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““ΟΟ  ΕΕχχθθρρόόςς  ττοουυ  κκααλλοούύ  εείίννααιι  ττοο  κκααλλύύττεερροο””      
ΚΚααιι  ααυυττόό  δδεενν  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  ττοο  ππεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΛΛέέσσχχηηςς  ΚΚλλαασσιικκήήςς  ΜΜοοττοοσσιικκλλέέττααςς..

ΗΗ  ννέέαα  σσυυνντταακκττιικκήή  οομμάάδδαα,,  οο  ΓΓιιάάννννηηςς,,  οο  ΑΑννττώώννηηςς,,  οο  ΣΣόόλλωωννααςς  &&  οο  ΓΓιιώώρργγοοςς  σσααςς
ππααρρααδδίίδδοουυνν  ττοουυςς    ΚΚρρααδδαασσμμοούύςς  σστταα  χχέέρριιαα  σσααςς..
ΟΟιι  ΚΚρρααδδαασσμμοοίί  ττοουυ  ΜΜάάηη,,  πποουυ  έέχχεεττεε  μμππρροοσσττάά  σσααςς,,  εείίννααιι  ηη  σσυυννέέχχεειιαα  ττωωνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννωωνν..
ΕΕίίννααιι  κκάάττιι  πποουυ  δδεενν  ααλλλλάάζζεειι,,  εείίννααιι  κκάάττιι  σσαανν  ττιιςς  ππααλλιιέέςς  μμηηχχααννέέςς  μμααςς
κκααιι  ττιιςς  ππααλλιιέέςς  ααγγάάππεεςς..
ΟΟιι  ΚΚρρααδδαασσμμοοίί  εείίννααιι  σστταα  χχέέρριιαα  σσααςς……..  κκααιι  σσττηηνν  κκρρίίσσηη  σσααςς..

ΕΕίίννααιι  σσαανν  ττοο  ππααλλιιόό,,  κκααλλόό  κκρραασσίί..

ΚΚττήήμμαα    ΓΓ ..   ΑΑνναασστταασσ ίί οουυΚΚττήήμμαα    ΓΓ..   ΑΑνναασστταασσ ίίοουυ
Αρχαία Νεμέα Κορινθίας

www.ktimaanastasiou.gr • Τηλ.: 27460 23123

V erba volant

““ΟΟ  ΕΕχχθθρρόόςς  ττοουυ  κκααλλοούύ  εείίννααιι  ττοο  κκααλλύύττεερροο””      



Αποτελέσματα αρχαιρεσιών
της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24/01/2016

Στις 24 Ιανουαρίου  πραγματοποιήθηκε η τακτική εκλογοαπολογιστική  συνέλευση
των μελών της λέσχης μας με απαρτία των μελών όπως το καταστατικό ορίζει.

Πρόεδρος της Γ.Σ. ψηφίστηκε ο κ. Θεοδώρου Ηλίας.
Τα καθήκοντα της εφορευτικής επιτροπής ανέλαβαν οι:
Τσιρβούλης Πέτρος, Ανδριανάκης Πέτρος και Πίνδαρος Τζεμπετζής.
Τα εκλεγμένα μέλη συνεδρίασαν και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Γιάννου Βασίλειος Πρόεδρος
Κατσώτης Περικλής Αντιπρόεδρος
Λάνδρου Ιωάννης Γραμματέας
Μούκας Δημήτριος Ταμίας
Σμοκοβίτης Αντώνιος Μέλος
Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
Κυλάφης-Κελάφης Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος)
*Μετά την έγκριση του Νέου Καταστατικού από το Πρωτοδικείο το Δ.Σ. απαρτίζεται από 7 τακτικά
και 2 αναπληρωματικά μέλη τα οποία είναι ο Καλαμάκης Γιώργος και ο Δημήτρης Παπουτσάς.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Ιωάννου Δημήτριος
Εφραιμίδης Ιωάννης
Ιωαννίδης Γιώργος

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ρηγούτσος Αντώνης
Δημόπουλος Λεωνίδας
Χρυσανθακόπουλος Θωμάς

Για την Τεχνική Επιτροπή
Κουρτέσης Αναστάσιος Πρόεδρος
Αναστασιάδης Δημήτρης 
Κυλάφης-Κελάφης Χαράλαμπος

Για την εκπροσώπηση στο Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.Μ.
Μαριολόπουλος Παναγιώτης
Λάνδρου Ιωάννης
Κουρτέσης Αναστάσιος
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µουν και εδώ... του Γιώργου ΙωαννίδηΗΗ
6οR

ΚΚρράάννοοςς  κκααιι  ππάάμμεε......

ally ...5σε 1!

Φωτογραφίες:
Γιώργος Ιωαννίδης
www.adorama.gr



Η φιλοσοφία αυτού του ράλλυ,
έχει βαθιές ιστορικές ρίζες στον
διαρκή πόλεμο των πέντε μεγα-
λυτέρων χωρών κατασκευής
μοτοσικλετών που δίνουν το
προσωπικό τους στίγμα στις δί-
τροχες κατασκευές τους από τις
αρχές του αιώνα μέχρι και το
τέλος της δεκαετίας του ’80.

Αμερική, άγρια Δύση, Route 66,
ατέλειωτες ευθείες, χαλαρή οδή-
γηση, στάσεις στα μοτέλ για μπύ-
ρες ή για μπέρμπον, κραδασμοί,
πιστολιές αλυσίδες παντού,
τατού και κοντοβάρελες μπότες,
δέρμα τριμμένο, κρόσσια, χαμό-
γελα, αλλά και τσαμπουκάς,
ροκιές παντού, σίδερα άκαμπτα
και γυαλισμένα. Όλα αυτά σε ένα
πακέτο που όλοι το γουστάρουμε.
Στο πακέτο Harley Davidson,
indian.

Αγγλία, στροφιλίκια στα κατα-
πράσινα βουνά, στάσεις στις
Πάμπες για μπύρες μαύρες ή

ξανθές , ουίσκι άφθονο χωρίς πλουμιστό εξοπλισμό και ξεκάθαρη
δίτροχη καρδιά.
Με δίτροχη τεχνολογία σε πλήρη άνθηση, με ένα χαρακτήρα που
όλες οι άλλες χώρες κοπιάρανε. Η γηραιά Αλβιόνα έβαλε τη
σφραγίδα της στην ιστορία του μοτοσικλετισμού.
Στο πακέτο, Ariel, Bsa, Norton, Triumph και φυσικά η βασίλισσα
Vincent.
Γερμάνια, μονοκόμματη τεχνο-
λογία, παραλλαγές σε λίγα
θέματα, αλλά με εντελώς
ξεχωριστό χαρακτήρα, τεχνο-
λογία με ταχύτατη εξέλιξη,
έφερε στον κόσμο κυρίως
μέσω της ΒΜW μια μεγάλη δί-
τροχη ιδέα, μια σχολή που όσοι
άλλοι κατασκευαστές όπως
Zundap, Sachks, Horex και NSU
να θεωρούνται μικρότεροι.

Ιαπωνία, η χώρα που κυριάρ-
χησε με αξιόλογες κατασκευές,
και σημαντική γηγενή ιστορία,
αλλά και… αντίγραφα καλύτερα
από τα πρωτότυπα.
Honda, Kawasaki, Yamaha,
Suzuki μας μάγεψαν.
Ιταλία, αυτή η γειτόνισσά μας
με τα χαρίσματά της, το ντιζάιν
με την τεχνολογία.

Με μηχανικούς ταλέντα και
σχεδιαστές μαγικούς, μας χάρι-
σαν αυτά τα χρόνια τις Laverda,
Moto Guzzi, Ducati, Moto
Morini, Vespa,  Lambretta και
άλλα πολλά.

Αυτός ο πόλεμος συμβολικά
αναβιώνεται με ομάδες των

πέντε χωρών, εδώ και τέσσερα
χρόνια. Μια χειμωνιάτικη
Κυριακή οι πέντε ομάδες συνα-
γωνίζονται στα βουνά για τη
Νίκη, είναι σαν τη Μητέρα των
Μαχών, σαν την Αρμάτα, σαν τα
βουκολικά έθιμα της Ελληνικής
υπαίθρου.
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Η  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΠΟΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΜΑΧΗ
Μέσα σε ομιχλώδες και βροχερό
τοπίο, όλοι οι ουλαμοί των πέντε
χωρών παίρνουν εκκίνηση από
το παλιό Δημαρχείο του Καπαν-
δριτίου. Σε διπλό σχηματισμό,
ανά δυάδες, παίρνουν το βάπτι-
σμα του πυρός, δια χειρός
αντιδημάρχου, που πολύ μας
αγάπησε και ακολούθησε η
σημαία του Τάσσου Μυρογιάννη
βετεράνου, συγγνώμη ήθελα να
πω… παλαιμάχου απόστρατου
αντιστράτηγου, κατά κόσμον
“ΝΑΜΝΑ”.
Η πρώτη διαδρομή περνά στην
πρώτη μάχη ειδικής προς το όρος
Βαρνάβα.  Σε ένα τοπίο κατάφυτο
με πλατάνια και φτελιές, να κυ-
λάει το ρυάκι δίπλα και η οργά-
νωση φρόντισε σε όλο το πρώτο
σκέλος, να μην έχει κίνηση
από τετράτροχα. Κατάβαση μέσω
Γραμματικού και ανασυγκρότηση
στην πλατεία του Μαραθώνα, για
καταμέτρηση… τυχόν απωλειών
αιχμαλωσιών η τυχόν παραβιά-
σεις των Διεθνών Κανόνων του
Πολέμου.
Η δεύτερη διαδρομή είναι ακόμα
πιο δύσβατη, αφού οι πολεμιστές
είναι υποχρεωμένοι να περά-
σουν μέσα από την διώρυγα της
Λίμνης Μαραθώνα, στρατηγικού
σημείου, υπήρχαν υποψίες για
ανατινάξεις τύπου Γοργοποτά-
μου, περιφρουρείται δε από 3
διμοιρίες σεκιουρητάδων του
τοπικού άρχοντα Ηλία Ψινάκη, με
κοστουμάκια παραλλαγής  Gucci,
ειδικές μπότες Feragamo και
σακίδια πλάτης, τι άλλο? φυσικά
Louis Vuitton.
Μετά από τις δεύτερες αψιμαχίες,
συχνά σώμα με σώμα, οι πολεμι-
στές κατάκοποι και πεινασμένοι

