προεξέχουν συνεπιβάτης
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος τόσο για την ισορροπία της
µοτοσικλέτας όσο και για τον ίδιο.

θέση των ποδιών του συνοδηγού. Αν εξέχουν τα γόνατα και ακόµη 

>>>>  ΤΟ  ΚΡΑΝΟΣ
Μία ενοχλητική αλλά αναπόφευκτη συνέπεια της ύπαρξης
συνεπιβάτη είναι το χτύπηµα του κράνους του πάνω στο κράνος
του οδηγού. Εδώ την ευθύνη την έχει ο "πίσω", γιατί σηµαίνει ότι
δεν παρακολουθεί την κίνηση. Κάποια αιτία ανάγκασε τον οδηγό
να φρενάρει και τα κράνη "τσούγκρισαν". Εξαιρείται η περίπτωση
όπου ο οδηγός µόλις συνειδητοποίησε ότι ξέχασε τον
θερµοσίφωνα ανοικτό και φρενάρισε για να γυρίσει… 
Ο συνεπιβάτης οφείλει να κοιτάει και το δρόµο, βγάζοντας το
κεφάλι του από τη µία πλευρά, πάνω από τον ώµο του οδηγού.
Μπορεί να αλλάζει πλευρά µόνο όταν η µοτοσικλέτα κινείται σε
ευθεία, οπότε είναι και εξαιρετικά σταθερή.

Γενικά όσο πιο βαριά είναι µια µοτοσικλέτα και όσο πιο γρήγορα
κινείται, τόσο λιγότερο µπορεί να επηρεαστεί η κίνησή της από τις
µετατοπίσεις του συνεπιβάτη. Ωστόσο µικρές µοτοσικλέτες που
κινούνται µε χαµηλή ταχύτητα µέσα στην πόλη µπορούν ακόµη και
να αλλάξουν πορεία αν µετατοπιστεί ο "πίσω".

>>>>  ΚΑΙ  ∆ΥΟ  TIPS

1.  Ο  οδηγός  ελίσσεται  µέσα  στην  κίνηση. Σε κάποια στιγµή,
δείχνει ότι χάνει την ισορροπία του και πάνε να πέσουν µαζί. Ο
συνεπιβάτης ∆ΕΝ προσπαθεί να σώσει την πτώση πατώντας κάτω,
αλλά προσπαθεί ΜΟΝΟ να προστατεύσει τα πόδια του µην
µείνουν κάτω από τη µοτοσικλέτα, αν τελικά πέσουν. Είναι
δουλειά του οδηγού να κρατήσει την ισορροπία (εικ 3). Το ίδιο
ισχύει και στις στάσεις. Τα πόδια µένουν επάνω και ο οδηγός
φροντίζει για την ισορροπία. 
2.  Όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  4, κάτι που δεν µπορεί να 
προβλέψει ο οδηγός για τους ελιγµούς που θα κάνει, είναι τη 

AÑÈÑÏ #5

εικ.4. Τα  γόνατα  του  συνεπιβάτη  δεν  πρέπει  να  προεξέχουν.
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Η
µεταφορά  αποσκευών  και  φορτίων  δεν  είναι  το  δυνατό
σηµείο  των  µοτοσικλετών.  Αντιθέτως, υπάρχουν
περιπτώσεις στις οποίες είναι απλά ανύπαρκτοι τόσο οι

αποθηκευτικοί χώροι όσο και η δυνατότητα να µεταφέρεις κάτι.
Για όλα όµως υπάρχουν λύσεις αλλά και κανόνες.

Το είδος του φορτίου είναι αυτό που ορίζει σε µεγαλύτερο βαθµό
τη θέση όπου θα τοποθετηθεί στη µοτοσικλέτα. 

Öïñôßï. 
Ïé óùóôÝò ôå÷íéêÝò
ãéá íá ìç óáò
ãßíåé…öüñôùìá

AÑÈÑÏ #6 >> 47
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σταθερά στη σχάρα (εικ 2). Ιδιαίτερα βολικό για καθηµερινή
χρήση, ωστόσο ισχύουν τα παραπάνω µε καλύτερη συµπεριφορά
ως προς την αεροδυναµική. Επιπλέον θα πρέπει να υπολογιστεί το
βάρος της ίδιας της βαλίτσας µε τη βάση της. 
Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, υπάρχει ένα όριο
φόρτωσης που ορίζει ο κατασκευαστής. Αν η σχάρα αποτελεί
αξεσουάρ του κατασκευαστή, το όριο φορτίου αναφέρεται στην
ασφαλή µεταφορά (µέχρι "Χ" κιλά). Αν η σχάρα είναι after market
και ταιριάζει σε πολλές µοτοσικλέτες, τότε πιθανόν να
αναφέρεται στα όρια αντοχής της σχάρας και όχι στο ασφαλές
φορτίο από πλευράς συµπεριφοράς. Αυτό το ορίζει ο
κατασκευαστής και πολύ συχνά η λογική.

