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24 σελίδες γεμάτες
ιστορίες από την
έρημο της Ατακάμα
και τα βουνά της
Χιλής. Ο Βασίλης
Ορφανός αφηγείται
στο eBike τις
καινούργιες του
περιπέτειες μακριά
από τη Σαχάρα
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'Οσαχωρούν
σε λίγεςλέξεις
Έχοντας συμμετάσχει στο 4ο του Dakar,
ο Βασίλης Ορφανός περιγράφει
τις εμπειρίες του και μας ταξιδεύει
σε έναν κόσμο όπου ελάχιστοι
μπορούν να μπουν: στην ψυχή
του αναβάτη του δυσκολότερου αγώνα
στον κόσμο. Μια εικόνα χίλιες λέξεις,
λέει το ρητό, 15 ημερών εικόνες πόσες
λέξεις άραγε θέλουν για να τις
περιγράψουν;
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Συναντηθήκαμε με το Βασίλη σύσσωμη
η συντακτική τριάδα του eBike. Όλοι
θέλαμε να τον γνωρίσουμε από κοντά. Παρών ήταν και
ο Κώστας Κατσίγιαννης, γνωστός δημοσιογράφος του
χώρου, προσωπικός φίλος του Βασίλη και υπεύθυνος του
γραφείου Τύπου του όσο βρισκόταν στην άλλη άκρη του
κόσμου για τον αγώνα. Χάρη στον Κώστα και τη Γεωργία
Βορύλλα μπορούσαμε να έχουμε άμεση ενημέρωση για
τον αγώνα του Βασίλη από την ιστοσελίδα www.vorfanos.
gr.
eBike: Γεια σου Βασίλη και συγχαρητήρια.
Βασίλης Ορφανός: Ευχαριστώ πολύ.
eB: Πέντε θα τα κάνουμε τα Dakar;
BO: Να σου πω, θα προσπαθήσω. Δεν έχω απωθημένα,
για μένα πολύ σημαντικό. Έχω απομυθοποιήσει πολλά
πράγματα στη ζωή μου, δεν έχω να αποδείξω τίποτα
σε κανένα. Δεν λέω όχι στο πέμπτο, αλλά θα πρέπει να
υπάρχει βοήθεια, γιατί αυτό που έγινε φέτος πραγματικά
δε γίνεται. Και το έκανα σε πείσμα όλων αυτών που έλεγαν
"δεν γίνεται" - και στο λέω, δε θέλω να ξαναπάω έτσι.
Δεν θέλω και δεν αξίζω να ξαναπάω έτσι γιατί μπορώ να
ξανακερδίσω. Θέλω να ξανακερδίσω στο Dakar, μπορώ
να το ξανακάνω. Και δεν στο λέω για να σου πω κάτι, το
πιστεύω αυτό. Το πιστεύω και μπορώ να το κάνω.
Κώστας Κατσίγιαννης: Δύσκολο από οικονομικής
πλευράς κυρίως, από υποστήριξη.
ΒΟ: Ναι, δε γίνεται. Και μια καλή μοτοσυκλέτα παιδιά.
Έτρεξα με μια μοτοσυκλέτα μοντέλο επταετίας, καινούργια
μεν γιατί της έκανα γενικό rebuild - είναι αυτή που έτρεξα
το 2005 και τερμάτισα. Αλλά παιδιά...
eB: Έχει προχωρήσει η τεχνολογία.
BO: Όχι έχει προχωρήσει, είναι στον Άρη και εμείς συζητάμε
ακόμα αν θα πάμε στη Σελήνη. Δε γίνεται. Βγάζει 35 άλογα
και είναι αερόψυκτο 400αράκι, τίμιο μηχανάκι, ξέρω ότι δε
θα με προδώσει, το ξέρω πολύ καλά - αλλά μέχρι εκεί.
Και τη μέρα που έφτασα 62ος γενικής, για φανταστείτε
το. Τι υπερπροσπάθεια κάνω εγώ για να κάνω αυτό το
πράγμα με αυτό το μηχανάκι. Θέλω να κάνω τη ζωή μου
πιο εύκολη με μια καλή μοτοσυκλέτα και να πάω αυτό
που μπορώ να πάω. Με φρενάρει πλέον το μηχανάκι - και
δεν το λέω σαν άλλοθι, είναι η πραγματικότητα. Στα 450,
το πιο normal βγάζει 55 με 65 άλογα και εγώ έχω 35.
eB: 65 και βγάζει και Dakar, έτσι;
BO: Όχι, αλλάζεις κινητήρες. Όλοι οι ιδιώτες αλλάξανε
τουλάχιστον μια φορά και οι εργοστασιακοί αλλάξανε
έξι κινητήρες - κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. Και φέτος
μην ξεχνάτε ότι πάνω από τις μισές συμμετοχές στις
μοτοσυκλέτες ήταν στα 450.
eB: Μα είναι πολύ καλός συνδυασμός.
BΟ: Για μένα είναι ιδανικός συνδυασμός και για τα κιλά

που έχω. Αν ήμουν πιο μεγαλόσωμος αναβάτης θα ήθελα
690 - όχι πως δεν μπορώ να πάω ένα τέτοιο μηχανάκι,
απλά εγώ πιστεύω ότι μπορώ να δώσω πολλά με το
450.
eB: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Πες μας πρώτα
απ' όλα τι έγινε με τη συμμετοχή του 2008 και τα
χρήματα που είχατε δώσει πέρυσι.
BO: Ένα μεγάλο μέρος χάθηκε. Πέρυσι πήρα κάποια
χρήματα από τη Honda Σαρακάκης για να νοικιάσω
μοτοσυκλέτα και να έχω τεχνική υποστήριξη. Χάθηκε ένα
μέρος από αυτά τα χρήματα γιατί η ομάδα έφτιαξε μηχανάκι
και πλήρωσε τους προμηθευτές, δηλαδή όλη η αλυσίδα
για να φτάσουμε στη Λισαβόνα, όλα είχαν πληρωθεί.
Κάποια χρήματα μου τα επέστρεψαν πίσω. Όπως μου τα
επέστρεψαν, τα επέστρεψα και εγώ πίσω στη Honda. Τη
συμμετοχή την είχα πληρώσει από την τσέπη μου, 15,000
ευρώ. Τα λάστιχα, τα mousse, τα ανταλλακτικά και όλα
αυτά τα είχα πληρώσει από την τσέπη μου.
eB: Και ο διοργανωτής τι είπε για του χρόνου;
BO: Ο διοργανωτής είπε: αν θέλεις σου δίνουμε τα λεφτά
πίσω, αν θέλεις να τρέξεις το '09 τα κρατάμε. Ρωτάω πού
θα γίνει του χρόνου; Αργεντινή - Χιλή, το ξέραμε από την
αρχή. Εντάξει επειδή θα γίνει εκεί. Αν γινόταν ξανά στην
Αφρική μπορεί να μην πήγαινα μετά από το φιάσκο του
2008. Δε θα πήγαινα γιατί έχω περάσει τη Σαχάρα τρεις
φορές. Απ' όλες τις πλευρές. Και ανατολικά και δυτικά και
νότια, παντού. Αλλά όταν έμαθα ότι θα γίνει Αργεντινή Χιλή είπα ότι αυτή είναι μια νέα πρόκληση. Θα δω μέρη
που αποκλείεται να τα δω ποτέ στη ζωή μου. Ακόμα και οι
Αργεντινοί δεν πρόκειται να τα δουν ποτέ. Είναι δύσκολο,
μόνο με το Dakar γίνεται αυτό, όπως και στην Αφρική. Τη
Σαχάρα, τα μέρη από τα οποία έχω περάσει δεν μπορείς
να τα δεις σαν ιδιώτης γιατί δεν περνάει. Έτσι λοιπόν τους
λέω όχι, μη μου τα δώσετε πίσω. Κρατήστε τα και θα
πάμε του χρόνου. Από εκεί ξεκινάει ένας άλλος Γολγοθάς,
όχι τόσο της προπόνησης γιατί εγώ το κάνω με κέφι, το
αγαπάω αυτό που κάνω, όσο αυτό που με κουράζει πάρα
πολύ ψυχολογικά και είναι οι χορηγίες. Και αυτό επειδή
δεν υπάρχει άνθρωπος. Αν υπήρχε άνθρωπος να κάνει
αυτή τη δουλειά, σοβαρός, θα τον είχα ήδη. Δεν υπάρχει
όμως και αναγκαστικά πρέπει να έχω αυτό που με φορτίζει
ψυχικά και δεν θέλω να το κάνω.
eB: Εντάξει, δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα
στον κόσμο να πηγαίνεις και να προσπαθείς να
πείσεις ότι αξίζεις να πάρεις τα λεφτά τους.
BO: Εγώ πιστεύω ότι δεν ζητάω ελεημοσύνη.
eB: Ναι αλλά δεν το βλέπουν έτσι εδώ, δυστυχώς
- όχι όλοι, οι περισσότεροι έτσι;
BO: Ναι, αλλά το ξεκαθαρίζω ότι, κύριοι, εγώ είμαι αυτός,
πάω με πολύ καλό φάκελο, έχω κάνει αυτά και θέλω
να ξανακάνω αυτό. Είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές, αλλά
πρέπει πάντα να ακούω αυτή την αιώνια δικαιολογία "ναι,
του χρόνου ξέρετε, το μπάτζετ...".
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Όταν ακούω αυτό μου σηκώνεται η τρίχα. Αλλά εντάξει,
είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Και για να είμαι ειλικρινής
αν δεν υπήρχε ο Δημήτρης ο Κορρές – και λέω και το
όνομά του δημόσια, αυτός δεν θέλει να το λέω, αλλά εγώ
θα το λέω – ο αρχιτέκτονας, παλιός μου φίλος, συνεργάτης,
εργοδότης, πείτε το όπως θέλετε, ένας από τους ανθρώπους
που αγαπάω πολύ. Μου έδωσε ένα μέρος, όχι όλα, να
πληρώσω τους μηχανικούς. Ακόμα τους χρωστάω κάποια
χρήματα γιατί δεν είχα εγώ άλλα, απολύθηκα από την
Aprilia 1η Νοέμβρη και την αποζημίωσή μου, αυτά τα
λεφτά, τα έβαλα για να πληρώσω τους μηχανικούς. Εάν
δεν το δεχόντουσαν (σ.σ. να πληρωθούν σε δόσεις), θα
τους ρώταγα πόσα θέλουν να νοικιάσω το χώρο στο
φορτηγό τους για να βάλω τα λάστιχά μου και τα κουτιά
μου με τα ανταλλακτικά. Αυτό θα μου το κάνανε. Αλλά
ήμουν έτοιμος ότι θα το φτιάχνω μόνος μου το μηχανάκι.
Αυτό έγινε τελευταία στιγμή, πέντε μέρες πριν φύγω.