τερματίζουν τη Μητέρα των Μαχών, στον παλιό σιδηροδρομικό
σταθμό του τραίνου στις Αφίδνες.
ΜΟΥΣΕΙΟ  ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Η οικογένεια του κλασσικά καλού μας φίλου Γιάννη Σινάνογλου,
μας υποδέχεται στο χώρο του Μουσείου, με τσικουδιές παρέα με
μεζέδες και άλλα τερψιλαρύγγια και μας ξεναγεί στον κόσμο του
ποδηλάτου, σε ένα πραγματικά μαγεμένο χώρο που αξίζει μια
επίσκεψη, σε όσους δεν ήταν παρόντες.
ΤΟ  ΦΥΛΛΟ  ΤΟΥ  ΑΓΩΝΑ
Σαν ειρηνοποιός & εντεταλμένος πολεμικός παρατηρητής, αισθά-
νομαι να πλανάται στην ατμόσφαιρα η συμφιλίωση των μαχητών
των πέντε χωρών του πολέμου, πλην όμως, πριν την  υπογραφή
της συνθήκης ειρήνης, επιφυλάσσομαι να καταγράψω στο φύλλο
αγώνα τις παρατηρήσεις μου, για παραβιάσεις των κανονισμών,
όπως…. Αμερικανός πολεμιστής βάρεσε Γιαπωνέζο στο κεφάλι,
με κλειδί Νο 45. Ιταλός πολεμιστής άδειαζε τα λάδια του, καθοδόν
για να γλιστρήσει Γερμανός που τον ακολουθούσε πίσω του, εκτός
αν έχανε λάδια χωρίς να το ξέρει…
Βρετανός  πολεμιστής, με περισσή αναίδεια, κέρναγε τους αντι-
πάλους του με 24 ετών ουίσκι, πριν τη μάχη.
Τέλος παρατήρησα ομάδα Γιαπωνέζων πολεμιστών, να κερνά αφε-
λείς αντιπάλους της, με  μπουκίτσες Σούσι και σφηνάκια Σάκε, που
στην χημική ανάλυση που έστειλα στα εργαστήρια του ΟΗΕ στη
Γενεύη, ευρέθη… υπνωτική ουσία.
Αποφάσισα λόγω του κλίματος, να συμψηφίσω τις, κατά τα άλλα
σοβαρές παρανομίες των πολεμιστών και να μην επιβάλω κυρώ-
σεις. Είναι αλήθεια,  ότι οι Γερμανοί δεν κάνανε τίποτα παράνομο,
αλλά ο διοικητής τους μου εδήλωσε ότι συμψηφίζουν … κάτι
ψιλοπαρανομίες του παρελθόντoς,
Τους ζυγούς λύσατε, Ημιανάπαυσηηηηηηηή και 
ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΣΕΣ & ΠΕΝΙΕΣ;
Η ομαδική αναχώρηση από το φιλόξενο Μουσείο Ποδηλάτου
οδεύει για μάσα, ήδη ο Πούτιν, μη χάσει ευκαιρία, παρακολουθεί
από αέρος με υπερσύχρονο εξακόπτερο βιντεοσκοπώντας τις
κινήσεις μας. Στο πηδάλιο ο βετεράνος πιλότος Μιχαήλ Καγιαλιέφ
άρτι αφιχθείς από το Ουζμπεκιστάν.
Ο παλιός μας φίλος Βαγγέλης, με όλη την οικογένεια, μας υποδέ-
χεται στη ταβέρνα του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μέσα και στο προαύλιο, 120
άτομα, να’μαστε καλά, σε ένα χώρο με πολύ δικιά μας αισθητική,
και η μάσα ξεκινά δυνατά. Πίνουμε Ροδίτη, Ασύρτικο και παλιω-
μένο Αγιωργίτικο, προσφορά του Κτήματος Αναστασίου, για
δεύτερη χρονιά, και τον ευχαριστούμε.
Σπιτικές συνταγές με ανάλογα κοψίδια σε υπερεπάρκεια,
ακροβολισμένες παρέες μέσα και έξω, λογίδρια προσφωνήσεις
καλωσορίσματα στους τόσο πολλούς παρόντες χορηγούς και υπο-
στηρικτές. Και ακολουθεί, κατά παράδοση, η μουσική παράσταση
από… εθελοντές το Στέλιο, κιθάρα & μπουζούκι, τον βιρτουόζο
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μαέστρο Σπύρο, με χλιδάτο
ακορντεόν, το Γιώργο με τετρά-
χορδο μπουζούκι και το Γιώργη
με τζουρά.

ΠΩΣ  ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΑΜΕ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ;
Φάτε πιείτε μωρ’ αδέρφια, και το
κέφι καλά κρατεί, άιντε και τα
τέλια βαράνε, άιντε πίνει ο κό-
σμος, οίνος ευφραίνει καρδίαν,
να τα και τα τουμπερλέκια, να και
ο φίλος μας Yvon να μας συγκι-
νεί με την κιθάρα του παίζοντας
τη γαλλική έκδοση του “Ξαφνικά
μ’ αγαπάς”. Ο Βαγγέλης από
κάπελας έγινε… πελάτης στην
παρέα μας, και πάει λέγοντας.
Την ενάτη βραδινή ώρα πήγα να
ξεμπερδέψω και του ελόγου
μου… αλλά αρχίζει να άδει ο
Σπύρος το ΓΙΑΟΥΡΤΑ, δεν το
χάνω και ξανακάθομαι και όλοι
μαζί πλέον ξεμπερδέψαμε κατά
την δεκάτη βραδινή.

Ευτυχώς ο ρόλος του ειρηνοποιού που είχα, είχε λήξει, χωρίς
υποχρέωση για γραπτές αναφορές σχετικά με θέματα ασφαλείας,
κανονισμών κλπ.κλπ.
ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΥΡΙΣΑΝΕ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ… ΜΑΛΛΙΟΚΟΥΒΑΡΑ.
Σε λίγες μέρες έγιναν και οι απονομές στη Λέσχη.
Έγινε μια φωτοβιντεοπαρουσίαση, με 800 επιλεγμένες Φώτο, και
δόθηκε ένα dvd με το ανάλογο υλικό του αγώνα, που ήταν
προσφορά του Glam Photo.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους οι υποστηρικτές μας Κώστας
Βαμβακούσης και εκπρόσωπος της εταιρείας Αdorama.



ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ:

DREAM TEAM 
ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ
1ος ΤΣΙΡΒΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ BSA
M20-1943 (ΑΓΓΛΙΑ)
2ος ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BMW
R51/3-1951(ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
3ος ΚΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
SUZUKI GS 550 E-1980
(ΙΑΠΩΝΙΑ)
4ος ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
MOTOMORINI 500W-1979
(ΙΤΑΛΙΑ)
5ος ΓΚΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
HARLEY DAVIDSON ELECTRA
GLIDE-1969 (ΑΜΕΡΙΚΗ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D-Ε 1931 - 1960
1ος ΤΣΙΡΒΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ BSA
M20-1943 (ΑΓΓΛΙΑ)
2ος ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BMW
R51/3-1951(ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
3ος ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
BMW R25/3-1954
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F-G 1961 - 1984
1ος ΚΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
SUZUKI GS 550 E-1980
(ΙΑΠΩΝΙΑ)
2ος ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
MOTOMORINI 500W-1979
(ΙΤΑΛΙΑ)
3ος ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
YAMAHA SR500-1978
(ΙΑΠΩΝΙΑ)
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Την Φλωρετίτσα αυτή μου την
έκανε δώρο γύρω στο 2010
ένας μάστορας (που εξελίχτηκε
σε καλό φίλο) με τον οποίο γνω-
ριστήκαμε μέσα από τις μηχανές.
Μάστορας από τους πολύ παλι-
ούς και τους πολύ καλούς. Απ΄
αυτούς που σπανίζουν πλέον.
Ο μάστορας αυτός μούφιαχνε
κάποια από τα κλασσικά μου
μηχανάκια και από κει ξεκίνησε η
γνωριμία μας.
Η Φλωρετίτσα όταν μου την
χάρησε ήταν σε καλούτσικη
κατάσταση, δούλευε, την πήγα
καβάλα και οδηγώντας στο σπίτι
μου, είχε και χαρτιά και απόλα.
Ο λόγος που μου την χάρισε νο-
μίζω ότι σχετιζόταν με το ότι όσο
τούκανα παρέα (λύνωντας και
δένοντας “τα παλιοσίδερα”)
πάντα ερχότανε η κουβέντα στις
Φλωρετίτσες και πάντα τούλεγα
ότι “κάποτε θέλω να στήσω μία”.
Η Φλωρετίτσα λοιπόν κάποτε
βρέθηκε, την βρήκε ο μάστορας
δλδ, (είμαι σίγουρος ότι την αγό-
ρασε κιόλας δλδ την πλήρωσε σε
κάποιον πελάτη του που την βα-
ρέθηκε), πεντατάχυτη, εσωκύ-

λινδη, και μου την χάρισε. Όταν είπα πόσο του χρωστάω μούπε
“την αγάπη σου” και επίσης μούπε “δεν θα στην φιάξω εγώ, να
την φιάξεις μόνος σου”.
Δεν χωράω να βάλω την νούμερο 40 πατούσα μου στο γκαράζ,
χώρεσα και την Φλωρετίτσα.
Το πρώτο πράμα που έκανα (με στόχο να την κάνω τέλεια) ήταν να
την σκορπίσω εντελώς. Βίδα στην βίδα δεν έμεινε επάνω. Τα
πάντα όλα “πάτωμα”.
Τραγικό λάθος βέβαια, πάντα το κάνω, και πιθανότατα θα συνε-
χίσω να το κάνω στην προσπάθειά μου όλα μου τα μηχανάκια νάνε
πέννα.
Εσείς οι νεώτεροι μάθετε ότι ΠΟΤΕ, ΠΟΤΕ, ΠΟΤΕ, δεν σκορπάμε
ένα μηχανάκι όταν δουλεύει. Ειδικά τον κινητήρα. Οι πιθανότητα να
τον ξαναδέσουμε σωστά είναι μικρή και οι μάστορες δύσκολα
πλέον αναλαμβάνουν να δένουν κινητήρες που τους πάει ο
πελάτης στο ζεμπίλι.
Το μηχανάκι πάσει περιπτώσει το σκόρπισα και κάθε κομμάτι του
αναζήτησε τον μάστορα του. Φαναρτζήδες, μπογιατζήδες, ανταλ-
λακτικατζήδες, μάστοροι και μαστρόπουλα, όλοι περάσανε πάνω
από την Φλωρετίτσα μου αφήνωντας με κάποιο τρόπο το στίγμα
τους στην ταπεινή μου τσεπούλα.
Τα περισσότερα ανταλλακτικά ήρθαν από την Ολλανδία και γενικά
βρέθηκαν σε καλύτερες τιμές απ΄ότι ζητάγανε οι εδώ μπαρμπά-
δες του στύλ “κι άμα σ΄αρέσει”. Κάποια ανταλλακτικά βρέθηκαν
και εδώ βέβαια αλλά μάλλον τυχαία και σε τρύπες που ούτε ο
ιδιοκτήτης δεν ήξερε που θα τοποθετούσα αυτό που μου πούλαγε.
Να μην ξεχάσω να πω ότι ο ερασιτέχνης μάγκας (δλδ εμείς) που
θα δέσει τον κινητήρα της Φλωρετίτσας σε λιγότερες από …άπει-
ρες προσπάθειες δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Ακόμα και οι έμπειροι
μάστορες άμα την δέσουν με την 3η προσπάθεια θεωρούνται

RR
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τυχεροί. Το μοτέρ μπορεί “να μην
κλείνει” για περισσότερους από
5-6 λόγους, ακόμα και οι
φλάντζες μπορεί να του φταίνε,
φλάντζες που εννοείται ότι ΔΕΝ
υπάρχουν μαμά, άσε δε που
σχίζονται απλά και μόνο αν τις
κοιτάξεις λίγο επίμονα.

