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ÔÏ ÅÍÍÏÏÕÌÅ!

...Όπως και κάθε άλλο αναγραφόµενο όριο.
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.
Τώρα πια απαιτείται ο δικός σου σεβασµός.

ÌÏÔÏÓÉÊËÅÔÁ

ÏäçãÞóôå
Ýîõðíá êáé ìå
áóöÜëåéá
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>> 3

ÅÉÓÁÃÙÃÇ#1

Η

οδήγηση της µοτοσικλέτας συνδέεται µε την ελευθερία, την
ευελιξία και την άνεση, είτε κυκλοφορεί κανείς µέσα στην
πόλη, είτε διανύει µεγαλύτερες αποστάσεις.
Επιπλέον, σε αστικές πυκνοκατοικηµένες περιοχές όπως η Αθήνα
σήµερα, η µοτοσικλέτα συνιστά ανάγκη.
Ωστόσο, οι κίνδυνοι για το µοτοσικλετιστή είναι πολλοί, µε
αποτέλεσµα τα τροχαία στα οποία εµπλέκονται δίκυκλα να
αποτελούν δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό του συνόλου των τροχαίων
ατυχηµάτων στη χώρα µας.
Η "Αττική Οδός Α.Ε." και η "Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.", στην
προσπάθεια να συµβάλουν στον περιορισµό των τροχαίων
ατυχηµάτων, στηρίζουν την ειδική αυτή έκδοση, που την υπογράφει
ο ειδικός σε θέµατα µοτοσικλέτας, Θανάσης Χούντρας.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι στον οδηγό αυτό, ακόµη και ο πιο
έµπειρος µοτοσικλετιστής θα βρει µικρά µυστικά και οδηγίες που θα
κάνουν πιο ασφαλείς τις µικρές ή µεγάλες µετακινήσεις του είτε
στον αυτοκινητόδροµο είτε στο ευρύτερο οδικό δίκτυο.
Το όπλο του µοτοσικλετιστή είναι το µυαλό του.
Φροντίζοντας να το χρησιµοποιεί µε ευστροφία και εγρήγορση, οι
πιθανότητες να εµπλακεί σε ατύχηµα ελαχιστοποιούνται.
∆ιαβάστε προσεκτικά για να διαπιστώσετε πώς αυτό είναι εφικτό.
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ÅÉÓÁÃÙÃÇ#2

åêðëÞîåéò ðáíôïý

Στη µετακίνηση όλα είναι καλά και υπό έλεγχο µέχρι να έρθει η
πρώτη "έκπληξη". Εκεί ο οδηγός της µοτοσικλέτας καλείται να
διαχειριστεί σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και σε λίγα
διαθέσιµα µέτρα µια δύσκολη κατάσταση.
Αν τα πράγµατα φτάσουν ως εκεί, είναι ίσως αργά και η εξέλιξη
αβέβαιη.
Σκοπός είναι να µη φτάσουµε στο σηµείο να καλούµαστε να
αντιµετωπίζουµε απρόβλεπτες καταστάσεις. Τι πρέπει να
κάνουµε; Απλά, να προβλέπουµε.
Στο εγχειρίδιο που ακολουθεί, υπάρχουν µικρά και µεγάλα
µυστικά για την ασφαλέστερη µετακίνηση µε τη µοτοσικλέτα στον
απαιτητικό ιστό της πόλης και όχι µόνο. Πού κρύβονται οι παγίδες,
τι πρέπει να προσέχουµε, άγραφοι νόµοι και παραδοχές ώστε να
πολεµήσουµε τη στατιστική.
Το 80% των ατυχηµάτων γίνονται µε ταχύτητες κάτω των 60 km/h
και σε απόσταση έως 40 χλµ. από το σπίτι µας.
Εκεί ακριβώς, δηλαδή, που αισθανόµαστε περισσότερο
"ασφαλείς", χαλαροί, σε γνώριµο περιβάλλον. Εκεί που καθετί
διαφορετικό αποτελεί και µια "έκπληξη" που µπορεί να µας
οδηγήσει σε ατύχηµα.

>> 5

Υπάρχουν δρόµοι, όπως η Αττική Οδός και κάποια τµήµατα
αυτοκινητοδρόµων, που προσφέρουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας
στους οδηγούς. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι οι υποδοµές του δρόµου
είναι οι καλύτερες δυνατές, οπότε η εµπλοκή σε ατύχηµα
εξαρτάται από την οδηγική συµπεριφορά των ίδιων των χρηστών.
∆εν ισχύει όµως το ίδιο και στους υπόλοιπους δρόµους, ειδικά
στην Ελλάδα, όπου το άναρχο και συχνά προβληµατικό οδικό
δίκτυο φτάνει να δηµιουργεί το ίδιο τις προϋποθέσεις για το
ατύχηµα.
Η µόνη λύση είναι να σκεφτόµαστε λίγο περισσότερο όταν
οδηγούµε. Προτροπές για τη χρήση κράνους και προστατευτικού
εξοπλισµού δεν έχουν θέση σε ένα τέτοιο εγχειρίδιο, απλά γιατί
δεν νοείται µετακίνηση µε µοτοσικλέτα χωρίς αυτά.
Στο έντυπο αυτό, θα βρείτε πολλές καταστάσεις που έχετε ήδη
βιώσει. Πιθανόν να βρείτε και κάποιες που δεν σας έχουν τύχει,
…ακόµη. Σε κάθε περίπτωση, φανταστείτε το πιθανό σενάριο και
φροντίστε να κάνετε όσα χρειάζονται για να µη γίνετε εσείς
πρωταγωνιστές του.
Καλά και ασφαλή χιλιόµετρα
Θανάσης Χούντρας
∆ιευθυντής του Ελληνικού Παραρτήµατος της Σχολής Ασφαλούς
Οδήγησης Μοτοσικλέτας - California Superbike School -CSS
(www.superbikeschool.gr), µέλους της Ευρωπαϊκής Χάρτας
Οδικής Ασφάλειας.
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AÑÈÑÏ #1

èÝóç óôï äñüìï

Ο

ι παράγοντες που εµπλέκονται στη µετακίνηση είναι τρεις:
Το όχηµα, ο οδηγός και οι συνθήκες. Τα στοιχεία που
διαµορφώνουν τους τρεις αυτούς παράγοντες είναι πολλά,
ενώ οι τρεις παράγοντες αλληλοεπηρεάζονται. Για παράδειγµα, η
καλή κατάσταση του οχήµατος εξαρτάται κατά πολύ από τον
οδηγό. Ή ακόµη, η ψυχολογική ή σωµατική κατάσταση του οδηγού
µπορεί να αλλάξουν το επίπεδο των καλών συνθηκών που µπορεί
να επικρατούν.
Ωστόσο, ο πλέον αστάθµητος παράγοντας για το µοτοσικλετιστή
είναι οι συνθήκες.
Τα άρθρα που ακολουθούν θα µας βοηθήσουν να γνωρίσουµε
καλύτερα και µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις συνθήκες κάτω από
τις οποίες µετακινούµαστε µε τη µοτοσικλέτα µας.
Bασική αρχή: ∆Ε ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΕΝΩ Ο∆ΗΓΟΥΜΕ
Όσα περισσότερα γνωρίζουµε για το δρόµο και όσο περισσότερο
φυλαγόµαστε, τόσο καλύτερα αισθανόµαστε, τόσο ασφαλέστεροι
είµαστε. Ωστόσο, πιθανοί κίνδυνοι ξεφυτρώνουν από παντού και
κυρίως από εκεί που δεν το περιµένουµε.
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AÑÈÑÏ #1

9

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
>> Η θέση µας στο δρόµο είναι πάντα τέτοια ώστε να µας
εξασφαλίζει:
Ότι έχουµε χώρο να φρενάρουµε αν σταµατήσει απότοµα το
όχηµα εµπρός µας.
Ότι θα έχουµε διάδροµο διαφυγής σε κάθε έκτακτη περίπτωση.
Τη δυνατότητα να παίρνουµε πληροφορίες για το δρόµο.
Σε κάθε περίπτωση, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΡΑΤΟΙ.
∆εν περιµένουµε να µας έχει αντιληφθεί κανένας άλλος οδηγός
και δεν επιδιώκουµε να µας ανοίξουν δρόµο να περάσουµε (π.χ.
κορνάροντας) γιατί αν το όχηµα παραµερίσει, είναι πιθανό να
κλείσει το διάδροµο σε κάποια άλλη µοτοσικλέτα που κινείται
παράλληλα µε εµάς.

>> ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Κίνηση σε πυκνή κυκλοφορία
Το βασικό µας πρόβληµα είναι ότι δεν έχουµε τη δυνατότητα να
δούµε τι συµβαίνει ακριβώς µπροστά από το προπορευόµενό µας
αυτοκίνητο. Ο καλύτερος τρόπος για να είµαστε ασφαλείς είναι
να χρησιµοποιούµε το ίδιο το αυτοκίνητο και τα µάτια του οδηγού
του για την πληροφόρηση σχετικά µε το δρόµο µπροστά µας.
∆ιαλέγουµε να κινούµαστε σε κάποιο από τα δύο ίχνη των
τροχών του αυτοκινήτου, κατά προτίµηση του αριστερού.
Αποφεύγουµε να κινούµαστε ανάµεσα στα δύο ίχνη. Καθετί
που το αυτοκίνητο θέλει να αποφύγει θα το περάσει ανάµεσα
στους τροχούς του, άρα εµείς θα πέσουµε επάνω του ή µέσα
του (αν είναι λακκούβα).

Επιλέγουµε να κινούµαστε πάνω στα ίχνη των αυτοκινήτων που κινούνται
εµπρός µας κι όχι ανάµεσά τους. Αν είµαστε µόνοι µας στη λωρίδα,
κινούµαστε στο κέντρο της.

Στην περίπτωση που ο οδηγός του δεν προσέξει και πέσει σε
λακκούβα, ο κραδασµός του αυτοκινήτου θα µας ειδοποιήσει
για την επερχόµενη ανωµαλία.
Ωστόσο, αν το αυτοκίνητο κάνει κάποιο ελιγµό που µας θυµίζει
αποφυγή εµποδίου, τότε χωρίς δεύτερη σκέψη, ακολουθούµε
τον ελιγµό κι εµείς. Μένουµε στο ίχνος του τροχού που µέχρι
εκείνη τη στιγµή ακολουθούσαµε. Πιθανότατα ο οδηγός του
αυτοκινήτου προσπαθεί να αποφύγει (να µην πατήσει) κάποιο
εµπόδιο ή λακκούβα. Αν δεν ακολουθήσουµε τον ελιγµό, είναι
πιθανό να πέσουµε εµείς στο εµπόδιο ή στη λακκούβα.
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>> 11
κι αν έχουµε ελέγξει πίσω µε τους καθρέφτες µας, η θέση αυτή
θα µας προφυλάξει από το ενδεχόµενο ένας οδηγός που
ακολουθεί να µη µας έχει δει και να µας χτυπήσει από πίσω.
Στα φανάρια ποτέ δε σταµατάµε στο κέντρο του δρόµου.
Πλησιάζουµε ένα από τα δύο άκρα του, κατά προτίµηση δίπλα
στο πεζοδρόµιο ή στο διαχωριστικό διάζωµα -αν υπάρχει.
Εναλλακτικά, αν υπάρχει ήδη σταµατηµένο όχηµα στο φανάρι,
περνάµε εµπρός του και το αφήνουµε πίσω µας ως "ασπίδα".
Το να σταµατάµε ωστόσο πάνω στη διάβαση των πεζών, δείχνει
παντελή έλλειψη σεβασµού για τους πεζούς. Ω ΠΑΡΚΑΡΟΥΜΕ

Η θέση µας στο δρόµο εξαρτάται από το πόσο ασφαλές ή "ύποπτο"
για ενδεχόµενο κίνδυνο είναι το περιβάλλον εµπρός µας.

Αργά ή γρήγορα, το προπορευόµενο αυτοκίνητο θα σταµατήσει
λόγω αυξηµένης κίνησης. Τότε θα πρέπει να προσπεράσουµε.
Όντας κοντά στο αριστερό άκρο του, η προσπέραση
διευκολύνεται.
Υποχρεωτικές στάσεις ενώ κινούµαστε (διασταυρώσεις, STOP,
φανάρια ρύθµισης της κυκλοφορίας.)
Είτε έχουµε προτεραιότητα είτε όχι, επιβάλλεται να σταµατάµε
και να ελέγχουµε κάθε διασταύρωση. Το δίκιο δε µας βοηθά
ούτε θα µας σώσει αν κάποιος άλλος οδηγός κάνει παράβαση.
Πλησιάζοντας σε STOP, ή όταν µειώνουµε ταχύτητα για να
ελέγξουµε, κινούµαστε προς το δεξί άκρο του δρόµου. Ακόµη

Αποφεύγουµε να µένουν τα νώτα µας αφύλακτα στο φανάρι, ειδικά το
βράδυ. Σταµατάµε είτε στις άκρες του δρόµου, είτε µπροστά από κάποιο
αυτοκίνητο.
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AÑÈÑÏ #1
Ενώ παρκάρουµε
Η µοτοσικλέτα στις µέρες µας είναι ανάγκη. Ανάγκη όµως είναι
και ο πολιτισµός και η ευγένεια που πρέπει να χαρακτηρίζουν την
οδηγική µας συµπεριφορά.
Έτσι, όταν παρκάρουµε τη µοτοσικλέτα µας, φροντίζουµε:
> Να επιλέγουµε -εφόσον υπάρχουν- τις θέσεις παρκαρίσµατος για
µοτοσικλέτες (κάποιοι ∆ήµοι έχουν φροντίσει γι' αυτό).
> Να µην κλείνουµε τις ράµπες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
> Να µην παρακωλύουµε την κυκλοφορία των πεζών.
Πάντα υπάρχει χώρος κάτω από το πεζοδρόµιο δίπλα σε κάποιο
σταθερό εµπόδιο (ζαρντινιέρα, κάδο απορριµµάτων, δέντρο
κλπ.), απ' όπου ούτως ή άλλως δεν µπορούν να περάσουν οι
πεζοί. Σταθµεύοντας εκεί τις µοτοσικλέτες, εµείς εξυπηρετούµαστε
και ταυτόχρονα δεν ενοχλούµε.

>> ΣΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι

>

Στον αυτοκινητόδροµο, τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά απ'
ό,τι στην πόλη. Οι ταχύτητες των οχηµάτων είναι υψηλότερες
και το ρίσκο φαινοµενικά µεγαλύτερο.
Ωστόσο, η κίνηση σε κλειστούς αυτοκινητόδροµους προσφέρει
τις προϋποθέσεις για ασφαλέστερη µετακίνηση, αφού δεν
υπάρχουν διασταυρώσεις. Βέβαια δεν υπάρχουν και περιθώρια
να γίνουν λάθη από τους οδηγούς, αφού τη θέση µας εκεί
ορίζει η ταχύτητά µας. Αν ακολουθούµε το ρεύµα χωρίς να
προσπερνάµε, διαλέγουµε ένα αυτοκίνητο που κινείται στη
µεσαία λωρίδα και ακολουθούµε το ίχνος των αριστερών του
τροχών, σε απόσταση που κρίνουµε ασφαλή.
Αν έχουµε πρόθεση να προσπεράσουµε, πρέπει να γνωρίζουµε
τα παρακάτω:
∆ιατηρούµε πλάγια απόσταση από το όχηµα που προσπερνάµε,

13

Για ένα ασφαλές προσπέρασµα χρειάζεται να έχουµε προβλέψει ότι τα
οχήµατα που προσπερνάµε ενδέχεται να µη µας έχουν αντιληφθεί και να
αλλάξουν λωρίδα ή θέση στο δρόµο, ακριβώς τη στιγµή που βρισκόµαστε
δίπλα τους.

ίση µε το πλάτος µιας λωρίδας. ∆εν περνάµε σε µικρή απόσταση,
ειδικά αν η λωρίδα µας είναι ελεύθερη. Υπάρχει κίνδυνος να
αλλάξει πορεία το αυτοκίνητο και να µας κλείσει το δρόµο.
> Ποτέ δεν περνάµε ανάµεσα από δύο κινούµενα οχήµατα από τα
οποία το ένα προπορεύεται, γιατί υπάρχει η πιθανότητα το
προπορευόµενο όχηµα να αλλάξει λωρίδα χωρίς να µας έχει δει.
> Αν δεν εξασφαλίσουµε πλευρική απόσταση ασφαλείας από το
αυτοκίνητο που προσπερνάµε, απλά δεν περνάµε (π.χ. µεταξύ
αυτοκινήτου στην αριστερή λωρίδα και στηθαίου). Η προσπέραση
αυτή εγκυµονεί τους περισσότερους κινδύνους.
Αυτό που πρέπει να αποφεύγεται και το απαγορεύει ο ΚΟΚ είναι η
παράλληλη κίνηση µοτοσικλετών, η µία δίπλα στην άλλη. Η κίνηση
σε στίχους είναι πάντα προτιµότερη, ενώ σε κάθε περίπτωση
κοιτάµε το δρόµο εµπρός µας και όχι τη µοτοσικλέτα που
προηγείται.
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AÑÈÑÏ #2

êþäéêåò
áóöÜëåéáò [1]

Ό

ταν κινούµαστε µε µοτοσικλέτα, τα δεδοµένα που έχουµε
να επεξεργαστούµε κάθε στιγµή είναι τόσα πολλά, ώστε
είναι ανθρώπινο να συµβεί κάποια αστοχία ή λάθος.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται δύο στοιχεία για να
λειτουργήσει κατά την οδήγηση: Πληροφορίες και Χρόνο.

,5
0
0
2

Πληροφορίες, ώστε να έχει δεδοµένα για να επιλέξει τη θέση του
στο δρόµο, την ταχύτητά του, τα "εµπόδια" που πρέπει να
αποφύγει.
Χρόνο, για να επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες και να
σχεδιάσει τη διαδροµή που θα ακολουθήσει.
Έλλειψη πληροφοριών ή πληροφορίες που έρχονται ξαφνικά είναι
δύο παράγοντες που οδηγούν σε ατύχηµα.
Αν προσθέσουµε και τις προσωπικές σκέψεις που περνούν από το
µυαλό µας ενώ οδηγούµε ή τα εκτός κυκλοφοριακού ιστού
ερεθίσµατα (τηλέφωνο, συνοµιλία µε το συνεπιβάτη,
διαφηµιστικές πινακίδες κλπ.), τα πράγµατα γίνονται δύσκολα και
οι προϋποθέσεις για το ατύχηµα αρχίζουν να χτίζονται.
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AÑÈÑÏ #2

200,5 : ΈNAΣ ΑΡΙΘΜΟΣ - ΤΡΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
Eίναι ένα νούµερο εύκολο να το θυµάται κανείς µόλις ξεκινά τη
διαδροµή του στην πόλη ή στον αυτοκινητόδροµο, που µας
βοηθάει να κάνουµε ένα σύντοµο φρεσκάρισµα µνήµης για τα
ελάχιστα που οφείλει να τηρεί ένας οδηγός µοτοσικλέτας. Τι
σηµαίνει το 200,5; Ένα άθροισµα από τρεις αριθµούς.

>> 180: Αναφέρεται σε µοίρες οπτικού πεδίου.
Το ανθρώπινο µάτι µπορεί να δεχτεί ερεθίσµατα από ένα πεδίο
εύρους 170ο. Αυτό σηµαίνει ότι µε µια ελάχιστη κίνηση του
κεφαλιού, έχουµε πλήρη εικόνα των όσων συµβαίνουν εµπρός
µας. Αρκεί να µην υπάρχουν εµπόδια.
Εδώ ο κανόνας λέει ότι δεν εισερχόµαστε σε κάποιο "χώρο" αν
δεν τον έχουµε εποπτεύσει πλήρως.
Η "προτεραιότητα" έχει στοιχίσει τη ζωή πολλών ανθρώπων που
πίστευαν ότι τους προσφέρει ασφαλή διέλευση.
Για τους µοτοσικλετιστές ασφάλεια προσφέρει µόνον ο χώρος που
έχει ήδη ελεγχθεί πλήρως.
Εν ολίγοις:
Σε κάθε διασταύρωση κατεβάζουµε την ταχύτητά µας τόσο
ώστε να έχουµε πλήρη εποπτεία, άσχετα αν έχουµε
προτεραιότητα ή πράσινο φανάρι. Οι µοτοσικλέτες
επιβραδύνουν και επιταχύνουν αρκετά γρήγορα, οπότε αυτός ο
"έλεγχος" δεν προκαλεί σηµαντική καθυστέρηση.
Σε κάθε προσπέραση ακινητοποιηµένου οχήµατος (πχ.
λεωφορείο), µειώνουµε επίσης ταχύτητα, ώστε να ελέγξουµε
µήπως περνά κάποιος πεζός που τον κρύβει ο όγκος του
οχήµατος.
Θυµόµαστε ότι από κάθε άνοιγµα που αφήνουν ακινητοποιηµένα
οχήµατα τα οποία προσπερνάµε, µπορεί να βγει άλλο αυτοκίνητο,
πεζός, µοτοσικλέτα…

1
1. Πεζός και αυτοκίνητο κρύβονται επιµελώς από τον όγκο του λεωφορείου.
2. Η ίδια εικόνα από την πλευρά του άλλου οδηγού. Ο µοτοσικλετιστής είναι
αόρατος από πεζό και οδηγό αυτοκινήτου.

2
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ενδιάµεση κίνηση δεν συνιστάται, διότι και επικίνδυνη είναι και
βάσει του ΚΟΚ δεν επιτρέπεται, ωστόσο η ελληνική
πραγµατικότητα και η δύσκολη καθηµερινότητα στους δρόµους
της πόλης έχει κάνει τους οδηγούς µοτοσικλέτας να την
επιλέγουν. Όποιος λοιπόν επιλέξει να κινηθεί έτσι, θα πρέπει,
για την ασφάλειά του, να τηρεί αυστηρά τον κανόνα των +20
χλµ/ω. Προσοχή, δεν πρέπει να γίνει παρανόηση: δεν λέµε η
ταχύτητά µας να µην ξεπερνά τα 20 χλµ/ω, αλλά η σχετική µας
ταχύτητα. ∆ηλαδή, το προσπέρασµα ή η κίνηση ανάµεσα στα
αυτοκίνητα πρέπει να γίνεται µε ταχύτητα µεγαλύτερη έως +20
χλµ/ω από τη δική τους. Κι όταν είναι ακινητοποιηµένα, δηλαδή
Η ταχύτητά µας σε σχέση µε την ταχύτητα των άλλων οχηµάτων µπορεί
να είναι µεγαλύτερη έως και κατά 20 χλµ/ω, όχι περισσότερο.

Κάθε αυτοκίνητο που προσπερνάµε µπορεί να µας στριµώξει, γιατί
ενδεχοµένως χρειάζεται ν' αλλάξει πορεία από σταθµευµένο
όχηµα εµπρός του, ή από εµπόδιο στο δρόµο.
Σκεφτείτε µόνο αυτό: αν δεν υπήρχαν κτίρια και τα οχήµατα ήταν
διαφανή, τα ατυχήµατα σε διασταυρώσεις θα ήταν ελάχιστα.

>> +20: Το δεύτερο περιεχόµενο του 200,5. Αναφέρεται στην
ταχύτητα. Τα 20 χλµ/ω είναι η ταχύτητα που ο ανθρώπινος
εγκέφαλος µπορεί να διαχειριστεί χωρίς πρόβληµα. Κι αυτό γιατί
αυτή είναι η ταχύτητα που ο άνθρωπος µπορεί να αναπτύξει µε
ίδια µέσα, µε τα πόδια του.
Ο κανόνας λέει ότι η σχετική ταχύτητά µας δεν πρέπει να ξεπερνά
τα +20 χλµ/ω σε σχέση µε την ταχύτητα των άλλων οχηµάτων.
Στο σηµείο αυτό κατ' αρχάς θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η

Αν δε βλέπουµε µπροστά από το προπορευόµενο αυτοκίνητο, είναι
παρακινδυνευµένο να µένουµε δίπλα του ή να το προσπερνάµε.
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η ταχύτητά τους είναι 0 (µηδέν), τότε εµείς περνάµε µε 20
χλµ/ω ανάµεσά τους, όχι πιο γρήγορα.
Κάθε φορά που ο εγκέφαλος αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις
απαιτήσεις µιας συγκεκριµένης κατάστασης, µας καταβάλλει
πανικός. Αδυνατούµε να σκεφτούµε, ενώ οι αυτόµατες
αντιδράσεις µας είναι να κλείνουµε το γκάζι, να πιάνουµε
δυνατά τα φρένα και να επικεντρώνουµε το βλέµµα µας στον
"κίνδυνο". Ό,τι χειρότερο για την ευστάθεια της µοτοσικλέτας
και για τη διαχείριση της δύσκολη στιγµής.
Παράδειγµα: Όταν περνάµε δίπλα από ένα αυτοκίνητο και εκείνη
τη στιγµή ο οδηγός του στρίψει και µας κλείσει το δρόµο:
> Αν προσπερνάµε µε έως +20 χλµ/ω, θα µείνουµε ψύχραιµοι και
θα έχουµε υγιή αντίδραση, ίσως στρίψουµε, τον προειδοποιήσουµε,
κορνάρουµε κλπ.
> Αν προσπερνάµε µε περισσότερα από +20 χλµ/ω, απλά θα
πέσουµε επάνω του έχοντας κάνει τις κινήσεις πανικού που
περιγράψαµε.

> Αν έχει δύο ανά κατεύθυνση, στο άκρο αριστερό της πρώτης
(δεξιάς) λωρίδας.
> Αν έχει τρεις, στο κέντρο της µεσαίας λωρίδας (εφόσον έχουµε
την κατάλληλη ταχύτητα, εννοείται).
> Αν έχει τέσσερις, στο αριστερό άκρο της δεύτερης λωρίδας,
κ.ο.κ
Κάθε κινούµενο όχηµα διαµορφώνει νέα δεδοµένα µέχρι να το
προσπεράσουµε. Αν κινείται στη δεύτερη λωρίδα, πρέπει να
διατηρήσουµε ίσες αποστάσεις από το όχηµα και το όριο του
δρόµου αριστερά µας.
Σε καµία περίπτωση δεν προσπερνάµε από δεξιά. Εκτός του ότι
είναι παράνοµο, ο οδηγός κάθε οχήµατος µπορεί ξαφνικά να
στρίψει δεξιά και να µας κλείσει το δρόµο.
Αν µας έχει αντιληφθεί, θα κάνει δεξιά να για περάσουµε. Για
να παραµένει σε αριστερή λωρίδα, σηµαίνει ότι δεν µας έχει
αντιληφθεί, άρα ενδέχεται να κάνει οποιαδήποτε κίνηση, ίσως
απροειδοποίητα.

