
 

 

 

www.siafarix.net 

∆έκα και πλέον χρόνια στην κορυφή, 

Μέσα σε ένα ιστολόγιο 
 

Ατέλειωτες ώρες σε ρυθµούς αγώνα, 

Το άγχος του τερµατισµού, 

Και η χαρά της νίκης. 

Κάθε Σαββατοκύριακο, 

Εδώ και δέκα και πλέον χρόνια. 
 

Η πορεία του Βασίλη Σιαφαρίκα µέσα από τους αγώνες enduro, scramble, motocross, 

extreme enduro αλλά και supercross τα τελευταία χρόνια τον έχει κάνει να αισθανθεί 

άπειρες φορές την χαρά της νίκης, την γλυκιά γεύση ενός πρωταθλήµατος, που 

έρχεται σαν επισφράγισµα µιας ακόµη δύσκολης χρονιάς. Αλλά ποιός αληθινά είναι ο 

Βασίλης Σιαφαρίκας; Και τι έχει καταφέρει τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια που 

πρωταγωνιστεί στους χωµάτινους αγώνες; 

 

Απαντήσεις σε παρόµοια ερωτήµατα θα βρείτε µέσα από τις ηλεκτρονικές σελίδες του 

νέου προσωπικού ιστολογίου του Βασίλη Σιαφαρίκα, www.siafarix.net. Το 

σκληροτράχηλο παιδί από τα Γρεβενά, που όπως λέγεται, αποφάσισε και έκανε στόχο 

του να γίνει πρωταθλητής enduro, όταν µια µέρα κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 

’90 είδε από κοντά τον µεγάλο αναβάτη του χώρου, Αδάµο Πράσσο, σε αγώνα, θα 

προσφέρει συνεχή και άµεση ενηµέρωση µέσα από τις σελίδες του νέου του 

ιστολογίου για όλα όσα έχουν να κάνουν µε την προετοιµασία του, τις προπονήσεις 

του, αλλά και την πορεία του µέσα από τον κάθε αγώνα στον οποίο συµµετέχει 

ξεχωριστά. 

 

Από τα αρχικά του βήµατα, πίσω στο µακρινό 1995, όταν στην πρώτη του εµφάνιση 

σε φιλικό αγώνα enduro τερµάτιζε στο βάθρο, µέχρι µόλις την περασµένη Κυριακή, 

στις 27 του Μάρτη, όταν απέναντι σε µια νέα γενιά ανερχόµενων αναβατών, πήρε 

άλλη µια νίκη στη Γενική Κατάταξη του πανελλήνιου πρωταθλήµατος. Μια πορεία 

που µετρά είκοσι και πλέον πρωταθληµατικούς τίτλους, δύο πλασαρίσµατα εντός της 

δεκάδας του παγκόσµιου πρωταθλήµατος enduro αλλά και άπειρες νίκες, 

παρουσιάζεται σταδιακά µέσα από τις σελίδες του www.siafarix.net. Επισκεφθείτε 

το νέο ιστολόγιο και παρακολουθήστε την πορεία του µεγάλου έλληνα αναβάτη, µε 

βίντεο, φωτογραφίες, πίνακες αποτελεσµάτων και άµεση ενηµέρωση. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις: siafarix@gmail.com  

 

φωτό action: ∆ηµήτρης Γιουβρής / Race Photo 