Και άμα κλείσει σιγά μην χρονι-
στεί. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί
είναι τόσο επιστήμη το να χρονί-
σεις μια Φλωρετίτσα. Κι όμως
είναι. Έτσι για να την σπάει στους
νέοπες. Η δικιά μου πέρασε από
διάφορα χέρια (εκτός απ τα δικά
μου εννοείται) χωρίς το αποτέλε-
σμα της ρύθμισης να είναι το
ποθούμενο.
Αξίζει να ξέρετε ότι το high point
της Φλωρετίτσας είναι ο κύλιν-
δρος της. Νικασίλ με διάσπαρτες
εσοχές στην επιφάνεια του, σαν
λακουβίτσες, σαν εκείνα τα
Σούμπερθ τα κράνη που θυμίζανε
μπαλάκια του γκόλφ για όποιον
παλιό θυμάται. Στις λακουβίτσες
αυτές φωλιάζει λάδι. Γι αυτό και
τα πιστόνια δεν κολλάνε ποτέ. Οι
δε μαμά κύλινδροι ζούν για
πάντα. Αλλά εντελώς για πάντα.

Ο μόνος τρόπος να καταστρέψεις τον κύλινδρο της Φλωρετίτσας
είναι να του βάλεις χρωμιωμένα ελατήρια στο πιστόνι. Θα σκορ-
πίσει στα 10 δευτερόλεπτα. Και ο δικός μου σε τόσο σκόρπισε.
Στην συνέχεια έβαλα ένα φτηνό Ιταλικό κύλινδρο αλλά το μηχα-
νάκι δεν πήγαινε εφενός, κουδούνιζε αφ ετέρου. Βρήκα έναν
μεταχειρισμένο στο παζάρι του Manheim στην Γερμανία και η
Φλωρετίτσα ήρθε στα σύγκαλά της.
Εννοείται ότι από την Φλωρετίτσα διατηρήθηκε και έμεινε πάνω
της ότι σωζόταν τόσο σε λειτουργικά κομμάτια όσο και κυρίως σε
διακοσμητικά, πχ το στεφανάκι στο VDO, το κιτρινισμένο σειρίτι
στην ποδιά, το ταλαιπωρημένο πίσω φαναράκι, το ψωριασμένο
διακοπτάκι των φώτων κλπ. Κρατήθηκαν όχι βέβαια για οικονομι-
κούς λόγους αλλά κυρίως για να διασωθεί και να συνεχίσει να
υπάρχει η πολύτιμη πατίνα τους, το πέρασμα τους δλδ απ΄τον
χρόνο.
Τα μηχανολογικά τα μάζεψε όλα ο Θόδωρος ο Μαρούλης, στο
Ελληνικό, και τα μάζεψε πολύ καλά.
Στις μπογιές έπεσε άλλη επιστήμη. Τόθελα στα χρώματα της μάνας
του, μπέζ και γκρί, αλλά όχι γιαλιστερά και φρεσκοβαμένα. Τόθελα
βαμμένο σήμερα αλλά να δείχνει σαν ξεβαμένο και θολό, σαν να
το βάραγε ο ήλιος 40 χρόνια. Το πετύχαμε κι αυτό. Το πέτυχε δλδ
ο Γιαννάκης από την Σαλαμίνα. Ούτε ρώτησα τι μπογιές έβαλε,
ούτε τι έβαλε μέσα στις μπογιές, ούτε πως τις ανακάταψε. Το απο-
τέλεσμα ήταν αυτό που ήθελα και ήταν μιά χαρά.
Στον δρόμο και στην κίνηση το μηχανάκι έχει πλάκα και μόνο έτσι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μέσα στην Αθήνα.
Κατ΄ αρχήν (στην μορφή που είναι τώρα δλδ απολύτως μαμά) είναι
αργό με τα σημερινά στάνταρ. Ειδικά άμα είσαι μαθημένος
“αλλιώς”. Στο ξεκίνημα και τουλάχιστον μέχρι να γεμίσεις μιά δυό
ταχύτητες έχεις τον προφυλαχτήρα του πίσω κολλημένο στην
πλάτη σου. Άμα είναι γίδι σου κάνει και μπίιιιιιιπ.
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Για να ξεκινήσει λοιπόν θέλει
γκάζι. Πολύ γκάζι. Αμα είναι ανη-
φοράκος θέλει και πατινάρισμα.
Το δίχρονάκι ειδικά άμα είναι
μαμά δεν έχει καθόλου ροπή
χαμηλά. Συνεπώς θέλει γκάζι για
να ξεκινήσει. Καμμία σχέση με τα
αντίστοιχα τετράχρονα που ξεκι-
νάνε από μόνα τους χωρίς γκάζι
άμα αφήσεις τον συμπλέκτη
χαλαρά.
Άμα ξεκινήσει πάει καλά. Τα 75
χλμ τα βλέπει μια χαρά (άστρωτο
ακόμα) και σχετικά γρήγορα με
εκείνο το στριγγλό και κουδουνι-
στό ήχο που δεν υπάρχει πλέον.
Το πεντάρι κιβώτιο λειτουργεί
στο περίπου, εννοείται όλες οι
ταχύτητες με νεκρά ανάμεσα και
όπως ίσως φανταστήκατε μαρα-
θώνια διαδρομή λεβιέ.
Βενζίνη ξεχνάς να βάλεις. Όποτε
το θυμηθείς όμως ρίχνεις μέσα

στην βενζίνη και 2% λάδι δίχρονου κινητήρα. Τα automix και
autolub δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα. Άμα του βάλεις συνθετικό
λαδάκι δεν καπνίζει καθόλου. Μόνο μυρίζει εκείνη την απίστευτα
όμορφη μυρωδιά της λαδίλας που άμα έβγαινε σε κολώνια
πιστεύω ότι θάχε πολύ καλές πωλήσεις. 
Το ότι γυρίζουν αρκετά κεφάλια να το δουν στο δρόμο είναι είναι
δεδομένο, ζελατίνες σηκώνονται και τζάμια κατεβαίνουν και
σχόλια του τύπου “που το πας το λουλούδι μπάρμπα” είναι
στανταράκια. Ο μπάρμπας είμαι εγώ για όποιον δεν κατάλαβε.
Τον γιάπη με το σκούτερ ή τον Ανατολικό με το κινέζικο παπί  που
θα ρωτήσει “τι ειν΄τούτου” δεν τον έχω συναντήσει ακόμα.
Αυτό που ακόμη και σήμερα ξεκούραστα “βγαίνει” από οποιαδή-
ποτε Φλωρετίτσα είναι ότι θα σε πάει όπου θες και δεν θα χαλά-
σει ποτέ, ποτέ των ποτών.
Δείτε το Classic Trophy, τον κλασσικό αγώνα της Ελληνικής
Λέσχης Κλασσικής Μοτοσυκλέτας, τον αγώνα των 1500 km σε 3
συνεχόμενες μέρες. Ο Θόδωρας ο Μαρούλης συμμετέχει στον
αγώνα αυτό τα τελευταία 20 χρόνια. Με Φλωρετίτσα εννοείται.
Εμείς έχουμε φτάσει, έχουμε φάει, έχουμε πέσει στα κοψίδια κι ο
Θόδωρος…ακόμα έρχεται. Όλοι όμως κάποια φορά έχουμε μείνει.
Ο Θόδωρος ΠΟΤΕ.
Συνοψίζοντας, το να κυκλοφορείς σήμερα με μια Φλωρετίτσα του
60 εξυπηρετεί, (κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα), μόνο το
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συναίσθημα και τον ρομαντισμό
σου. 
Δεν είναι πρακτική, δεν είναι
εύκολη, δεν είναι γρήγορη. 
Απλά συναντάς ένα μηχανάκι
που έφυγε απ την παραγωγή και
δεν πρόκειται ποτέ ούτε να ξανα-
γυρίσει ούτε να ξαναγίνει μόδα. 
Τα μονοκύλινδρα τετράχρονα
εγγλέζικα μπορεί να ξαναπα -
ραχθούν, μπορεί να ξαναγίνουν
και μόδα. 
Οι Φλωρετίτσες αποκλείεται. 
Ήταν και θα παραμείνουν μονα-
δικές.
Αυτή είναι λοιπόν η δική μου
Φλωρετίτσα. Δεν την πήρα στα
νιάτα μου, τότε πούπρεπε, την
πήρα στα γεράματα. Πάλι καλά. 
Τι ψυχή θα παραδώσωμεν άλλω-
στε χωρίς να έχουμε αποδώσει
αγάπη, χαδάκι και προδέρμ σε
ένα all time classic μηχανάκι….
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Ξυπνάς ένα Σαββατιάτικο
πρωινό του χειμώνα, ζεσταίνεις
το μοτέρ του Springer, ξυπνάνε
όσοι κοιμούνται στο σπίτι,
κράνος, μαντήλα, γυαλιά και
άλλα βοηθητικά, κάμερες, φακοί,
τριπόδια, διπόδια, μονόποδα,
τρίσολα και γραμμή για Πειραιά.  
Πολλές καλημέρες, μπουκά-
ρουμε στο Φέρρυ, δένουμε  με
παλαμάρια τα μηχανάκια και
τρέχουμε στο κατάστρωμα
για το δεύτερο καφεδάκι και
κουβεντούλα.   Ζωντανές ανα-
μνήσεις από ένα τέτοιο ταξίδι,
ακόμα και  σαράντα χρόνια πριν.
Πηγαίνοντας για Αίγινα, με
την ξακουστή ΝΕΡΑΙΔΑ ή με τον
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ  ΗΛΙΟ και στο κα-
τάμεστο από κόσμο κατάστρωμα
ο γραφικός κύριος   “Ματσουντά-
λας”, διαλαλούσε την πραμάτεια
του... ματσουντάλες, ματσουντά-
λεεες, κάνεις δεν έμαθε τι εννο-
ούσε, πούλαγε  φυστίκια Αιγίνης
και φρέσκα ψάρια.   Η Αίγινα μας
υποδέχεται όλο ζωντάνια, είναι
πλέον σήμερα σαν προάστιο  της
Αθήνας και του Πειραιά. Για
όσους από μας πήγαμε από το
Σάββατο και ήταν αρκετοί, δεν
χρειάζεται να πούμε τι έγινε
μέχρι την άλλη μέρα, ακροβολι-
σμοί ατομικά και ομαδικά, άλλοι
για τσίπουρα τράβηξαν και άλλοι
για βουτιές, και κάποιοι άρχισαν
τις ιχνηλασίες των πιθανών δια-

δρομών, κάποιοι ερωτευμένοι πήγαν δικάβαλες τσάρκες, ίσως και
κάποιοι… φρεσκοπαντρεμένοι οδηγήθηκαν στις χλιδάτες σουίτες
του ξενοδοχείου. Το ίδιο βράδυ, μερικοί από εμάς βρεθήκαμε κα-
βάλα στα θορυβώδη  “μηχανάκια” μας να τα πίνουμε τα μπυρόνια
και τα ξιδάκια μας, παρέα με τα μπαγλαμαδάκια μας, σε κάποια
γωνία σε ένα σοκάκι, μέχρι σχεδόν την ανατολή του ηλίου.
Δυστυχώς δεν δημοσιοποιούμε κανένα άλλο  στοιχείο, διότι θα
επέμβουν… οι αρχές και πιθανόν οι αυστηροί συνδιαχειριστές της
φρέσκιας σελίδας του facebook.
Γιούργια τα παγούρια, όπως κάνουμε όλες τις εκκινήσεις, πιστο-
νιές, φασαρία, χλαπαταγή στο λιμάνι, κάποιοι τουρίστες  κυρίως
κινέζοι κοιτάνε έκπληκτοι. Πατάω τσίτα τα  γκάζια να προλάβω
τους πρώτους για φωτό στην παραλία προς Σουβάλα.  
Οι μηχανές ακολουθούν την παραλιακή διαδρομή και ανεβαίνουν
την  ανηφοριά για την ανασυγκρότηση  στον παγκόσμια  ξακουστό
ναό της Αφαίας Αθηνάς για ξενάγηση και αναμνηστικές φωτο-
γραφίες μέσα σε πευκόφυτο τοπίο. Λίγο πριν το μεσημέρι, το δεύ-
τερο σκέλος μας οδηγεί στην μαγευτική  Πέρδικα με ενδιάμεση ειδική
διαδρομή και τερματισμό στην προβλήτα του γραφικού λιμανιού.
Όπως είναι σε όλους μας γνωστό, στα νησιωτικά ράλλυ τρώμε και
ψάρια, αν και στο Αττικό της Άνδρου… κάνουμε εξαίρεση στα
γιδοπρόβατα που πάμε συνήθως.
Στην Αίγινα φάγαμε ψαρικά όλοι χαρούμενοι δίπλα στο κύμα, με
όλα τα ωραία μας, γνωρίσαμε από κοντά το ωραίο ζευγάρι Julian
και Lorena με το γιό τους Fabrizio, ενός χρόνου, και τον σκύλο
τους. Ταξιδεύουν από το 2002, έχουν περάσει από 109 χώρες με
το Africa να έχει “γράψει” 450.000 χλμ. Την ωραία διαδρομή και
την οργάνωση έκαναν μαζί ο Τάκης Μαριολόπουλος, ο Περικλής
Κατσώτης και ο Νίκος Φαλιέρος, τους ευχαριστούμε όλοι μας.