>> 0,5: Για να συµπληρωθεί το "200,5" έχει µείνει ένα 0,5. Ή
αλλιώς ½ (ένα δεύτερο).
Το νούµερο αυτό θα µας υπενθυµίσει το εξής βασικό:
Η θέση µας στο δρόµο πρέπει είναι τέτοια ώστε να µας δίνει ίσες
ευκαιρίες αντίδρασης, τόσο από δεξιά µας όσο κι από αριστερά
µας. Σε απλή ερµηνεία, αυτό σηµαίνει ότι από τα σηµεία όπου
µπορεί να προκύψει ενδεχόµενος κίνδυνος, "εισβολέας",
διατηρούµε ίσες αποστάσεις. Κινούµαστε στο µέσον του
διαδρόµου ανάµεσα στις "εισόδους" του ενδεχόµενου κινδύνου.
Κινούµαστε δηλαδή:
> Αν ο δρόµος έχει µία λωρίδα, στο κέντρο του (όπως ορίζει και ο
ΚΟΚ).

Το 200,5 δεν είναι πανάκεια. Είναι απλά ένα φρεσκάρισµα στην
έναρξη της διαδροµής µας που βοηθά ώστε να µειώσουµε
σηµαντικά τις πιθανότητες εµπλοκής σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Αυτοµατοποιώντας τα παραπάνω, διευκολύνουµε τον εγκέφαλό
µας να ασχολείται µε άλλα πράγµατα, να επεξεργάζεται
περισσότερα ερεθίσµατα και να παίρνει πιο σωστές αποφάσεις
για την κίνησή µας.
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AÑÈÑÏ #2.2
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ΤΑ 5+1 “Φ”

Ο

ι ρητοί κανόνες για την κυκλοφορία είναι διατυπωµένοι
στον ΚΟΚ.

Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι άγραφοι κανόνες για τους
µοτοσικλετιστές, που συµβάλλουν στην ασφάλειά µας.
Μια εύκολη κωδικοποίηση των πιο σηµαντικών από αυτούς είναι
τα πέντε "Φ" συν ένα ακόµη, "κυρίαρχο" όλων. Πρόκειται απλά
για λέξεις που συµπτωµατικά αρχίζουν από "Φ".

>> ΦΑΝΑΡΙΑ
Εννοούµε τους φωτεινούς σηµατοδότες. Ο κανόνας εδώ λέει ότι
απλά δεν τα εµπιστευόµαστε.
Πόσο συχνά βλέπουµε οχήµατα (αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες)
να περνούν µε πορτοκαλί -ή και κόκκινο ακόµη- και να µένουν
στο µέσον της διασταύρωσης; Αν εν τω µεταξύ το δικό µας
φανάρι ανάψει πράσινο, δεν θα έχουµε πού να πάµε. Αυτή
όµως είναι η εύκολη περίπτωση.
Σκεφτείτε την περίπτωση κατά την οποία, ενώ κινείστε προς το
κόκκινο για εσάς, καθώς πλησιάζετε στο φανάρι, αυτό ανάβει
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πράσινο. Τι θα κάνετε; Θα επιταχύνετε να περάσετε;
Ασφαλώς όχι, ακόµη κι αν έχετε "καθαρό πράσινο".
Θυµηθείτε το ενδεχόµενο παραβίασης του σηµατοδότη από
κάθετα ερχόµενο όχηµα, κάτι που δυστυχώς συµβαίνει πολύ
συχνά.
Άρα: Άσχετα από το χρώµα στο φανάρι, δεν περνάµε αν δεν
ελέγξουµε την κίνηση στο δρόµο µε τον οποίο διασταυρωνόµαστε.

>> ΦΛΑΣ
Σας έχει τύχει ποτέ να διαπιστώσετε ότι το φλας στη µοτοσικλέτα
σας έχει µείνει αναµµένο, χωρίς να θυµάστε από πότε;
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι το ίδιο µπορεί να συµβεί στον οποιονδήποτε.
Αν οδηγείτε χρόνια, σας έχει σίγουρα τύχει κάποιο
προπορευόµενο όχηµα µε αναµµένο το φλας για δεξιά στροφή,
το οποίο τελικά έστριψε αριστερά.
∆εν µπορούµε λοιπόν να βασιζόµαστε σε κάποιο φλας που
βλέπουµε να ανάβει. Πρέπει να θεωρούµε πάντα ότι είναι
ξεχασµένο ή ακόµη και αντίθετο από την κίνηση που θα κάνει
τελικά ο οδηγός του.
Επίσης θεωρούµε ότι κάθε όχηµα που πλησιάζει σε
διασταύρωση θα στρίψει, οπότε προετοιµαζόµαστε ανάλογα.
Σαφής ένδειξη για το αν υπάρχει ενδεχόµενο να στρίψει ή όχι
χωρίς φλας, είναι η ταχύτητά του. Αυτοκίνητο που µειώνει
ταχύτητα πλησιάζοντας σε διασταύρωση, το θεωρούµε
"ύποπτο" να στρίψει εµπρός µας. Παρακολουθούµε τα χέρια
του οδηγού του: αν φέρει κάποιο στο επάνω µέρος του
τιµονιού, προφανώς έχει πρόθεση να στρίψει.
Άρα: ∆εν εµπιστευόµαστε τα αναµµένα φλας και ταυτόχρονα
θεωρούµε ότι "όλοι" στρίβουν χωρίς φλας.

Ένας µοτοσικλετιστής ποτέ δεν εµπιστεύεται ένα αναµµένο φλας.
Απλά το συµβουλεύεται.

>> ΦΩΤΑ
Η µοτοσικλέτα δεν είναι εύκολα διακριτή από τους οδηγούς των
αυτοκινήτων. Ο λόγος είναι απλός. Κατά τον έλεγχο που κάνει
ένας οδηγός αυτοκινήτου πριν περάσει µια διασταύρωση, το µάτι
εκ φύσεως θα εντοπίσει µόνον οχήµατα από τα οποία κινδυνεύει,
δηλαδή τα ογκώδη. Μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες και πεζοί
συνιστούν "αόρατα" αντικείµενα σύµφωνα και µε επιστηµονικές
έρευνες (unintentional blindness).
Ένας τρόπος για να γίνουν πιο "ορατές" οι µοτοσικλέτες είναι να
έχουν αναµµένα τα φώτα, ηµέρα και νύχτα, κάτι το οποίο έχει
θεσπιστεί και νοµικά, ενώ πλέον δεν υπάρχει διακόπτης που να
σβήνει τα φώτα στα δίκυκλα. Ωστόσο, ειδικά σε χώρες µε
έντονη ηλιοφάνεια ούτε αυτό αρκεί.
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Αυτό που συστήνουµε είναι κατά τη διάρκεια της ηµέρας (µισή
ώρα µετά την Ανατολή και έως µισή ώρα πριν τη ∆ύση) οι
µοτοσικλέτες να έχουν τα φώτα στη µεγάλη σκάλα (προβολέας).
Γίνονται έτσι πιο ευδιάκριτες χωρίς να "τυφλώνουν" τους άλλους
οδηγούς. Προσοχή όµως: αν κυκλοφορούµε µε το προβολέα µας
αναµµένο το βράδυ, είναι πιθανό να "τυφλώσουµε" τον οδηγό
του οχήµατος που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση, µε
αποτέλεσµα να προκληθεί ατύχηµα.
Άρα: Μπλε λυχνία στα όργανα την ηµέρα (προβολέας), κανονικά
φώτα για το βράδυ.

>> ΦΡΕΝΑ
Οι ταχύτητες στην πόλη είναι συνήθως χαµηλές, αλλά ανάλογα
µικρός είναι και ο διαθέσιµος χώρος µας. Αν για κάποιο λόγο
χρειαστεί να φρενάρουµε απότοµα, κάθε δέκατο του
δευτερολέπτου γίνεται κρίσιµο.
Ακόµη και κατά το χρόνο που χρειάζεται για να µετακινηθούν τα
δάχτυλα του δεξιού χεριού από το γκριπ στη µανέτα του φρένου,
η µοτοσικλέτα γράφει µέτρα, µετακινείται, µε αποτέλεσµα να
µειώνεται ο διαθέσιµος χώρος που έχει για να φρενάρει.
Το γεγονός µπορεί να οδηγήσει είτε σε σύγκρουση, είτε σε πιο
έντονο πάτηµα του φρένου (λόγω πανικού, επειδή µειώνεται ο
διαθέσιµος χώρος) και µπλοκάρισµα του τροχού. Άρα ακόµη και
σε πτώση.
Άρα: Όσο κινούµαστε κυρίως στο στενό αστικό κύκλο, δύο
δάχτυλα (δείκτης και µέσος) πρέπει να βρίσκονται ήδη στη µανέτα
του φρένου. Και αντίστοιχα το δεξί πόδι (ή αριστερό χέρι αν
πρόκειται για scooter) πάνω από το πίσω φρένο.

1

2

1. Με δύο δάχτυλα µόνιµα στη µανέτα του φρένου, µειώνεται
η απόσταση φρεναρίσµατος κατά τον χρόνο που χρειάζεται
για να οδηγηθούν τα δάχτυλα εκεί.
2. Πράσινο φανάρι δε σηµαίνει και ασφαλές πέρασµα. Ακόµη κι
όταν έχουµε πράσινο, ελέγχουµε τη διασταύρωση.

>> ΦΟΡΤΗΓΑ
Αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους κινδύνους για τις
µοτοσικλέτες.
Όλα τα κοµµάτια ελαστικού που συχνά συναντάµε σε
αυτοκινητόδροµους κάποια στιγµή ξεκόλλησαν από τους
τροχούς φορτηγών και ταξίδευαν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωµα.
Το ότι δεν έτυχε µέχρι σήµερα να συµβεί κάτι τέτοιο ακριβώς
µπροστά µας, δε σηµαίνει ότι δεν µπορεί να µας συµβεί "αύριο"
κιόλας.
Και δεν είναι µόνο οι αναγοµώσεις των ελαστικών. Ένα
πληµµελώς συγκρατηµένο φορτίο, µπάζα "βουνό" σε
συνδυασµό µε µια λακκούβα στο δρόµο, σκόνη από φορτίο
άµµου και πολλά άλλα µπορούν να προστεθούν στην ατέλειωτη
λίστα των κινδύνων για τους µοτοσικλετιστές.
Όταν οδηγούµε σε αυτοκινητόδροµο: ∆εν πλησιάζουµε
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περισσότερο από 100 µέτρα πίσω από φορτηγά και µεγάλα
οχήµατα γενικότερα. Αλλάζουµε άµεσα λωρίδα και
σχεδιάζουµε την προσπέρασή τους.
Όταν οδηγούµε µέσα στην πόλη: Ο οδηγός του φορτηγού έχει
σηµαντικό κενό στο οπτικό του πεδίο και δυσκολεύεται να µας
δει. Χρειάζεται να ανοιχτεί για να στρίψει, καταλαµβάνει
µεγαλύτερο πλάτος του δρόµου. Καταναλώνει περισσότερο
χώρο από αυτόν στον οποίο κινούνται συνήθως οι µοτοσικλέτες,
ενώ σε κάθε "επαφή" ο χαµένος θα είναι πάντα η µοτοσικλέτα.
Άρα: Μακριά από φορτηγά, µέσα κι έξω από την πόλη.

Ένα φορτηγό µε πληµµελώς ασφαλισµένο φορτίο, αποτελεί κίνδυνο
πρώτου µεγέθους για τις µοτοσικλέτες.

