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Λένε «η σιωπή είναι χρυσός»,

επίσης ότι μια φωτογραφία

αξίζει με χίλιες λέξεις. Αυτό

το τεύχος είναι αφιερωμένο σ’

αυτή τη μεγάλη γιορτή. Για

χάρη της αυτή τη φορά δεν θα

πούμε τίποτα. Γιατί δεν πρέπει

και ειδικά από εμάς να της

χαλάσουμε τη μεγάλη στιγμή.

Έχουμε πολλά να πούμε αλλά

αυτά στο επόμενο τεύχος με

φωνή δυνατή και με πολύ έκο

= αντίλαλο. Eυχόμαστε πρώτα

καλή επιτυχία σε όλα τα ελ-

ληνόπουλα που συμμετέχουν

στο 48ο Ακρόπολις, καλή επι-

τυχία στην Ελλάδα, τέλος

καλή επιτυχία σε όλους τους

αγωνιζόμενους, την οργάνωση,

τον οργανωτή, τους πάντες.

Eδώ είμαστε και 
πάλι. Πριν λίγο 

καιρό 
συναντηθήκαμε 
στο ιστορικό 

Ακρόπολις 
και τώρα εδώ. 

Θέλαμε να 
δημιουργήσουμε 

ακόμα μια 
καλή επικοινωνία με 

τους ανθρώπους των δύο τροχών. 
Την αφορμή αναμβισβήτητα την 
πείραμε από το FREESTYLE 
MOTOCROSS WORLD του 2015, 
ένα γεγονός που έλκει τις μάζες 
και παράλληλα τις ψυχαγωγεί. 
Αυτό το τεύχος είναι σχεδόν 
extra, ελαφρώς τροποποιημένο. Θα 
πάει στις Σέρρες, στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ταχύτητας 
Moto. Το Σαββατοκύριακο θα μοι-
ραστεί από τα πρατήρια Jet Oil, 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή σε 
κατόχους μοτό.
Επίσης και μια μεγάλη ποσότητα 
θα μοιραστεί στη διαδρομή προς το 
μαρμαράδικο Διονύσου, σημείο που 
θα διεξαχθεί το RED BULL SHOW.
Σε αυτό το τεύχος προσπαθούμε 
να υπενθυμίσουμε τα θέματα οδικής 
ασφάλειας, στοχεύοντας στη μείω-
ση των οδικών ατυχημάτων.
Είναι γνωστό σε όλους ότι οι οδη-
γοί δύο τροχών γενικά είναι σοβα-
ρά περισσότερο εκτεθειμένοι στον 
κίνδυνο ενός οδικού ατυχήματος.

Εμείς ως μέλος της Ευρωπαϊκής 
Χάρτας για την πρόληψη των οδι-
κών ατυχημάτων, έχουμε αυξημένη 
ευθύνη και πρέπει με κάθε ευχέρεια 
να προβάλουμε και να υπενθυμίζου-
με τον κίνδυνο.
Οι αγώνες και οι αγωνιζόμενοι εί-
ναι εκπαιδευμένοι να αγγίζουν την 
υπερβολή και να πραγματοποιούν 
πράγματα απίστευτα και με μεγάλη 
ταχύτητα.
Προσέξτε, αυτοί είναι αρκετά εκ-
παιδευμένοι, αρκετά καλά προστα-

τευμένοι και δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να προσπαθήσετε να 
τους μιμηθείτε.
Σας το ξανατονίζω... μην προσπα-
θήσετε ποτέ. Σας θέλουμε όλους 
γερούς.
Απολαύστε τον αγώνα ταχύτητας 
στις Σέρρες, θα έχει και καλό καιρό.
Απολαύστε επίσης τον αγώνα επί-
δειξης την Παρασκευή στο παλιό 
λατομείο του Διονύσου.
Να είσαστε όλοι καλά.
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RED BULL X-FIGHTERS
Η ιστορία του θεσμού
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