µουν εκεί... του Γιώργου ΙωαννίδηΗΗ
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Ακολούθησαν ατελείωτες καφε-
διές, φραπεδιές, φρεντουτσινιές
αλλά και ορθοπεταλιές στα πα-
ραλιακά καφέ σε παγωτά φυστι-
κάτα και άλλα χλιδάτα σοροπάτα
για να φύγει η μεσημεριανή
ψαρίλα. Οι κυρίες τσάκισαν και
τίποτα ψώνια από τα  ντόπια
μαγαζιά και οδεύσαμε πάραυτα
προς αναχώρηση για Πειραιά
μεριά. Ευχαριστούμε το Adorama
που μας κάλυψε με επιπλέον
φωτογραφικό εξοπλισμό.
Οι απονομές στους νικητές των
κατηγοριών έγιναν στη Λέσχη με
παράλληλη προβολή επιλεγμέ-
νων εικόνων, από μια ευχάριστη
και αρκετά χαλαρή εκδήλωση. 





Αποτελέσματα Αγώνα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D & E 1931 - 1960
1ος HENDERSON NEVILLE NORTON ES2/1950
2ος ΤΣΙΡΒΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ BSA M20/1943
3ος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ARIEL VG 500/1946

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F & G 1961 - 1984
1ος ΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ DUCATI SCRABLER/1970
2ος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ KAWASAKI Z1 900/1975
3ος ΜΟΛΧΟ ΣΟΛΩΝΑΣ  BMW R750/1977
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Πριν από πολλά-πολλά χρόνια
κάπου στο Χαλάνδρι- Βριλήσσια
ένα Σάββατο πρωί τέλη ’80 
έψαχνα φαρμακείο για κάποιο
φάρμακο της Μπιέλας της σκυλί-
τσας μου της καημένης. Είδα να
περνάει μπροστά μου ένα με
παρμπρίζ!. (Κοίτα, λέω, τι έκανε
στο μηχανάκι, ο μ@λ@κας).
Φυσικά  και είχε μπει στον κατά-
λογο υποψηφίων προς αγοράν
μοτοσικλετών από το 1982, όταν
το είχα δει σε διαφήμιση στο
Motosport (Περιοδικό, του Δη-
μήτρη Παπανδρέου αν θυμάστε),
αλλά ο έρως δεν προχώρησε.
Περάσανε τα χρόνια και το 2005
ξαφνικά το είδα παρκαρισμένο
έξω από το φούρνο κάτω από το
γραφείο (στη πλατεία Αμερικής)
χωρίς το παρμπρίζ. Του άφησα
του μ@λ@κα του ιδιοκτήτη και
σημείωμα ότι το ήθελα. 
Ε, περίμενε να του κολλήσει, να
το παρατήσει 2 χρόνια στη
βροχή, για να βάλει αγγελία,
τέτοιος μ... Του έσκασα και 500
Ευρώ εγώ ο άλλος μαλ…, αλλά
πήρα κάμποσα ανταλλακτικά
(τσουβάλια 2!! κυριολεκτώ) και
ένα ακόμα μοτέρ περίπου
κομπλέ! Συν το παρμπρίζ!
Το σύνολον στεκόταν επί πεζο-
δρομίου κάπου στη Νεάπολη -
Εξάρχεια, παρατημένο στο έλεος

της φύσης με το μοτέρ κολλημένο όπως είπαμε, φυσικά, για να
έχει και ενδιαφέρον η όλη ιστορία. Φράγκο διαθέσιμο μετά τη
μεταβίβαση πλέον δεν υπήρχε, αλλά ο σκοπός ήταν να μη βιαστώ,
άλλωστε ήταν η πρώτη ουσιαστικά αποκατάσταση με την οποία θα
ασχολιόμουν αποκλειστικά μόνος μου για να κρατηθεί το κόστος
χαμηλά. Το πήγα στο γκαράζ στη Κυψέλη. Σπρώχνοντας φυσικά
με τα πόδια. (είπαμε χαμηλό κόστος, αλλά τσιγκουνεύτηκα το
μεταφορέα, μάλλον το παράκανα), Ανηφορίτσα Μαυρομιχάλη,
ζορίστηκα, ουφ το παλιοτσίγαρο, κατηφόρα Κομνηνών, κατηφόρα
Αλεξάνδρας και αέρα στα λάστιχα σε βενζινάδικο, ίσωμα
Πατησίων εύκολα και τσουπ φτάσαμε.
Εκτίμηση της κατάστασης. Επιεικώς σκατά, αλλά, αλλά φαινόταν να
έχει όλα του τα κομμάτια. (οποία πλάνη οικτρά). Ήμουν όμως
πλέον ο ευτυχής κάτοχος ενός Sachs K125 BW (Boundeswer, η
πρώην Βερμαχτ δηλαδή) Military V1 (Variante 1 κάτι σαν Mark1),
όλο αυτό το ονοματεπώνυμο. Κατασκευασμένο το 1978.
Ξεκίνησα από τον κινητήρα, δεν είχα βρει ακόμα manual, αλλά
φρόντιζα να φωτογραφίζω την κάθε φάση. Το κιβώτιο ήταν Ο.Κ.
αλλά αλλάχτηκαν όλα τα ρουλεμάν. Ο στροφαλοθάλαμος είχε
πάρει νερό, χωρίς πλάκα είχε μείνει και λίγο στο πάτο. Η σκουριά
επιφανειακή, τα γαϊδουρινά ρουλεμάν γύρισαν και η μπιέλα
εντάξει και έμοιαζε ότι μπορούσε να σωθεί το συνολάκι. Φευ, η
σκουριά είχε τσιμπήσει τον στρόφαλο στη επαφή με τις τσιμούχες.
Σκέφτηκα ότι έχω τον εφεδρικό και θα προσπαθήσω με αυτόν
(άλλη οικτρά πλάνη)
Την επόμενη μέρα έκανα κατάλογο τι χρειάζεται από ανταλλακτικά,
πάνω από 30 κομμάτια για αρχή. Πριν τρέξω για παραγγελίες στην
Γερμανία (www.feinstrahlen.de/mtm, μόνο για Κ 125 Military,
έχει τα πάντα), είπα να κοιτάξω και στις εδώ πορτοκαλιές, όπως ο
απαίσιος Δαμίγος και φυσικά ο Βατίδης, μαγαζί με ρουλεμάν, τσι-
μούχες και τους θησαυρούς της Βαβυλώνος στη Σπύρου Πάτση,
ήλπιζα να ζει ακόμα. Εξάλλου η αναζήτηση ανταλλακτικών στις

ebuilds...του ∆ηµήτρη Αναστασιάδη RR
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εγχώριες τρύπες έχει το πλεονέ-
κτημα της ανθρώπινης επαφής,
γνωρίζεις κάτι απίθανους
τύπους, ακούς και καμιά χρήσιμη
συμβουλή ή  καλή ιστορία…..!
(σήμερα δεν υπάρχουν πια ούτε
Βατίδης, ούτε Δαμίγος, ούτε
καλές ιστορίες). Τελικά βρήκα
κάμποσα πράματα. Έκανα και μια
στάση στον Γούλα, (ανταλλακτικά
Sachs, ολίγα έως αρκετά κυρίως
για 50άρια, Παρασίου 35, κά-
θετη στη Λιοσίων και πήρα τα
ρουλεμάν στροφάλου και και-
νούριο πιστόνι.  Οπότε σιγά σιγά
το μοτεράκι στήθηκε ξανά, όχι
χωρίς ταλαιπωρία καθότι τα ρη-
μάδια τα φτιάνανε πολύ τσαπα-
τσούλικα. Ενδεικτικά αναφέρω
ότι στο λύσιμο πρέπει να προσέ-
χει κανείς να σημειώνει τη θέση
και το πάχος κάθε ροδέλας (και
υπάρχουν πολλές!) γιατί αυτές
είναι ουσιαστικά αποστάτες για
να παίρνουν τα μπόσικα από τα
χαμηλής ακρίβειας χύτευσης
και μηχανουργικής κατεργασίας
κάρτερ.  Κατέβασα  εν τω μεταξύ
από τους παραπάνω Γερμανούς
parts list,  ωραιότατα σχεδιάκια
σε pdf και διάγραμμα ηλεκτρολο-
γικών. Από κάτι Ολλανδούς
(www.members.lykos.nl/sachs/
engels.htm) τεχνικά χαρακτηρι-
στικά, αβάνς, διάκενο πλατινών
κ.τ.λ. πολύ χρήσιμα, οπότε το
manual δεν πολυέχει σημασία,
το πραματάκι είναι απλούστατο.
(αργότερα κατέβασα και manual)
Πάμε για τα σκελετικά.
Σέλα. Μάλιστα. Επιεικώς για τα
σκουπίδια. Αφού έβγαλα το κά-
λυμμα από Βέσπα, το κάλυμμα
από Φλορέτα και αρκετές σακού-
λες σουπερμάρκετ Γαλαξίας
έφτασα στο σκισμένο αρχικό
κάλυμμα. Η διερχόμενη υγρασία

είχε κάνει τη δουλειά της. Ο μεταλλικός φορέας της σέλας έχει
σκουριάσει σε βαθμό εξαΰλωσης. Τελικά την επισκεύασα με
πολυεστέρα χαλκόσυρμα δύο καρφιά και... θα σας τα πω άλλη
φορά... Ντεπόζιτο. Μια χαρά είναι, ένα βαψιματάκι και έγινε σένιο.
Φανάρι μπρος. Έτσι κι έτσι, λάθος διακόπτης, τρύπες στήριξης
λάθος διακόπτη, λακουβίτσες. Καθρέπτης ξεκοιλιασμένος, τον μά-
σησε με πένσα για να βγάλει το κρύσταλλο, άγνωστο διατί. Ιστο-
ρία με γέλιο, η λάμπα είναι με φουρό 6V, γνωστό ότι σπανίζουν,
οπότε τι έκανε ο δικός σου; πήρε την καμένη, αφαίρεσε τη λάμπα
από το φουρό και πέρασε μια απλή στην τρύπα, την κόλλησε με
καλάι και την στερέωσε στον καθρέφτη με χαρτοταινία! Φαίνεται
ότι του είχε τελειώσει η μονωτική, είχε βάλει τεράστιες ποσότητες
στα γκρίπ, στα μαρσπιέ στους λεβιέδες, παντού. Ειδικά μαρσπιέ,
λεβιέ φρένου και ταχυτήτων τα είχε τυλίξει και με κουρέλια, φυ-
σικά σάπισαν όλα. Μάλλον είχε πρόβλημα με την καθαριότητα των
παπουτσιών του, είτε με τους κραδασμούς, δεν ξέρω, τι να πω ο
άνθρωπος πρέπει να ήταν άρρωστος.
Πλαίσιο και υποπλαίσιο. Καλυφθέν από δύο δάχτυλα, δικά μου και