Αυτά ήταν τα πέντε "Φ", καθένα από τα οποία µας θυµίζει έναν
ενδεχόµενο κίνδυνο. Πέρα από αυτά όµως, υπάρχει ένα ακόµη
"Φ" που τα περιλαµβάνει όλα και που αποτελεί το µεγαλύτερο
σύµµαχο στην προσπάθεια αποφυγής των ατυχηµάτων:

>> ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Είναι το πιο δυνατό αµυντικό όπλο που µπορεί να διαθέτει ο
µοτοσικλετιστής και που θα πρέπει να φροντίζει να καλλιεργεί
συνεχώς.
Αν µπορούµε να "δούµε" µε τα µάτια της φαντασίας τον πεζό
που µπορεί να περνάει εµπρός από οποιοδήποτε σταµατηµένο
όχηµα, την πόρτα που µπορεί να ανοίξει ξαφνικά στη µέση του
δρόµου κάθε αυτοκίνητο ή ταξί δίπλα από το οποίο περνάµε,
τα... σουβλάκια ή το κουτάκι µπύρας που µπορεί να
εκσφενδονιστεί από το παράθυρο ενός φορτηγού, το τσιγάρο
που µπορεί να ρίξει από το ανοιχτό του παράθυρο ο κάθε
αφηρηµένος ή αδιάφορος οδηγός Ι.Χ., το "φτιαγµένο"
αυτοκίνητο που µπορεί να βγει "µε τις πάντες" από κάθε στενό,
και τόσα άλλα... έχουµε εξασφαλίσει ότι ακόµη κι αν συµβεί
κάτι τέτοιο, δε θα οδηγήσει σε ατύχηµα.
Φτιάχνοντας πιθανά σενάρια, αυτόµατα προετοιµαζόµαστε για
την πιθανότητα αυτά να συµβούν στην πραγµατικότητα. Έτσι,
αφενός φυλαγόµαστε, αφετέρου δε θα ξαφνιαστούµε και θα
έχουµε περιθώριο αντίδρασης στην περίπτωση που κάποιο
σενάριο βγει αληθινό.
Άρα: Σε κάθε µέτρο της διαδροµής µας σκεφτόµαστε το χειρότερο
σενάριο. Αυτό σηµαίνει ότι παρακολουθούµε µε προσοχή όλα όσα
συµβαίνουν στο δρόµο και αυτόµατα προετοιµαζόµαστε. Είναι η
µόνη µέθοδος που µπορεί µε βεβαιότητα να αποκλείσει το
ενδεχόµενο εµπλοκής σε ατύχηµα.
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κεφτείτε αν γνωρίζετε το όνοµα ενός τουλάχιστον ανθρώπου
που έχει χάσει τη ζωή του από τροχαίο. Όσοι απαντήσετε όχι,
είστε η εξαίρεση.
∆υστυχώς, το µεγαλύτερο και τραγικότερο πρόβληµα της χώρας, η
µεγαλύτερη "επιδηµία" του τελευταίου αιώνα µάς αφορά όλους και
βρίσκεται δίπλα µας.

Τι είναι αυτό που µας κάνει να αντιµετωπίζουµε µοιρολατρικά κάθε
δυστύχηµα, µιλώντας για "κακιά ώρα" ή "ατυχία";
Τι είναι αυτό που µας κάνει να πιστεύουµε ότι δε θα είµαστε εµείς το
επόµενο θύµα; Ποιος µας το εξασφαλίζει; ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ είναι η
απάντηση.
Kι όµως είναι στο χέρι µας να εξασφαλίσουµε ότι δε θα µας συµβεί
ατύχηµα. Για έναν εξίσου απλό λόγο: το ατύχηµα προειδοποιεί!
Αν ο οδηγός έχει το 100% της προσοχής του σε αυτό που κάνει, στην
οδήγηση, οι πιθανότητες να συµβεί το ατύχηµα ελαχιστοποιούνται,
έως και µηδενίζονται.
Κι αν κάποιος βιαστεί να ισχυριστεί ότι υπάρχουν και οι περιπτώσεις
που το ατύχηµα µπορεί να προκληθεί από άλλον, χωρίς τη δική του
συµµετοχή, κάνει λάθος! Εφόσον είµαστε παρόντες, έχουµε 100%
µερίδιο συµµετοχής.
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ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ;

Γιατί σε ΟΛΑ τα ατυχήµατα που έχουν συµβεί υπάρχει η ίδια
παράµετρος: Ο οδηγός, ή οι οδηγοί, δεν είχαν το 100% της προσοχής
τους στο δρόµο. Τόσο απλό κι όµως τόσο τραγικό.
Για να συµβεί ένα ατύχηµα πρέπει να συνυπάρξουν πέντε αιτίες.
Φανταστείτε πέντε κόκκινες λυχνίες στη σειρά, σαν αυτές που
δίνουν την εκκίνηση στους αγώνες.
Τη στιγµή που ανεβαίνουµε στη µοτοσικλέτα, όλα τα λαµπάκια
είναι σβηστά. Από εκείνη ακριβώς τη στιγµή αρχίζουν να ανάβουν
το ένα µετά το άλλο, για µια διαφορετική αιτία το καθένα.

1

2

3

4

>
>
>
>
>

Ένα λαµπάκι ανάβει µόλις χτυπήσει το κινητό µας.
∆εύτερο µόλις ανοίξουµε συζήτηση µε το συνεπιβάτη.
Κάθε φορά που κάνουµε προσπέραση, ανάβει κι άλλο.
Όσο διαβάζουµε µια διαφήµιση στο πλάι του δρόµου, ανάβει άλλο.
Κάθε φορά που οδηγούµε έχοντας πιει έστω κι ένα ποτηράκι
µπύρα, άλλο ένα.
> Μόλις νυστάξουµε λίγο, άλλο ένα.
> Μόλις σκεφτούµε ότι ξεχάσαµε να κλείσουµε το θερµοσίφωνα στο
σπίτι, ένα ακόµη.
> Μόλις πλησιάσουµε µια διασταύρωση χωρίς ορατότητα, ανάβει ένα
λαµπάκι.
> Όταν πλησιάζουµε ένα φανάρι -ακόµη κι αν έχουµε εµείς πράσινοάλλο λαµπάκι.
> Κάθε φορά που η ταχύτητά µας δεν είναι αυτή που ορίζουν οι
συνθήκες της διαδροµής, ανάβει ένα λαµπάκι.

1+2. Κάθε φορά που αποσπάται η προσοχή µας από οτιδήποτε, ανάβει ένα
ακόµη λαµπάκι.
3. Φθαρµένα ελαστικά και κακή συντήρηση της µοτοσικλέτα µάς φέρνουν
πιο κοντά στο ατύχηµα.
4. Κούραση, νύστα, πονοκέφαλος, αδιαθεσία είναι όλα λόγοι που "ανάβουν"
λαµπάκια και απαιτούν αναπροσαρµογή του ρυθµού κίνησής µας.
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> Όσο τα λάστιχα της µοτοσικλέτας ή τα φρένα της είναι φθαρµένα,
ένα λαµπάκι είναι µόνιµα αναµµένο.
> Το ίδιο όταν δε φοράµε το κράνος µας. Μένει αναµµένο άλλο ένα
λαµπάκι.
Η λίστα µπορεί να συνεχιστεί, αναφέροντας ατελείωτες µικρές ή
µεγάλες αιτίες που όλες έχουν το ίδιο αποτέλεσµα. "Κλέβουν" από
το 100% της προσοχής του οδηγού.
Όταν συνδυαστούν τουλάχιστον πέντε, υπάρχουν επαρκείς
προϋποθέσεις για να συµβεί το ατύχηµα. ∆εν είναι σίγουρο ότι θα
συµβεί µόλις ανάψουν και τα πέντε.
Αντίθετα, αν µείνουν όλα σβηστά, είναι σίγουρο ότι δε θα συµβεί το
ατύχηµα.
Κάνουµε το λάθος να πιστεύουµε ότι εφόσον δεν µας συνέβη
ατύχηµα σε συνθήκες που και τα 15 λαµπάκια ήταν αναµµένα, δεν
θα µας συµβεί ποτέ - και αυτή είναι η µεγάλη παγίδα στην οποία όλοι
πέφτουµε.
Κι ακόµη, δε σηµαίνει ότι θα οδηγηθούµε σε ατύχηµα αν ανάψουµε
εµείς τα πέντε λαµπάκια. Αρκεί ο οδηγός του ενός οχήµατος να έχει
ανάψει τα τέσσερα λαµπάκια και ο άλλος να έχει ανάψει µόνο ένα.
Αρκεί να έχει µειωθεί στιγµιαία η προσοχή του από το 100%.
Αν εµείς είµαστε 100% "παρόντες" σε αυτό που κάνουµε, ό,τι κι αν
κάνουν οι άλλοι, εµείς δε θα εµπλακούµε στο ατύχηµα, γιατί θα
έχουµε "δει" τον επερχόµενο κίνδυνο.
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ
Οφείλουµε να διατηρούµε τον απόλυτο έλεγχο σε αυτά που µας
συµβαίνουν. Να µην αφήνουµε πράγµατα στην τύχη, γιατί η τύχη δε
θα είναι πάντα µε το µέρος µας. Και όπως όλοι γνωρίζουµε κάποιον
που έχει σκοτωθεί σε τροχαίο, όλοι γνωρίζουµε και κάποια
περίπτωση για την οποία θα λέγαµε "ήταν πολύ τυχερός".

1

2

3

4

1. Χωρίς κράνος είµαστε ένα βήµα πιο κοντά στο ατύχηµα γιατί
είναι εύκολο να διακοπεί η ροή πληροφοριών στον εγκέφαλο µόλις
ένα σκουπιδάκι ή έντοµο µπει στο µάτι.
2. Όταν αποσπάται η προσοχή του οδηγού του άλλου οχήµατος,
καλλιεργείται κίνδυνος για εµάς.
3. Οι οδηγοί αγώνων είναι συγκεντρωµένοι 100% στην οδήγησή τους.
4. Κάθε φορά που αποσπάται η προσοχή µας από οτιδήποτε, ανάβει
κι ένα ακόµη λαµπάκι.
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Έτσι δεν είναι;
∆εν µπορεί κανείς να πει σε έναν µοτοσικλετιστή να µην κοιτάζει
το τοπίο ενώ οδηγεί, να µην ανταλλάσσει ούτε κουβέντα µε το
συνοδηγό του, να µην ακούει µουσική...
Κάτι τέτοιο είναι εκτός πραγµατικότητας, έξω από τις καθηµερινές
µας συνήθειες και τον τρόπο µε τον οποίο οι περισσότεροι από
εµάς οδηγούν µοτοσικλέτα.
Εξαίρεση αποτελούν οι οδηγοί αγώνων.
Τι πιστεύετε ότι θα συνέβαινε αν ο Rossi άκουγε µουσική ή
µιλούσε στο hands-free την ώρα που κάνει χρονοµετρηµένα;
Ουδεµία τύχη…
Οι οδηγοί αγώνων φορούν ωτοασπίδες, έχουν τα µάτια τους πάντα
ανοικτά, τα χέρια στο τιµόνι και είναι προσηλωµένοι κατά 100%
σε αυτό που κάνουν, επειδή ο σκοπός τους είναι ένας: οι
απόλυτες επιδόσεις.
Και για να το πετύχουν αυτό, χρειάζονται απόλυτη
αυτοσυγκέντρωση στην οδήγηση. Κάθε τι που αποσπά τη
συγκέντρωσή τους κοστίζει σε ικανότητα για απόλυτες επιδόσεις.
Οι δικές µας απόλυτες επιδόσεις στο δηµόσιο δρόµο είναι ο
απόλυτος έλεγχος των όσων συµβαίνουν γύρω µας.
Το συµπέρασµα για εµάς είναι ότι κάθε φορά που κάνουµε κάτι το
οποίο γίνεται αιτία να ανάψει ένα λαµπάκι, οφείλουµε να
προσαρµόζουµε την ταχύτητά µας ανάλογα:

> Όταν οι τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας γίνουν µία, ελαττώνουµε
ταχύτητα.
> Όταν νυχτώσει, ακόµη κι αν ο δρόµος φωτίζεται, ελαττώνουµε κι
άλλο.

> Μόλις ο δρόµος πάψει να είναι φωτισµένος, πάµε πιο αργά.
> Κι αν στην πορεία αρχίσει να βρέχει, µειώνουµε ακόµη
περισσότερο.
Αυτό λοιπόν που ούτως ή άλλως κάνουµε χωρίς να το
σκεφτόµαστε ιδιαίτερα, οφείλουµε να το κάνουµε και σε κάθε
περίπτωση που το 100% της προσοχής µας αποσπάται έστω και
ελάχιστα από το δρόµο. Μειώνουµε την ταχύτητά µας, ώστε µε την
προσοχή που µας έχει αποµείνει, να είµαστε σε θέση να
ελέγχουµε απόλυτα την κατάσταση.
Ακούγεται ίσως απλοϊκό, θα λέγαµε όµως µόνο ότι είναι… απλό.
Αρκεί να το συνειδητοποιήσουµε. Τόσο απλό, που η συνειδητοποίησή του κάνει κάθε ατύχηµα ακόµη πιο τραγικό, γιατί ήταν
απλό να αποφευχθεί.
Όσο απλό είναι να συµβεί ένα ατύχηµα άλλο τόσο απλό είναι να το
κάνουµε να µη συµβεί ποτέ…
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µοτοσικλέτα είναι το πιο ευάλωτο όχηµα στο δρόµο. Αυτό
σηµαίνει ότι σε ενδεχόµενη σύγκρουση µε αυτοκίνητο ή
άλλο τετράτροχο όχηµα είναι απίθανο να µην υπάρξει έστω
και µικροτραυµατισµός. Ένα σπασµένο φλας σε ένα αυτοκίνητο,
για εµάς µπορεί να σηµαίνει τουλάχιστον µώλωπας στο πόδι και
µια πεσµένη µοτοσικλέτα.
Εξίσου ευάλωτα είναι και τα ποδήλατα και οι πεζοί, όµως λόγω
της µικρής τους ταχύτητας, οι επιπτώσεις της ζηµιάς είναι
συνήθως µικρότερες σε σχέση µε της µοτοσικλέτας, που
κινείται ταχύτερα από οτιδήποτε άλλο στον αστικό ιστό. Και δεν
εννοούµε ότι "τρέχει", µε την έννοια της υπέρβασης ορίων,
αλλά απλά ότι επειδή έχει τη δυνατότητα να κινείται
γρηγορότερα, αυτό και κάνει.
Η απλοϊκή ερµηνεία της πιο πάνω παραδοχής είναι ότι η
µοτοσικλέτα είναι επικίνδυνη. Όµως η ίδια η µοτοσικλέτα δεν
παίρνει καµία πρωτοβουλία ώστε να είναι επικίνδυνη. Αντίθετα
οι σηµερινές µοτοσικλέτες είναι ασφαλέστερες σε σχέση µε τις
µοτοσικλέτες προηγούµενων δεκαετιών.
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Ο οδηγός είναι αυτός που κάνει επικίνδυνη ή όχι τη µετακίνηση
µε τη µοτοσικλέτα.
Με αυτή την έννοια, ο οδηγός είναι εκείνος που µπορεί να
δηµιουργήσει ασφαλέστερες συνθήκες µετακίνησης και να κάνει
αρµονική και ασφαλή τη συνύπαρξη µε τις µοτοσικλέτες όλων
όσων κυκλοφορούν στο δρόµο. Όλα εξαρτώνται από το
µοτοσικλετιστή, ακόµη κι αν χρειάζεται αυτός να καταφύγει σε
επιλεκτικές "άγραφες συµµαχίες" µε οχήµατα ή όσους
συνυπάρχουν στους δρόµους γύρω του.