που εγώ είχα επικοινωνία κάθε μέρα με τον Αρεάλλη
και με κάποιους ανθρώπους όταν χρειάστηκε μέσα στον
αγώνα και στον τερματισμό. Columbia ορειβατικά είδη,
χρειάζονται πάντα στο Dakar. Η 343 μοίρα, 115 πτέρυγα
μάχης, είναι οι πιλότοι που μας πέταξαν με τα ελληνικά
γεράκια. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ένα γεράκι πλέον και
εγώ - γεράκι της ερήμου όμως. Πετάγαμε μαζί και ήταν η
ψυχολογική μου ντόπα, να στο πω έτσι. Τα γεράκια τα δικά
μας, οι πιλότοι μας, αυτοί μου έχουν δώσει την έγκριση να
έχω τα σήματά τους, της μοίρας τους, πάνω στη μηχανή
μου και πάνω στα ρούχα μου - οπότε για μένα είναι μια
ηθική υποστήριξη. Τους ευχαριστώ γι' αυτό, ξέρω ότι με
αγαπάνε και τους αγαπώ πολύ. Και πραγματικά όλους
αυτούς τους ανώνυμους που μου στείλανε email χωρίς να
με ξέρουν, χωρίς να τους ξέρω σε προσωπικό επίπεδο.
Είναι αυτοί οι Έλληνες για τους οποίους εγώ θέλω να
τρέχω - και γι΄ αυτούς σηκώνω την Ελληνική σημαία.

eB: Είπαμε, one man show,
αλλά το παρακάνεις...
BO: Παιδιά δε γίνεται αλλιώς. Μη σας κάνει εντύπωση.
Δε γίνεται αλλιώς. Πείτε μου εσείς πώς γίνεται να το κάνω.
Υπήρχε όμως μια ομάδα από πίσω μου, με ανθρώπους
που με στηρίζουν χρόνια, οι οποίοι είναι: Γιώργος
Αρεάλης, ο προσωπικός μου γιατρός. Στέλλα Παπαδήμα
και Γιώργος Παπαδήμας, οι γυμναστές μου. Σταύρος
Τσίτουρας, ο προπονητής μου. Σάκης Παλάσκας, ο
μηχανικός μου. Και δύο φίλοι στενοί, που με βοηθάνε και
αντέχουν τις παραξενιές μου και τις φωνές μου, γιατί είμαι
τελειομανής και ξέρεις... Έχω ένα πρόβλημα σε αυτό...
Ο Κώστας ο Κατσίγιαννης και η Γεωργία η Βορύλλα που
με βοήθησαν πολύ σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφική
κάλυψη - είχα την πιο καλή ενημέρωση σε δελτία
Τύπου. Maindru Photo, ο φωτογράφος που έστελνε τις
φωτογραφίες που τις έπαιρναν τα παιδιά και κάθε μέρα
είχατε μια με δύο φωτογραφίες για να υπάρχει εικόνα.
Οι γονείς μου, που με "ανέχονται" παρότι τους φορτίζω
πάρα πολύ ψυχικά όταν λείπω με αυτό το άγχος, "θα
γυρίσει, δεν θα γυρίσει", τους χαιρετάω και δεν ξέρω αν
θα τους ξαναδώ, να είμαστε ειλικρινείς. Λείπω ένα μήνα
και βλέπω τη μάνα μου πιο γερασμένη όταν γυρνάω - και
αυτό είναι το μόνο που δε συγχωρώ στον εαυτό μου αλλά
γίνεται αναγκαστικά. M.C. Motor Import - παρεξηγημένος
ο κύριος Κώστας αλλά είναι πραγματικά από αυτούς που
συνεργαζόμαστε 11 χρόνια και από τους λίγους που ό,τι
σου πουν το κάνουν. Μπορεί να μη σου πει πολλά, αλλά
αυτά που θα σου πει θα τα κάνει – και επειδή είμαι και
εγώ τέτοιος τύπος, το εκτιμώ. M.C. Motor Import λοιπόν,
Arai, Acerbis, Scott, Dainese. Βαγγέλης Ηλιόπουλος,
από την Pirelli. Multipower συμπληρώματα διατροφής,
γιατί γι' αυτό το Dakar έκανα οκτώ μήνες προετοιμασία,
κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πριν τη δουλειά μια προπόνηση,
δουλειά και μετά τη δουλειά η δεύτερη προπόνηση.

eB: Πάμε πάλι πίσω στο 2008.
Φαντάζομαι στεναχωρήθηκες πολύ
που ακυρώθηκε ο αγώνας.
BO: Για μένα, για να φτάσεις στην εκκίνηση – γιατί φτάσαμε
στην εκκίνηση, έτσι; – έχουν γίνει όλα. Για μένα είναι σαν
να έχω τρέξει σε αυτό τον αγώνα. Η προπόνηση έχει γίνει,
η προετοιμασία έχει γίνει, όλα τα κόστη έχουν πληρωθεί.
Μπροστά μας έχουμε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό
κομμάτι. Το ακόμα πιο δύσκολο για εμένα είναι να πρέπει
να οργανώνω το Dakar από την Ελλάδα, μόνος μου. Είναι
πιο δύσκολο από το αγωνιστικό κομμάτι, με φθείρει πιο
πολύ το κομμάτι πριν το Dakar. Γι' αυτό και αφού έχω
τελειώσει με όλες αυτές τις διαδικασίες τεχνικού ελέγχου,
που είναι πολύ επίπονος και χρονοβόρος, με το που βάζω
το μηχανάκι στο park ferme, πιστέψτε με, βγαίνει ένα
δάκρυ από τα μάτια μου και πλέον "κλειδώνω" και λέω:
"τώρα είναι η ευχαρίστησή σου". Ο αγώνας που είναι τόσο
απάνθρωπος και σκληρός είναι η δική μου ευχαρίστηση
γιατί για εμένα ο αγώνας είναι μέχρι να φτάσω εκεί.

eB: Όχι απαραίτητα μηχανάκι;
BO: Μηχανάκι, ποδήλατο και γυμναστήριο. Omega
transport and logistics μεταφορική, έστειλα τα πράγματά
μου και πρώτα ο Θεός θα γυρίσουν με την ίδια εταιρεία.
OTEsat Maritel, η εταιρεία με το δορυφορικό τηλέφωνο

eB: Φαντάζομαι πως ο αγώνας, αυτές οι 15 μέρες,
σου δίνουν μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση μέρα
με τη μέρα που δεν φαντάζομαι ότι την έχεις
όταν είσαι στην προετοιμασία;
BO: Όχι. Μέσα στον αγώνα δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο,
έχω "κλειδώσει".
eB: Εννοώ κλείνοντας τη μέρα σου.
BO: Όχι. Ποτέ. Μέσα στον αγώνα "κλειδώνω" πάντα
βήμα-βήμα, ότι λέει ο Jordan. Δε δέχομαι την έλλειψη
προσπάθειας και πάω βήμα-βήμα για τον στόχο μου. Ποτέ
δεν κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι, ποτέ δεν κοιτάω τι θέση
είμαι. Στο πρώτο Dakar έδωσα τρομερή μάχη. Είχα δύο
Γάλλους που με κυνηγούσαν και τους κυνηγούσα. Ο ένας
ήταν μπροστά, ο άλλος πίσω και με το που τους πέρναγα
ο ένας έκανε πλοήγηση, ο άλλος ξεκουραζόταν γιατί είναι
πνευματικό το Dakar. Εγώ τα έκανα όλα μόνος μου και όταν
τους πέρασα μέσα στην έρημο και είπα "εδώ είμαι και θα
κερδίσω", μόνο τότε έβλεπα τη ράμπα του τερματισμού.
Στα υπόλοιπα Dakar τη βλέπω τη ράμπα του τερματισμού
αλλά βλέπω την κάθε μέρα ξεχωριστά, βήμα-βήμα.
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Και γι' αυτό μετά από ένα σημείο δεν ξέρω τι μέρα είναι,
δεν ξέρω τι ώρα είναι.
eB: Δεν ξέρεις πόσες μέρες σου μένουνε;
BO: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Κλειδώνω, είμαι ρομπότ. Και
συγκεντρώνομαι στο δρόμο, στην πλοήγηση, να μην
έχω τίποτα, να μην πάθω τίποτα, να μην πάθει η μηχανή
μου τίποτα και να κινηθώ όσο πιο γρήγορα μπορώ. Στις
δύσκολες μέρες, η σκέψη μου είναι στο να κάνω την
υπέρβαση και να τους περάσω εκεί μέσα - και αυτό πάντα
το κάνω σε κάθε Dakar. Είμαι άλλος Βασίλης από αυτό
που βλέπεις.

eB: Μέχρι τα πόσα μέτρα ανεβήκατε;
ΒΟ: 4,850.
eB: Το οποίο δεν υπάρχει στην Αφρική, έτσι;
ΒΟ: Υπάρχει στον Άτλαντα στο Μαρόκο αλλά όχι τόσο
ψηλά. Και επίσης δεν έχουμε εμείς τόσο ψηλό βουνό στην
Ελλάδα. Ο Όλυμπος είναι στα 2,919. Εγώ φτάνω στο
2,911.

eB: Φαντάζομαι αυτό είναι απαιτούμενο
για οποιονδήποτε.
BO: Όχι, δεν είναι απαιτούμενο.

eB: Και τι είδους προπόνηση έκανες
για να προετοιμαστείς γι' αυτό;
ΒΟ: Το καλοκαίρι έκανα δύο βδομάδες ειδική προετοιμασία
στον Όλυμπο σε μεγάλο υψόμετρο - παίζει ρόλο μετά στη
φυσική κατάσταση. Μετά έβγαλα όλο το χειμώνα εδώ
(σ.σ. Αθήνα), και δεκαπέντε μέρες πριν φύγω έκανα πάλι
μια εξόρμηση στον Όλυμπο. Δε μπορούσα να κάνω κάτι
άλλο εδώ.

eB: Εσύ πως το βλέπεις;
Δεν το θεωρείς απαραίτητο;
BO: Για εμένα είναι εγκεφαλικός αγώνας το Dakar.

eB: Κάνατε κατ' εκτίμηση τις ρυθμίσεις
της μοτοσυκλέτας;
ΒΟ: Όχι, σε αυτά ήξερα, είχα πρόγραμμα.

eB: Δεν είσαι ο μόνος που το λέει αυτό.
BO: Σου λέω τι βιώνω εγώ. Τώρα για τους άλλους δεν
μπορώ να μιλήσω. Μόνο με έναν άνθρωπο έχω ταυτιστεί,
χωρίς παρεξήγηση, από αυτά που έχει πει, γιατί βιώνω
τα ίδια. Ο Κούρος, ο μαραθωνοδρόμος, που λέει ότι το
ανθρώπινο κορμί αντέχει ένα μαραθώνιο; Άντε κι ένα
δεύτερο, να γίνουν 80κάτι τα χιλιόμετρα. Το ανθρώπινο
κορμί έχει συγκεκριμένα όρια. Το μυαλό είναι αυτό που
πάει το κορμί - και το Dakar είναι ο αγώνας που περνάς
τα όριά σου πολλές φορές μέσα στην ίδια τη μέρα, δεν
τα περνάς μια φορά μέσα σε όλο τον αγώνα, τα περνάς
πολλές φορές μέσα στη μέρα. Θα σας πω ένα απλό
παράδειγμα. Αθήνα - Buenos Aires είναι 10,000km με το
αεροπλάνο, 14 ώρες και. Εγώ αυτή την απόσταση, για να
καταλάβετε, την έκανα μέσα στην έρημο σε μια διάρκεια
δύο εβδομάδων.

eB: Ήσουν προετοιμασμένος σε αυτά και
δεν αντιμετώπισες πρόβλημα, μηχανικά.
ΒΟ: Όχι, ποτέ.

KK: Είναι άλλος Βασίλης και όταν έρχεται παιδιά. Ακόμα
ξεχειλίζει αδρεναλίνη από τα αυτιά του! (γέλια)

eB: 10,000 χιλιόμετρα, όλα μέσα
- ειδικές, απλές...
BO: Ναι, αλλά οι ειδικές ήταν πάνω από 5,500km.
eB: Αυτό συμβαίνει σε όλα τα Dakar;
BO: Ναι, απλώς αυτό το Dakar ήταν πιο συμπιεσμένο. 15
μέρες δεν είχε ξαναγίνει. Κάναμε την ίδια απόσταση, όσα
χιλιόμετρα κάναμε στην Αφρική στις 19, 18 ή 17 μέρες.
Για βάλτο.
eB: Πάμε στο αγωνιστικό. Μαθαίνεις ότι θα γίνει
ο αγώνας Αργεντινή - Χιλή. Φαντάζομαι αρχίζεις
και ψάχνεις τι εδάφη θα περάσετε...
BO: Το υψόμετρο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα.
eB: Από άποψη αναπνοής;
BO: Ναι, έλλειψη οξυγόνου, αλλά και πώς θα φτιάξω το
μηχανάκι να δουλεύει σε τόσο μεγάλο υψόμετρο.