είναι και χοντρά, λάσπη μπετόν,
αποτελούμενη από χώμα, πετρα-
δάκια, τα λάδια του κάρτερ,
ψημένο στη ζέστη του μοτέρ.
Κεραμικό εξαιρετικό, θα το ζή-
λευε η NASA. Άντε βγάλτο από
την ποδιά. Τρεις ώρες πήρε με
σκαρπέλο, μαχαίρι για χόρτα,
μόνο φουρνέλο δεν έβαλα.
Από κάτω το αρχικό χρώμα απεί-
ραχτο! 
Μπροστινό. Μάλισταααα, εδώ ο
τύπος έκανε το διδακτορικό του
στη μαλακία, και προσπάθησα να
καταλάβω γιατί έκανε ότι έκανε.
Όλα λάθος, λαμάκια και τρύπες
παντού, στραβά κακοκολλημένες
ροδέλες, με τζόγους. Το μετράω
(φωτογραμμετρικά σε συνδυα-
σμό με cad) και διαπιστώνω ότι
το ζώον είχε στουκάρει προφα-
νώς και κάπου βρήκε ένα μπρο-
στινό από street 50άρι και το
κότσαρε. Αλλά είναι τελείως δια-
φορετικό και άλλη γεωμετρία,
οπότε παράγγειλα αναγκαστικά
από τους γερμαναράδες -με
έγδαραν ζωντανό- αλλά μου
έστειλαν ένα μεταχειρισμένο μεν
αλλά καλύτερο από καινούριο
μαζί με όλα του τα ραουλάκια
ρουλεμανάκια βιδούλες μέσα σε
σακουλάκια επιμελώς συσκευα-
σμένα.
Τιμόνι, έλυσα πέταξα τα μισά
σκατολοίδια πού του είχε κοτσά-

ρει, θέλει γκρίπ, βάση μανέτας, μανέτες. Πάντως ήταν ίσια η
μπάρα, απίστευτο αλλά αληθινό. Αφού καθάρισα τα πάντα, με
βούρτσες, remover, όχι όμως αμμοβολή διότι στοιχίζει, ξεκίνησα
το βάψιμο. Πως; ανατριχιάστε όσο θέλετε, αλλά με σπρέι! Δεν είναι
ότι πιο εύκολο, αλλά με δύο μικρά μυστικά το αποτέλεσμα βγαίνει
καλό. Ψεκάζουμε έξω μετά από βροχή, οπότε δεν έχει σκόνη η
ατμόσφαιρα. Η εξίσωση έχει πολλές παραμέτρους. Παρακολου-
θείς το δελτίο καιρού, να είναι Σαββατοκύριακο να μη φυσάει, πολ-
λαπλασιάζεις επί τέσσερα (αστάρι, δύο χέρια μπογιά, στερεωτικό
βερνίκι), θέλει υπομονή. Το άλλο είναι το γκαράζ να έχει θέρμανση
για να στεγνώσουν κάποτε τα πράματα. Το κακό με τις στρατιωτι-
κές είναι ότι και το παραμικρό σκατολοίδι θέλει βάψιμο ακόμα και
βίδες και παξιμάδια. Τίποτε δεν είναι καθαρό μέταλλο, ευτυχώς
δεν έχει ίχνος χρωμίου! 
Το χρώμα είναι RAL 6014 Natoolive – σκούρο λαδί χακί (δεν έχει
σχέση με το παλιό καλό olive drab, που είναι πιο ανοιχτό και πιο
κατάλληλο για BSA M20 ας πούμε).
Όλα λοιπόν έτοιμα ή σχεδόν έτοιμα διότι εκκρεμούσαν οι ρόδες.
Φυσικά και αυτές τις είχε περιποιηθεί ο γνωστός μαλάκας. Σε όλα
είχε επέμβει με τα μοναδικά εργαλεία που διέθετε, δηλαδή σφυ-
ροκάλεμο. Παξιμάδια κοπανημένα, ζάντες το ίδιο, ταμπούρα
παρομοίως. Τις πήγα κάποτε στο Μάκη, τον γνωστό ξαναέλα- τη -
Τετάρτη -Μάκη, όχι για να τις πάρεις, αλλά να γκρινιάξεις ξανά και
ξανά. Τις πήρα μετά από δύο μήνες... πάλι καλά.
Στο διάστημα αυτό περιποιήθηκα τα ηλεκτρολογικά, έφτιαξα την
πλεξούδα από την αρχή, γιατί και εδώ το παλληκάρι είχε διαπρέ-
ψει, καλώδιο ημιδιαφανές από παλιό λαμπατέρ αλλά και τηλεφω-
νικό. Καλώδια χρωματιστά είχα και θα έχω για πολλά χρόνια
ακόμα από την μακαρονάδα που ξήλωσα από πλυντήριο που βρήκα
πεταμένο στο πεζοδρόμιο. Διακόπτες και ψιλολοίδια από τους
γερμανούς. Αλλά και λάστιχα βρήκα από ένα site που δεν υπάρχει
πια, Heidenau Κ37, τα δικά του, κάτι παλιομοδίτικα εντουράδικα,
με αυτά έβγαινε από το εργοστάσιο και είναι και καλά.
Και συντελείται η τελική συναρμολόγηση και πάω να βάλω ομπρός
και τίποτα. Δεν γούσταρε ο διάολος. Που να γουστάρει με λάθος
στρόφαλο. Κουράστηκα, βαρέθηκα, απογοητεύτηκα αλλά το ξανα-
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έλυσα, έφτιαξα στο ρεκτιφιέ το
στρόφαλο, ξανάδεσα και τζίφος.
Πήρε με πολύ προσπάθεια και
δεν μπορούσε να κρατήσει ρε-
λαντί. Το καρμπυρατέρ ήταν για
πέταμα αφού και εκεί είχε επέμ-
βει ο παπάρας. Κόλλαγε το
σλάιντ, από σφυριά μάλλον και
παρόλο που το ζιγκλέρ έγραφε τα
σωστά νούμερα, του είχε διευρύ-
νει τη τρύπα, το ίδιο είχε κάνει
και στο ζιγκλέρ ρελαντί. Μου
φάνηκε καλό να ψωνίσω ένα
καινούριο. Το τοποθέτησα,
ζιγκλάρισα και απλά πήρε μπρός
με μισή μανιβελιά! Με την ευκαι-
ρία του λυσίματος τοποθέτησα
και μια ενισχυμένη καμπάνα
συμπλέκτη αυτή με 12 ελατήρια
αντί των στάνταρ 6, από το στοκ
στο τσουβάλι, ακολουθώντας
συμβουλή Ολλανδού από το δια-
δίκτυο για να μην πατινάρει. Και
από τότε έχουν περάσει χρόνια
έξι, το έχω πάει παντού και όσο
είχα πινακίδες υπουργείου το
οδηγούσα πολύ συχνά. Το έτρεξα
σε Trophy και σε όλα τα ραλάκια
της λέσχης ακόμα και σε Trail
ride του ΣΥΜΟΦΕ. Δεν παρου-
σίασε την παραμικρή βλάβη,
ποτέ! (Μια φορά χρειάστηκε και-
νούριο μπουζί, αλλά τερμάτισε με
το ίδιο, αφού το καθάρισα και πή-
ραμε και (άλλο) ένα κύπελλο!)
Και του έχω πιεί το αίμα. Άλλω-

στε σα δίχρονο πάει μόνο τάπα, αλλά το συγκεκριμένο στρίβει κιό-
λας και στο χώμα πάει αέρα. Φτάνει βέβαια να κρατάς σφιχτά τα
δόντια, να μη σου φύγουν οι θήκες από τους κραδασμούς. Σαμα-
τάς; άλλο τίποτα, αυτή η απολύτως αυθεντική εξάτμιση (που στοί-
χησε ένα σκασμό λεφτά) είναι εκτός οποιονδήποτε προδιαγραφών
θορύβου, αλλά το 1968 ποιός νοιαζόταν. Το περίεργο είναι ότι
όταν οδηγάς είναι πιο ενοχλητικό το βουητό του κινητήρα παρά η
εξάτμιση. Φρενάρει επίσης, παρά τα μικρά ταμπουράκια, αρκεί να
θυμάσαι να φρενάρεις λίγο νωρίτερα, όπως και με όλα τα κλασικά
μηχανάκια. Βοηθάει πολύ το earles μπροστινό, που δουλεύει
αποτελεσματικά σαν antidive. Έχει μικρό μεταξόνιο, είναι ελαφρύ
με πολύ συγκεντρωμένη μάζα στο κέντρο βάρους, δεν είναι πολύ
ψηλό, έχει άψογες αναρτήσεις, οπότε είναι εξαιρετικά σταθερό σε
ανώμαλο έδαφος και σε μεγάλες ταχύτητες και φυσικά στρίβει με
απόλυτη σιγουριά και με εντυπωσιακές κλίσεις. Η τελική φτάνει
τα 100, σκασμένο πάντα, και ταξιδεύει σχετικά ευχάριστα στα 70.
Πιο πάνω γίνεται ανυπόφορο και αρχίζουν να πονάνε τα αυτιά σε
μεγάλη διαδρομή αλλά και ο πισινός μια και η σέλα είναι στρα-
τιωτική και με λίγο αφρώδες. Το όλον military look είναι αρκετά
όμορφο και δείχνει πολύ μυώδες, σε σημείο να το περνάνε για
250άρι. Τα ελληνικά στρατά δεν το επέλεξαν εκείνη την εποχή
που έψαχναν κάτι πιο χωματερό από τα Harley, αντιθέτως πήραν
εκείνα τα απίστευτα αυτόματα Husqvarna. Οπότε δεν υπηρέτησε, το
συγκεκριμένο, σε κανέναν στρατό. Δεν πρέπει να πούλησε πολλά
η αντιπροσωπεία σε ιδιώτες, δεν γέμισαν οι δρόμοι, άντε να πού-
λησε καμιά δεκαριά. Στο Γερμανικό, Ολλανδικό και Βέλγικο στρατό
υπηρέτησε όμως για καμιά είκοσι και βάλε χρόνια από το 1968
που άρχισε να παράγεται μέχρι το 1981 που βγήκε το V2 με
ηλεκτρονική ανάφλεξη και τηλεσκοπικό, παρήχθει δε και στα
180cc που πρέπει να ήταν διάολος σκέτος. Η δουλειά τους ήταν
να συνοδεύουν φάλαγγες τεθωρακισμένων κλπ σαν τροχαία, όπου
ο σαματάς τους σκεπαζόταν από τα άλλα οχήματα. Κάπου το '85 η
Sachs – Hercules σταμάτησε την παραγωγή μοτοσυκλετών. Τα μη-
χανάκια ο γερμανικός στρατός πρέπει να τα διατήρησε ως τον
πρώτο πόλεμο του κόλπου ('90-'91), όπου πολλά, ακόμα και V1
βάφτηκαν στο χρώμα της ερήμου. Άγνωστο αν έφτασαν ως εκεί.
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Με τους ολοένα και αυστηρότε-
ρους νόμους για τα δίχρονα
παροπλίστηκαν και ο κος  Γερμα-
ναράς που έχει την Feinstrahlen
είδε ότι καλόν το κλασσικόν και
τα αγόρασε όλα από όλους τους
στρατούς, μαζί με τα ανταλλα-
κτικά τους και πάρτε νάχετε φίλοι
μου καλοί. Πουλάει και ολόκληρα
μηχανάκια πλήρως αποκατεστη-
μένα  3.900 ευρά (τα V1), να τον
ήξερα πιο πριν να γλύτωνα την
φασαρία! (επίσης διαθέτει και
Maico στρατιωτικά αλλά και
δίχρονα Trioumph).