Tip. Αν υπάρχει συνεπιβάτης, το βάρος που µπορεί να µεταφερθεί
µε ασφάλεια στη σχάρα είναι πολύ µεγαλύτερο από το
αναγραφόµενο, µπορεί δηλαδή να φθάσει στα όρια αντοχής της 
σχάρας. Απλά το πρόβληµα που δηµιουργεί το φορτίο το
"διορθώνει" το βάρος του συνεπιβάτη (εικ 2).

Στόχος  είναι  να  τοποθετούνται  τα  φορτία  όσο  γίνεται  πιο  κοντά
στο  Κέντρο  Βάρους  (Κ.Β.)  της  µοτοσικλέτας, ώστε να µην
επηρεάζεται η κατανοµή των φορτίων στον εµπρός και τον πίσω
τροχό και κατά συνέπεια η συµπεριφορά της µοτοσικλέτας. Το
Κ.Β. βρίσκεται συνήθως περίπου στο ύψος των κυλίνδρων του
κινητήρα (εικ. 1), ανάµεσα στα γόνατα του οδηγού (σε µια naked
µοτοσικλέτα). 
∆εύτερος  στόχος  είναι  να  τοποθετούνται  στο  ίδιο  επίπεδο  (ως
προς  το  δρόµο)  µε  το  Κ.Β. Είτε τοποθετηθούν ψηλότερα είτε
χαµηλότερα από αυτό το επίπεδο, η συµπεριφορά της
µοτοσικλέτας επηρεάζεται το ίδιο. 
Στην τοποθέτηση ψηλά εµφανίζονται προβλήµατα αεροδυναµικής
-ειδικά αν υπάρχει και όγκος-, όµως υπάρχει το πλεονέκτηµα ότι
χρειάζονται µικρότερες κλίσεις στις στροφές σε σχέση µε τη χωρίς
φορτίο συνθήκη. Αντίθετα, καθώς το Κ.Β. πάει ψηλότερα, στατικά
είναι πιο δύσκολο να κρατηθεί η ισορροπία.
Στην τοποθέτηση χαµηλά, απαιτούνται µεγαλύτερες κλίσεις για τις
ίδιες συνθήκες, στοιχείο που ενδέχεται να δηµιουργήσει και
θέµατα πρόσφυσης. 

Τα  σηµεία  της  µοτοσικλέτας  που  προσφέρονται  για  µεταφορά
φορτίου  είναι:

Σχάρα  πίσω  από  τη  σέλα. ∆έχεται φορτία τα οποία δένονται µε
"χταπόδια" ή ιµάντες. Όσο πιο πίσω από τον άξονα του πίσω
τροχού βρίσκεται η σχάρα, τόσο περισσότερο επηρεάζεται η
ευστάθεια της µοτοσικλέτας στην οδήγηση. Το βάρος πίσω θα
δηµιουργήσει µοχλό που θα ελαφρύνει τον εµπρός τροχό στην
επιτάχυνση ή και σε πορεία. 

Top  case. Βαλιτσάκι πίσω από τη σέλα, που συνήθως στερεώνεται 

AÑÈÑÏ #6

εικ.  1.  Το  κέντρο  βάρους  βρίσκεται  στο  ύψος  των  κυλίνδρων  του  κινητήρα
ανάµεσα  στα  γόνατα  του  οδηγού.
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κινητήρας! Για το σχετικό έλεγχο, υπολογίστε ότι η στήριξη δεν
είναι απόλυτη, αλλά υπάρχει ενδεχόµενο το tank bag να
µετατοπιστεί ή να γείρει µερικά εκατοστά (ειδικά αν δεν είναι
πολύ γεµάτο). 
Παρότι το ρεζερβουάρ µοιάζει ιδανικό σηµείο για βαριά φορτία, η
υπερβολή πρέπει να αποφεύγεται. Οι βάσεις στήριξης του
ρεζερβουάρ αλλά και το υλικό του ίδιου του δοχείου έχουν
σχεδιαστεί να αντέχουν το βάρος του καυσίµου, όχι πολύ
περισσότερο. Αν κάτι δεν αντέξει, η συνέπεια της βλάβης µπορεί
να προκαλέσει διαρροή βενζίνης.