eB: Φυσικά;
ΒΟ: Όχι, ούτε φυσικά. Το μόνο σε τέτοιο μεγάλο ύψος,
επειδή έχει μεγάλη έλλειψη οξυγόνου, κάποια στιγμή
υπολειτουργεί ο εγκέφαλος και έχεις την αίσθηση της
νύστας. Υπνηλία.
eB: Αισθάνθηκες να έχεις πιο αργές αντιδράσεις;
Τα αντανακλαστικά σου πως ήταν;
ΒΟ: Εγώ αισθανόμουν μια χαρά, οι αντιδράσεις μου
ήταν μια χαρά – και θα σου πω πώς με γλιτώσανε τα
αντανακλαστικά μου. Είμαι σε αυτό το ύψος και από στενό
χωματόδρομο βγήκα σε λίγο πιο ανοιχτό πατημένο με
ψιλό χαλίκι που γλιστράει. Στρίβω και εκείνη την ώρα που
στρίβω έκλεισαν τα μάτια μου.
eB: Απροειδοποίητα;
ΒΟ: Δεν έχει προειδοποίηση σε κάτι τέτοια. Είχα μια νύστα
αλλά το έλεγχα. Ξαφνικά όμως, έκλεισαν τα μάτια μου.
Βγαίνω ευθεία, είχα 100-120km/h και λέω, ξέρεις, με το
που ξυπνάω έχω ήδη βγει. Αυτό όμως που με γλίτωσε
είναι ότι κράτησα το γκάζι ανοιχτό. Και το κράτησα τέρμα,
ενστικτωδώς βγήκε αυτό γιατί το μυαλό δεν ξεχνάει και το
μυαλό είναι αυτό που κατευθύνει το κορμί. Επειδή λοιπόν
έσπρωχνε πάντα ο πίσω τροχός, μάγκωσε, ίσιωσα και
βγήκα. Και εγώ έχω κι ένα άλλο - δε σταματάω πουθενά.
Οπότε προσπάθησα να βγάλω όλο αυτό το πράγμα ανεβήκαμε από τα 2,300m σχεδόν στα 5,000 και μετά
ξανακατεβήκαμε μέχρι πάλι τα 2 κάτι. Αυτό προσπάθησα
να το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Η μοναδική μου
στάση ήταν στα σύνορα Χιλής - Αργεντινής για να δείξω το
διαβατήριό μου.
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eB: Σε αυτό το μεγάλο υψόμετρο, οι υπόλοιποι
πως τα πήγαν;
ΒΟ: Είδα κόσμο να σταματάει και να κοιμάται - πολύς
κόσμος.
eB: Θυμάσαι σε πόσο χρόνο ανεβήκατε από τα 2
τόσα στα 4,800m;
ΒΟ: Πώς δεν θυμάμαι, σε λιγότερο από μια ώρα.
eB: Πώς ήταν εκεί πάνω;
ΒΟ: Μαγικά. Αυτά τα δύο περάσματα των Άνδεων ήταν
για μένα όλο το Dakar. Επειδή έχω περάσει τη Σαχάρα
τρεις φορές και είναι νούμερο ένα, είναι μαγική - όχι ότι δεν
εντυπωσιάστηκα από την Ατακάμα, μου άρεσε αλλά δεν
είναι Σαχάρα. Αυτό που με εντυπωσίασε πραγματικά είναι
το υψόμετρο και τα μέρη από τα οποία περάσαμε.
eB: Πάμε στην αρχή του αγώνα. Φτάνεις εκεί,
πρώτη φορά, ούτε που το έχεις ξαναδεί το μέρος.
Τί σου δίνει η οργάνωση;
ΒΟ: Σου δίνει ό,τι σου δίνει σε κάθε Dakar. Ένα χάρτη
και αυτό, το ευαγγέλιο. (Βγάζει ένα βιβλιαράκι από μια
νάιλον σακούλα). Γράφει την κάθε μέρα, ανατολή ηλίου,
δύση ηλίου, εκκίνηση πρώτης μοτοσυκλέτας, χιλιόμετρα
ειδικών, χιλιόμετρα απλών. Αυτό είναι το ευαγγέλιο.
Ξεφύλλισέ το από την αρχή μέχρι το τέλος και θα σου
πω γιατί. Μέχρι να το ξεφυλλίσεις θα κουραστείς. Σκέψου
να το τρέχεις. Στο λέω, το έκανα εγώ, πριν ξεκινήσω το
έκανα μια έτσι να το δω όλο και πριν φτάσω στο τέλος είχα
κουραστεί. Καλά λέω, άσε, αφού θα το δω...
eB: Αφού στην πορεία του Dakar
θα το ανοίγεις.
ΒΟ: Κάθε μέρα - και ποτέ δεν κοίταξα τι έχει η επόμενη
μέρα. Ποτέ.
eB: Δεν κάνεις πλοήγηση μόνο με αυτό όμως.
ΒΟ: Με αυτό δεν κάνεις πλοήγηση. Αυτό σου δείχνει, σου
λέει πού είναι ο ανεφοδιασμός, πού είναι τα waypoints,
αυτό είναι το ευαγγέλιο. Αυτό είναι όμως για την ώρα
που φτιάχνεις το road book. Με το που τερματίζεις κάθε
μέρα, σου δίνουν το road book της επόμενης. Μια μέρα
πριν περάσουμε εμείς τη διαδρομή περνάει αυτοκίνητο της
διοργάνωσης και καταγράφει, αν υπάρχουν, αλλαγές στο
road book. Αν υπάρχουν αλλαγές, αυτές είναι γραμμένες
– και σε αυτό τον αγώνα, σε σχέση με την Αφρική, φάνηκε
μια αδυναμία της οργάνωσης. Συνήθως στην Αφρική αυτές
οι αλλαγές ήταν 8 με 10, όλες τις μέρες του αγώνα. Στον
αγώνα όμως της Αργεντινής, μας έδιναν πέντε με έξι σελίδες
Α4 με αλλαγές κάθε μέρα - που αυτό εμένα μου λέει ότι
χάσανε τον έλεγχο και ότι δεν έγινε η δουλειά σωστά. Στην
Αφρική, αυτοί που έβγαζαν διαδρομές ήταν οι ίδιοι 25
χρόνια. Στην Αργεντινή, αυτοί το έκαναν πρώτη φορά - και
άλλη πείρα έχεις να κάνεις αυτό το πράγμα 25 χρόνια και
άλλη πρώτη φορά. Και μια μέρα που χάθηκα, ο λόγος ήταν
αυτός, γιατί μας λένε από το 171 στο 200km. Βγάλανε 30
χιλιόμετρα αλλά δεν μας λέγανε αυτά τα 30 χιλιόμετρα πως
θα βγούμε στο τέλος τους - γι' αυτό χάθηκα.

eB: Παρότι δεν έχω καμία σχέση με το όλο θέμα,
σκέψου ότι φτάσατε μέχρι τη Λισαβόνα το 2008
και αυτοί οργάνωσαν Dakar σε άλλη χώρα το
2009. Ο ίδιος ο μήνας που θα τρέχατε το 2009
δεν υπήρχε για να κάνουν διερεύνηση - μόνο αν
το είχανε κάνει πριν 2 χρόνια.
ΒΟ: Όχι, δεν το είχαν κάνει. Αυτό προέκυψε επειδή
δημιουργήθηκε το πρόβλημα στην Αφρική - και πλέον δεν
παρέχει ασφάλεια με όλα αυτά που έχουν γίνει. Για μένα η
οργάνωση παίρνει μηδέν στην ασφάλεια. Κατ' αρχήν δεν
δούλευε το Iritrack, η συσκευή διάσωσης. Γι' αυτό πέθανε
ο Tierry Pascal - έμεινε τρεις μέρες αβοήθητος μέσα στην
Αργεντινή. Αυτό δε γίνεται, για μένα η οργάνωση γι΄ αυτό
θέλει εκτέλεση. Πρέπει αυτοί που είναι να πάνε σπίτια
τους.
ΚΚ: Αυτό που λένε ότι βρήκαν νερό και φαγητό δίπλα
του...
ΒΟ: Είναι τρίχες. Τότε θα ζούσε βρε παιδιά ο άνθρωπος.
eB: Δεν τους αφήνεις δηλαδή ένα περιθώριο
επειδή ήταν καινούργιο το μέρος;
ΒΟ: Όχι, δεν τους αφήνω κανένα περιθώριο, ειδικά για
την ασφάλεια και την ενημέρωση. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι
οδηγοί. Δε σου κάνει εντύπωση που βγήκε ο Carlos Sainz
και ούρλιαζε;
ΚΚ: Κατά σύμπτωση έδειχνε το ελικόπτερο τον
Sainz που ερχόταν. Κάνει μια στροφή για να τον
κινηματογραφήσει καλύτερα και στο επόμενο πλάνο ήταν
αναποδογυρισμένος σε ένα γκρεμό πέντε μέτρων και
έχει βγει έξω, να ωρύεται. Τραυματίστηκε ο συνοδηγός
του, έσπασε τον ώμο του, και άρχισε να χτυπιέται γιατί
δεν υπήρχε στο road book αυτό το πράγμα. Κατεβαίνει
ελικόπτερο με γιατρούς να τον βοηθήσουν και ξαφνικά
ακούει ένα άλλο αυτοκίνητο να έρχεται, ένα Mitsubishi,
και ανεβαίνει επάνω. Φρενάρει και τους πετάει τα χώματα
από τα φρένα. Οι τροχοί του σταμάτησαν από το γκρεμό
ούτε ένα μέτρο. Μετά πήγε ένας κάμεραμαν πάνω και
τους έκανε νόημα "φύγετε από εδώ". Αυτά είναι τραγικά
λάθη. Όπως έχει πει ο Vatanen, υπάρχουν άνθρωποι
που είναι τόσο παθιασμένοι με το Dakar που ξεπουλάνε
τα πάντα για να πάνε.
ΒΟ: Πουλάνε το σπίτι τους για να πάνε και κάποιοι, λέει,
τους θεωρούν τρελούς. Και ο Vatanen λέει όχι, αυτό το
είδος των ανθρώπων κάνει τον κόσμο να πάει παρακάτω.
Αυτό το είδος των ανθρώπων έχουν το πνεύμα του
Κολόμβου. Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί, πηγαίνω στο
άγνωστο – αλλά χάρη σε αυτούς έχουμε φως, τηλέφωνο.
Είναι αυτός που βγήκε από τη σπηλιά και όταν έπεσε ο
κεραυνός πήρε τη φωτιά. Είναι αυτός που βγήκε από τη
σπηλιά και πήγε και κυνήγησε.
ΚΚ: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Dakar, πέρα από
τους εργοστασιακούς που παίρνουν εκατομμύρια από
συμβόλαια...
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ΒΟ: Είναι αυτοί που στηρίζουν τον αγώνα. Με δέκα
εργοστασιακούς δεν γίνεται αγώνας.
ΚΚ: Και φαντάσου τώρα να έχεις ξεπουλήσει τη ζωή σου,
να ρισκάρεις τα πάντα και ο άλλος να σε στέλνει στον
γκρεμό.
ΒΟ: Και όχι μόνο αυτό, να μην δουλεύει το Iritrack.
ΚΚ: Ο άλλος πέθανε τσάμπα παιδιά. Παρασκηνιακά τώρα,
ακούγονται διάφορα, ότι έχουν πλησιάσει την οικογένειά
του οι οργανωτές και τους χώνουν λεφτά για να μην
μιλήσουν...
ΒΟ: Ότι δίνουν μεγάλη αποζημίωση... Τι να πω, δεν
ξέρω... Σε αυτό τον αγώνα ξεκινούσαμε δύο μοτοσυκλέτες
ανά τριάντα δευτερόλεπτα. Με το που ξεκινούσες, αν
ήσουν πιο γρήγορος, έπιανες τους προηγούμενους γιατί
30 δευτερόλεπτα δεν είναι μεγάλη απόσταση – και άντε
προσπέρασε εσύ. Μέσα σε ομίχλη από σκόνη, να μη
βλέπεις στα δύο μέτρα, να τρως όλο το μπουχό. Άντε
πήγαινε εσύ. Και από πίσω να έρχονται τα αυτοκίνητα.
Αυτές ήταν οι συνθήκες του αγώνα.
eB: Γιατί σας αμολούσαν ανά 30 δευτερόλεπτα;
ΒΟ: Γιατί είχε πολλές συμμετοχές. Αυτό είναι ένα άλλο
πρόβλημα. Η οργάνωση είχε ρεκόρ συμμετοχών φέτος.
Και σκέψου ότι από πίσω ακολουθούν τα αυτοκίνητα
και τα φορτηγά, που στις μεγάλες ειδικές – 600 και 700
χιλιόμετρα – εμείς σταματάμε για ανεφοδιασμό κάθε 250
χιλιόμετρα. Σε μια τέτοια ειδική σταμάτησα τρεις φορές.
Ξέρεις τι είναι να αδειάζουν τα ρεζερβουάρ σου μπροςπίσω και να τα ξαναγεμίζεις τρεις φορές μέσα στη μέρα;
Ρεζερβουάρ που εγώ κουβαλάω 50 λίτρα;
eB: Πόσα χιλιόμετρα σε βγάζουν;
ΒΟ: 300, 350. Άκου τώρα.
eB: Σε περνάνε τα αυτοκίνητα εν τω μεταξύ.
ΒΟ: Όχι, εμείς σταματάμε μόνο για ανεφοδιασμό και
έχουμε νεκρό χρόνο ένα τέταρτο. Τρεις ανεφοδιασμοί
είναι 45 λεπτά, τρία επί δεκαπέντε. Τα αυτοκίνητα και τα
φορτηγά δεν σταματάνε γιατί έχουν τεράστια ρεζερβουάρ
- πρέπει να βγάζουν πάνω από 1,000 χιλιόμετρα. Αυτοί
όμως οι πρώτοι σε πιάνουν, αναγκαστικά σε πιάνουν.
eB: Με τι απόσταση φεύγει
η τελευταία μοτοσυκλέτα
από το πρώτο αυτοκίνητο;
ΒΟ: Ούτε μισή ώρα, η τελευταία. Αλλά τα αυτοκίνητα,
αν είναι ανοιχτή η ειδική, πάνε πιο γρήγορα από τις
μοτοσυκλέτες. Στα πιο κλειστά κομμάτια, έχει τύχει να
πηγαίνω μαζί με αυτοκίνητο καλό - γιατί αν με πιάνουν, με
πιάνουν συνήθως οι πρώτοι, δηλαδή Peterhansel, Sainz,
αυτοί - μόνο αυτοί.
eB: Αν λοιπόν αυτός σε περάσει,
άλλο πρόβλημα μετά.
ΒΟ: Όχι, δεν κατάλαβες. Αυτοί μέσα στον αγώνα το