>> ΦΑΝΑΡΙΑ (φωτεινοί σηµατοδότες)
Η ασφαλέστερη θέση σε ένα έρηµο φανάρι είναι τα άκρα του
δρόµου, δίπλα στο πεζοδρόµιο κατά προτίµηση ή δίπλα στο
διαχωριστικό διάζωµα.
Εφόσον όµως υπάρχει έστω κι ένα αυτοκίνητο σταµατηµένο στο
φανάρι, επιλέγουµε να περάσουµε και να σταµατήσουµε
εµπρός του, απλά για λόγους ασφαλείας. Να γίνει η ασπίδα για
τα νώτα µας.
Ειδικά το βράδυ, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί απλά συνήθεια,
αλλά απαράβατο κανόνα. Αν για οποιοδήποτε λόγο, επερχόµενο
όχηµα είτε δεν µας έχει δει είτε δε σταµατήσει στο φανάρι, θα
πέσει πάνω στο όχηµα πίσω µας, την ασπίδα µας, που θα
αποσβέσει τη σύγκρουση.

>> ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ
Πρόκειται για την πιο κλασική περίπτωση όπου µπορούµε να
αξιοποιήσουµε κάποια "ασπίδα".
Έχουµε επαναλάβει αρκετές φορές ότι χωρίς πλήρη εποπτεία και
έλεγχο κάθε διασταύρωσης, απλά δε διασχίζουµε τη διασταύρωση.

Καθυστερούµε το πέρασµα ή επιταχύνουµε ελαφρά, ώστε να περάσουµε
τη διασταύρωση ταυτόχρονα µε κάποιο άλλο όχηµα. Έτσι δηµιουργούµε
µια ασπίδα προστασίας σε περίπτωση που το όχηµα δεξιά παραβιάσει την
προτεραιότητα.

Κι εδώ µπορεί µια ασπίδα, όχι µόνο να µας προφυλάξει, αλλά και
να µας ενηµερώσει εµµέσως για την κυκλοφορία.
Αν φροντίσουµε να διασχίσουµε τη διασταύρωση "τοποθετώντας"
δίπλα µας ένα αυτοκίνητο ή κάποιο λεωφορείο προς την πλευρά
του ενδεχόµενου κινδύνου, τότε έχουµε µια σηµαντική και
πολλαπλή εξασφάλιση. Αυτό συµβαίνει γιατί οι άλλοι οδηγοί
βλέπουν ένα ογκώδες όχηµα και όχι µια λεπτή σιλουέτα
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µοτοσικλέτας. Κι αν παρ' όλα αυτά προκληθεί σύγκρουση, αυτή
θα γίνει µε την "ασπίδα" µας κι όχι µε εµάς.
Φροντίζουµε λοιπόν να συγχρονίζουµε την κίνησή µας ώστε να
διασχίσουµε τη διασταύρωση ταυτόχρονα µε την "ασπίδα" µας.
Ακόµη κι αν ένα αυτοκίνητο εισέρχεται στη διασταύρωση από
το απέναντι προς εµάς ρεύµα, εµείς µπορούµε να το
χρησιµοποιήσουµε ως "ασπίδα". Το γεγονός ότι έχει ήδη µπει
στη διασταύρωση και βρίσκεται σε αυτή, µας δίνει να
καταλάβουµε ότι η διασταύρωση είναι "καθαρή", οπότε κι εµείς
µπορούµε να περάσουµε µε µεγαλύτερη σιγουριά.
Σε τέτοια περίπτωση, κοιτάζουµε το πρόσωπο του οδηγού του
αυτοκινήτου που έρχεται από απέναντι. Αν διακρίνουµε
ανησυχία ή τον βλέπουµε να κοιτάζει επίµονα προς µία πλευρά
του δρόµου, αυτό για εµάς σηµαίνει ενδεχόµενο κίνδυνο, οπότε
φυλαγόµαστε ανάλογα.
Σε κάθε περίπτωση, έχουµε πάντα κατά νου µήπως ο οδηγός
της "ασπίδας" µας αποφασίσει να στρίψει την ώρα που είµαστε
δίπλα του στη διασταύρωση. Κάθε ύποπτη κίνηση, µείωση
ταχύτητας, κινήσεις των χεριών στο τιµόνι του, του κεφαλιού
στους καθρέφτες, σηµαίνουν συναγερµό για εµάς. Ένας
έµπειρος και έξυπνος µοτοσικλετιστής, µπορεί ακόµη και από
τη φυσιογνωµία των οδηγών να καταλάβει την πιθανή οδηγική
τους συµπεριφορά.

>> ΠΕΖΟΙ
Ένας πεζός δεν µπορεί ασφαλώς να αποτελέσει ασπίδα, όµως
ακόµη κι αυτοί µπορούν να µας "προστατεύσουν" εµµέσως. Πώς;
Ένας άνθρωπος σε διασταύρωση που διασχίζει τον κάθετο προς
εµάς δρόµο, προφανώς έχει ελέγξει πριν προχωρήσει. Αν περνά
ήρεµος και ατάραχος, καταλαβαίνουµε ότι ο δρόµος είναι

ελεύθερος. Αν επιταχύνει το βήµα του, σηµαίνει ότι κάποιο
όχηµα πλησιάζει, αν κοντοστέκεται και δεν περνά, σηµαίνει ότι
το όχηµα είναι κοντά ή πλησιάζει γρήγορα.
Όλες αυτές είναι για µας πολύτιµες πληροφορίες, αρκεί ο πεζός
που παρακολουθούµε να είναι στοιχειωδώς αξιόπιστος… Όχι
υπερήλικας ή παιδί, να περπατά ίσια κι όχι "τύφλα", να
"διαβάζει" το δρόµο κι όχι εφηµερίδα. Ακόµη κι έτσι όµως έχει
να προσφέρει τις "υπηρεσίες" του, γιατί ως φυσικό εµπόδιο
υποχρεώνει το διερχόµενο όχηµα να µειώσει ταχύτητα.

>> "ΛΑΓΟΙ"
Όσο τα αυτοκίνητα είναι απόλυτα ακινητοποιηµένα, οι
συνθήκες αποτελούν βραδυφλεγή βόµβα για τους
µοτοσικλετιστές που περνούν ανάµεσα. Ένα αυτοκίνητο που
κινείται έστω και µε 5 χλµ/ω δεν ανοίγει την πόρτα του
προκειµένου να αποβιβαστεί κάποιος επιβάτης. Επίσης
αυτοκίνητα που αναζητούν διάδροµο να διασχίσουν κάθετα το
δρόµο µας, δεν ξεµυτίζουν ενόσω κινούνται έστω και ελάχιστα
τα αυτοκίνητα.
Εποµένως, όσο κινούνται έστω και µε ελάχιστη ταχύτητα τα
αυτοκίνητα, οι συνθήκες είναι σχετικά ασφαλείς.
Όταν όµως είναι ακίνητα, ο µοτοσικλετιστής που περνάει
ανάµεσά τους µπορεί να έρθει αντιµέτωπος µε πολλές,
καθόλου ευχάριστες, εκπλήξεις. Μια πόρτα µπορεί να ανοίξει
για να αδειάσει το τασάκι του κάποιος απαράδεκτος οδηγός.
Πεζοί που αποφασίζουν να µη χρησιµοποιήσουνε όπως θα
έπρεπε την ειδική διάβαση, βρίσκουν την ευκαιρία να
τρυπώσουν ανάµεσα στα ακινητοποιηµένα αυτοκίνητα για να
περάσουν απέναντι, ή ακόµη σκυλιά, παιδιά, ποδήλατα, άλλες
µοτοσικλέτες...
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Εποµένως, η κίνηση ανάµεσα στα ακινητοποιηµένα αυτοκίνητα
δεν πρέπει να γίνεται µε ταχύτητες άνω των 20 χλµ/ω, γιατί
αυτή είναι η ταχύτητα την οποία µπορεί να διαχειριστεί ο
εγκέφαλός µας και να αντιδράσει εποικοδοµητικά, κι όχι να
παραδοθεί στις καταστροφικές αντιδράσεις πανικού.
Σε κάθε περίπτωση, ένας τρόπος για να κινούµαστε
ασφαλέστερα είναι να βρίσκουµε κάποιον "λαγό". Αυτό
σηµαίνει ότι αν ακολουθούµε άλλον οδηγό µοτοσικλέτας "κατά
πόδας" (δηλαδή, από κοντά αλλά και σε απόσταση ασφαλείας),
αν προκληθεί κάποιο ατύχηµα από άνοιγµα πόρτας ή
διερχόµενου οχήµατος, θα είναι εκείνος που θα εµπλακεί κι όχι
εµείς. Αυτό δεν ακούγεται και πολύ "συναδελφικό", ωστόσο
αποτελεί µια πραγµατικότητα στο κυκλοφοριακό χάος. Αν
αποφασίζει κάποιος να παραβιάζει τον κανόνα των +20 χλµ/ω
(σχετική ταχύτητα από τα γύρω οχήµατα), είναι δικό του
πρόβληµα κι όχι δικό µας. Εµείς απλά αξιοποιούµε τη
δυνατότητα που µας παρέχει, ως "λαγός".
Βασικότερη υπηρεσία του "λαγού" είναι ότι ειδοποιεί, άρα και
αποτρέπει τα οχήµατα εµπρός µας να κάνουν οτιδήποτε που θα
µπορούσε να είναι επικίνδυνο για όσους τον ακολουθούν.

Όταν η κίνηση είναι απελπιστικά αργή και τα αυτοκίνητα συνήθως
σταµατηµένα, µεταξύ δύο διαδρόµων προτιµούµε εκείνον όπου ήδη
κινείται άλλη µοτοσικλέτα. Αν κάποιο αυτοκίνητο ανοίξει πόρτα, δεν θα
είµαστε εµείς εκεί, ενώ αν µπλοκάρει ο διάδροµος θα ειδοποιηθούµε
έγκαιρα.
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ο θέµα "βροχή και µοτοσικλέτα" είναι τεράστιο, και ως
µέγεθος αντιστρόφως ανάλογο µε αυτό των βροχερών ηµερών
του έτους στην Ελλάδα. Όσο πιο σπάνιες είναι οι βροχές, τόσο
λιγότερο προετοιµασµένους µας βρίσκουν, τόσο περισσότερα
προβλήµατα συνεπάγονται, τόσο µεγαλύτερο έλλειµµα
συσσωρευµένης εµπειρίας έχουµε γύρω από το θέµα. Θα
µπορούσαµε να κλείσουµε το ζήτηµα, αναφέροντας απλώς ότι όταν
βρέχει, αφήνουµε τη µοτοσικλέτα στο γκαράζ. Ας δούµε γιατί:

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΒΡΕΧΕΙ
Ο συντελεστής τριβής της ασφάλτου µειώνεται δραµατικά και
η ολισθηρότητα αυξάνεται.
Τα ελαστικά της µοτοσικλέτας δε ζεσταίνονται, µειώνοντας
ακόµη περισσότερο την πρόσφυση.
Οι διαχωριστικές λωρίδες και οι "ζέβρες" (στις διαβάσεις για
τους πεζούς) αποκτούν πρόσφυση πετρελαιοκηλίδας!
Η ορατότητα του µοτοσικλετιστή µειώνεται, είτε γιατί η
ζελατίνα θολώνει από µέσα, είτε γιατί ψεκάζεται εξωτερικά
από το σπρέι "λάσπης" που σηκώνουν τα άλλα οχήµατα.
Για τους ίδιους λόγους µειώνεται και η ορατότητα των οδηγών
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των αυτοκινήτων, το πίσω τους τζάµι θολώνει, οι καθρέφτες
αχρηστεύονται.
Τα σήµατα και οι φωτεινοί σηµατοδότες γίνονται δυσδιάκριτα
για όλους.
Οι δρόµοι ξεπλένονται από όλα τα κατάλοιπα της καύσης και
δηµιουργούνται ρυάκια από το φοβερό κοκτέιλ: νερό + κοινή
σκόνη + χώµα + καρβουνόσκονη + πετρέλαιο και λάδια...
Οι λακκούβες γεµίζουν νερό, γίνονται δυσδιάκριτες µε
απροσδιόριστο βάθος.
Σκουπίδια παρασύρονται µέσα στο δρόµο.
Οι σχάρες των υπονόµων φράζουν και τα νερά πληµµυρίζουν
το δρόµο, ειδικά σε υπόγειες διαβάσεις, όπου ο φωτισµός και
η ορατότητα είναι µειωµένα.
Τα δισκόφρενα βρέχονται και στιγµιαία δεν πιάνουν.
"Σκουπίζονται" µετά το πρώτο πάτηµα και την πρώτη
περιστροφή και αµέσως ανακτούν την απόδοσή τους,
περισσότερο όµως απ' όσο περιµένουµε.
Ό,τι ξέραµε από την οδήγηση σε στεγνό δρόµο µας είναι
εντελώς άχρηστο, καθώς η συµπεριφορά της µοτοσικλέτας
είναι εντελώς διαφορετική.
Αν, παρ' όλα αυτά, επιµένουµε να βγούµε στη βροχή, οι ενέργειες
που συνιστώνται είναι:
Το ξανασκεφτόµαστε µήπως µπορούµε όντως να αφήσουµε τη
µοτοσικλέτα στο γκαράζ (αν και λόγω της ιδιαίτερης προσοχής
κατά την οδήγηση στη βροχή, τα σοβαρά ατυχήµατα είναι
µειωµένα τις βροχερές ηµέρες. Αυξάνονται όµως οι
µικροπτώσεις που κοστίζουν σε ανταλλακτικά και παντελόνια).
Εφόσον το αποφασίσουµε, εξοπλιζόµαστε ανάλογα.