Fun factor: 100%!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Κινητήρας: Δίχρονος, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος,  
Κυβικά: 123.6 cc
Διάμετρος επί διαδρομή: 54x54
Ιπποδύναμη: 12,5 PS/7000rpm
Συμπίεση 9:1
Μείξη στο ντεπόζιτο 4% (επισήμως, αλλά μπουκώνει. 3% βάζω και είναι ΟΚ)
Καρμπυρατέρ: Bing 1/24/170
Ταχύτητες: 5
Βάρος: 130 Kg
Τελική: 100 Km/h
Ηλεκτρικά: Bosch 6V
Φρένα: Ταμπούρα μπρός πίσω
Ελαστικά: Heidenau K37 (Μόνο αυτά!) Διαστάσεις: 3,25/18-3,50/18
Εξοπλισμός: Σχάρα αναδιπλούμενη, Δερμάτινη βαλίτσα με θήκη για σήμα στρα-
τιωτικής τροχαίας με ξύλινη λαβή (δεν τα έχω), Πάνινα καλύμματα συσκότισης
για τα φώτα (επίσης δεν τα έχω), Σειρά βασικών εργαλείων (Τα έχω!),
Κοντέρ VDO σε μίλια!
Κατανάλωση: 3,4 Lt/100 Km (μετρημένα με τέρμα γκάζι σε αγώνα,
εξαιρετικά οικονομικό! - τα μικρά δίχρονα δεν καίνε)
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Στις 6 Φεβρουαρίου, πραγματο-
ποιήθηκε η κοπής της πίτας της
λέσχης μας, στον Καρέα, παρου-
σία σύσσωμου του νέου Δ.Σ.
Η προσέλευση των φίλων και
των μελών της Λέσχης μας ήταν
μνημειώδεις και  μοναδική στα
τελευταία χρόνια, αλλά όλοι
κατάφεραν να γευτούν λίγο από
το  «κλασσικό» γκουρμέ μενού
(της ώρας)!!

Γρήγορα γνωστοί και άγνωστοι
χωριστήκαν σε φασαριόζικες
παρέες, όχι απαραίτητα ανά
αγαπημένης χώρας προέλευσης
κλασσικού, αλλά φέτος η παρέα
των βετεράνων μας είχε την
τιμητική της! Όχι μόνον βραβεύ-
θηκαν, αλλά έδωσαν κύπελλα
και βραβεία σε νεώτερους, με
ζηλευτό κέφι και ενέργεια.

Οι ίδιοι βετεράνοι πρωτοστάτησαν
και στο τραγούδι, σε μοναχικά
ζεϊμπέκικα αλλά και στο πλούσιο
φαί….. βαριά η παράδοση που
πρέπει να διατηρήσουν οι νεότε-
ροι!!. (άλλα τα παλιά… μέταλλα).

Η εκδήλωση είχε  ζωντανή ηχη-
τική κάλυψη, με πολύ κάλους
μουσικούς, όπως και φαγητό, τα
γνωστά cop-sidia και τους νόστι-
μους μεζέδες που ικανοποίησαν
όλους τους καλεσμένους.

Τη διοργάνωση της βραδιάς ανέλαβε με επιτυχία ένα νέο μέλος
του Δ.Σ. και  ταμίας της Λέσχης μας, Δημήτρης Μούκας, που τον
ευχαριστούμε.
Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους ο κύριος & η κυρία Νάσου
Ηλιόπουλου επίτιμο μέλους της Λέσχης μας και αντιπρόσωπος της
θρυλικής  TRIUMPH στην Ελλάδα,  επίσης ήρθε στην παρέα μας
η παλιά καλή μας φίλη, από τα ιδρυτικά μέλη της ΦΙΛΠΑ, Εύα
Σιδερίδου. Τέλος αξίζει αναφορά στην συλλογή των κυπέλων
όπου οι HENDERSON NEVILLE και ΤΣΙΡΒΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  είχαν
την μερίδα του λέοντος, (κάντε χώρο στην βιβλιοθήκη παιδιά).

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δωροθέτες της εκδήλωσης,
Glam Photo & Motofashion για την ευγενική τους προσφορά.

έσε πίτα, να σε φάω... του Αντώνη Σµοκοβίτη

οπή Πίτας 2016
& απονοµές
πρωταθλητών της χρονιάς
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Φωτογραφίες:

Γιώργος Ιωαννίδης
Glam Photo







ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εισαγωγές-Εμπορία Αξεσουάρ Μοτοσικλέτας και Αναβάτη
Καλλιρόης 27 &  Ιγγλέση 3, Νέος Κόσμος 11743, Αθήνα 
Τηλ: 210 8547681, 210 8547682 Fax:210 8547480

www.motofashion.gr
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Δικύλινδρο V 120 τετράχρονο
αερόψυκτο 493,6 cc (68X68) με
1ΕΕΚ (SHOC), 2 βαλβίδες/κύλινδρο,
απόδοση 44-50 hp/7.800 Σ.Α.Λ.,
τελική 190+ km/h, βάρος 151 kg,
κιβώτιο 4 ταχυτήτων.
Ήταν το μακροβιότερο από τα αγω-
νιστικά μοντέλα της MOTO GUZZI
και σίγουρα μια από τις πιο σημα -
ντικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες
που παρουσίασε το εργοστάσιο.
Μπορεί να ήταν λιγότερο ευέλικτο
από τα εγγλέζικα μονοκύλινδρα και
να μην είχε τους ίππους των υπερ-
τροφοδοτούμενων (προπολεμικά)
Ιταλικών και Γερμανικών τεράτων
άλλα συνδύαζε ικανοποιητική από-
δοση χωρίς να υστερεί ιδιαίτερα σε
ευελιξία, το αποτέλεσμα ήταν η
χρυσή τομή για αγώνες σε κλει-
στές πίστες άλλα και αγώνες σε
ανοικτούς δρόμους (Isle of Man).
Το 1935 μετά από δυο χρόνια
επιτυχημένων συμμετοχών στο
ιταλικό πρωτάθλημα άλλα και νίκες
σε διεθνή GP,  Ισπανικό GP 1934
και GP των εθνών 1934-35-36, η
MOTO GUZZI με το Bicilindrica
πήρε την 1η θέση στην κατηγορία
senior στο φημισμένο ΤΤ στο Isle
of Man με οδηγό τον Ιρλανδό
Stanley Woods.
Ο κινητήρας του βασίστηκε στο
σχέδιο του ανίκητου 250 (μονοκύ-
λινδρο SOHC) σχεδίασης του Carlo
Guzzi και είχε τους δυο κυλίνδρους
σε διάταξη V2 με περιεχόμενη
γωνία 120 μοίρες, ο στρόφαλος
εδραζόταν σε 3 ρουλεμάν και η
οδήγηση των εκκεντροφόρων επί
κεφαλής γινόταν με άξονα (bevel). 

Οι πρώτες εκδόσεις, μέχρι το 1937, είχαν σιδερένιους κυλίνδρους
και στην συνέχεια αλουμινένιους, η απόδοση με συμπίεση 8,5:1 και
με την χρήση ειδικού μίγματος βενζίνης βενζολίου έφτασε το 1939
τους 50 ίππους. Oι μεταπολεμικές εκδόσεις, που λόγω κανονισμών
έπρεπε να χρησιμοποιούν βενζίνη εμπορίου (72 οκτάνια), είχαν
μικρότερη συμπίεση και απόδοση 47 ίππων. Οι προπολεμικές εκδόσεις
είχαν πλαίσιο rigid (χωρίς πίσω ανάρτηση) και μπροστινό σύστημα με
παράλληλους βραχίονες (girder), το 1935 απέκτησαν πίσω ανάρτηση
με ρυθμιζόμενα αμορτισέρ τριβής (dampers), το 1948 τοποθετήθηκε
τηλεσκοπικό εμπρός και από το 1949 ανάρτηση εμπρός με οδηγούντες
βραχίονες. Ήδη από το 1946 η Gilerra εξέλισσε το 4C (4 κύλινδρο)
και από το 1950 οι βελτιωμένες εκδόσεις είχαν ξεπεράσει τα προ-
βλήματα αξιοπιστίας και οδικής συμπεριφοράς, μπροστά του το
Βicilindrica, μία σχεδίαση του 1933, έδειχνε παρωχημένο έτσι το
τέλος την καριέρας του ήρθε το 1952 με την παρουσίαση του
βραχύβιου (1952-54) MOTO GUZZI Quattro cilindri 500.

Πηγές: 80 Years of  MOTO GUZZI Motorcycles, Mario Colombo, Giorgio Nada
Editore, ttp://nl.wikipedia.org/wiki/Moto_Guzzi _Bicilindrica_500

II taliana vera...

MOTO GUZZI
BICILINDRICA 500 (1933 - 1951)

του Μπάµπη Κελάφη



Η Motorcycle Commission της
FIVA είναι μια ομάδα 10 ανθρώ-
πων, από 10 διαφορετικές
χώρες, που συνεδριάζει 3-4
φορές κάθε χρόνο, σε διαφορε-
τική χώρα κάθε φορά, και
αποφασίζει για την πορεία
των ιστορικών μοτοσυκλετών
παγκοσμίως.
Η πρόσκληση μου είχε προταθεί
για τις αρχές του 2016. Η ημε-
ρομηνία αποφασίστηκε: 25-28
Φεβρουαρίου.
Από την Πέμπτη άρχισαν οι αφί-
ξεις: ο Πρόεδρος Palmino Poli
(Ιταλία), η γραμματέας Natasha
Grom (Σλοβενία) και ο Doedde
Baker (Ολλανδία).
Το βράδυ, μετά το φαγητό κέρα-
σμα στον Σπαταναίο επισκέφτη-
καν τη Λέσχη, γνωρίστηκαν με τα
μέλη, εισέπραξαν τη ζεστασιά
μας.
Η Παρασκευή ήταν η μέρα των
κυρίως αφίξεων: Andy Steers
(Μεγάλη Βρετανία), Johannes
Goetse (Γερμανία), Jean Paul