ΣΣααµµάάρριιαα  σσέέλλααςς.. Εξαιρετική λύση µε πολλά πλεονεκτήµατα.
Τοποθετούνται απλά πάνω στη σέλα (συνήθως του συνεπιβάτη) και
κρέµονται δεξιά και αριστερά της. Μπορούν να σηκώσουν βάρος στο
όριο αντοχής του υλικού τους χωρίς να δηµιουργούν προβλήµατα 
ευστάθειας. Μειονέκτηµα είναι ότι όποτε αποµακρύνεστε από τη 

Tank  Bag. Σακίδιο που εφαρµόζει επάνω στο ρεζερβουάρ (εικ. 3).
Η πρακτικότερη από όλες τις λύσεις, µε τη διαφορά ότι πρέπει να
αποχωρίζεται τη θέση του κάθε φορά που παρκάρετε τη
µοτοσικλέτα για ευνόητους λόγους (κλοπή). Τα περισσότερα
σύγχρονα tank bags µετατρέπονται σε σακίδια. 
Εκεί µπορούν να τοποθετούνται τα είδη πρώτης ανάγκης και
χρήσης στο ταξίδι, π.χ. χάρτες, τηλέφωνο, φωτογραφική,
αδιάβροχα κλπ. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικός έλεγχος
και να βεβαιώνεται ο οδηγός ότι δεν ενοχλεί στην οδήγηση και
δεν έρχεται σε επαφή µε τα χειριστήρια όταν στρίβει εντελώς το
τιµόνι. Έχει παρατηρηθεί να πατιέται η κόρνα ή το φλας από το
tank bag ή ακόµη χειρότερα το kill switch και να σβήνει ο

εικ.  2.    Τo  top  case  µπορεί  να  επηρεάσει  την  ευστάθεια  της
µοτοσικλέτας.  Το  βάρος  του  συνεπιβάτη  “διορθώνει”  το  πρόβληµα  που
δηµιουργεί  το  φορτίο.

εικ.  3.  Βεβαιωθείτε
ότι  το  tank  bag  δεν
εµποδίζει  την
οδηγηση.
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σε αυτά µπορούν να τοποθετηθούν κάποιες αποσκευές,
αυξάνοντας τις δυνατότητες φόρτωσης. Πρέπει να προσέξει
κανείς όµως να µην καλύπτουν διόδους κυκλοφορίας αέρα.

Στήριξη.  Αν υπάρχουν κλειστές βαλίτσες, δεν τίθεται θέµα. Όταν
όµως οι αποσκευές είναι ατοµικές  (πχ. σακίδια, τσάντες), τότε
πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να στηριχθούν πάνω στη
µοτοσικλέτα.
Ο χειρότερος τρόπος στήριξης είναι το απλό σχοινί. Με την κίνηση
της µοτοσικλέτας, κινούνται και τα φορτία κι αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε χαλάρωµα του δεσίµατος, µε αποτέλεσµα τα φορτία
να γείρουν στο πλάι ή και να πέσουν. 

µοτοσικλέτα πρέπει να τα παίρνετε µαζί σας.

Tip: Προσοχή,  να  βρίσκονται  µακριά  από  τις  εξατµίσεις!

Τιµόνι. Ούτε καρφίτσα! Από το λαιµό της µοτοσικλέτας και
"εµπρός" σε όλο το µπροστινό σύστηµα ανάρτησης απαγορεύεται
κάθε είδους φορτίο! Το πολύ -πολύ ένα πορτοφολάκι για τα ψιλά
των διοδίων.