συγκεκριμένο πατήσανε πολύ κόσμο. Εγώ έχω ένα
καθρέφτη, που συνήθως τον έχω για τον τεχνικό έλεγχο,
γιατί πρέπει να έχει καθρέφτη η μηχανή και τον βγάζω μετά
την Ευρώπη, δηλαδή είχα σκοπό μετά το Buenos Aires
να το βγάλω. Σε αυτό τον αγώνα, όλες οι φωτογραφίες
άμα δείτε, όλες τις μέρες, ο καθρέφτης είναι πάνω. Δεν
τον έβγαλα γιατί είχα το νου μου - που αυτό είναι κακό,
έτσι; Γιατί δε βλέπεις συνέχεια μπροστά. Πολύ στιγμιαία
είχα πάντα το νου μου, αυτοί πάνε και με αναμμένα τα
φώτα, αν προλάβω και, ξέρεις, το μάτι που εστιάζει
γρήγορα... Έχουμε και μια συσκευή που χτυπάει, αλλά
όταν χτυπήσει σε έχει ήδη πιάσει. Και υπήρξε κόσμος που
τον χτυπήσανε.
eB: Κάτσε ρε Βασίλη, δεν τον βλέπει;
ΒΟ: Αυτοί παιδιά δεν αφήνουν το γκάζι από το πάτωμα,
αυτό είναι το πρόβλημα – γιατί αν αφήσει αυτός το γκάζι
από το πάτωμα είναι μείον 20 δευτερόλεπτα. Αν το κάνει
αυτό και προσπεράσει μέσα στον αγώνα πενήντα, επί 20
δευτερόλεπτα, για βάλτο... Κατάλαβες τι σου είπα τώρα;
Αυτός δεν αφήνει το γκάζι.
eB: Και η λογική είναι επιβιώνει ο δυνατός;
ΒΟ: Δεν υπάρχει λογική στο Dakar, είναι σαν το στρατό.
Στην Αφρική το πρόβλημα δεν ήταν τόσο έντονο γιατί
είχε πιο πολλή άπλα. Υπήρχε πρόβλημα αλλά όχι τόσο
έντονο.
eB: Αυτός ο αγώνας είχε πιο μεικτό έδαφος;
ΒΟ: Ποικιλία υπάρχει και στην Αφρική. Ήταν άλλες οι
ιδιαιτερότητές του. Η σκόνη. Και στην Αφρική υπάρχει
σκόνη, αλλά... το να μην φυσάει. Στην Αφρική μπορεί να
φύσαγε και να μην σε ενοχλούσε η σκόνη γιατί την έπαιρνε.
Στην Αμερική ήταν πολύ λίγες οι μέρες που φύσαγε,
ελάχιστες. Φανταστείτε να σας δώσω ένα μηχανάκι και να
σας λέω κάθε μέρα να κάνετε Αθήνα - Αλεξανδρούπολη,
με το προσωπικό σου μηχανάκι. Θες αυτοκίνητο; Άσε το
μηχανάκι, αυτοκίνητο, να έχεις δίπλα τη μουσική σου,
τον καφέ σου και να σου πω κάνε κάθε μέρα Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 850 χιλιόμετρα – μέσα σε ομίχλη
όμως, που να μην βλέπεις στα δύο μέτρα.
eB: Και κάνε και χρόνο.
ΒΟ: Όχι, πήγαινε, άσε το χρόνο. Πήγαινε. Αλλά κάθε μέρα
σε ομίχλη. Ποια μέρα θα μου πεις "να σου πω, πάρε και το
αμάξι, πάρε και τα κλειδιά και άντε κόψε το σβέρκο σου".
Ποιά μέρα θα μου το πεις; Θες να σου πω; Μάξιμουμ την
τρίτη. Για φαντάσου, μπείτε σε αυτή τη διαδικασία...
eB: Και τι σε κρατάει εσένα και πας και την
επόμενη μέρα;
ΒΟ: Μα δεν βλέπω την επόμενη μέρα, αυτό σου είπα
στην αρχή.
eB: Ενδιάμεσα τι κάνεις;
ΒΟ: Έχεις πολλές δουλειές να κάνεις. Τελειώνει η ειδική
αλλά δεν τελειώνει ο αγώνας. Έχεις μια απλή να πας που
μερικές φορές είναι πιο επικίνδυνη από την ειδική - έχει και
δημόσια κυκλοφορία, έχει και χώμα. Εκεί γίνονται πολλά
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ατυχήματα γιατί οι περισσότεροι χαλαρώνουν, σου λέει
"τελείωσα", αφήνονται και άμα αφήσεις το μυαλό σου
να πει ότι τελείωσες, έρχεται η πτώση. Το χτύπημα, δεν
προσέχεις μια λακκούβα, μια πέτρα...
eB: Περίγραψέ μας μια ολόκληρη μέρα.
ΒΟ: Για μένα η μέρα δεν τελειώνει αν δε φτάσω στο
μπιβουάκ. Το αγωνιστικό κομμάτι, ακόμα και στην απλή.
Επειδή ο πατέρας μου ήταν μεταφορέας, έκανε μεταφορές,
από μικρό παιδάκι που πήγαινα μαζί του θυμάμαι ότι δεν
σταματούσε πουθενά. Και εγώ τον ρώταγα "μπαμπά γιατί
δεν σταματάμε;" και μου έλεγε όσους έχουμε περάσει,
αν σταματήσουμε θα τους ξαναβρούμε μπροστά μας. Και
όχι μόνο αυτό, δεν σταματάμε γιατί χαλάμε τη μουαγιέν,
τη μέση ωριαία - και δεν σταματάμε γιατί εμείς έχουμε
φορτηγό και πρέπει να κυνηγάμε το χρόνο εμείς. Αυτό
το έχω από μικρό παιδί. Στο Dakar το υιοθετώ πάντα.
Σταματάω μόνο για καύσιμα, μπορεί και για κατούρημα να
μη σταματήσω - τόση τρέλα έχω.
eB: Στις απλές είχες περιορισμούς ταχυτήτων;
ΒΟ: Το όριο που έχουν οι δρόμοι. Αλλά για σκέψου να
πρέπει να κάνεις 600 χιλιόμετρα απλή - και έχεις κάνει μια
ειδική, έτσι; Έχεις κάνει άλλη απλή το πρωί και πας...
eB: Τι μέσο όρο χιλιομέτρων κάνατε τη μέρα;
ΒΟ: Πάνω από 800.
eB: Υπάρχει κάποιο σημείο μέσα στην πορεία του
αγώνα που νιώθεις ότι αρχίζεις να εξαντλείσαι;
ΒΟ: Έχει τύχει να κάνω ειδική 1,055 χιλιόμετρα, το 2004
στη Μαυριτανία - 22 ώρες πάνω στο μηχανάκι. Ξεκίνησα
2 τα ξημερώματα, νύχτα, μέσα στους αμμόλοφους και
τερμάτισα 12 η ώρα το βράδυ την επόμενη μέρα. Εκείνη
η μέρα που ξεκινήσαμε 180 μοτοσυκλέτες και φτάσαμε
40. Εγώ ήμουν 38ος γενικής, 3ος στα 450, πάλι με το
ίδιο μηχανάκι, πίσω από τον Fretigne, εργοστασιακό
αναβάτη της Yamaha και τον Mateo Gratsiani, ΚΤΜ 450
εργοστασιακός - και πίσω ήτανε ο Βασίλης με το XR.
Γιατί στο λέω αυτό; Την ώρα λοιπόν που έψαχνα τους
μηχανικούς μου και δε μπορούσα να τους βρω, είχα
τρελαθεί, ξυπνάει ο Μeoni γιατί σταμάτησα κάπου εκεί
κοντά στη σκηνή του, βλέπει ότι είμαι εγώ και επειδή
με αγαπάει πολύ, έρχεται, με χτυπάει στην πλάτη και
μου λέει "το ότι έφτασες εδώ σήμερα σαν ιδιώτης με
αυτό το μηχανάκι, είσαι ήρωας". Γι' αυτό σου λέω, έχω
απομυθοποιήσει πολλά πράγματα στη ζωή μου και τι να
μου πουν.
Έτσι λοιπόν φτάνεις, τερματίζεις, σου δίνουν το road
book της επόμενης μέρας, τσεκάρουν το GPS σου, τα
waypoint ότι τα έχεις περάσει όλα και την ταχύτητα στα
χωριά, εκεί που πρέπει να έχεις όριο 50km/h. Αφού τα
πάρω όλα αυτά, εγώ πηγαίνω εκεί που είναι το κουτί με τα
προσωπικά μου είδη, το sleeping bag μου, η σκηνή μου,
όλα αυτά. Το ανοίγω, επί τόπου στήνω σκηνή και αρχίζω
και γδύνομαι, να βγάλω τα ρούχα από πάνω μου. Παρότι
δεν με ενοχλούν, εκείνη την ώρα αν μπορώ να τα βγάλω
σε ένα δευτερόλεπτο, να τα πετάξω, τα βγάζω λοιπόν
επειδή είναι ιδρωμένα, μουσκεμένα, ταλαιπωρημένα.