49

Όταν βρέχει η απόσταση από τα άλλα οχήµατα πρέπει να µεγαλώνει.
Όχι µόνο για το φρενάρισµα αλλά και για το σπρέι από το "κοκτέιλ"
του δρόµου που σηκώνει το προπορευόµενο όχηµα.

Καθαρίζουµε τη ζελατίνα, φοράµε αδιάβροχα. Επιλέγουµε έντονα
χρώµατα και χρησιµοποιούµε τη µεγάλη σκάλα των φώτων
(προβολέας) κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
Ένα φουλάρι στη µύτη θα µειώσει το θόλωµα της ζελατίνας από
την αναπνοή µας.
Φροντίζουµε να κρατούµε διπλάσια απόσταση από οποιοδήποτε όχηµα. Όχι µόνο για το φρενάρισµα αλλά και για τους
ελιγµούς που απαιτούν περισσότερο χώρο.
Μειώνουµε αισθητά ταχύτητα.
Τα δάχτυλα αγγίζουν κάθε τόσο τη µανέτα του φρένου, ώστε
να "σκουπίζουν" τις δισκόπλακες από το φιλµ νερού που
δηµιουργείται.
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Η επιλογή στη σχέση του κιβωτίου απαιτεί διαφορετικό
σκεπτικό στη βροχή.
Όσο κινούµαστε µε σταθερή ταχύτητα (πχ. σε αυτοκινητόδροµο),
επιλέγουµε µια υψηλότερη σχέση στο κιβώτιό µας.
Όσο όµως κινούµαστε στον αστικό ιστό µε συνεχείς αυξοµειώσεις
της ταχύτητάς µας, επιλέγουµε στο κιβώτιο µία σχέση χαµηλότερη
απ' ό,τι συνήθως, ώστε να έχουµε αυξηµένες στροφές λειτουργίας
του κινητήρα. Αυτό ακούγεται παράδοξο, ωστόσο υπάρχουν λόγοι
που συνηγορούν:
Επιτάχυνση (πχ. για µια προσπέραση): Με "κούφια" απόδοση
κινητήρα λόγω των χαµηλών στροφών, θεωρούµε ότι το
άνοιγµα του γκαζιού λίγο παραπάνω δε θα κάνει κακό. Όµως
αν χαθεί για οποιοδήποτε λόγο η πρόσφυση (πχ. λευκή
διαχωριστική), αυτό το αθώο ως τότε παραπανίσιο γκάζι θα
κάνει τον τροχό να σπινάρει δυνατά αποκτώντας αισθητά
περισσότερες στροφές. Αυτός ο τροχός θα αργήσει πολύ να
ανακτήσει πρόσφυση, καθώς θα πρέπει πρώτα να µειωθεί
ο ρυθµός περιστροφής του. Με µία σχέση κάτω, είµαστε πιο
προσεκτικοί και ακριβείς στο άνοιγµα του γκαζιού, ενώ αν
ο τροχός σπινάρει, θα φέρει ελάχιστα περισσότερες
περιστροφές και θα µπορέσει να επανέλθει πιο γρήγορα.
Η χαµηλότερη σχέση αξιοποιείται και στην επιβράδυνση.
Κλείνοντας το γκάζι από ψηλότερες στροφές, η µοτοσικλέτα
επιβραδύνει πιο αποτελεσµατικά και ταυτόχρονα ο πίσω
τροχός περιστρέφεται. Μόνο µε τη χρήση του φρένου µπορεί
να κοκαλώσει και πλέον η µοτοσικλέτα γίνεται ανεξέλεγκτη.
Το συµβατικό φρενάρισµα σε βρεγµένο οδόστρωµα είναι
διαφορετικό απ' ό,τι στο στεγνό, καθώς βασίζεται περισσότερο
στο πίσω παρά στο εµπρός σύστηµα. Κλείνουµε το γκάζι, ή
κατεβάζουµε και µία ταχύτητα, πατάµε πρώτα το πίσω και µετά

Όταν βρέχει παρατηρούµε πού είναι το ψηλότερο σηµείο του δρόµου και
κινούµαστε εκεί. Το πάχος του "φιλµ" νερού είναι µικρότερο, µένουµε
µακριά από οτιδήποτε έχει παρασύρει το νερό µαζί του και βρεχόµαστε
λιγότερο από το δρόµο.

το εµπρός φρένο, προοδευτικά και ελεγχόµενα. Αυτό που
µπορεί να κάνει τη διαφορά είναι η προοδευτική χρήση του
συµπλέκτη, ακόµη και το πάτηµά του (ώστε να πέσουν οι
στροφές του κινητήρα) και το άφηµά του, ώστε η µοτοσικλέτα
να επιβραδύνει ξανά µε τον κινητήρα.
Μην ξεχνάτε ότι το φιλµ του νερού στα δισκόφρενα ή στα τακάκια
δίνει µια µικρή χρονική υστέρηση στην έναρξη του φρεναρίσµατος.
Αν δεν το γνωρίζετε, το µήνυµα "δε φρενάρει" θα µεταφραστεί σε
µεγαλύτερη πίεση και πιθανό µπλοκάρισµα των τροχών.
Η θέση µας στο δρόµο µετατοπίζεται προς τα υψηλότερα
σηµεία του. Κάθε δρόµος έχει κλίση προς µια πλευρά για
απορροή των οµβρίων. Συνήθως (όχι πάντα όµως) το δεξί άκρο
του είναι πιο χαµηλό. Συνήθως, το κέντρο ενός δρόµου µε
λωρίδες δύο κατευθύνσεων, σχηµατίζει "κορυφή" στο κέντρο.
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Όταν βρέχει πρέπει
να µπαίνουµε
βαθύτερα στη
στροφή πριν
αλλάξουµε
κατεύθυνση (µπλε
γραµµή). Έτσι
αποκτούµε µικρότερη
κλίση και µένουµε
υπό κλίση για
λιγότερο διάστηµα.
Αν ξεκινήσουµε να
δίνουµε κλίση πολύ
νωρίς (κόκκινη
γραµµή), θα
χρειαστεί να
δώσουµε
περισσότερη κλίση
στην έξοδο.

Εκεί (στην κορυφή), το φιλµ του νερού είναι λεπτότερο και ο
δρόµος πιο καθαρός. Γι' αυτό την προτιµούµε.
Πιέσεις- ρυθµίσεις: αν υπάρχει χρόνος και διάθεση, µπορούµε
να κατεβάσουµε τις πιέσεις στα λάστιχα κατά 4-5 psi απ' ό,τι
συστήνει ο κατασκευαστής και να µαλακώσουµε τις ρυθµίσεις
απόσβεσης συµπίεσης στις αναρτήσεις. Χαµηλότερες πιέσεις
βοηθούν τα λάστιχα να ζεσταθούν στοιχειωδώς και το ελαφρύ
"µπαλονάρισµα" βοηθά στα µικρογλιστρήµατα. Οι πιο
ελεύθερες αναρτήσεις στη συµπίεση (και η αργή επαναφορά)
κάνουν τη ζωή των ελαστικών πιο εύκολη.

Φορτία, συνεπιβάτης: Όσο τα πράγµατα είναι υπό έλεγχο, το
επιπλέον φορτίο βελτιώνει την πρόσφυση. Όσο όµως το γκάζι
µένει κλειστό µε τη µοτοσικλέτα υπό κλίση (σε στροφές), το
γλίστρηµα του εµπρός τροχού έρχεται νωρίτερα και συνήθως
χωρίς επιστροφή…
Κλίση στη στροφή: Όταν υπάρχει έλλειµµα πρόσφυσης, η
περίσταση απαιτεί να γίνονται όλα πολύ προσεκτικά. Μην
ξεκινάτε να δίνετε κλίση νωρίς, καθώς αυτό θα σας οδηγήσει
σε µεγαλύτερη κλίση στην έξοδο της στροφής. Μπείτε πιο
βαθιά στην είσοδο της στροφής, δώστε κλίση λίγο πιο έντονα
(σε πιο σύντοµο χρόνο) και εξασφαλίστε έτσι τη µικρότερη
δυνατή κλίση για την ταχύτητά σας.
Στη βροχή το θέµα "οδηγοί από το απέναντι ρεύµα" γίνεται
κρίσιµο. Ειδικά σε κάθε αριστερή για εµάς στροφή, θα πρέπει
να φανταζόµαστε ότι ένα αυτοκίνητο (ή µοτοσικλέτα) έχει
γλιστρήσει και έρχεται κατά πάνω µας. (Θυµάστε το Κυρίαρχο
"Φ"- Φαντασία;). Η σκέψη αυτή θα µας οδηγήσει σε αναζήτηση
εξόδου διαφυγής και κυρίως, αν παρ' ελπίδα όντως συµβεί κάτι
τέτοιο, θα είµαστε προετοιµασµένοι και δε θα µας κυριεύσει
πανικός.
Στις εξόδους των στροφών και πριν επιταχύνουµε, φροντίζουµε
να µειώσουµε την κλίση της µοτοσικλέτας πριν ανοίξουµε
περισσότερο το γκάζι (ακόµη κι αν χρειάζεται το σώµα µας να
µείνει για λίγο ακόµη υπό κλίση).
Οι ανηφορικές διαδροµές είναι συγκριτικά ασφαλέστερες.
Οι κατηφόρες πολλαπλασιάζουν τα προβλήµατα. Σε τέτοια
περίπτωση επιλέγουµε ακόµη χαµηλότερη σχέση στο κιβώτιο,
ακόµη περισσότερες στροφές στον κινητήρα (για φρένο),
σπάνια χρήση του συµπλέκτη ή -αν δεν µπορούµε να την
αποφύγουµε- τουλάχιστον να γίνεται προοδευτικά.
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ανείς δεν αµφισβητεί το ότι η ποιότητα του δρόµου και οι
εξωγενείς συνθήκες είναι παράγοντες που επηρεάζουν
αποφασιστικά την πιθανή εµπλοκή σε ένα ατύχηµα.
∆υστυχώς στην Ελλάδα, οι δρόµοι µας δεν ανήκουν στην
κατηγορία εκείνων που λειτουργούν και συντηρούνται σωστά (µε
ελάχιστες εξαιρέσεις) και δεν µπορούν να χαρακτηριστούν
ασφαλείς.
Αυτό που πρακτικά διαχωρίζει τους ασφαλείς από τους µη
ασφαλείς δρόµους είναι το κατά πόσο κρύβουν παγίδες για τους
χρήστες τους. Ειδικά για τους οδηγούς µοτοσικλέτας.

Τ Ι ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΓ Ι∆Α;
Οτιδήποτε µπορεί να δυσχεράνει την οδήγησή µας ή και να µας
εµπλέξει σε ατύχηµα και το οποίο δεν προλαβαίνουµε να το
αντιληφθούµε γρήγορα και έγκαιρα. ∆εν είναι δηλαδή ένα απλό
εµπόδιο, το οποίο µε τους κατάλληλους χειρισµούς θα
µπορούσαµε να αποφύγουµε.
Αντίθετα, εµφανίζεται ξαφνικά µπροστά µας, χωρίς
προειδοποιητική σήµανση, λειτουργώντας σαν πραγµατική παγίδα
που έχει στηθεί εκεί µε σκοπό να µας βλάψει.