Εµπρός  φτερό. Καλύπτεται από την προηγούµενη "απαγόρευση",
καθώς όµως υπάρχουν βάσεις στο εµπόριο για "σχάρες" εµπρός
από τον προβολέα, οφείλουµε να  αναφερθούµε σε αυτό και να
προειδοποιήσουµε: Ο συνδυασµός ταξιδιού µε ταχύτητες άνω των
80 (µόλις) km/h µε φορτίο µπροστά από το τιµόνι δηµιουργεί
θανατηφόρο κοκτέιλ! Αν πρόκειται απλά για επίσκεψη π.χ. σε νησί
και η µέγιστη ταχύτητα δεν υπερβεί τα 40-50 km/h δεν υπάρχει
πρόβληµα, ωστόσο υπάρχει άλλος κίνδυνος (και έχει συµβεί): ένα
ελαφρύ sleeping bag πιασµένο εµπρός από το φανάρι έχει ως
αποτέλεσµα το φανάρι να µην ψύχεται, οπότε το εύφλεκτο υλικό
του sleeping bag µε την επαφή του στο σηµείο αυτό καταλήγει να
παίρνει φωτιά. 

Θέση  του  συνεπιβάτη. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί την
ιδανικότερη θέση για τη µεταφορά κάθε είδους φορτίου, είτε 
πρόκειται για κάτι βαρύ, είτε πρόκειται για κάτι ογκώδες. Η θέση
του συνεπιβάτη έχει σχεδιαστεί για να υποδέχεται σηµαντικά 
βάρη, ενώ επιπλέον η τοποθέτηση πίσω από τον οδηγό
εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει µειωµένη αντίσταση στον αέρα.

Προστατευτικά  κάγκελα. Τα χρησιµοποιούν συνήθως µεγάλα on-
off για την προστασία των πλαστικών σε περίπτωση πτώσης. Πάνω 

AÑÈÑÏ #6

εικ.  4.  Ο  συνδυασµός  από  χταπόδια  και  ιµάντες  ή  σχοινί παρέχει
ιδανική  στήριξη.
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>> Εάν πρόκειται για ταξίδι, µην αµελήσετε να σφίξετε την
προφόρτιση στο πίσω ελατήριο και να αυξήσετε την πίεση στο
πίσω ελαστικό. Συµβουλευτείτε το manual για το πόσο.

>> Το φόρτωµα γίνεται όταν η µοτοσικλέτα είναι κρύα.
Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε περίπτωση τα πράγµατά σας αλλά κι οι
ιµάντες, χταπόδια κλπ. θα µείνουν αρκετά µακριά από την
εξάτµιση. Αν υπάρχει περίπτωση να την ακουµπήσουν, αλλάξτε
τους θέση.

>> Υπολογίστε όσα συµβαίνουν όταν κινείται η µοτοσικλέτα. Την
κίνηση των τροχών, τις αναρτήσεις, το τιµόνι, τις διόδους αέρα,
τις λυχνίες σας (ειδικά το πίσω stop). Βεβαιωθείτε ότι οι
αποσκευές δεν θα εµποδίζουν κάτι από αυτά.  

>> Χτίστε το φορτίο σας από το κέντρο της µοτοσικλέτας προς τα
έξω και µην αφήνετε να δηµιουργούνται κενά. Τα κενά
προκαλούν στροβιλισµούς και αστάθεια στην πορεία της
µοτοσικλέτας.

>> Αναπροσαρµόστε την οδήγηση και το ρυθµό κίνησής σας
σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα βάρους, όγκου και ευελιξίας της
µοτοσικλέτας και… Καλό ταξίδι! 

Για τον ίδιο λόγο, καλύτερη στήριξη προσφέρουν τα "χταπόδια".
Με την ελαστικότητά τους διαχειρίζονται πολύ καλύτερα τις
µικροµετακινήσεις των φορτίων. Όµως η αντοχή τους δεν είναι
τέτοια που να εξασφαλίζει ότι θα µπορέσουν να κρατήσουν το
φορτίο σε κάποιο πολύ δυνατό φρενάρισµα. Πρόχειρη αλλά πολύ
ικανοποιητική στήριξη µπορούν να προσφέρουν οι αυτοκόλλητες
ταινίες συσκευασίας. ∆εν θεωρούνται ιδανικές για το γύρο της
Ευρώπης, όµως για κάποια έκτακτη µεταφορά είναι ό,τι πρέπει.
Μέτρια στήριξη προσφέρουν οι ιµάντες, ακόµη κι αυτοί που
σφίγγουν µε µηχανισµό. Έχουν το ίδιο µειονέκτηµα µε το απλό
σχοινί, σε πολύ µικρότερο βαθµό όµως.
Την  ιδανική  στήριξη  παρέχουν  ένας  συνδυασµός  από  χταπόδια  και
ιµάντες  ή  σχοινί.  Χταπόδια για την ελαστικότητα, ιµάντας για τη
στήριξη του όγκου.