Vadequin (Γαλλία), Bjorn Austad Hvaleby (Νορβηγία), Pavel Simek
(Τσεχία), Cristina Soler (Ισπανία).
Οι εργασίες άνοιξαν με το καλωσόρισμα του Δ. Βερναρδάκη
(Προέδρου της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ) και του Π. Ματσούκη (Γραμματέα) ενώ
όλους τους καλεσμένους υποδέχονταν στο Ελληνικό Μουσείο
Μοτοσυκλέτας - Motorcycle Republik (όπου και οι συνεδριάσεις),
τόσο ο υπογράφων όσο και ο Αντώνης Κόλλιας (Γραμματέας του
Μουσείου).
Μετά από έναν 6ωρο εποικοδομητικό διάλογο οι εργασίες
διακόπηκαν για το δείπνο που προσέφερε η Λέσχη, η οποία
εκπροσωπήθηκε από το Δ.Σ. και την Τεχνική Επιτροπή, στον
"Μαραθωνήτη", και η βραδιά έκλεισε στις 4:30 τα ξημερώματα
στο Ρεμπετάδικο της Ηλιούπολης.
Στις 9:00 του Σαββάτου, επαναλήφθηκαν οι εργασίες έως τις
17:00 (με ενδιάμεσο διάλλειμα) οπότε και έκλεισαν.
Το απόγευμα οι καλεσμένοι ξεναγήθηκαν στο Ελληνικό Μουσείο
Μοτοσυκλέτας - Motorcycle Republik με ποτάκι και χαλαρή συζή-
τηση, και το βράδυ γεύτηκαν ελληνική κουζίνα από τα χέρια της

Από τον Παναγιώτη Μαριολόπουλο

HHΣυνεδρίαση της
FIVA Motorcycle Commission

στην Ελλάδα
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αγαπημένης μου συντρόφου και
συμπαραστάτριας Ελισάβετ, στο
δώμα του Μουσείου, με θέα την
Ακρόπολη. Οι χαλαρές συζητή-
σεις συνεχίστηκαν έως πολύ
αργά το βράδυ (συνοδεία ποτών)
με σχέδια, τεχνικές ιδέες κ.α. για
το μέλλον.
Η Κυριακή ήταν ημέρα αναχώρη-
σης των περισσοτέρων, εκτός
του Palmino Poli, με τον οποίο
πήγαμε στη Θήβα, για να
συναντήσουμε τους Hand Shifters.
H Μotorcycle Commission της
FIVA είναι μια ομάδα ανθρώπων
παθιασμένων με την μοτοσυ-
κλέτα.
Στα χρόνια, έχουν δημιουργηθεί
δυνατές φιλίες που διαρκούν.

Δυστυχώς στη συνάντηση έλειπαν οι φίλοι της Λέσχης Tomas
Kohler (που δεν εκλέχτηκε), η Pascal και ο Willy Knot που απο-
σύρθηκαν (ο δεύτερος δεν παρευρέθηκε παρότι ήταν είναι επίτιμος
καλεσμένος μου). Ο Tomas, η Pascal και ο Willy μου ζήτησαν να
διαβιβάσω τους χαιρετισμούς τους στα μέλη της Λέσχης, μιας και
τους δένουν υπέροχες αναμνήσεις και φιλίες από παλαιότερες
επισκέψεις τους στην Ελλάδα.                 VIVA LA MOTOCYCLETTA!

VIVA LA FIVA!
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Το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
το οποίο παρακολουθήσαμε στον
Ερυθρό Σταυρό που διοργάνωσε
η Λέσχη Κλασικής Μοτοσικλέτας
μας φάνηκε εξαιρετικά χρήσιμο
και ενδιαφέρον αφού δεχτήκαμε
από την πρώτη κιόλας στιγμή που
το ακούσαμε. Παρακολουθήσαμε
όλες τις ώρες του σεμιναρίου με
μεγάλη ευχαρίστηση χάρη στους
καθηγητές μας οι οποίοι μετέδω-
σαν τις γνώσεις τους με τέτοιο
τρόπο ώστε όλες οι πληροφορίες
να είναι απολύτως κατανοητές.
Οι γνώσεις που αποκομίσαμε θα
μας συντροφεύουν για όλη μας
τη  ζωή γιατί μάθαμε το πιο ση-
μαντικό πράγμα στον κόσμο, πως
να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή,
πράγμα το οποίο πρέπει να γνω-
ρίζουν όλοι και να το επιδιώκουν
συμμετέχοντας σε τέτοιου είδους
σεμινάρια. Είναι η μοναδική
φορά που ευχαριστηθήκαμε μια
παράδοση μαθήματος και αυτό
οφείλεται στους δύο πολύ
καλούς καθηγητές που μας
έκαναν το σεμινάριο. 
Ευχαριστούμε όλους όσους
βοήθησαν και επιδίωξαν να
επιτευχθεί αυτό το σεμινάριο. 

εμινάριο Πρώτων ΒοηθειώνΣΣ Από τους: Ιωάννα και Θοδωρή Μουζάκη
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14 ο

Classic
EnduranceΤου: Βασίλη Γιάννου

Φωτογραφίες:

Γιάννης Εφραιμίδης
Γιώργος Ιωαννίδης

Το Classic Endurance σαν ο πιο “σκληρός και απαιτητικός” αγώνας της λέσχης ανέκαθεν είχε μικρό
μεν αλλά φανατικό κοινό ανάμεσα στα μέλη.
Ως ένα βαθμό είναι λογικό! Εδώ ζούμε στις εποχές “ασορτί κουβερτάκι Βurberry και το  scooter
δώρο”, ξέρετε πολλούς να  αφήνουν τις παντοφλίτσες τους χειμωνιάτικα και την ασφάλεια του
καναπέ και να τρέχουν εκεί έξω εκτεθειμένοι στα τερτίπια του καιρού και της φύσης χωρίς αbs...
traction control... θερμαινόμενα grip... θερμαινόμενη σέλα... χαρτογραφήσεις στεγνό-βρεγμένο...
GPS... wi-fi... Προσωπικά δεν γνωρίζω πολλούς. 
Ξέρω όμως κάτι άλλους τύπους παντός καιρού που ξεκινάνε, με κάτι παλιοσίδερα που “τρώνε
σίδερα” χωρίς αναρτήσεις, με αστεία ηλεκτρικά, πρωτόγονες μανιβέλες, χειροκίνητα αβανς, αλλά
με κάτι “cojones ναααα...”, να πάνε μέχρι το καρφί του χάρτη! Ο κόσμος να χαλάσει!
Με καμμιά 35αριά από αυτούς το πρωί της 25ης Μαρτίου βάλαμε τα μπουφάν, φορέσαμε τα κράνη,
τραβήξαμε μανιβελιά και με την ελπίδα να μη πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας ξεκινήσαμε το 14ο
Classic Endurance... έτσι για το κέφι μας!
Στην παρέα ήταν παλιοί μπαρουτοκαπνισμένοι αλλά και νέοι, ωραίοι, με “θράσος”  και ενέργεια.
Όλοι με το ίδιο χαμόγελο. Κύριοι RΕSPECT! Προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή και τη
θετική σας αύρα που βοήθησε στην ολοκλήρωση ενός αγώνα με οργανωτικές δυσκολίες και στη
διατήρηση της πολύ καλής διάθεσης της ομάδας όλο το τριήμερο.
Όσον αφορά εντυπώσεις από τον αγώνα τι καλύτερο από το να ακούσουμε αυτά που έχουν να
μοιραστούν μαζί μας κάποιοι από τους συμμετέχοντες. Με το καλό και στο 15ο!



Φίλοι μου καλοί, 
ζώντας περισσότερα από 18 χρόνια
στην Ελάτη Τρικάλων, μακριά από
τη γενέτειρά μου Αθήνα, συχνά
αναπολούσα την εποχή και τους
καλούς φίλους συνάδελφους
μοτοσυκλετιστές. 
Εποχή που οδηγούσαμε τις μοτο-
συκλέτες μας εκτός Αθηνών σε
αξέχαστες εκδρομές. Θυμόμουν
ακόμα και το πρώτο, δεύτερο και
τρίτο Πανελλήνιο Classic Trophy
που είχαν γίνει Μάρτιο 1994,
Απρίλιο 1995 και Μάιο του 1996
αντίστοιχα. Τον Οκτώβριο του
1996 έφυγα από Αθήνα και δεν
ξανάζησα άλλες όμοιες εκδηλώ-
σεις, ειδικότερα με κλασικές μοτο-
συκλέτες.
Η μνήμη ξέρετε παίζει περίεργα
παιχνίδια. Γνώρισα και στην Ελάτη
μια καλή παρέα μοτοσυκλετιστών
συνεχίζοντας κατά κάποιο τρόπο
αυτά που διοργανώναμε κάποτε:
κοντινές βόλτες, ημερήσιες και
πολυήμερες εκδρομές και άλλα
ενδιαφέροντα. Παρόλα αυτά όμως
η μνήμη συχνά επέστρεφε στα πε-
ρασμένα, με πραγματική νοσταλγία. 

Και να που ξαφνικά, έρχεται μήνυμα για τη διοργάνωση του 14ου
Classic Endurance τον Μάρτιο του 2016. Μάλιστα θα πραγματοποι-
ηθεί στην ευρύτερη περιοχή Ελάτης και Ασπροποτάμου. Αλήθεια είναι
ότι συνταράχθηκα. Δεν είναι και λίγο. Μετά από εικοσιδύο χρόνια από
τον Μάρτιο του 1994 τα παιδιά, οι καλοί μου φίλοι, κάνουν την
εκδήλωση των χιλίων και βάλε χιλιομέτρων εδώ, θα τιμήσουν με την
παρουσία τους την Ελάτη. 
Μαζευτήκαμε λοιπόν όλοι οι ντόπιοι μοτοσυκλετιστές, άλλος έφερε
το τσίπουρο, άλλος τα μπισκοτάκια, άλλος τα ποτηράκια για να
υποδεχθούμε το πολύβουο καραβάνι των αναβατών, των φίλων της
κλασικής μοτοσυκλέτας. Φροντίσαμε και μοιραστήκαμε τη χαρά τους,
τους φιλέψαμε τους ντόπιους ορεινούς καρπούς μας, το καλομαγει-
ρεμένο κυνήγι, το κόκκινο κρασί και μαζί με εμένα που ξανάζησα
κάποιες ξεχασμένες στιγμές, έζησαν και οι ντόπιοι φίλοι μου
παρόμοιες στιγμές χαράς που δεν είχαν ξαναζήσει. 
Περάσαμε μαζί δύο γεμάτες ημέρες ενώ στο τέλος ήταν όλοι με ένα
πλατύ χαμόγελο στα χείλη. Τα μέρη που είδαν, η φιλοξενία που είχαν,
δεν ξέρω, όλα μετράνε. Αυτό που θέλω είναι να σας ευχαριστήσω
άλλη μια φορά και μακάρι να τα ξαναπούμε σύντομα.

Του: Αγγελου Σινάνη

Η μνήμη  παίζει παιχνίδια.Η μνήμη  παίζει παιχνίδια.