Προσπαθώ να τα καθαρίσω εν τάχει - όταν λέω καθαρίσω
εννοώ αν οι μπότες έχουν άμμο να τις αδειάσω, αν
μπορώ να κάνω ένα τίναγμα στο μπουφάν να φύγει ένα
τεράστιο σύννεφο σκόνης... Και όλα αυτά, αφού είναι η
σκηνή στημένη, τα βάζω μέσα στη σκηνή, για να μη χάσω
κάτι. Βγάζω τα ισοθερμικά μου εσώρουχα, ντύνομαι και
προσπαθώ να πλύνω λίγο το πρόσωπό μου, να καθαριστώ
με μωρομάντηλα όσο μπορώ γιατί δεν έχουμε αυτή την
πολυτέλεια.
eB: Μονά τα έχεις όλα αυτά;
ΒΟ: Εκτός από μπότες, όλα τα άλλα τα έχω από διπλά
μέχρι δεκαπλά.
eB: Καλά, μπλούζες και τέτοια...
ΒΟ: Όχι μπλούζες... Γυαλιά πάνω από 14 ζευγάρια, γάντια
14 ζευγάρια - όσες μέρες, τόσα γάντια. Κάλτσες το ίδιο,
δύο μόνο μπουφάν και παντελόνια, γιατί έχουν άλλο όγκο
αυτά και θέλω πολλά από αυτά που με φρεσκάρουν.
eB: Μπλούζες έχεις πολλές;
ΒΟ: Μπλούζες δεν έχω ποτέ, μόνο ισοθερμικές.
Χειμωνιάτικες χοντρές, καλοκαιρινές ψιλές. Κράνη έχω
δύο, μπότες έχω ένα ζευγάρι μόνο, δε χρειάζεται δεύτερο.
Να σας πω κάτι, είμαι τόσο οργανωτικός σε αυτά, που όταν
στο δεύτερο Dakar ο αντίπαλός μου, που έχασε, ο Γάλλος,
έτυχε και είχα ανοίξει και έφτιαχνα το κουτί μου, στοίβαζα τα
πράγματά μου με τάξη σε σακουλάκια αεροστεγή -είδατε
το road book πως το είχα, είναι όλα μου τα πράγματα έτσι.
Γραμμένα πάνω τι είναι τι, γιατί φαντάσου όταν έχει μια
αμμοθύελλα δεν ξεχωρίζεις τι είναι γιατί γεμίζει το κουτί
με άμμο. Όταν λοιπόν είδε που έφτιαχνα το κουτί μου για
να βάλω τα πράγματα για το δεύτερο Dakar, ήρθε και μου
είπε "τώρα κατάλαβα γιατί μας κέρδισες". Τον ρωτάω
γιατί το λες αυτό; “Γιατί μου λέει δεν άφησες τίποτα στην
τύχη.”
Αφού τελειώσω με τα ρούχα λοιπόν, η πρώτη μου
δουλειά μετά είναι να πάω το μηχανάκι στην ομάδα μου
-εγώ προσπαθούσα να το πλένω όπου μπορούσα, και
στην Αφρική και στην Αμερική ούτως ώστε να τους κάνω
τη ζωή τους πιο εύκολη- να τσεκάρουμε μαζί τι θέλουμε να
φτιάξουμε ή αν θέλω εγώ κάτι πιο ειδικό, και μετά ξεκινάω
να φτιάχνω το road book που είναι μια πολύ δύσκολη,
επίπονη, σημαντική δουλειά. Με ειδικούς μαρκαδόρους,
τέσσερα χρώματα, κόκκινο για τα SOS και τα λοιπά, πάρα
πολύ σημαντική δουλειά, που σε αυτό τον αγώνα μπορεί
να μου έπαιρνε και τρεις ώρες...
eB: Καλά, δεν νυστάζεις εκείνη τη στιγμή; Δεν
έχεις λιώσει;
BO: Όχι. Παιδιά, είσαι σε σπίντα, και είναι και το πρόβλημά
μου – δε μπορώ να κοιμηθώ μετά. Κοιμάμαι μέσο όρο μια
με δύο ώρες κάθε μέρα. Μετά λοιπόν, αφού τελειώσω με
το road book, πάω στη μηχανή επειδή συνήθως παίρνει
τόσες ώρες, αν δεν έχεις πρόβλημα από πτώση που εγώ
δεν είχα καθόλου φέτος, δεν έπεσα πουθενά. Συνήθως
είχαν τελειώσει, έπαιρνα το μηχανάκι, το τσεκάριζα, και το
έπαιρνα μαζί μου δίπλα στη σκηνή μου. Και μετά φαγητό
και ύπνο.
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eB: Στο τέλος της κάθε μέρας τι χρειαζόταν το
μηχανάκι τυπικά;
BO: Φίλτρο αέρα, φίλτρο λαδιού, λάδια, κάθε μέρα μπορούσαμε να τα αφήνουμε και δεύτερη μέρα, αλλά
εγώ ήμουν κάθετος σε αυτό. Τέσσερις φορές μέσα στον
αγώνα αλλάξαμε αλυσιδογράναζα, που είναι πολύ ειδικά
για το Dakar.
KK: Θέλω να τονίσω λίγο από πόσο απλά πράγματα
μπορεί να χάσεις ολόκληρο τον αγώνα.
BO: Με το o-ring!
KK: Πες το!
BO: Είναι ένα βράδυ, έχω τελειώσει το road book και πάω
να πάρω το μηχανάκι γιατί πάντα του κάνω μια βόλτα. Το
ζεσταίνω και το πάω μια βόλτα. Όταν λέω το ζεσταίνω,
το βάζω μπροστά δηλαδή, πατάω το αμπραγιάζ να πάει
λάδι στους δίσκους, περιμένω πέντε δευτερόλεπτα,
βάζω ταχύτητα και φεύγω, κάνω δύο χιλιόμετρα. Αλλά
εγώ, τώρα θα παρεξηγηθώ αλλά, το μηχανάκι είναι μια
προέκταση του κορμιού μου πλέον, μου μιλάει - όχι μόνο
το μηχανάκι το συγκεκριμένο, το μηχανάκι που καβαλάω
είναι μια προέκταση του κορμιού μου, πόσο μάλλον αυτό
γιατί με αυτό έχω κάνει όλη την περίμετρο της γης, 40,000
χιλιόμετρα μέσα στην έρημο. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, την
ώρα που πάω μετά το road book, βλέπω τον μηχανικό
μου και κάνει αυτό το πράγμα, πρώτη φορά ε;
eB: Πρώτη φορά που τον πετυχαίνεις να το
κάνει;
BO: Πρώτη φορά που το κάνει αυτός, γιατί μπορεί να
φτιάχνω το road book αλλά ξέρω τι γίνεται.
eB: Και για να το κάνει κάτι δεν πάει καλά.
BO: Όχι, όχι, όλα καλά. "Εντάξει;", του λέω. Μπίλυ,
μου λέει, είμαστε OK. Την άλλη μέρα, ευτυχώς που η
απλή δεν ήταν μεγάλη. Και όπως φτάνω στο τελείωμα
της απλής για να πάρω εκκίνηση, βλέπω στη μπότα
μου στάμπα από λάδια. Δεν είναι δυνατόν λέω, κάνω
έτσι και στο καπάκι του φίλτρου λαδιού, το o-ring είναι
μασημένο. Και με πιάνει μια τρέλα εκείνη την ώρα,
κλείνω ρουμπινέτα, δεν μιλάω, λέω το μαλάκα το βράδυ
θα τον... Δεν έγινε τίποτα, απλώς εκεί είναι αυτό που
λέμε, όλα πρέπει να τα κάνω εγώ. Δεν πρέπει να έχεις
εμπιστοσύνη, όχι πως δεν το ξέρω, γι' αυτό και δεν το
κάνω. Κλείνω λοιπόν τα ρουμπινέτα της βενζίνης για να μη
χύνεται, το ρίχνω στο πλάι το μηχανάκι για να μη χυθούν
τα λάδια, γιατί δεν θέλω να χάσω λάδια, το ξεβιδώνω και
τι κάνω; Όπως είναι το o-ring στο κάτω σημείο έτσι, είναι
σε μια κλωστή να κοπεί. Με πολύ ευλάβεια, το γυρνάω
επάνω χωρίς να το βγάλω, βγάζω ένα ειδικό σουγιά που
έχω, ένα πολυεργαλείο, και βγάζω μια μυτούλα λεπτή,
το γυρνάω στο πάνω-πάνω σημείο που και πολύ λάδι
δεν έχει αλλά και να γίνει κάτι, δεν χάνει από εκεί τόσο
πολύ και ήμουν έτοιμος αν γίνει κάτι να το γεμίσω με την
ειδική κόλλα δύο συστατικών. Παρόλα αυτά το γυρίζω
στο πάνω σημείο και σιγά-σιγά, το πιέζω, το κουμπώνω,

να καίει το μηχανάκι αλλά δε μασάω τίποτα. Το μηχανάκι
αυτό μπορώ να στο λύσω όλο, να το δέσω. Για να
εγκαταλείψω στο Dakar πρέπει να κοπεί ο στρόφαλος
στη μέση. Να μη στα πολυλογώ, το φτιάχνω – αλλά αν
αυτό δεν το είχα πάρει χαμπάρι και έμπαινα στην ειδική
έτσι, εγώ πιστεύω ότι δε θα είχα τερματίσει. Θα είχε χάσει
το λάδι και θα έσπαγε το μοτέρ - και αυτό το μοτέρ μόνο
έτσι σπάει, όταν μείνει από λάδια. Και μετά… άντε τι θ’
άκουγες μετά… εδώ τερματίζεις κι ακούς…
KK: Μια φορά με παίρνει τηλέφωνο στις 8 το πρωί,
πετάχτηκα, σκέφτηκα κάτι έγινε με το Βασίλη για να με
παίρνει τέτοια ώρα, την ξέρει τη διαφορά της ώρας. Είσαι
καλά, τον ρώτησα, ναι λέει, τι ώρα είναι εκεί, 3. Γιατί δεν
πας να κοιμηθείς; Κοιμήθηκα 2 ώρες εντάξει είμαι, εντάξει,
αφού 4 ξεκινάμε… Το λέω και ανατριχιάζω, γιατί ξέρω
πως ο Βασίλης δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ, μόνο
αν χτυπήσει. Δεν τον φοβάμαι αλλά ξέρεις στο Dakar
παίζει μεγάλο ρόλο ο παράγοντας τύχη, υπάρχει κι η κακιά
στιγμή…
ΒΟ: Δεν είναι τύχη, είναι να ‘σαι λιγότερο άτυχος. Ατυχία
θα σου συμβεί, δε γίνεται, θα σας τις πω τις ατυχίες μου,
αλλά είναι να είσαι λιγότερο άτυχος.
ΚΚ: Μου λέει λοιπόν στο τηλέφωνο, φίλε είναι ο
μοναδικός αγώνας που είδα δυο φορές το θάνατο. Είπα
μια φορά πως αν εδώ εγκαταλείψω…
ΒΟ: Όχι, δεν είπα ποτέ “εγκαταλείψω”, είπα αν κάτι γίνει
και δε βγω θα πεθάνω εδώ. Να εγκαταλείψω δεν το ‘πα
ποτέ. Είχα παγιδευτεί σε μια έκταση γεμάτη πέτρες μεγάλες
και θάμνους. Και κάκτοι. Κάκτοι όμως παιδιά με κάτι
αγκάθια τόσα που με τρυπούσαν, περνούσαν τη μπότα –
τη μοτοκρός τη μπότα ε; - και τις χούφτες. Στις χούφτες τα
έχω αφήσει τα αγκάθια γιατί λέω δε θα με πιστεύουν…
Τρυπούσε το πλαστικό το χοντρό και τραβούσα μετά με
την πένσα να τα βγάλω και δεν έβγαιναν. Τα πόδια μου
ήταν όλο πληγές κι αυτά έχουν δηλητήριο να ξέρεις.
Έχω παγιδευτεί σε αυτό το μέρος με τους κάκτους λοιπόν
και δε βγαίνει, δε βγαίνει. Στην άμμο δεν πας, κάθε 30
μέτρα κολλάει και λέω δε γίνεται, κάπως πρέπει να βγω.
Δρόμος δεν υπάρχει, μόνο πέτρες και κάκτοι, όσο πιάνει
το μάτι σου. Πηγαίνω με πρώτη, trial. Στο μεταξύ η μέρα
είναι μεγάλη αλλά συνειδητοποιώ ότι η ώρα είναι έξι το
απόγευμα κι έχω δύο με τρεις ώρες. Άμα πέσει κι ο ήλιος
εκεί, είναι που είναι, άμα δε βλέπεις κιόλας είναι ακόμα
πιο δύσκολο. Σκέφτομαι πρέπει να βγεις, γιατί αν δε βγεις
θα πεθάνεις. Βρες τη λύση, κόψε το λαιμό σου, δεν ξέρω
τι θα κάνεις, πρέπει να βγεις. Κι όπως πηγαίνω κοιτώ
ψάχνοντας να βρω ένα σημείο αναφοράς, κάτι να δω και
βλέπω στο πουθενά, ίσα που το διακρίνω, μια κεραία σαν
αυτές της ραδιοφωνίας, χωρίς πιάτο, που είναι μόνο ένας
στύλος ψηλός. Μπορεί να είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά.
Σκέφτομαι πως αφού έχει κάτι τέτοιο, θέλω να πιστεύω
πως είναι κεραία, κάπως το φέρανε, δεν μπορεί να το
έριξαν με ελικόπτερο. Κάτι θα υπάρχει, ένας δρόμος, κάτι.
Και όντως βρήκα κάτι σαν δρόμο και γύρισα στην ειδική.
Αλλά μέχρι να φτάσω εκεί, τρεις ώρες.
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Άλλο σημείο που με ζόρισε πολύ. Μέσα στους
αμμόλοφους, μια διαδρομή που δεν περνάει. Οι οργανωτές
να ξέρετε, πάντα σε κάθε Dakar βάζουν κάποιες ειδικές να
μη βγαίνουν. Να ξεσκαρτάρει ο κόσμος. Εκεί λοιπόν ήταν
ένα πέρασμα σε αμμόλοφους, 670 km μόνο άμμος. Κι
είναι ένα σημείο ρε παιδιά, να από δω που καθόμαστε
ως εκείνο το πεύκο, πόσο είναι, 20 μέτρα, δεν είναι
παραπάνω. Φαντάσου μια μπανιέρα λοιπόν κι είναι δύο
ράμπες. Όπως έρχομαι μπαίνω εκεί, όμως αυτή η άμμος δε
βγαίνει… Βουλιάζει, κατεβάζω, βουλιάζει κατεβάζω πάλι
και τελικά φτάνω στην πρώτη και βουλιάζει. Έχω φτάσει
στη μέση της ράμπας στην έξοδο κι έχω κολλήσει, έχει
θαφτεί το μισό μηχανάκι. Και μιλάμε για μισό μέτρο τώρα
να βγαίνεις. Πες μου τώρα πώς το βγάζεις; Το ξεθάβω, κατ’
αρχήν. Το γυρνάω 180 μοίρες διασχίζω όλη τη μπανιέρα,
ξανακολλάω, το ίδιο απ’ την άλλη. Πόσες φορές λες;
Έντεκα φορές το ίδιο. Κάθε φορά στο ίδιο σημείο… τέλος.
Δε μπορούσε να πάρει φόρα το μηχανάκι. Το 400αράκι
δεν έχει και δύναμη, τέλος. Πλέον έχω αφυδατωθεί και
λέω ‘εδώ είμαστε’. Έχω όμως πάντα αλάτια μαζί μου, είναι
Isostar αλάτια από τη Γαλλία, δεν υπάρχουν εδώ. Μου
έχει αδειάσει και το Camel Pack, παίρνω λίγο νερό από τη
δεξαμενή παίρνω τέσσερα χαπάκια και το κάνει το κορμί
ισότονο. Λέω “ή τώρα ή ποτέ”. Πάω όμως στην απέναντι
ράμπα από αυτή που έχω κολλήσει και σκάβω με τα χέρια
και προσπαθώ να την κάνω λίγο πιο επίπεδη. Αυτό δε
γίνεται σε πέντε λεπτά μέσα. Πάω στο μηχανάκι, το ρίχνω
κάτω και προσπαθώ να το τραβήξω στην ανηφόρα της
άλλης ράμπας για να πάρω όση πιο πολλή φόρα μπορώ.
Σκέψου ένα μηχανάκι που ζυγίζει 200 κιλά να το τραβάς
στην ανηφόρα πεσμένο. Δεν πάει όρθιο, οι ρόδες δε
γυρνάνε. Πόσο το πήγα πίσω; Ενάμισι μέτρο, πέντε-πέντε
πόντους. Θέλει υπερπροσπάθεια ε; Κι έχουν προηγηθεί
όλα αυτά που σας έχω πει. Κι έχω κάνει και δέκα μπροςπίσω. Το σηκώνω και ξαναλέω ‘τώρα ή ποτέ, αν δε βγεις
τώρα δε θα βγεις ποτέ…’ Αυτά τα λέω με το εαυτό μου
όχι για να πω κάτι, αλλά προσπαθείς να πείσεις το μυαλό
σου πως είναι μονόδρομος να το βγάλεις. Όχι πρέπει, το
πρέπει δεν ισχύει, είναι μονόδρομος να το βγάλεις. Ήδη η
κούραση μαζεύεται έτσι; Εκείνη την ώρα λοιπόν κουμπώνω
δευτέρα, ανοίγω το γκάζι, τρέχω κι εγώ δίπλα, φώναζα
‘γερά γερά γερά πάμε γερά’ και βγήκα. Πήγα κάτω μάζεψα
το κράνος, το είχα αφήσει κάτω. Αυτό το ενάμισι μέτρο
φίλε, το κοιτάς τώρα και λες κοίτα μια μαλακία, ε αυτό το
ενάμισι μέτρο και να μη μπορείς να βγεις.
ΚΚ: Κάτι τέτοιο δεν είχε πάθει ένας γνωστός αναβάτης;
ΒΟ: Ο Nani Roma. Εγκατέλειψε. Με εργοστασιακό Repsol
και τα όλα του…
ΚΚ: Ναι, θυμάμαι κατά τύχη το έβλεπα στο Eurosport.
Είχε πάει το ελικόπτερο από πάνω του και τον έπαιρνε.
Είχε μπει μέσα σε ένα κρατήρα. Μπαίνει μέσα στη γούβα
και δε μπορεί να βγει. Τον έβλεπα νευρικό στην αρχή,
όσο ήταν ξεκούραστος. Προσπαθούσε μα δε μπορούσε
να βγει. Αφήνει το μηχανάκι κάτω κι αρχίζει με τα πόδια,
ψάχνει να βρει πέρασμα. Και τον βλέπω τον τύπο σα
θηρίο, περνούσαν οι άλλοι από δίπλα, μιλάμε αυτός εδώ