Για κάθε µέθοδο πρέπει να αναζητηθεί το σηµείο πάνω στη
µοτοσικλέτα όπου θα "πιάσει" το υλικό που θα χρησιµοποιήσουµε
για να δέσουµε. Γι' αυτόν το λόγο πολλές µοτοσικλέτες διαθέτουν
σε ειδικά σηµεία γύρω ή κάτω από τη σέλα κάποια λαµάκια,
νεύρα, εγκοπές. Στα µαρσπιέ του συνεπιβάτη ή τις χειρολαβές
του, στη σχάρα ή ακόµη και στο πλαίσιο. Αναζητήστε  όσα
περισσότερα  σταθερά  σηµεία  µπορείτε. Μη διστάσετε να
κυκλώσετε τη σέλα και το υποπλαίσιο, σε σηµείο όµως που δεν θα
φτάσει ποτέ ο τροχός. 

Tips:  
>> Αναζητήστε το όριο βάρους της µοτοσικλέτας. Το αναφέρει ο
κατασκευαστής και εννοεί το σύνολο οδηγού, συνεπιβάτη,
έξτρα εξοπλισµού (βαλίτσες) και φορτίου. Ένα 10% έχει
υπολογιστεί ως "αποδεκτή" υπέρβαση αυτού του ορίου για
λόγους ασφαλείας. Σε καµία περίπτωση µην υπερβαίνετε και
αυτό το όριο... 
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Υ
πάρχουν ιδιοκτήτες µοτοσικλετών που επί 30.000km βάζουν
απλώς βενζίνη χωρίς να κάνουν κάποιου είδους συντήρηση,
ούτε καν να αλλάξουν λάδια. Άλλοι πάλι τις πηγαίνουν στο

συνεργείο για service κάθε 2.500km. Υπάρχει και η µέση οδός:
αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής…

Η  συντήρηση  είναι  απαραίτητη  σε  οτιδήποτε  αποτελείται  από
µηχανικά  µέρη  που  "εργάζονται". Η τριβή, οι υψηλές
θερµοκρασίες, οι κραδασµοί δηµιουργούν φθορές που, πέρα από
τη διάρκεια ζωής των υλικών, επηρεάζουν και την απόδοσή τους.
Στις µοτοσικλέτες η συντήρηση είναι ακόµη πιο σηµαντική, αφού
µια αστοχία µπορεί να οδηγήσει µέχρι και σε πτώση.

Τα διαστήµατα που η µοτοσικλέτα πρέπει να πηγαίνει στο
συνεργείο είναι εκείνα που ορίζει ο κατασκευαστής. ∆εν υπάρχει
λόγος για πιο συχνές επισκέψεις, πόσο µάλλον για υπερβολές.
Σκεφτείτε ότι έστω και λάδια αν αλλάζετε πολύ συχνά, το βίδωµα
- ξεβίδωµα της τάπας στον κινητήρα µπορεί να φθείρει τα
σπειρώµατα και να έχετε άλλου είδους προβλήµατα… 

Η τακτική συντήρηση και οι έκτακτες περιπτώσεις είναι οι αιτίες
που µας οδηγούν στο συνεργείο. Αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις
µπορούµε σε µεγάλο βαθµό να τις προλάβουµε πριν εξελιχθούν.

ÓõíôÞñçóç.
Ç ìÝóç ïäüò áíÜìåóá
óôçí áìÝëåéá êáé ôçí
õðåñâïëÞ
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στα ρουλεµάν του λαιµού. Η αλλαγή είναι απαραίτητη. 
>> Θόρυβοι: Κάθε νέος, άγνωστος ήχος από τον κινητήρα ή αλλού
πρέπει να µας ανησυχεί. Συχνά σηµαίνει απλά ότι έχει έρθει η
ώρα για αλλαγή ή συµπλήρωµα λαδιών.

