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(Ατςεπίγμωπη / ΑτςξγμωπίΛ ή Ατςξκοιςική)* 
Πήπωρ ΚοΛγε ξ γοΚσωμ είμΛι ΑΕΗΙΕΥΓΩΝ ΑΞΗΔΕΥΖΡ ? 

 

ςΛ χΛοΛκςηοιπςικΚ εμόρ γμωπςξύ πΛρ … ςΛνιδιΚοη μξςξπικλεςιπςή ! 
 

Από όςι σΛίμεςΛι γεμμήθηκε μέπΛ πςιρ μηχΛμέρ. Ο πΛςέοΛρ ςξτ μΚλλξμ εκςελξύπε 
μεςΛσξοέρ πΚγξτ με BMW σξτοκόμι κΛι ξδηγξύπε ςημ ςοίκτκλη μξςξπικλέςΛ Λπό όςΛμ 
ήςΛμ ςεππΚοωμ χοξμώμ. ΓιΛ ςημ ΛκοίβειΛ τπΚοχει πιθΛμόςηςΛ μΛ γεμμήθηκε μέπΛ πςξ 
κΛλΚθι ςήρ μηχΛμήρ.  

Οι πιξ πξλλέρ δξτλειέρ (ςελικΚ Λμεπιςτχώρ ?) πξύ έκΛμε πςη ζωή ςξτ είχΛμ πχέπη 
με ςημ σωςξγοΛσίΛ κΛι ςημ μηχΛμή κΛι όςΛμ πε μεγΚλη ηλικίΛ ΛπξσΚπιπε κΛι 
ΛπξκΛςΛπςΚθηκε / πΛμςοεύςηκε γιΛ μΛ κΚμει ξικξγέμειΛ με ςημ γτμΛίκΛ ςξτ, πΚμςΛ 
εύοιπκε ςοόπξτρ κΛι  χοόμξ γιΛ κΚμΛ ςΛνιδΚκι (δεμ μΛοςτοΚει ςξ μτπςικό ςξτ) κΛι πςξ 
εμδιΚμεπξ έκΛμε κΛι κΚμΛ πΛιδί! 

ΧΑΘΑΚΖΘΗΡΗΚΑ: 

ΕίμΛι πχεςικΚ Λποξπδιόοιπςηρ ηλικίΛρ εμσΛμιπιΛκΚ ΛλλΚ πληπιΚζει ποξρ ςξ 
μεπόκξπξ, ςξ μτΛλό ςξτ κΛι η Λμςξχέρ ςξτ έχξτμ μείμει ςξτλΚχιπςξμ 20 χοόμιΛ πίπω. 
Ρχεδόμ πΚμςΛ ξοιΛκΚ ςΛπί κΛι ψύχοΛιμξρ, ΛλλΚ κΛμιΚ σξοΚ πξτλΚει ςΛνιδιωςικΚ πε 
πεοιξδικΚ (όςΛμ ςξτ δίμξτμ λεσςΚ) ή πε σίλξτρ κΛι γμωπςξύρ πξτ θέλξτμ μΛ ςξτ 
μξιΚπξτμ Λμ κΛι ςξτ χοωπςΚμε μξμίμωρ λεσςΚ γιΛςί Λπό ςημ σύπη ςξτ δεμ μπξοεί μΛ 
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ςξτρ πιέπει μΛ ςΛ πΚοει πίπω κΛι έςπι γίμεςΛι γκοιμιΚοηρ κΛι ςξτ ςημ … βΛοΚει κΛι ςημ 

… «κΚμει» γιΛ ςξ επόμεμξ ςΛνίδι.  

Έχει στπικΚ πτμειδηςΚ πλήοη μξςξπικλεςιπςικό ενξπλιπμό πξτ ςξμ σξοΚει ΛκόμΛ 
κΛι όςΛμ πκΚει ξ ςζίςζικΛρ γιΛςί όπωρ λέει λόγω εμπειοίΛρ κΛι ΛγξοΚρ πξλλώμ 

«ξικξπέδωμ» Λπό ςξύμπερ … «κΛλύςεοΛ ιδοωμέμξρ - πΛοΚ μΛςωμέμξρ» !!.  