κι άλλοι περνούσαν από το χείλος του κρατήρα και τους
βλέπει και τρελαίνεται.
ΒΟ: Παθαίνει αφυδάτωση και εγκαταλείπει. Ο Nani Roma
ε; Τον πήραν οι γιατροί τέζα, από την υπερπροσπάθεια.
Σε μια γούβα 15, 20 μέτρα. Δεν μπορείς εύκολα να το
καταλάβεις από δω που καθόμαστε στον καναπέ. Από
τη δεύτερη φορά που το κάνεις τα παίζεις. Ό,τι και να
σου πω είναι λίγο για τι έζησα εγώ εκεί μέσα. Είναι η
πραγματικότητα, δε στο λέω για εντυπώσεις. Γι’ αυτό όταν
φτάσεις το τέρμα είναι κάτι το ξεχωριστό.
eB: Τόση ώρα που ήσουν εκεί κανένας άλλος;
ΒΟ: Παιδιά, οι άλλοι περνάνε μα απλά τους ακούς, δεν
τους βλέπεις. Είσαι μέσα στους αμμόλοφους.
eB: Βοήθεια παίζει;
ΒΟ: Δεν είναι αναγκαστικό. Μπορεί ο Sainz να μη
σταματήσει, αν είσαι χτυπημένος ίσως σταματήσει. Αλλά
οι μοτοσυκλετιστές θα σε βοηθήσουν. Σε αυτό ειδικά το
Dakar οι οδηγοί των αυτοκινήτων και των φορτηγών μας
είχαν για θεούς, γιατί ξέρανε από τη δυσκολία που είχαν
αυτοί να φτάσουν πόσο πιο δύσκολο είναι για τη μηχανή
να φτάσει στο τέρμα.
eB: Εσύ βοήθησες κανένα;
ΒΟ: Βέβαια, αρκετές φορές. Κι αυτό το κάνεις γιατί αύριο
μπορεί να είσαι εσύ αυτός. Δεν μπορείς να τον αφήσεις
εκεί τον άλλο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε για τη μέρα με
την ειδική. Γράφτηκαν κάποιες ανακρίβειες από κάποιο
περιοδικό. Ότι εγώ δεν τερμάτισα μια μέρα την ειδική και ότι
χατιρικά ξεκίνησα την επόμενη. Δεν υπάρχουν χατιρικά στο
Dakar, άμα δεν τερματίσεις, δεν ξεκινάς. Αυτό το έγραψαν
σε κάποιο περιοδικό, να το πούμε, το ΜΟΤΟ είναι.
eB: Ναι, αλλά αυτό κάπου το είδαν
για να το γράψουν.
ΒΟ: Όχι παιδιά, κι αυτή είναι η πρώτη μας ένσταση. Δεν
είχαν έναν αντιπρόσωπο εκεί κάτω να τους το πει. Ούτε
ήταν κάποιος εκεί να το δει και να ξέρει τι έγινε. Εδώ είχα
δύο ανθρώπους πίσω με καθημερινή ενημέρωση δελτία
Τύπου, φωτογραφίες, τα πάντα. Δε μπορείς να γράφεις
ανακρίβειες για να μειώσεις τη δική μου προσπάθεια.
Αναφέρουν ότι δεν τερμάτισα μια μέρα, κάτι που δε
συνέβη, όλες τις μέρες τερμάτισα. Κι ότι με έβαλαν μαζί
με κάτι άλλους χατιρικά την άλλη μέρα. Μα οι οργανωτές
να εγκαταλείψεις θέλουν, για να έχουν ένα λιγότερο στο
κεφάλι τους την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ένα.
Το άλλο είναι μου έριξαν ποινή έξι ωρών για υπέρβαση
του ορίου ταχύτητας σε είκοσι σημεία! Πάμε μερικές μέρες
πίσω. Το τελείωμα της μιας ειδικής, είναι η εκκίνηση της
επόμενης μέρας. Η ημέρα όμως που τερματίζαμε, τα
τελευταία 70 χιλιόμετρα δεν έβγαιναν, ήταν πολύ δύσκολα
και ως αποτέλεσμα έμειναν το βράδυ μέσα στην έρημο
πολλές μηχανές, αυτοκίνητα και φορτηγά. Όσοι φτάσαμε,
την επόμενη μέρα πήγαμε στην εκκίνηση κανονικά. Μας
διώχνανε κανονικά. Έλα όμως που δεν είχαν βγει οι άλλοι
ακόμα από την ειδική. Κι ήταν 20 φορτηγά μέσα… πέστο
εσύ βρε Κώστα.
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ΚΚ: Τους λένε οι διοργανωτές, προσέξτε γιατί στα πρώτα
20-30 χιλιόμετρα συμπίπτουν με τη χτεσινή ειδική, αλλά
έχετε το νου σας γιατί δεν έχουν τερματίσει κάποιοι
άλλοι!
ΒΟ: Είκοσι φορτηγά είναι οι ‘κάποιοι άλλοι’, που έρχονται
ανάποδα.
ΚΚ: Πέφτει που λέτε μια μουρμούρα και βγαίνει ο Βασίλης
και τους λέει “ρε παιδιά είναι θέμα ασφάλειας”. Δεν είναι
ρε παιδιά φλατ, να τον δεις τον άλλο να έρχεται. Είναι
μέσα στους αμμόλοφους και μπορεί να είναι ο άλλος από
πίσω και να ανεβαίνει.
BO: Ή το ανάποδο, ο άλλος να κατεβαίνει κι εσύ να είσαι
στο ανέβασμα, στη μέση. Δε μπορείς να κάνεις τίποτα. Σε
πατάει; Δεν σταματάει με τίποτα, δε μπορεί. Σε πατάει.
KK: Είναι ο Βασίλης λοιπόν εκεί και ξεκινάει μια
μουρμούρα.
BO: Είναι και η Μισέλ Μουτόν εκεί, από την Ομοσπονδία.
Μου λέει, τι έγινε; Και της απαντώ, είναι απαράδεκτο
αυτό, δε σέβονται την ασφάλειά μας. Σηκώνονται κι άλλοι
αναβάτες εκεί κι είναι κι ένας γάλλος, ο Λουκ Πανιόν,
ο γιος του αντιπροέδρου της Γαλλικής Ομοσπονδίας
Μοτοσυκλέτας. Τον ξέρω χρόνια και με ξέρει. Του λέω, τι
είναι αυτά; Και δε μιλάει κανένας; Και πάει και βουτάει τον
αγωνιστικό διευθυντή Dakar, του λέει ντροπή σου, έρχεσαι
δω και δε μας λες καλημέρα, δε μας κοιτάς στα μάτια και
μας βάζεις να ξεκινήσουμε αντίθετα με 20 φορτηγά; Εγώ
τους είχα πει. Ή περιμένουμε να τερματίσουν ή ακυρώστε
αυτό το κομμάτι και βάλτε μας 20, 30 χιλιόμετρα μετά
να πάρουμε εκκίνηση. Απλή λογική. Και αυτό έγινε.
Περιμέναμε να τερματίσουν και μετά ξεκινήσαμε κανονικά.
Μου λέει ο αλυτάρχης, ο οποίος πετάει με το ελικόπτερο
και επιβλέπει την περιοχή, εντάξει μωρέ, το έχουμε δει,
εντάξει πηγαίνει. Ωραία, του λέω, καβάλησε εσύ το
μηχανάκι μου, μπαίνω εγώ στο ελικόπτερο και ραντεβού
30 χιλιόμετρα πιο κάτω. Φέρ’ το εσύ μέχρι και εκεί και θα
το πάρω και θα φύγω. Παιδιά το βούλωσε.
ΚΚ: Αυτό γίνεται τη μέρα που ο Βασίλης κάνει μια μεγάλη
επίθεση. Είναι η μέρα που έχει περάσει 25 άτομα και το
θυμάμαι γιατί εκείνη τη μέρα μας έπαιρναν άνθρωποι
τηλέφωνο που παρακολουθούσαν τον αγώνα, άσχετοι
άνθρωποι. Του ρίχνουν λοιπόν την ποινή και ξαφνικά
βρίσκεται τελευταίος. Του ρίξανε έξι ώρες και οκτώ λεπτά
ποινής γιατί, λέει, έκανε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε
20 διαφορετικά σημεία. Όμως τα σημεία της ημέρας όπου
υπήρχε όρο ταχύτητας ήταν τρία, τρία χωριά.
ΒΟ: Έτσι ήταν και την πρώτη μέρα. Είχε τρία σημεία με
όριο τα 50 κι εγώ είχα υπέρβαση ένα χιλιόμετρο στο ένα,
δύο στο δεύτερο και ένα στο τρίτο. Πήρα γι αυτό 18 λεπτά
ποινής και 300 ευρώ πρόστιμο για κάθε μία υπέρβαση.
Τα οποία και πλήρωσα και μετά θεώρησα ότι είναι πολύ
άδικο. Πας με 50, το ‘κλεισα το γκάζι αλλά έχει και πέτρες,
έχει και λακκούβες ο δρόμος, δηλαδή στην προσπάθειά