>>>> Η  αλυσίδα  ακούγεται  ή  δηµιουργεί  έναν  περιοδικό  ήχο.
Σηµαίνει ότι η φθορά είναι τόσο προχωρηµένη, ώστε όσο
περιστρέφεται τεντώνει και λασκάρει διαρκώς, καθώς το
"βήµα" της δεν συµβαδίζει πια µε εκείνο των γραναζιών.
Αν την τεντώσουµε ακόµη περισσότερο, είναι πιθανό να
προκαλέσει βλάβη στο ρουλεµάν / τσιµούχα του γραναζιού
κίνησης και διαρροή λαδιού.

>>>> Τακάκια: Αν το υλικό που έχει αποµείνει πλησιάζει το 1mm

ΠΡΙΝ  ΞΕΚΙΝΉΣΟΥΜΕ

Ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  προστατεύσουµε  τα  µηχανικά  µέρη
που  φθείρονται  είναι  να  τα  παρακολουθούµε  (εικ.1). Όπως οι
πιλότοι συµπληρώνουν το χαρακτηριστικό check list πριν από
κάθε πτήση, έτσι και εµείς πρέπει να ρίχνουµε µια διερευνητική
µατιά στη µοτοσικλέτα προτού ξεκινήσουµε. Τα σηµεία που
παρατηρούµε είναι:
Ελαστικά.  Φθορά αλλά και πίεση: αν είναι ορατή κάποια
παραµόρφωση, τότε η πίεση είναι πολύ χαµηλά…
Παρακολουθούµε το δείκτη φθοράς: αν εµφανίστηκαν "ρωγµές". 
∆ιαρροές.  Ειδικά αν έχει δηµιουργηθεί κηλίδα στο έδαφος,
αναζητούµε την προέλευσή της. Όχι µόνο στον κινητήρα, αλλά και
στις αναρτήσεις, υγρά φρένων, µπαταρία. 
Αλυσίδα. Αν είναι πολύ χαλαρή, φαίνεται. 
Γρανάζι  πίσω  τροχού. Ελέγχουµε αν τα δόντια του δεν είναι πια
ίδια και από τις δύο πλευρές τους.
Φως  φρένου.  Ελέγχουµε συχνά εάν λειτουργεί το πίσω φως και το
stop του φρένου. Χωρίς αυτά η µοτοσικλέτα είναι αόρατη τη νύχτα
για τα οχήµατα που ακολουθούν και αυτό µπορεί να αποβεί
µοιραίο. 

ΣΤΑ  ΠΡΩΤΑ  ΜΕΤΡΑ

Ξεκινώντας και διανύοντας τα πρώτα µέτρα, προκύπτει δεύτερη
λίστα σηµείων που απαιτούν την προσοχή µας. Σε κάθε
περίπτωση, αν παρατηρήσουµε κάτι από τα παρακάτω, η επισκευή
πρέπει να δροµολογηθεί άµεσα, καθώς το φαινόµενο θα ενταθεί.
∆εν υπάρχει ανοσοποιητικό σύστηµα σε κινητήρες και µηχανικά
µέρη…
>> Αν  σε  πολύ  µικρές  ταχύτητες  η  µοτοσικλέτα  δυσκολεύεται  να
ισορροπήσει  και  να  κινηθεί  ευθεία, αυτό υποδηλώνει φθορά 

εικ.  1.  Ο  συχνός  έλεγχος  της  µοτοσικλέτας  επιβάλλεται  για  να  προλάβουµε
τις  φθορές.
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εξελίσσεται σε κηλίδες στο έδαφος. Κάπου ανάµεσα ενδέχεται
το λάδι να συναντήσει τις δισκόπλακες µε τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα. Η λειτουργία της ανάρτησης χειροτερεύει, η
πρόσφυση µειώνεται, το ίδιο και η άνεση. Έχει έρθει η ώρα για
service αναρτήσεων…

>> Ύστερα  από  βροχή και ειδικά µε "σκόνη Σαχάρας" περιορίζεται
η ορατότητά µας το βράδυ, απλά γιατί έχει καλυφθεί το τζάµι
του προβολέα και δεν είναι πια διαφανές. Καθαρίζουµε
επιτόπου, έστω και πρόχειρα. Οµοίως και το πίσω stop, αν
χρειάζεται.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΛΗΨΗ

∆εν  πρέπει  να  λείπουν  κάποια  εργαλεία (πένσα, ίσιο κατσαβίδι και
σταυροκατσάβιδο). Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να κουβαλάµε
όλο το προσωπικό συνεργείο µας µαζί, αλλά στη µοτοσικλέτα αυτό
δεν είναι εφικτό. Ας µην πάµε όµως και στο άλλο άκρο του
"κανένα εργαλείο και φωνάζω οδική βοήθεια για το παραµικρό".
Πέρα από αυτά τα ελάχιστα απαραίτητα εργαλεία, καλό είναι να
υπάρχουν µαζί λίγο σύρµα, µονωτική ταινία, κιτ επισκευής
ελαστικών, λίγο πανί και 2-3 ασφάλειες. Μια πρόχειρη επισκευή
µπορεί να είναι αρκετή για να φτάσει κανείς µέχρι το πρώτο
βενζινάδικο. 