Έχει πξλλΚ κοΚμη κΛι δεομΚςιμΛ μπξτσΚμ ή coretex (ςΛ πιξ πξλλΚ χξοηγίερ) πξύ 
πύμςξμΛ θΛ μπξοξύμ μΛ μπξτμ πε μξςξπικλεςιπςικό μξτπείξ. ξ κοΚμξρ ςξ σξοΚει 
ΛκόμΛ κΛι μΛ πΚει πςξ πεοίπςεοξ ςηρ γειςξμιΚρ γιΛςί όπωρ λέει «ςξ κοΚμξρ ςξ σξοΚρ 
όςΛμ έχειρ μΛ βΚλειρ κΚςι μέπΛ κΛι μΛ ςξ ποξστλΚνειρ!».  

Ρτμήθωρ είμΛι ΛοκεςΚ εμδιΛσέοωμ ςύπξρ γιΛ μΛ κξτβεμςιΚπειρ - βέβΛιΛ γιΛ ςι 
Κλλξ, μόμξ γιΛ ςΛνίδιΛ – ειδικΚ όςΛμ ςξμ κεοΚπειρ ςίπξςΛ πιοξπιΛπςΚ γλτκΚ πςΛ 
«ΡεομπέςιΛ ςξτ Ψτοοή» μΛζί με ΛμΛψτκςικό – γιΛςί είμΛι ςηρ σιλξπξσίΛρ «ΟΧΗ ΡΑ 
ΞΥΔΗΑ, ΝΑΗ ΡΑ ΑΞΗΔΗΑ». ξτ Λοέπξτμ όλΛ ςΛ gadgetakia (σωςξγοΛσικέρ μηχΛμέρ, 
GPS, H/Y κλπ,) ΛλλΚ κΛι ΚπΛμςερ ξι χΚοςερ κΛι ςΛνιδιωςικξί ξδηγξί. ΒέβΛιΛ μημ ςξμ 
Λσήπειρ μΛ μιλΚει πξλύ γιΛςί είμΛι ικΛμόρ μΛ πε κΚμει μΛ μΚθειρ ςΛ .. ΠΑΝΑ Λπό ςξ 
μέοξρ πξτ διηγείςΛι (Λμ μπξοέπειρ βεβΛίΛ μΛ ΛμςιπςΛθείρ πςημ γλΛστοή πεοιγοΛσή) ! 

Εκεί όπξτ πτχμΚζει μπξοείρ μΛ ςξμ νεχωοίπειρ  κΛι χωοίρ ςημ μηχΛμή ςξτ. Λ 
πΚμςΛ πξύ χοηπιμξπξιεί έχξτμ ςξ πήμΛ ςηρ ΛγΛπημέμηρ ςξτ επΚμω: ΚλειδιΚ, ςπΛμςΚκιΛ, 
κοΚμξρ, μπξτσΚμ (Λμ κΛι μεοικέρ σξοέρ τπξκύπςει πε Glover ή Dainese) μπόςερ κλπ. 
κλπ. Αμ μπξοξύπε θΛ ΛγόοΛζε κΛι επώοξτχΛ ΒΠW. 

 

ΠΖΧΑΝΖ: 

Ρτμήθωρ κτκλξσξοεί με μιΛ πΛλιΚ «ςΛνιδιΚοΛ BMW» πξύ ςημ εοωςεύςηκε Λμέπωρ 
όςΛμ ποωςξήοθε πςημ ΕλλΚδΛ κΛι Λρ ςξτ έκΛμΛμ «κΛζξύοΛ» ξι σίλξι ςξτ πε πςτλ «οε 
σίλε πξτ μπΛίμει ςξ κΛλΚθι» ? ή «οε π’ Λτςήμ νέχΛπΛμ ςξ διΛσξοικό» ! Δεμ νέοει πξλλΚ, 
δεμ θέλει, ξύςε έχει διΚθεπη μΛ μΚθει μηχΛμξλξγικΚ θέμΛςΛ γιΛ μΛ ςημ επιπκετΚζει 
εκςόρ Λπό ςΛ βΛπικΚ, Λοκεί όπωρ λέει μΛ έχει λΚδιΛ ςξ μξςέο.  