0300 part b 30-.qxp

3/9/2008

1:19

Page 56

AÑÈÑÏ #6

57

Ας δούµε µερικά είδη παγίδων:

ΣΤΟ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ
>> Κενό: Τρύπες, λακκούβες, ρωγµές, έργα χωρίς σήµανση.
Κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία γιατί δηµιουργούν το ίδιο
πρόβληµα: Χάνεται η επαφή των ελαστικών µε το δρόµο, ενώ η
µοτοσικλέτα βρίσκεται στιγµιαία στον αέρα. Κι αν αυτό συµβεί µε
τη µοτοσικλέτα έστω και υπό ελάχιστη κλίση, δηλαδή σε στροφή,
τότε τα πράγµατα γίνονται δύσκολα.
Αυτό δε θα ήταν τόσο τραγικό, αν µπορούσε ο τροχός να
επιστρέψει οµαλά και πάλι σε επαφή µε το δρόµο. Όµως
αµέσως µετά την απώλεια της επαφής, έρχεται το χειρότερο: η
"απέναντι όχθη" της λακκούβας. Το κτύπηµα εκεί είναι πολύ
πιθανό να εκτρέψει τη µοτοσικλέτα µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Σε κάθε περίπτωση, έστω κι αν το αντιληφθούµε τελευταία
στιγµή, προσπαθούµε µε κάθε τρόπο να µη χτυπήσει ο
µπροστινός τροχός στο σηµείο αυτό, αλλά να περάσει
απέναντι. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει πολύ γρήγορα και µόλις
βρεθούµε µέσα στο κενό, να αφήσουµε τα φρένα και να
ανοίξουµε το γκάζι, τραβώντας ταυτόχρονα το τιµόνι.
Η εκτόνωση των αναρτήσεων θα βοηθήσει επίσης στο
πέρασµα. Τη στιγµή που περνάµε πάνω από το κενό, κρατάµε
τα χέρια µας σφικτά ώστε να περιορίσουµε το χτύπηµα στο
τιµόνι από την "απέναντι όχθη" κι αν προλαβαίνουµε
σηκωνόµαστε ελαφρά στα µαρσπιέ.
Αντιµετώπιση: Μόλις ο µπροστινός τροχός ανακτήσει και πάλι την
επαφή µε το δρόµο, χαλαρώνουµε τα χέρια και ανοίγουµε ελαφρά
το γκάζι. Αφήνουµε δηλαδή τη µοτοσικλέτα να ανακτήσει ΜΟΝΗ
ΤΗΣ την πορεία της και τη βοηθάµε σταθεροποιώντας την µε το
γκάζι.

Τα αφύλακτα έργα είναι από τις πιο δυσάρεστες και επώδυνες "εκπλήξεις"
στο δρόµο.

>> Ανάχωµα: Σαµάρια, εγκάρσια (κάθετα) µπαλώµατα ασφάλτου,
βαριά αντικείµενα. Υπάρχουν παντού και µπορούν να εµφανιστούν
απότοµα εµπρός µας, (π.χ. αποκόλληση αναγόµωσης ελαστικού
φορτηγού). Η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη αν το ανάχωµα µας
βρει υπό κλίση.
Προσπαθούµε να φέρουµε κάθετα τη µοτοσικλέτα προς το
εµπόδιο (να την επαναφέρουµε από την κλίση) αλλά και να
ορίσουµε την πορεία µας κάθετα σε αυτό.
Σφίγγουµε τα γόνατα στο ρεζερβουάρ, σηκωνόµαστε ελαφρά
στα µαρσπιέ πριν περάσουµε πάνω από το εµπόδιο, και
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κρατάµε το τιµόνι ώστε να το αποτρέψουµε από το να
"διπλώσει".
Αυτές οι ενέργειες θα αλλάξουν ("ανοίξουν") τη γραµµή µας,
όµως προέχει να µείνουµε πάνω στη µοτοσικλέτα. Αν δεν
αντιδράσουµε σωστά, ο τροχός θα χάσει επαφή µε το δρόµο
και υπάρχει ο κίνδυνος της πτώσης.
Αντιµετώπιση: Ακριβώς όπως και στην προηγούµενη περίπτωση.
Χαλαρώνουµε τα χέρια και επιστρέφουµε στο γκάζι. Το βλέµµα
µας παραµένει προσηλωµένο στο δρόµο όπου θέλουµε να
κατευθυνθούµε κι όχι έξω απ' αυτόν ή στο αντίθετο ρεύµα.

[ Αν δεν κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, θα πας εκεί που κοιτάς! ]
>> Λιωµένη άσφαλτος: Υπό επισκευή, ξυσµένη, αλλοιωµένη
επιφάνεια. Είτε από το πέρασµα βαρέων οχηµάτων είτε από
ηµιτελή έργα, το πρόβληµα που δηµιουργεί στις µοτοσικλέτες
είναι κοινό. Οι τροχοί της δεν κινούνται στην ίδια ευθεία,
διαγράφουν τροχιά "φιδιού" και η ισορροπία της διαταράσσεται.
Σε περίπτωση που έχουν δηµιουργηθεί επίπεδα µε υψοµετρική
διαφορά, δεν προσπαθούµε να ανεβούµε στο ψηλότερο
επίπεδο. Αν η µοτοσικλέτα πέσει σε χαµηλότερο επίπεδο,
µένουµε εκεί, κατεβάζουµε σχέση στο κιβώτιο και ανοίγουµε
το γκάζι. Τα χέρια και πάλι µένουν χαλαρά. Αν χρειαστεί ν'
ανέβουµε σε ψηλότερο επίπεδο, το κάνουµε απαραίτητα µε το
γκάζι ανοικτό και αρκετές στροφές στον κινητήρα.
Αντιµετώπιση: Ακριβώς όπως και η προηγούµενη περίπτωση:
χαλαρά χέρια και άνοιγµα του γκαζιού. Για να µην αυξηθεί η
ταχύτητά µας, µπορούµε να κατεβάσουµε µια σχέση στο κιβώτιο.

Όταν γίνονται έργα στη άσφαλτο, δηµιουργείται σκαλοπάτι από τις
διαφορετικές επιστρώσεις που συχνά δεν είναι καν ορατό. Αν βρεθείτε σε
χαµηλότερη επίστρωση µην προσπαθήσετε να "ανεβείτε" ξανά παρά µόνο
αν έχετε το γκάζι ανοικτό.

>> Σκουπίδια, σακούλες, κιβώτια, τούβλα, κλαριά, σώµατα ζώων,
κορύνες από έργα...: Η λίστα µπορεί να συνεχιστεί µε πολλά
ακόµη στοιχεία που έχουν ωστόσο κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ
τους: αποτελούν εµπόδια για την κίνησή µας, µπορεί να
εµφανιστούν ξαφνικά εµπρός µας και πρέπει ν' αποφύγουµε να τα
πατήσουµε.
Ένα αυτοκίνητο δε θα προβληµατιζόταν ιδιαίτερα. Κάνοντας
είτε έναν ελιγµό αποφυγής είτε ακόµη και πατώντας τα, δε θα
πάθαινε κάτι. Στην περίπτωση της µοτοσικλέτας όµως, ειδικά
όταν αυτή βρίσκεται υπό κλίση (στις στροφές), η πορεία της
µπορεί να αλλάξει µε άγνωστες συνέπειες. Ακόµη κι ένα αθώο
χαρτοκιβώτιο που ταξιδεύει στην άσφαλτο, µπορεί να µας
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δηµιουργήσει πρόβληµα (π.χ. να σφηνώσει ανάµεσα στον
τροχό και το φτερό, στην αλυσίδα, στο φρένο…)
Αντιµετώπιση:
Για να αποφύγουµε ένα αντικείµενο, πρέπει, πριν από
οτιδήποτε άλλο, να πάψουµε να το κοιτάµε. Αν το βλέµµα µας
"κολλήσει" στο αντικείµενο, ο εγκέφαλος δεν έχει άλλες
επιλογές παρά να µας οδηγήσει ακριβώς εκεί. Άρα, η πρώτη
µας ενέργεια πρέπει να είναι: κοιτάµε δίπλα στο εµπόδιο και
αναζητούµε διάδροµο να περάσουµε από εκεί.
Αν χρειάζεται και έχουµε το χρόνο, µειώνουµε ταχύτητα, και
τελικά, την ώρα που περνάµε δίπλα του ή στη χειρότερη
περίπτωση που πρέπει αναγκαστικά να περάσουµε πάνω του,
φροντίζουµε να έχουµε το γκάζι ανοικτό.

>> Πινακίδες ορίων ταχύτητας: ∆υστυχώς, κατά πλειοψηφία στη
χώρα µας οι πινακίδες που δεν ακολουθούν ειδικά µελετηµένο
σχεδιασµό τοποθέτησης, λειτουργούν έµµεσα ως παγίδες.
Η συχνά παράλογη σήµανση, µε τα εκτός πραγµατικότητας
χαµηλά όρια ταχύτητας, οδηγούν στη συνολική απαξίωσή τους
από τους οδηγούς.
Σε µια λογική όπου "µαζί µε τα ξερά καίγονται και τα χλωρά", η
κατάληξη µπορεί να είναι τραγική, καθώς αδιαφορούµε συχνά
για τα όρια ταχύτητας που είναι πραγµατικά, αλλά και για όλα
ανεξαιρέτως τα σήµατα. Ακούγεται ακραίο, αλλά αρκεί να µη
δώσουµε βάση σε ένα και µόνο σήµα, και αυτό να είναι το
τελευταίο µας.
Αντιµετώπιση:
Παρατηρούµε όλα ανεξαιρέτως τα σήµατα και τα περνάµε από
το φίλτρο της λογικής µας. Για να τοποθετηθεί οποιοδήποτε
σήµα έχει υπάρξει κάποιος λόγος, έστω παλαιότερα. Μπορεί

Εάν έχουµε ορατότητα εξετάζουµε το δρόµο µπροστά µας σε αρκετή
απόσταση ώστε να πάρουµε κατάλληλη θέση στο δρόµο. Εάν δεν έχουµε
ορατότητα, "αξιοποιούµε" τα άλλα οχήµατα.

να µην ισχύει πλέον αλλά εµείς δεν το ξέρουµε. Οφείλουµε
απλά να τον αναζητήσουµε και να είµαστε προσεκτικοί.
Υπάρχουν αυτοκινητόδροµοι (όπως η Αττική Οδός) όπου τα
σήµατα και τα όρια ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και
αναπροσαρµόζονται σε λογική βάση. Όσο κινούµαστε σε
τέτοιους δρόµους, απλά έχουµε λόγο παραπάνω να σεβόµαστε
τη σήµανση.
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λλα είναι όντως "Φυσικά", κι άλλα είναι κυρίως "Φαινόµενα"
της ελληνικής πραγµατικότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο
µοτοσικλετιστής καλείται να τα αντιµετωπίσει µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ως φυσικά φαινόµενα εννοούµε:
- Τη συµµετοχή της φύσης στη διαµόρφωση των συνθηκών του
δρόµου.
- Την παρουσία ζώων σε περιβάλλον σχεδιασµένο µόνο για
οχήµατα.
Η Φύση παρουσιάζει απεριόριστη δύναµη, ορµή, οργή και ποικιλία
σε αυτά που γενικώς ορίζουµε ως φυσικά φαινόµενα.
Η µοτοσικλέτα, καθώς ισορροπεί σε δύο τροχούς, γίνεται σαφώς
πιο ευάλωτη, σε σχέση µε ένα αυτοκίνητο, όταν καλείται να
αντιµετωπίσει οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθήκες του δρόµου ή
του περιβάλλοντος. Επίσης, αφήνοντας εκτεθειµένο τον αναβάτη
της, κάνει και τη δική του ζωή πιο δύσκολη.
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>> ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α
Μια ήπια βροχή αντιµετωπίζεται σχετικά εύκολα.
Μια καταιγίδα συνήθως δε διαρκεί πολύ, και αργά ή γρήγορα
θα σας αναγκάσει να σταµατήσετε. Γι' αυτό, αν σας πιάσει
µπόρα, µην το πολυσκέφτεστε. ∆ιαλέξτε µια γέφυρα να
προφυλαχτείτε από κάτω, µείνετε όσο πιο άκρη στα πλαϊνά του
δρόµου µε αναµµένα τα φλας και περιµένετε να κοπάσει.
Αποφύγετε τις υπόγειες γέφυρες αλλά αν δεν υπάρχει άλλη,
µείνετε µακριά από το βαθύτερο σηµείο της, εκεί που
µαζεύεται το περισσότερο νερό.