Η  φθηνότερη  θεραπεία  είναι  η  πρόληψη και το ίδιο ισχύει και στη
µοτοσικλέτα και όχι µόνο για τα µηχανικά της µέρη. Για τα
πλαστικά της µέρη, τα ελαστικά τµήµατα (εκτός των τροχών),
σωληνάκια αλλά και τις αναρτήσεις (καλάµια) ιδανικό είναι ένα
σπρέι  σιλικόνης. Ψεκάζουµε ουσιαστικά οτιδήποτε φθείρει ο
ήλιος, η σκόνη, το αλάτι, η άµεση τριβή. Το φιλµ που
δηµιουργείται από το σπρέι σιλικόνης προστατεύει, καθιστά όµως

πάχος, έχουµε ήδη αργήσει για την αντικατάστασή τους.
Σύντοµα θα ακούµε ανατριχιαστικούς ήχους να
συνοδεύουν την προβληµατική επιβράδυνση, ενώ θα
φθείρονται οι δίσκοι.

>> Αν  το  κιβώτιο  ταχυτήτων  είναι  πιο  σκληρό στις αλλαγές από όσο
έχουµε συνηθίσει, έχει έρθει η ώρα για αλλαγή λαδιών. Αν,
παρά την αλλαγή, το σκληρό κιβώτιο παραµένει, αλλάξτε τύπο
λαδιού (προτιµήστε αυτόν που συστήνει ο κατασκευαστής).

>> Το  γκάζι ενδέχεται να αποκτήσει µπόσικα (αρχικό κενό) στην
περιστροφή του. Αυτό γίνεται τόσο προοδευτικά, που το
συνηθίζουµε, ωστόσο δυσχεραίνει τη σηµαντικότερη
λειτουργία, την ακρίβεια στο άνοιγµα του γκαζιού.

>> Μηχανικός  συµπλέκτης (µε ντίζα) που έχει σφίξει και δείχνει να
σκαλώνει στο τράβηγµα δηλώνει ότι ενδεχοµένως έχει κοπεί µία
ίνα από το συρµατόσχοινο. Το σίγουρο είναι ότι αργά ή γρήγορα
θα ακολουθήσουν και άλλες, µέχρι να κοπεί εντελώς.

>> Αν η ενδεικτική λυχνία  του  φλας ανάβει στη διπλάσια ταχύτητα
από ό,τι µέχρι τώρα, αυτό δηλώνει ότι έχει καεί η λυχνία σε
κάποιο από τα φλας.

>> Καλώδια που κρέµονται ή χταπόδια από το χθεσινό φόρτωµα. Αν
συναντήσουν τον τροχό, το πιθανότερο είναι να κοπούν και
κάποια ζηµιά θα έχει προκληθεί. Αποκαθιστούµε άµεσα, έστω
και πρόχειρα, πριν ξεκινήσουµε.

>> ∆ισκόφρενα.. Αν έχουν αποκτήσει αυλακώσεις, πρέπει να
µετρηθεί το πάχος τους και κατά πόσο είναι εντός ορίων. Όσο
λεπταίνουν οι δισκόπλακες, τόσο περισσότερο ζεσταίνονται και
µαζί µ’ αυτές η δαγκάνα και τα υγρά, αλλά και η ζάντα και τα
ελαστικά.

>> ∆ιαρροή  από  τις  αναρτήσεις. Ξεκινά µε νότισµα της περιοχής και
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σηµαίνει αυτόµατα και φθορές στα γρανάζια, παραγωγή
ρινισµάτων, πλήρωση των φίλτρων λαδιού, περιορισµό της
κυκλοφορίας του µε ό,τι µπορεί αυτό να συνεπάγεται.