ξ κξμςέο ςηρ ςξ έχει μηδεμίπει πέμςε – ένι  σξοέρ (κΛι είχε ςημ μςίζΛ κξμμέμη 
γιΛ κΚμΛ χοόμξ). Οι πεοιππόςεοερ πιθΛμόςηςερ ήςΛμ η μηχΛμή ςξτ μΛ σξοΚει κιμηςήοΛ 
Boxer λόγω ςξύ όςι πςξ μτΛλό ςξτ Λτςέρ είμΛι ξι «γμήπιερ ςήρ σίομΛρ» κΛι ςΛνιδιΚοερ, 
ΛλλΚ όςΛμ πέοΛπε Λπό ςΛ χέοιΛ ςξτ ςημ έβγΛλε off, κΛι έςπι δεμ ςξμ «χΚλΛπε» ςξ 
μξμξκύλιμδοξ ςηρ εςΛιοείΛρ (Funduro με ΛλτπίδΛ) πξτ δεμ ζηςΚ κΛι πξλλΚ, είμΛι κΛι 
ελΛσού πΚει πΛμςξύ κΛι ςΛ πίμει όλΛ ! (βεμζίμερ με χΛμηλΚ ξκςΚμιΛ) κΛι Λμ βοεθεί ποξρ 
ςξμ Ημδικό ωκεΛμό δεμ χοειΚζεςΛι μΛ βοεθεί ξ ειδικόρ «Ημδικόρ» μΛ ςημ επιπκετΚπει.  

ΌςΛμ ήςΛμ πιξ μέξρ είχε πΚμςΛ γιΛπωμέζικερ γοήγξοερ streetΚδικερ μηχΛμέρ πξτ 
ήςΛμ πΚμςΛ ποξπεγμέμερ γτΛλιπμέμερ κΛι πλτμέμερ κΛι πύχμΛζε πςΛ γμωπςΚ cafe bars  

ςηρ πλΛςείΛρ ΠπξτομΛζίξτ, εκςόρ Λπό ςημ επξχή πξτ είχε BMW GS όπξτ ςημ είχε … 
«λιώπει» κτοιξλεκςικΚ πε χωμΚςιμερ διΛδοξμέρ Λπό βξτμξκξοσή - πε οΛχξύλΛ - κΛι 

ςξύμπΛλιμ γιΛςί η λξγική ςξτ είμΛι όςι  … «γιΛ μΛ τπΚοχει χωμΛςόδοξμξρ κΚπξτ θΛ 
πηγΛίμει εκςόρ Λπό ςΛ νωκλήπιΛ ςξτ ποξσήςη ΖλίΛ» κΛι γεμικΚ είμΛι ςηρ πκέψηρ όςι η 
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λΚππη κΚμει κΛλό πςημ μηχΛμή - γιΛςί ςημ ποξπςΛςεύει κΛι δεμ «κόβει» ςξ χοώμΛ Λπό 
ςξμ ήλιξ. !! ΚΛμιΚ σξοΚ ΚμΛ είμΛι πΛλςΛοιπμέμξρ γιΛ μΛ «ιπιώπει», κΛβΛλΚει κΛι κΚμΛ 

80Λοι ΠΛπί κΛι κΚμει κΛι 3.000 χλμ ςξμ γύοξ ςηρ ΕλλΚδξρ … 

ΡΥΧΝΑΖΕΗ: 

ΡπΚμιΛ πιΛ πε κΛσεςέοιερ ΛλλΚ κτοίωρ πε λέπχερ μξςξπικλεςιπςώμ ή πςξμ 
μηχΛμικό ςξτ πξύ μξμίμωρ ςξτ ςΛ χώμει ή ςξμ σεπώμει. Επίπηρ πτχμΚζει κΛι πε λέπχερ 

με μεγΚλΛ μΛπςόδξμςΛ on off όπξτ ςξτ Λοέπει μΛ ςξμ πειοΚζξτμ γιΛ ςξ … «χοέπι» πξτ 
έχει πε Λμςίθεπη με Λτςξύρ (BMWδΚκηδερ, VARADERISTES κξκ) πξτ ωρ πτμήθωρ 
διΛβεβΛιώμει ξ έμΛρ ςξμ Κλλξμ πόπξ Λμώςεοερ μηχΛμέρ έχξτμ κΛι όςι ξ έμΛρ «πΛςΚει» 
ςξμ Κλλξμ πςιρ πςοξσέρ πςξμ ΠποΚλξ ή πςημ οίπξλη κΛι έχξτμ όλΛ ςΛ ένςοΛ ΛνεπξτΚο 