>> ΑΕΡΑΣ
Ο αέρας είναι από µόνος του ένα δύσκολο σενάριο για τη
µοτοσικλέτα. Όσο µεγαλύτερη και βαρύτερη µοτοσικλέτα, τόσο
µικρότερο είναι και το πρόβληµα. Όσο ελαφρύτερη και µε
µεγαλύτερες επιφάνειες, τόσο τα προβλήµατα µεγεθύνονται.
Τα θέµατα που µας αφορούν είναι πού εµφανίζονται ισχυρά
ρεύµατα και πώς αντιµετωπίζονται.
Αν φυσά ισχυρός άνεµος, επικρατούν συνθήκες κατά τις οποίες
θα πρέπει να περιµένουµε ακραίες "επιθέσεις".
Όσο βρισκόµαστε δίπλα σε κάποιο άλλο όχηµα και όσο
µεγαλύτερο είναι αυτό (φορτηγό, πούλµαν κλπ), τόσο ο αέρας
αλλάζει, όχι µόνο ένταση αλλά και κατεύθυνση. Τόσο η ένταση
όσο και η κατεύθυνση αλλάζουν ξανά µόλις προσπεράσουµε το
όχηµα.
Η πλαγιά ενός βουνού δίπλα στο δρόµο µπορεί να "κόβει"
προσωρινά την ένταση του αέρα. Κάτι τέτοιο όµως για εµάς
πρέπει να σηµαίνει απλώς ότι αργά ή γρήγορα η πλαγιά δε θα
υπάρχει πια και το ισχυρό ρεύµα αέρα θα µας "επιτεθεί".
Στην κορυφή ενός λόφου ή, πιο πρακτικά, εκεί που σταµατά η
ανηφόρα και ξεκινά ο δρόµος να κατηφορίζει, συχνά

Το µεγαλύτερο πρόβληµα µε τον αέρα είναι ότι είναι αόρατος µέχρι να
αισθανθείς τις συνέπειες. Η επίδραση του αέρα στην πορεία της
µοτοσικλέτας είναι ελάχιστη. Στην πραγµατικότητα, ο οδηγός δηµιουργεί
τα περισσότερα προβλήµατα και αλλαγές πορείας.
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Τα τούνελ διασχίζουν βουνά. Αυτό σηµαίνει ότι στην είσοδο
του τούνελ µπορεί να µη φυσά, ενώ στην έξοδο να επικρατεί
ισχυρός άνεµος. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθούµε
παρατηρώντας γύρω µας να συλλέξουµε πληροφορίες για το
πόσο φυσά. Γερµένα δέντρα, σκουπίδια που πετάνε, σύννεφα
σκόνης, µπορούν να µας πληροφορήσουν έγκαιρα.
Ο αέρας επηρεάζει τη µοτοσικλέτα στην κίνησή της. Όχι όµως
όσο νοµίζουµε, κρίνοντας από την εµπειρία µας.
Ο αέρας θα φέρει τη µοτοσυκλέτα σε κλίση, παρότι αυτή θα
συνεχίσει να κινείται σε ευθεία πορεία. Νοµίζουµε επίσης ότι
µια ριπή θα µετατοπίσει και τη θέση της στο δρόµο, απλά γιατί
µας έχει συµβεί στο παρελθόν.
Η πραγµατικότητα όµως είναι διαφορετική: Ο δυνατός αέρας
θα κάνει όντως τη µοτοσικλέτα να κινείται υπό κλίση. Όµως δε
θα τη µετατοπίσει. Αυτό το προκαλούµε εµείς, στην
προσπάθειά µας να κρατηθούµε (το σώµα µας) πάνω στη
µοτοσικλέτα, οπότε και τραβάµε το τιµόνι της.
Αντιµετώπιση:
Μόλις αισθανθούµε τον αέρα να µας χτυπά, σφίγγουµε τα
πόδια µας πάνω στη µοτοσικλέτα και χαλαρώνουµε τα χέρια
µας στο τιµόνι. Ανοίγοντας ταυτόχρονα το γκάζι, βοηθάµε τη
µοτοσικλέτα να σταθεροποιηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, το φρένο και το σφίξιµο του τιµονιού (οι
ενστικτώδεις αντιδράσεις µας, δηλαδή), είναι ό,τι χειρότερο
µπορούµε να κάνουµε εκείνη τη στιγµή.
Σε πρώτη ευκαιρία κατεβάζουµε µία σχέση στο κιβώτιο, ώστε
το άνοιγµα του γκαζιού να µην αυξάνει την ταχύτητά µας, αλλά
να υπάρχει επαρκής δύναµη στον πίσω τροχό.
Το σκύψιµο του σώµατος βοηθά να µειωθεί η επιφάνεια που
είναι εκτεθειµένη στον αέρα.

>> ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Αγνώστου ταυτότητας συνήθως, δηµιουργούν όλα τα ίδια
προβλήµατα.

>> Έντοµα: Κυκλοφορούν παντού, ειδικά το καλοκαίρι. Συχνά η
ροή του αέρα τα οδηγεί ακριβώς εκεί που δεν πρέπει, δηλαδή
στους αεραγωγούς του κράνους ή στη µισάνοικτη ζελατίνα του. Αν
ένα έντοµο καταλήξει στο µάτι, τα πράγµατα είναι δύσκολα.
Αντιµετώπιση:
Είτε το έντοµο έχει µπει στο µάτι σας είτε σας τσιµπά στο
λαιµό, θα πρέπει από πριν να έχετε αποφασίσει (ήδη από αυτή
τη στιγµή) ότι δεν προσπαθείτε να κάνετε οτιδήποτε εν
κινήσει. Είναι εντελώς ανώφελο και ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Κρατήστε και τα δύο χέρια στο τιµόνι, κλείστε το πονεµένο
µάτι και προσπαθήστε να δείτε µε το άλλο το σηµείο στο οποίο
θα σταµατήσετε. Φωνάξτε δυνατά (για να έχετε την αίσθηση
ότι µε κάποιο τρόπο αντιδράτε) µην προσπαθήσετε όµως να
κάνετε οτιδήποτε ενόσω ακόµη κινείστε. Μην ξεχνάτε ότι ένα
τσίµπηµα είναι προτιµότερο από τσίµπηµα και πτώση µαζί.
Προφυλαχθείτε: Πάντα κλειστή ζελατίνα και φουλάρι ή buff
(κολάρο µοτοσικλέτας) στο λαιµό. Καλό θα είναι να έχετε
προβλέψει να έχετε κάποιο ειδικό στικ αµµωνίας στην τσέπη,
γιατί αν θέλει η σφήκα να τρυπώσει, θα βρει το δρόµο…
>> Σκόνη
Τα ίδια ισχύουν και για σκόνες χώµατα και άµµο που είτε
µπορεί να σηκώσει ο αέρας είτε να δραπετεύσουν από
καρότσες φορτηγών. Εδώ το πρόβληµα είναι ότι, αν δεν
υπάρχει προφύλαξη, οι σκόνες µπαίνουν και στα δύο µάτια.
Προσπαθήστε να παραµείνετε ψύχραιµοι, αντιδρώντας µε τον
ίδιο τρόπο: ∆εν προσπαθείτε να κάνετε οτιδήποτε άλλο εκτός
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από το να σταµατήσετε το συντοµότερο δυνατόν. Ακόµη κι αν
χρειάζεται να ανοίγετε εναλλάξ το ένα (πονεµένο) και µετά το
άλλο (επίσης πονεµένο) µάτι.
Πουλιά
∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που µοτοσικλετιστές έχουν
τρακάρει µε πουλιά, κυρίως λόγω αέρα. Αθροίζοντας την
ταχύτητα (ειδικά αν αυτή είναι µεγάλη) και το βάρος του
πουλιού, το σοκ µπορεί να είναι ισχυρό, ισοδύναµο µε αυτό
που µπορεί να προκαλέσει µια πέτρα. Μην κάνετε ελιγµό
αποφυγής µε τη µοτοσικλέτα, είναι ανώφελο και επικίνδυνο.
Προσπαθήστε µόνο να σας πετύχει στο κράνος ή στο σώµα.

>> Σουβλάκια (!)
Πρόκειται για ένα νέο... ιπτάµενο είδος που ευδοκιµεί εκεί που
συχνάζουν αδιάφοροι νεοέλληνες. Συνδυάζονται µε
λαδόκολλα, ξύλινα καλαµάκια, ποτήρια µιας χρήσης,
χρησιµοποιηµένες χαρτοπετσέτες, αλουµινένια τενεκεδάκια
και τη σακούλα που αρχικά τα περιλάµβανε όλα αυτά.
Στατιστικά εκτοξεύονται κυρίως από φορτηγά, αλλά και τα ΙΧ
δεν πάνε πίσω. ∆εν µπορείς να προβλέψεις πότε θα
εµφανιστούν και το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ότι κάνουν
πολύ κακό στα... νεύρα.
Αν η κυκλοφορία είναι πυκνή και έχετε τη διάθεση και το
χρόνο, το καλύτερο που µπορείτε να κάνετε είναι να
σταµατήσετε, να συλλέξετε όσα µπορείτε, και αφού
εντοπίσετε τον ένοχο, να του τα επιστρέψετε λέγοντας "σας
έπεσαν αυτά" (λίγο δύσκολο αν είναι φορτηγό).
Ίσως µε αυτό τον τρόπο του δώσετε ένα µάθηµα που θα
ωφελήσει το περιβάλλον αλλά και θα προφυλάξει τον επόµενο
µοτοσικλετιστή/αποδέκτη µιας τέτοιας απαράδεκτης
συµπεριφοράς, αποτρέποντάς την.

>> ΠΕΖΟΙ
Μέρος του φυσικού περιβάλλοντος είναι και οι πεζοί. Όσο
ακολουθούν τους κανόνες που τους αφορούν, δεν υπάρχει
πρόβληµα. Όµως, και στον τοµέα αυτό η χώρα µας δυστυχώς
υστερεί.
Ο µοτοσικλετιστής πρέπει να έχει στο µυαλό του ότι ο πεζός
µπορεί να εµφανιστεί από το πουθενά και ότι η ηλικία του είναι
αντιστρόφως ανάλογη της ευκολίας αντιµετώπισής του.
Η συνηθισµένη αντίδραση ενός πεζού που διαπιστώνει ότι
κινδυνεύει είναι να παγώσει στη µέση του δρόµου, και µέχρι να
γίνει η συνεννόηση µπροστά - πίσω για εκείνον και δεξιάαριστερά για εµάς, συχνά έχει ήδη ακουστεί το µπαµ…

Αν βρεθεί πεζός στο δρόµο σας, περνάτε πάντα από πίσω του.
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Ο κανόνας λέει από τη στιγµή που θα τον αντιληφθούµε,
αρχίζουµε να φρενάρουµε δυνατά και έχουµε προ-αποφασίσει
ότι θα περάσουµε πίσω του. Έτσι, αν ο πεζός αποφασίσει να
κινηθεί, το πιθανότερο είναι να το κάνει προς τα εµπρός. Κι αν
αποφασίσει να πάει πίσω, θα το κάνει πολύ πιο αργά, οπότε ο
µοτοσικλετιστής έχει το χρόνο να αντιδράσει ανάλογα.

>> ΖΩΑ
Σε περίπτωση που έχουµε την ατυχία να συγκρουστούµε µε
κάποιο τετράποδο, ισχύει το "ο σώζων εαυτόν σωθήτω".
Αν το ζώο έχει µέγεθος µέχρι αυτό µιας µεγάλης γάτας ή
µικρού σκύλου, φρενάρουµε, σφίγγουµε πόδια και χέρια, και
τη στιγµή της σύγκρουσης ανοίγουµε το γκάζι δυνατά. Αµέσως
µετά χαλαρώνουµε τα χέρια στο τιµόνι και περιµένουµε να
βρει την ισορροπία της η µοτοσικλέτα.
Σε περίπτωση σύγκρουσης µε µεγαλύτερο ζώο, τα πράγµατα
γίνονται δύσκολα. Ωστόσο ακόµη και σε περίπτωση
σύγκρουσης µε ζώο µεγέθους περίπου µεγάλου σκύλου,
υπάρχει περίπτωση να γλιτώσετε µε λίγη τύχη και κατάλληλο
χειρισµό: Ακριβώς αυτόν που περιγράψαµε µόλις παραπάνω,
ελπίζοντας βεβαίως να ξαναβρεί την ισορροπία της η
µοτοσικλέτα.
∆ιαφορετική είναι η περίπτωση σύγκρουσης µε µεγάλα ζώα
(σχήµα): προτιµήστε τα σταθερά σηµεία, ώστε να
ακινητοποιηθεί η µοτοσικλέτα και να φύγετε από πάνω της. Η
πρόσκρουση σε σηµείο όπου η µοτοσικλέτα θα συνεχίσει κι
εσείς θα µείνετε (µε χειρότερο όλων το κεφάλι του ζώου), θα
είναι παρόµοια µε το να χτυπάτε σε τοίχο.

Αν βρεθεί µεγάλο ζώο στο δρόµο σας και δεν µπορείτε να το αποφύγετε,
µείνετε τουλάχιστον µακριά από το κεφάλι του…

(Το ίδιο ισχύει και για σύγκρουση µε αυτοκίνητο. Επιλέγουµε να
χτυπήσουµε στους τροχούς του ή σε σηµεία που θα µας
επιτρέψουν να περάσουµε - πετάξουµε από πάνω του. Στόχος µας
πάντα είναι να µην εγκλωβιστούµε, ώστε η κινητική ενέργεια του
σώµατός µας να εκτονωθεί σταδιακά κι όχι ακαριαία).
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Όταν οδηγείς µοτοσικλέτα, η αίσθηση ενός µεγάλου ανοιχτού
δρόµου είναι πραγµατικά µοναδική. Μην παρασύρεσαι όµως.

Για κάποιους µοτοσικλετιστές, ένας µεγάλος ανοιχτός δρόµος είναι
πρόκληση για επικίνδυνα υψηλές ταχύτητες. Μην ενδίδεις.

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
ευστάθειας της µοτοσικλέτας σου.

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.