∆εν  στεκόµαστε  στο  φανάρι  µε  τον  συµπλέκτη  πατηµένο  όσο
διαρκεί  το  κόκκινο. Οι δίσκοι φθείρονται, και αν µιλάµε για
υδραυλική αντλία συµπλέκτη, η αυξηµένη πίεση σε µεγάλη
διάρκεια είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβη της.
Σε  κάθε  περίπτωση  καλό  είναι  να  γίνεται  πιο  προσεκτική
παρατήρηση  και  συντήρηση  πριν  ξεκινήσουµε  για  κάποιο  ταξίδι  ή
τις  διακοπές  µας. ∆εν πρέπει όµως να παραβλέπουµε τον κανόνα
που λέει ότι δεν ξεκινάµε αµέσως το ταξίδι µόλις βγούµε από το
συνεργείο. Πρέπει να µεσολαβήσουν τουλάχιστον 3-5 ηµέρες
χρήσης πριν ξεκινήσουµε, ώστε να καλυφθεί η περίπτωση
αστοχίας κάποιου ανταλλακτικού ή της εργασίας που έγινε. 

και ιδιαίτερα ολισθηρή την επιφάνεια. Εποµένως, αποφεύγουµε
την εξάτµιση και τους τροχούς, ενώ σκουπίζουµε καλά τη σέλα
και τα γκριπ µετά την εφαρµογή, ώστε να µη γλιστρούν τόσο. 
Το σπρέι  αλυσίδας  είναι κατάλληλο µόνο για την αλυσίδα, όχι για
οποιοδήποτε σηµείο υφίσταται τριβή. Ο λόγος είναι ότι όταν
στεγνώσουν οι πτητικές ουσίες που περιέχει γίνεται παχύρευστο
σα γράσο. Ένα λιπαντικό,  αντιδιαβρωτικό  (WD 40 ή συναφές) είναι
πιο κατάλληλο για συνδέσµους και αρθρώσεις (µαρσπιέ οδηγού
και συνεπιβάτη, µανέτες, σταντ κ.λπ.).
Με τη σχετική περιποίηση η µοτοσικλέτα θα παραµείνει
λειτουργικά αλλά και εµφανισιακά σε πολύ καλύτερη κατάσταση
από ό,τι αν αφεθεί στη µοίρα της και στη φθορά του χρόνου και
του περιβάλλοντος. ∆εν είναι ωστόσο µόνο θέµα αισθητικής αλλά
και ασφάλειας, καθώς οι λειτουργίες µιας µοτοσικλέτας
επηρεάζονται από τις συνθήκες περισσότερο από ό,τι συµβαίνει
στα αυτοκίνητα. 
Η µακροζωία της εξαρτάται και από το πόσο οµαλή είναι η χρήση
που γίνεται στα χειριστήρια. Το πάτηµα και άφηµα του συµπλέκτη
και των φρένων πρέπει να γίνεται προοδευτικά, το ίδιο και το
κούµπωµα των σχέσεων στο κιβώτιο -ειδικά της 1ης- να γίνεται
αργά, δίνοντας αυτό τον ελάχιστο χρόνο να "συγχρονιστούν" τα
γρανάζια. Ανατριχιαστικοί ήχοι βεβιασµένης αλλαγής σχέσεων
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"Ðåèáßíåéò" ãéá áíïé÷ôü äñüìï 
Ìçí ðåèáßíåéò ó' áõôüí...

Όταν οδηγείς µοτοσικλέτα, η αίσθηση ενός µεγάλου ανοιχτού
δρόµου είναι πραγµατικά µοναδική. ΜΜηηνν  ππααρραασσύύρρεεσσααιι  όόµµωωςς..

Ειδικά όταν οδηγείς στην Αττική Οδό, θυµήσου:
Η Αττική Οδός δεν είναι... πίστα για αγώνες.
Τα όρια ταχύτητας είναι ρεαλιστικά και ανταποκρίνονται αυστηρά
στις προδιαγραφές του αυτοκινητόδροµου. 
Οι στροφές και οι κλίσεις δεν υπάρχουν για να δοκιµάζεις τα όρια
της µοτοσικλέτας σου.

ΗΗ  ττεελλιικκήή  εευυθθύύννηη  εείίννααιι  δδιικκήή  σσοουυ..

NEW 0300bb.qxp  23/9/2011  11:40   Page 30


	NEW 0300
	NEW 0300bb.pdf