σου να δεις τι έχει για να μη βαρέσεις κάπου για λίγο δεν
είδα το κοντέρ. Δεν το άνοιξα, απλά κάπου πήρε λίγη
φόρα, πήγε 52, εντάξει. Μετά το έκοψα και πήγαινα με
30 γιατί λέω είναι κρίμα να κάνω τέτοια προσπάθεια στις
ειδικές, να προσπερνώ μέσα στη σκόνη και εδώ να χάνω
έτσι κοροϊδίστικα τα λεπτά. Τις υπόλοιπες μέρες μηδέν,
μηδέν. Μέχρι εκείνο το σημείο. Πάω στο κοντρόλ και εκεί
που τσεκάρουν ότι έχεις περάσει όλα τα σημεία ελέγχου
μου βγάζουν ότι έχω 20 υπερβάσεις ορίου ταχύτητας,
είκοσι! Με 100 km/h, 90 και 80! Και μένω βλάκας… Ή δε
βλέπω εγώ καλά, βλέπω αστράκια, ή κάτι έχει γίνει. Είναι
μια γυναίκα κριτής, πωπω, μου λέει, εδώ πρόβλημα. Κοίτα
εδώ. Ναι, λέω, βλέπω, αυτά όλα που λέει εδώ δεν έχουν
γίνει ποτέ. Δε γίνεται, μου λέει, το GPS δεν κάνει λάθος. Μα
χρυσή μου, μια μέρα πριν, μηδέν, δυο μέρες πριν, μηδέν,
τρεις μέρες πριν, μηδέν, σήμερα τι έγινε, τρελάθηκα; Δεν
ξέρω τίποτα, μου λέει, φέρνει τον υπολογιστή, βάζει το
βύσμα, παίρνει τα δεδομένα. Της λέω εγώ, αφού σήμερα
τα σημεία ελέγχου ήταν τρία, εγώ πώς γίνεται να έχω 20;
Δεν ξέρω, το GPS, δε μπορώ να ασχολούμαι με σένα –
και με σπρώχνει στον ώμο. Έχω τερματίσει την ειδική, με
έχει δέκα λεπτά στον ήλιο κι έχω αρχίσει και τρελαίνομαι,
έτσι; Αφού με σπρώχνει την αρχίζω κι εγώ στα ελληνικά
και κάνει μια αναφορά. Με φωνάζουν οι κριτές, πάω, τους
λέω τα ίδια. Παίρνεις 6 ώρες ποινή και πας τελευταίος.
Εγώ εκείνη την ώρα έχω τον αγώνα. Πρέπει να φτιάξω
το road book μου, το μηχανάκι, ήδη δηλαδή έχω αρχίσει
να καθυστερώ το πρόγραμμά μου. Βάλτε μου ό,τι θέλετε.
Παρόλο που για μένα άλλο είναι να ξεκινάς 62 την ειδική
που έχεις τερματίσει την προηγούμενη μέρα κι άλλο να
ξεκινάς 150. Την επόμενη μέρα ξεκίνησα τελευταίος και
πρέπει να περάσω τώρα… 70 άτομα; Γιατί εκείνη είναι η
θέση μου μέχρι εκείνο το σημείο. Αυτά τα quad, να σου
πω τι σκόνη βγάζει ένα quad; Πέρασέ τον! Φίλε δε γίνεται,
πέρασέ τον σου λέω και πηγαίνει με 100 και παραπάνω,
πέρασέ τον, δε γίνεται.
Τελικά σκέφτομαι ότι εγώ θέλω να τερματίσω και συνεχίζω
γι’ αυτό. Μετά από τρεις μέρες με φωνάζουν, με το που
τερματίζω, έλα μαζί μου, κριτής. Χίλια πεντακόσια ευρώ
πρόστιμο, μου λέει, κι αν δεν τα πληρώσεις σε βγάζουμε
από τον αγώνα. Θα σας κάνω ένσταση λέω. Δε μπορείς,
έχει τρεις μέρες προθεσμία. Μα εσείς δε μου είπατε τη μέρα
που μου βάλατε ποινή πως έχει και 1,500 ευρώ πρόστιμο,
μου το λέτε σήμερα. Όχι, λέει, δε μπορείτε να κάνετε
ένσταση, έχουν περάσει οι τρεις μέρες. Με κοροϊδεύετε;
Σας φαίνομαι για τραπεζίτης; Έχω έρθει να τρέξω, έχω κάνει
κάποια χρήματα συνάλλαγμα για να βάλω βενζίνη όπου
δε μας βάζετε, να πληρώσω τα διόδια όπου υπάρχουν και
να πάρω ένα νερό κι ένα τοστ άμα πεινάσω. Πες μου τώρα
τι θες. Εμείς θέλουμε 1,500 ευρώ. Ωραία, του λέω, αύριο
το βράδυ θα στα φέρω. Λέει, σήμερα το βράδυ. Δεν τα
’χω. Θες να βγάλεις εκτός αγώνα, βγάλε με. Εγώ αύριο το
πρωί θα πάω στην εκκίνηση. Εσύ να τρέχεις, να έχεις φάει
το αγγούρι της ημέρας και έρχεται ο άλλος και σου λέει,
μια είσαι μέσα, μια θα βγεις έξω.
ΚΚ: Εκεί φαίνεται πόσο δύσκολο είναι να είσαι μόνος σου,
πώς την πατάς. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος μαζί του θα
ήταν αυτός εκεί…
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ΒΟ: …να τρέχει τα διαδικαστικά κι άσε με μένα να φτιάξω
το road book, το μηχανάκι, να φύγω εγώ στον αγώνα μου
κι ο άλλος είναι εκεί να τους κυνηγά, να τους τρελάνει στις
ενστάσεις, δε γίνεται να μη δικαιωθείς.
eB: Εσύ Βασίλη θεωρείς ότι ήταν προσωπικό ή
απλά έγινε ένα μπέρδεμα με τη διοργάνωση;
ΒΟ: Ήταν οι τρεις ώρες καθυστέρηση του αγώνα. Ξεκίνησα
τη μουρμούρα και αυτό λέω φταίει. Αλλά να σας πω κάτι;
Ήταν για την ασφάλειά μας. Τους ρωτάω, πού πάνε αυτά τα
λεφτά ρε μάγκες; Τα παίρνει η διοργάνωση ή η FIM; Για να
ξέρω πού θα κάνω επιστολή μετά. Μου λένε η FIM. Φεύγω
αμέσως και πάω και βρίσκω το διευθυντή αγωνιστικού. Του
λέω με ξέρεις. Ναι λέει. Έχω αυτό κι αυτό το πρόβλημα. Πες
μου τι κάνω. Λέει, μη δώσεις φράγκο. Λέω με εκβιάζουν.
Και, ξέχασα να το πω, με βάζουν κι υπογράφω χαρτί οι
κριτές πριν πάω σε αυτόν ότι, αν μέχρι αύριο το βράδυ ως
τις εννιά η ώρα δε φέρεις τα λεφτά, την επόμενη δεν ξεκινάς.
Εντάξει, τερματίζω την άλλη μέρα κι αρχίζω να ψάχνω να
βρω λεφτά, από τους συναθλητές μου και φίλους μου. Έχω
εγώ κάποια λεφτά, μα δε φτάνουν για τα 1,500. Μαζεύω
τελικά 850 ευρώ, εικοσάρικα, δεκάρικα, τάληρα, έχω γίνει
ταξιτζής. Κύριοι αυτά είναι τα λεφτά, μετρήστε τα. Τα μετράνε
– επίτηδες να τους ταλαιπωρήσω κι εγώ λίγο. Μου λέει
850. Ναι, 850, αυτά είναι. Μα… Αυτά έχω, αυτά βρήκα. Αν
θέλεις τα παίρνεις, αν δε θέλεις βγάλε με εκτός αγώνα. Τα
υπόλοιπα; Τα υπόλοιπα του λέω, μόλις τερματίσουμε στο
Buenos Aires θα τηλεφωνήσω στην Ελλάδα, σπίτι μου, να
μου στείλουν κάποια χρήματα. Θα στα δώσω. Μου λέει,
φτιάξε ένα χαρτί. Το κάνω, εγώ ο αθλητής νούμερο τάδε…
έδωσα στον κριτή τάδε τόσα… και όταν φτάσουμε στον
τερματισμό, στο scrutineering area θα του δώσω άλλα τόσα
αλλιώς είμαι εκτός αγώνα, υπογραφή, ορίστε. Του λέω,
απόδειξη; Δεν έχουμε απόδειξη. Του ξαναπαίρνω πίσω τα
λεφτά! Χωρίς απόδειξη δε γίνεται. Μου λέει, από τη στιγμή
που εμείς σε πιστεύουμε ότι θα μας φέρεις τα υπόλοιπα, κι
εσύ πρέπει να μας πιστέψεις πως εκεί θα σου δώσουμε και
απόδειξη. Απαντώ πως δεν είναι παράλογο ό,τι μου λες,
αλλά φτιάξε μου κι εσύ ένα χαρτί. Ήθελα να έχω κάτι στα
χέρια μου. Φτιάχνει ένα χαρτί, το ‘χω ακόμα. Φεύγω από κει
και πάω στον αγωνιστικό διευθυντή. Του τα λέω, μου λέει,
τι έκανες, γιατί του τα ‘δωσες. Ρε φίλε δε μπορώ να κάνω
αλλιώς, με εκβιάζουν, τι θα έκανες δηλαδή εσύ; Καλά μου
λέει, άστο και θα τα πούμε στο Buenos Aires. Συνεχίζω
λοιπόν, τερματίζω και πάω και τον βρίσκω. Μου λέει δε
δίνεις τίποτε άλλο και θα κοιτάξω να πάρεις τα χρήματά σου
πίσω. Δεν έχω πάρει τίποτα πίσω, δεν έδωσα τίποτε άλλο.

160 που ξεκινήσαμε. Δεν είναι μόνο το 95 γενικής, είναι
και το 40 στην κατηγορία.
eB: Για να τρέξεις τι μοτοσυκλέτα θα ήθελες;
ΒΟ: 450. Δε με νοιάζει η μάρκα. Όχι μία, οι μοτοσυκλέτες
που χρειάζομαι για να τρέξω όπως πρέπει είναι τρεις. Και
τώρα τόσες έχω. Ένα το αγωνιστικό που θα τρέξει, ένα ίδιο
για προπόνηση κι ένα νορμάλ που θα λυθεί, θα μπει στα
κουτιά και θα είναι βασικά spare, κινητήρας, ψαλίδια, εκτός
τ’ ανταλλακτικά. Και βοήθεια οικονομική.
eB: Χρειάζονται πολλά;
ΒΟ: Όσα να ‘ναι, θα βοηθούσαν. Κοιτάξτε, πολύς κόσμος
βγάζει στην Ελλάδα από τη μοτοσυκλέτα πολλά χρήματα.
Να σας το πω αλλιώς χωρίς παρεξήγηση; Οι Γερμανοί
έχουν ένα Σουμάχερ, οι Ιταλοί ένα Ρόσι κι άλλους πέντε,
οι Γάλλοι τον Πετερανσέλ. Δε λέω ότι είμαι σε αυτό το
επίπεδο, ούτε εγωιστικά ούτε τίποτα τέτοιο, αλλά έχουμε
κανέναν άλλο Έλληνα που να έχει φέρει τέτοιες διακρίσεις
στο εξωτερικό; Σε μηχανοκίνητο; Σε ό,τι να ΄ναι, enduro,
six days, ο,τιδήποτε. Γιατί εμείς δεν έχουμε εθνική
υπερηφάνεια να βοηθήσουμε αυτόν τον Έλληνα; Όχι για
να βοηθήσουν εμένα, άσε εμένα. Υπήρχανε δύο Τούρκοι,
ξέρετε πόσα χρήματα πήρε ο κάθε ένας στην Τουρκία;
150,000 ευρώ από τους χορηγούς τους! Αυτά είναι τα
μεγέθη, Τουρκία. Εγώ με 150,000 ευρώ όχι απλά τρέχω,
θα πάρω και τον Κατσίγιαννη μαζί να κάνει τη δουλειά από
κει, θα πάρω και το γιατρό μου μαζί να με βοηθήσει μέσα
στον αγώνα, αν χρειαστώ πέντε ζευγάρια λάστιχα. Φέτος
πήγα με εννιά, τόσα συνήθως ήθελα στην Αφρική κι ήταν
πιο μικρές οι μέρες, λέω θα μου περισσέψουν κιόλας. Έλα
όμως που χρειάστηκα άλλα πέντε ζευγάρια ακόμα. Τελικά,
παρόλο που το XR δεν τρώει λάστιχα, ήθελα κάθε μέρα
λάστιχα. Αυτό ήταν για μένα πάνω από 2-2.5 χιλιάρικα.
Δεν τα ‘χω να δίνω. Κατάλαβες τί θέλω να σου πω; Αυτά,
να είσαι λίγο πιο ευκίνητος, πιο άνετος. Εγώ δε βγάζω από
αυτό το πράγμα. Νομίζουν όλοι πως εγώ πάω στο Dakar
και κερδίζω εκατομμύρια. Ένας μισθωτός είμαι και τώρα
μάλιστα δεν έχω και δουλειά. Γιατί από 1η Νοεμβρίου το
τμήμα στην Aprilia που δούλευα έκλεισε.
eB: Εκεί είχες πρόβλημα που έτρεχες με Honda;
ΒΟ: Όχι, εγώ τους είπα κύριοι θα πάω να τρέξω. Θέλετε
να τρέξουμε μαζί; Δεν είπα θέλετε να μου δώσετε… Αν
θέλετε, θέλω κι εγώ. Αλλά αν δε θέλετε, εγώ θα τρέξω με
το δικό μου μηχανάκι. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος.