γιΛ ςιρ … μΛκοιμέρ ενξομήπειρ μέχοι ςημ ΑοΚχωβΛ ή ςημ ΧΛλκιδική, Λτςόρ κούβξμςΛρ 
επιμελώρ ςξ «μτπςικό ςξτ» κΛι πε πτμδτΛπμό με ςξ «πύμδοξμξ ςηρ μςΛλίκΛρ» 
κΛςΛσέομει πΚμςΛ μΛ είμΛι ποιμ Λπό ςξτρ Κλλξτρ πςξ ςελικό ποξξοιπμό. 

 

ΟΥ Ζ «ΡΠΑΕΗ»: 

ίπξςΛ δεμ μπξοεί μΛ ςη «ππΚπει» πε έμΛμ Κμθοωπξ πξύ όςΛμ ήςΛμ μΛ ΛγξοΚπει 
κΛιμξύογιΛ μηχΛμή 20.000 ετοώ με ςημ πΛοόςοτμπη ςηρ γτμΛίκΛρ ςξτ, (Κλλξ 
μξτολξκξμείξ) ςελικΚ ςξτ ςημ «βΚοεπε» κΛι έμΛ μεγΚλξ μέοξρ Λπό ςΛ λεσςΚ πξτ με 
μεγΚλη ξικξμξμίΛ κΛςΚσεοε μΛ μΛζέψει ςελικΚ ςΛ χΚλΛπε πε έμΛ ςΛνίδι 3 – 4 μημώμ 

πςημ Νόςιξ Αμεοική κΛι ςημ ΡιβηοίΛ… 

ξτ ςημ «έππΛπε» όςΛμ κΚπξςε ποωςξνεκίμηπε γιΛ ςξμ γύοξ ςήρ Ετοώπηρ με ςΛ 
ςζιμ οξύχΛ πξύ σξοξύπε κΛι μιΛ μιςπεοΚδΛ, λεσςΚ μόμξ γιΛ ςημ βεμζίμη πςξ μςεπόζιςξ, 
κΛι μεοικέρ κξμπέοβερ, κΛι ςημ μηχΛμή ςξτ ΛπλΚ με Κκοωρ ξικξμξμική κΛι «επείγξτπΛ 
ΛμΚγκη πτμςήοηπηρ» κΛι γύοιπε 8 μήμερ μεςΚ κΛι είχε κΛι λεσςΚ πςημ ςπέπη (έχει 
νεχΚπει πώρ Λκοιβώρ ςΛ κΛςΚσεοε).  

Επίπηρ ςξτ ςημ «ππΚει», όςΛμ χΛλΚει η μηχΛμή ςξτ κΛμίΛ σξοΚ κΚπξτ πςη ΑπίΛ ή 
ςημ Ασοική κΛι ςξμ πΛίομξτμ ξι σίλξι ςξτ χΛμπΚοι, ξπόςε πΚει πεοίπΛςξ ςξ ςΛνιδιωςικό 
ςξτ πΛοΛμύθι. ΒεβΛίΛ ςξμ ΛγΛπΚει ξ κΛλόρ Θεξύληρ ξπόςε πΚμςΛ κΚπξιξρ κΛλξκΚγΛθξρ 
μςόπιξρ θΛ βοεθεί μΛ ςξμ νελΛππώπει !  

Έςπι έχει πξλλξύρ «διεθμείρ σίλξτρ» μξςξπικλεςιπςέρ πξτ όςΛμ πεοΚπξτμ Λπό ςημ 

… ΨωοξκώπςΛιμΛ ςξμ ςιμξύμ με ςημ πΛοξτπίΛ ςξτρ κΛι ςημ σιλίΛ ςξτρ κΛι μξιοΚζξμςΛι 

μΛζί μξςξπικλεςιπςικέρ ιπςξοίερ … 

 

ΟΝΕΗΘΕΥΕΑΗ: 

ΚξιμΚςΛι λίγξ κΛι ξμειοεύεςΛι ΠΚμςΛ … Όοθιξρ κΛι πχεδιΚζει ςξ επόμεμξ ςΛνίδι 
ςξτ Λμέπωρ μόλιρ γτοίπει Λπό ςξ ποξηγξύμεμξ, πξτ πίγξτοΛ θΛ ςξμ μπλένει πε μέερ 