ΒΟ: Αν δε βρεθεί άνθρωπος να με βοηθήσει, τουλάχιστον
να ‘χω καλή μοτοσυκλέτα. Το να ‘χω άνθρωπο μαζί μου
δε με πειράζει, το έχω ξανακάνει και το 2005.

eB: Με τη Γαλλική ομάδα που τρέχεις, την
Challenge 75, υπήρχε θέμα επιλογής με τη
μοτοσυκλέτα; Αν λ.χ. έτρεχες με Aprilia θα
ήσουν με την ίδια ομάδα;
ΒΟ: Και με ΚΤΜ και ό,τι άλλο, γιατί βασικά ξέρουν τι
οδηγός είμαι. Αυτοί συνήθως είναι Honda, KTM και τώρα
κυρίως ΚΤΜ, το μοναδικό Honda που είχαν ήμουν εγώ.

eB: Αλλά αν είχες κάποιον σε αυτό το συμβάν
μπορεί τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά.
ΒΟ: Ναι, εγώ πιστεύω θα ήμουν στους 40 πρώτους. Γιατί
μην ξεχνάμε πως στην κατηγορία μου τερμάτισα 40 στους

eB: Το XR σου πάντως
αποδεικνύεται αλεξίσφαιρο.
ΒΟ: Ναι, αλλά είμαι κι εγώ αλεξίσφαιρος! Αυτό θα το
πάρω να το βάλω στο δωμάτιό μου, είναι προέκταση του

ΚΚ: Αυτό είναι το παρασκήνιο. Αυτό είναι που λέγανε ότι
μια μέρα δεν τερμάτισε και του έκαναν τη χάρη.
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κορμιού μου, είμαστε ένα. Εκεί πας με μηχανάκι που δεν
περιμένεις να σου δημιουργηθεί το πρόβλημα. Αν δεν
είσαι σίγουρος, πρέπει να έχεις τρεις κινητήρες μίνιμουμ.
eB: Θυμάμαι που έλεγες ότι ο άλλος άλλαξε έξι
κινητήρες.
ΒΟ: Όχι γιατί έσπασαν, προληπτικά. Και πάλι, δεν ξέρεις,
μπορεί να βάλεις καινούργιο μοτέρ και σε 50 χιλιόμετρα
να σπάσει.
eB: Εσύ έβγαλες τον αγώνα με ένα μοτέρ.
ΒΟ: Είχα άλλο ένα spare, αλλά ναι. Δε μου έκαψε ποτέ
λάδια το μηχανάκι, δε μπήκε μέσα από το φίλτρο ποτέ
σκόνη ή άμμος, κάθε μέρα λάδια, φίλτρα λαδιού και
αέρα, εγώ δεν τα σπάω τα μηχανάκια μου. Άλλαξα
τέσσερις φορές δίσκο αμπραγιάζ και γραναζοαλυσίδες,
γενικό rebuild, τσεκάρισμα τα πάντα και δεν έκανε ποτέ
κιχ. Αυτά.
Φέτος δεν είχα δύναμη. Είχε κάτι αμμόλοφους ένα, ενάμισι
χιλιόμετρο, δεν είχα δύναμη να τους ανέβω. Ξέρεις, δεν
είναι μόνο η δύναμη, θέλει και μυαλό. Άκου αυτή την
ιστορία. Είναι δυο χιλιανοί, δυο αδέρφια. Συναντιόμαστε
και με τους δύο κάθε μέρα, αλλά και μέσα στον αγώνα, ο
ένας πάει γρήγορα, πολύ. Ξέρουν ότι έχω τέσσερα Dakar
γιατί μιλούσαμε και πριν ξεκινήσουμε. Τους είχα δει ότι είναι
ντόπιοι και είχα δει από τα ρούχα τους ότι πρέπει να είναι
καλοί γιατί είχα προσέξει τι φοράνε και πώς. Κατευθείαν
καταλαβαίνεις τι είναι ο άλλος από το πώς είναι ντυμένος.
Πιάνουμε την κουβέντα, παιδιά εσείς από δω; Ξέρετε τα
μέρη, πώς είναι; Μου είπαν αυτά που είχαν, σε κάποια πήρα
απάντηση, τους ρωτάω πόσα Dakar έχετε τρέξει, είναι το
πρώτο. Εσύ; Το τέταρτο. Τέταρτο! Κουβέντα στην κουβέντα
με ρωτάνε, εσύ τι έχεις να μας πεις που έχεις πιο εμπειρία;
Κάθε μέρα είναι ξεχωριστή και μαγκιά δεν είναι πόσο ανοικτό
έχεις το γκάζι αλλά η μαγκιά είναι να νοιώσεις πού πρέπει να
κλείσεις το γκάζι στο Dakar. Το καταλάβατε; Το καταλάβαμε.
Προχωράμε όλες τις μέρες μαζί, συναντιόμαστε και στον
αγώνα και στα road book, τα κάνουμε παρέα. Κι είναι η
τελευταία μέρα. Συναντιόμαστε κι είναι ο ένας πέμπτος στα
450 με Honda, πάει καλά σου λέω. Αύριο είναι η τελευταία
μέρα, ό,τι και να γίνει πρέπει να τερματίσεις και στο λέω
για να το ακούω κι εγώ. Κι επειδή αύριο είναι γρήγορη κι
επικίνδυνη πρόσεξε μη ρισκάρεις. Slowly, του λέω, no risk!
Και είμαι μέσα στην ειδική, απ’ τα 270 χιλιόμετρα. Πιο μικρή
μέρα αλλά γρήγορη πολύ κι επικίνδυνη. Σα να του είπα,
πήγαινε στον αγώνα αύριο και κόψ’ το στη μέση… Όπως
πάω, λοιπόν, μέσα στη σκόνη βλέπω έναν κουρνιαχτό,
κόσμο, κακό και τι ήταν; Είχε πολλά τέτοια σημεία αυτή
η ειδική. Όπως ερχόσουν είχε μια στροφή, όχι 90, 110
μοίρες. Κι απέναντι, τοίχο χωμάτινο και πίσω τα χωράφια.
Είναι παιδιά, δεν ξέρω πώς πηγαίνει, τι δεν είδε ή το είδε
μα δεν πρόλαβε, και πάει και σκάει πάνω στο ανάχωμα,
ευτυχώς που ήταν χωμάτινο και όχι κάτι άλλο, φεύγει στα
χωράφια και το μηχανάκι πώς έγινε; Κόπηκε ο σκελετός
από τη στούκα και τα καλάμια φτάσανε στον πίσω τροχό!
Δεν του είπα τίποτα. Με είδε, συναντήθηκαν τα μάτια μας,
κατάλαβε, τώρα όμως είναι αργά. Είναι η απειρία αυτή.

cover story

Βασίλης Ορφανός

Κι εγώ στο πρώτο αγώνα ρισκάρισα πολύ περισσότερο.
Αλλά, σου είπα, η μαγκιά είναι πού θα κλείσεις το
γκάζι. Άσε τη μαγκιά, η εξυπνάδα, αυτό είναι. Πού θα το
κλείσεις. Και το ‘χουν πει κι άλλοι οδηγοί μεγάλοι, ότι το
ευκολότερο είναι να πας με το γκάζι ανοικτό, το δύσκολο
είναι να το κλείσεις.
eB: Ξεκινώντας για Dakar τι έχεις στο μυαλό σου,
να τερματίσεις ή να κερδίσεις;
ΒΟ: Στο πρώτο να τερματίσω και να κερδίσω, στο δεύτερο
να τερματίσω και να υπερασπιστώ τον τίτλο μου, στο τρίτο
να τερματίσω και να πάω όσο καλύτερα στη γενική στο ίδιο
στυλ όπως και στο πρώτο. Θέλω να είμαι ρεαλιστής, από
το δεύτερο και μετά ξέρω πως δε μπορώ να κερδίσω γιατί
δεν έχω την ιπποδύναμη. Όλα τ’ άλλα τα ‘χω. Σε σχέση
με το 2003 που κέρδισα έχει αλλάξει η κατηγορία, έχει 50
κυβικά πάνω κι εγώ έχω το ίδιο μηχανάκι που κέρδισα.
eB: Ο Giovanni Sala είχε πει όταν ανακοινώθηκε
πως το Dakar πάει νότια Αμερική ότι δε θα έχει
την ίδια αίγλη εκτός Αφρικής. Εσύ πώς το είδες;
ΒΟ: Ναι, αλλά αυτός δεν έτρεξε, δεν ήταν εκεί, δεν ξέρει.
Κοίτα, η Σαχάρα είναι Σαχάρα, είναι μαγική. Και η Ατακάμα
είναι Ατακάμα, είναι κι αυτή μαγική. Νομίζω πως το Dakar
διατήρησε τη φήμη του ως ο πιο σκληρός αγώνας στον
κόσμο. Από κει και πέρα όμως είναι αυτό που σου είπα.
Οι ιδιαιτερότητες κάθε Dakar το κάνουν πιο δύσκολο ή πιο
εύκολο. Έχει τύχει να τρέχω σε αμμόλοφους στην Αφρική,
σε αμμοθύελλες στην Αφρική που είναι πολύ δύσκολο,
με σκόνη, με ηφαιστειακά πετρώματα στη Λιβύη που
είναι πολύ δύσκολα επίσης – 650 χιλιόμετρα στην πέτρα
αυτή που κόβει τα λάστιχα, δε μένει τίποτα – αλλά έκανα
και αγώνα στην Αργεντινή που είχε τόση σκόνη που δεν
έβλεπες. Τώρα, αν είχε λιγότερες συμμετοχές και φεύγαμε
ένας κάθε λεπτό μπορεί το πρόβλημα να το είχα σε πολύ
μικρότερο βαθμό.
ΚΚ: Μια ακόμα διαφορά Αφρικής και Αργεντινής ήταν ο
κόσμος. Ήταν πολύ πιο ένθερμοι.
ΒΟ: Οι αγώνες είναι μέσα στο αίμα τους. Αγαπάνε τους
αγώνες, η χώρα αυτή έχει ιστορία στο μηχανοκίνητο
αθλητισμό, δεν είναι σαν κι εμάς. Είχε πάνω από δύο
εκατομμύρια κόσμο.
eB: Ποιο ήταν το πιο παράξενο μηχανάκι που
είδες;
BO: Ήταν ένας με αυτό το XR με τις μικρές ρόδες, ποιο
είναι, το 150 νομίζω; Ποιος ξέρει τι τρέλα έχει καρφωθεί
στο μυαλό του…
eB: Και μέχρι πού έφτασε αυτό;
BO: Μάλλον πουθενά. Μετά την πρώτη μέρα δεν τον
ξαναείδα πουθενά αυτόν, δεν ξέρω. Νομίζω πως το ήξερε
κι αυτός, με ένα μηχανάκι με μικρές ρόδες… άστο…
eB: Βασίλη σε ευχαριστούμε πολύ
για την κουβέντα.
BO: Κι εγώ σας ευχαριστώ.<<