πεοιπέςειερ ΛλλΚ κΛι ςι έγιμε … γι Λτςό ΖΕΗ. Άλλωπςε πΚμςΛ ςξτ κιμξύπε ςξ εμδιΛσέοξμ 
η Κγμωπςη διΛδοξμή γιΛςί όπωρ λέει «όπξιξρ σξβΚςΛι πέσςει κΛι κξιμΚςΛι».    
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ΟμειοεύεςΛι η μηχΛμή ςξτ μΛ είχε 50% μικοόςεοξ βΚοξρ, 50% μεγΛλύςεοη 

ιππξδύμΛμη, 50% μικοόςεοξ κόπςξρ κΛι ςόςε θΛ ςξύ έδειχμε … ςξύ ΓιΛπωμέζξτ. 

 

ΙΟΒΑΑΗ: 

Πήπωρ η μπύοΛ ή η βεμζίμη ςελειώπξτμ κΚπξςε πςξμ κόπμξ ή μήπωρ ςξμ 

εγκΛςΛλείψξτμ μιΛ μέοΛ όλξι ξι σίλξι ςξτ κΛι μείμξτμ … μόμξι ςξτρ. 

 
 

ΑΓΑΠΖΠΕΝΕΡ ΑΗΝΗΕΡ: 

Πεοιμέμει μΛ βγει ςξ "Ζεμ" πςξμ κιμημΛςξγοΚσξ ΛλλΚ κΛι όλερ ξι Λμςίπςξιχερ 
ςΛιμίερ ή DVD με ςΛνιδιωςικέρ δίςοξχερ πεοιπέςειερ Κλλωμ Adventure Bike Travelers 
Globe riders. 

 
ΠΕΓΑΛΥΕΘΑ ΚΑΟΘΘΩΠΑΑ: 

ξ ποώςξ όςι όχι μόμξ έσςΛπε πςξ Βόοειξ Ακοωςήοι με έμΛ κύλιμδοξ (κΛι η 
μηχΛμή ςξτ είχε ςέππεοιρ) ΛλλΚ όςΛμ πξύληπε ςημ ιπςξοίΛ πςξ πεοιξδικό πήοε κΛι 
ποξκΛςΛβξλή.  

ξ δεύςεοξ όςι ςΛ ςελετςΛίΛ 27 χοόμιΛ έχει επιπκεσςεί πτμξλικΚ 67 χώοερ δηλΛδή 
ςξ 30% ςξτ πλΛμήςη κΛι έχει πΛοΚλληλΛ μιΛ τπέοξχη ξικξγέμειΛ. 

 

ΝΑΗ ΑΛΛΑ: 

Δεμ ςξμ ενξσλξύμ πξςέ γιΛςί πιπςεύξτμ όςι θΛ κΚμει Λγξοέρ μέωμ gadgets’ κΛι 
μεςΚ θΛ ςξ οίνει πςξ μεθύπι Λπό ςημ χΛοΚ ςξτ Λπό ςΛ λεσςΚ ςήρ ποξκΛςΛβξλήρ, θΛ 

νεχΚπει ςΛ τπόλξιπΛ - κΛι ςξ ωοΛίξ είμΛι όςι πτμήθωρ έχξτμ … δίκιξ.  

* ξομώμεμξρ πςημ αοχική ιδέα ςξτ 
κειμέμξτ από μια πχεςική αμασξοά πεοί 
καςηγξοιώμ μξςξπικλεςιπςώμ πξτ είχα 
αμαοςήπει πε γμωπςή εσημεοίδα 
μξςξλέπχηρ πέοτπι ςξ καλξκαίοι, 
αμαοωςήθηκα πόπα κξιμά έχω και 

πτμπλήοωπα ςημ πτμςαγή … 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ … η πτχμή παοέα και επασή 

μαζί μξτ δημιξτογεί εθιπμό, πίγξτοη 
ςανιδιωςική ενάοςηπη με αποόβλεπςερ 

μξςξπικλεςιπςικέρ πεοιπέςειερ …  
Ολξι ξι αμαβάςερ ςανιδεύξτμ με δική 

ςξτρ ετθύμη … 

 

 