Ήταν πριν περίπου ένα χρόνο
όταν μου μίλησαν πρώτη φορά
για μια λέσχη που έχει μαζέψει
όλους τους φίλους της κλασσι-
κής μοτοσυκλέτας. Μόλις είχα τε-
λειώσει την ανακατασκευή μιας
κουκλίτσας NSU MAX του 1953,
κειμήλιο του παππού Σταμάτη
που περίμενε την σειρά της στο
γκαράζ για 50 χρόνια. Οπότε λέω
«γατί όχι;… θα γνωρίσω ανθρώ-
πους που θα έχουν την ίδια
μούρλα με εμένα». 
Κάπως έτσι έγινα μέλος στη
λέσχη φίλων κλασσικής μοτοσυ-
κλέτας. Αρχικά γνωρίζοντας
έναν-δυο ανθρώπους, χωρίς
ενεργή συμμετοχή και χωρίς να
λάβω μέρος σε εκδηλώσεις της.
Απλά ήμουν μέλος της «λέ-
σχης», κάτι που από μόνο του
φάνταζε περίεργο και μυστη-
ριακό.
Ο καιρός περνούσε, το NSUδακι
έκανε μερικές βόλτες και η
αγάπη για την βόλτα με την
«γριούλα» μου μεγάλωνε, μέχρι
που η αφίσα του classic
endurance 2016 έκανε την
εμφάνισή της. «Βρε λές; Γιατί όχι;
Θα τα καταφέρει η μηχανή; Πως
θα είναι οι παρέα, δεν  γνωρίζω
κανέναν…..μπα άστο μωρέ που
να τρέχω….καλά ας ρωτήσω…»

Το μαγικό έγινε μόλις απλά ρώτησα πληροφορίες για τον αγώνα….
με καθησύχασαν, όλοι είμαστε μια παρέα, ότι και να γίνει θα
περάσουμε καλά… δεν αφήνουμε μηχανή πίσω…θ α σου αρέσει
πολύ… Πριν το καταλάβω βρέθηκα στο πρωινό εκκίνησης στο
Θησείο. Περίπου 40 μηχανές, άγνωστες αλλά χαμογελαστές
φάτσες, με ιστορίες για το πώς ετοίμασαν τις γριές τους, εικασίες
για το τι θα συναντήσουμε μπροστά. Κρύο; Βροχή; Χιόνι; Έχουμε
το δικό μας σύννεφο μου είπαν, όπου πάμε βρέχει…5,4,3,2,1
ξεκινάμε….40 μηχανές, Ένας ήχος μαγικός, ένα χαμόγελο μέχρι τα
αυτιά! Η «γιαγιά» θα κάνει 1000 km μαζί με άλλες παρέα. Κάτι
που σαν ιδέα φαινόταν τρελό, τώρα μόλις ξεκίνησε. 
Για τις επόμενες 10 ώρες οι εναλλαγές πολλές. Βροχή, χιόνι,
κρύο, αέρας, βουνά στροφές, πεδιάδες ξανά κρύο ξανά χιόνι ξανά
βροχή, ήλιος. Τα τοπία άλλαζαν συνεχώς, το μόνο σταθερό τα
χαμόγελο στο πρόσωπό μου, η χαρά της βόλτας με τόσους άλλους
παρέα, η χαρά τις βόλτας με τα «κινητά μουσεία» μας. Η πρώτη
νύχτα μας βρίσκει στην Ελάτη, ένα μέρος υπέροχο, σε μια ταβέρνα
οπού εκεί έγινε και η «μύησή» μου. Εκεί γνώρισα την παρέα. Ο
κάθε ένας με την δικιά του ιστορία ο κάθε ένας με την δικιά του, ή
τις δικές του, αγαπημένες «γριές», αλλά όλοι εκεί να δεχτούν και
να καλωσορίσουν στην μούρλα του endurance τον νεοφερμένο.
Όλοι με μια καλή κουβέντα και όλοι χαμογελαστοί παρόλο που η
κούραση από τις 10 περίπου ώρες οδήγησης ήταν μεγάλη. 
Η δεύτερη μέρα ήταν ακόμα καλύτερη, η διαδρομή από την Ελάτη
στο Μέτσοβο μαγεία. Ο ήλιος ψηλά, κρύο όμως τσουχτερό, παρό-
λαυτά οι εναλλαγές τοπίων και εικόνων δεν άφηναν το μυαλό να
ενδώσει στο κρύο. 40 μηχανές σκαρφάλωναν τις διαδρομές μέσα
στα βουνά, δίπλα σε ποτάμια, πλάι σε λιβάδια με άλογα, μέσα από
χιονισμένα τοπία, χιονισμένους δρόμους μέχρι που το Μέτσοβο
φάνηκε να κρέμεται στην πλαγιά του βουνού. Υπέροχη εικόνα,
ακόμη πιο υπέροχη η εικόνα του κομβόι που ξεκίνησε για την επι-
στροφή. Μικρά χωριουδάκια φιδίσιες διαδρομές, όλες σχεδια-
σμένες και διαλεγμένες για να κάνουν την απόλαυση της
οδήγησης της μηχανής όσο μεγαλύτερη γίνεται.

Του: Αντώνη Πυτιανού

Η “μύηση” μου στην παρέα.Η “μύηση” μου στην παρέα.



Κάπου εκεί η δικιά μου «μεγαλο-
κοπέλα» έβγαλε τα αρθριτικά
της. Η μηχανή γουργούριζε και
είχε άλλα τόσα χιλιόμετρα άνετα,
τα μπουλόνια στις ρόδες είχαν
άλλη γνώμη όμως. Ας είναι, την
φορτώσαμε στην σκούπα με το
σήμα “ΟΖ” (όποιος ζήσει). Ακόμα
και με την στεναχώρια της
βλάβης, η εμπειρία της σκούπας
ήταν υπέροχη. Οι ιστορίες που
ειπώθηκαν εκεί δεν είναι για να
αναφερθούν, τα γέλια πολλά και
η διάθεση παρέμενε στο μέγιστο.
Και πάνω από όλα, όλη η ομάδα
εκεί να δει το πρόβλημα, να
προτείνει λύσεις, να βοηθήσει ο
καθένας με τον τρόπο του.
Η επιστροφή ήρθε και ο δρόμος
δύσκολος. Οι κυρίες τα κατάφε-
ραν μέσα από τόνους βροχής,
ομίχλης και συνθηκών που τους
πολλούς θα τρόμαζαν αλλά που
με λίγη τρέλα δεν φοβίζουν μα σε
κάνουν να χαμογελάς. Και όλοι
χαμογελούσαν. 
Τέλος… τερματισμός, το Classic
Endurance 2016 τέλειωσε, μια
διοργάνωση άψογα προγραμμα-

τισμένη και σχεδιασμένη, μια παρέα άψογα «κουρδισμένη». 
Μεταξύ μας μόνο τέλος δεν το λες. Το μικρόβιο αν και υπήρχε, η
παρέα, οι ιστορίες, τα γέλια, το θέριεψαν. Το μόνο που είναι στο
μυαλό πότε είναι ο επόμενος αγώνας, η επόμενη συνάντηση, επό-
μενη βόλτα. Όχι τέλος σίγουρα δεν είναι. Είναι η αρχή του ταξι-
διού της «γριάς» μου μαζί με τις συνομήλικές της και τους
μουρλούς των οποίων την μούρλα την ζηλεύω!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αποδοχή στην παρέα, για τις εικό-
νες και τις εμπειρίες. Και λίγο είναι…



Είμαι από τα σχετικά καινούρια
μέλη στην λέσχη και αυτός είναι ο
5ος μου αγώνας με το ΧΤ 500 του
1979. Ξεκίνησα το πρωί της
Παρασκευής να τρέξω με τα υπό-
λοιπα παιδιά της λέσχης αυτόν τον
υπέροχο για εμένα αγώνα. (classic
endurance 2016). Για όλους εμάς
που αγαπάμε τις παλιές μοτοσυ-
κλέτες, η λέσχη και οι υπέροχοι
"αγώνες" αυτοί είναι το καταφύγιό
μας. Κάτι οι δουλειές που τρέχουν,
κάτι οι φίλοι που δεν ακολουθούν,
οι οργανωμένοι αυτοί "αγώνες"
είναι η λύση για να οδηγήσουμε
πολλά και ωραία χιλιόμετρα. Επί-
σης είναι μία τεράστια ευκαιρία να
δεί κανείς τις ομορφιές της χώρας
μας και να οδηγήσει σε δρόμους
γραφικούς και ξεχασμένους που
αλλιώς δεν θα βλέπαμε ποτέ. 
Παρόλο που έχω μηχανές απο τα
νεανικά μου χρόνια (πάντα enduro)
ποτέ δεν είχα κάνει τόσα πολλά
οδικά χιλιόμετρα συνεχόμενα σε
ένα ταξίδι (περίπου 1200 χιλιόμε-
τρα). Η "οργάνωση" της μηχανής
αλλά κυρίως του εξοπλισμού ήταν
κάτι που με διήγειρε και με προ-
βλημάτισε. 
1η ημέρα
Η πρώτη διαδρομή 229 χιλιόμετρα
υπέροχη και η παρέα τέλεια. Στην
16 τουλίπα χάνω το οδόμετρο

(κοντέρ) και "χάνομαι". Όταν άρχισε να βρέχει λοιπόν πρίν το Λιανο-
κλάδι, λέω θα σταματήσει που θα πάει, θα "μείνει πίσω και αριστερά
ο καιρός".... Η κακοκαιρία ήταν όμως μπροστά μας πολύ ακόμα!
Ο εκνευρισμός λόγω του οδόμετρου και η συνεχής βροχή με οδήγη-
σαν να χάσω την ειδική και να φορέσω αδιάβροχο 7 χιλιόμετρα πριν
το Λιανοκλάδι!  Ήμουν για τα καλά ήδη βρεμένος!!
Εδώ θα πρέπει να πω ότι έχω πολλές εμπειρίες από κάθε είδους σχε-
δόν sport και εκδρομών με κορυφαίο για εμένα το διάπλου του
Ατλαντικού το 2011. Απ’ τα Κανάρια νησιά εως την  Santa Lucia, USA
3300 miles ωκεανού. (Οργάνωση η οποία έγινε απο το γραφείο μου.)
Το 1987 αγόρασα το πρώτο ΧΤ500 και από τότε έχω στην κατοχή
μου μια μικρή συλλογή απο ΧΤ.
Η ανάβαση προς την Ελάτη ήταν φοβερή εμπειρία, παγωμένη βροχή,
χιόνι και χαλάζι κατα περιοχές, και η αγωνία για βενζινάδικο επίσης
μεγάλη.(Το ΧΤ βγάζει 110 χιλιόμετρα μόνο με ένα ρεζερβουάρ.)
Φθάνουμε στην Ελάτη. Βρεγμένος πλέον παντού εκτός απο τα πόδια!
Βάζω στο καλοριφέρ να στεγνώσω τα ρούχα μου και τον εξοπλισμό.
Ένα ωραίο πιάτο με ελάφι στην Ελάτη θα με ανακουφίσει. Για το δρόμο
είχα λίγους ξηρούς καρπούς και δύο "μπαρίτσες" δημητριακών για
κάθε ημέρα. Όλα έχουν φαγωθεί.
Συνειδητοποιώ ότι η οργάνωση μου χρειάζεται ακόμα βελτίωση.
Όλους μας συνδέει η αγάπη για τις μοτοσυκλέτες αυτές, τις λύσεις
αυτές που έδιναν οι μηχανικοί της εποχής, αλλά και η αγάπη και το
πάθος να διατηρήσουμε αυτές τις μοτοσυκλέτες και στο μέλλον.
2η ημέρα 
Η επόμενη ημέρα στεγνή και υπέροχη, στροφές, στροφές, στροφές
και υπέροχη απάτητη άσφαλτος για τα σχεδόν καινούρια μου λάστιχα.
Όλες αυτές οι  όμορφες "γυραιές κυρίες" μπροστά μου χόρευαν στις
στροφές των ορεινών δρόμων (No 30 ο γράφων).
Τα λίγα χιόνια πρίν το Μέτσοβο θα συμπληρώσουν την ωραία
εμπειρία της διαδρομής.
Ευτυχώς το βενζινάδικο στο Μέτσοβο θα ανεφοδιάσει το ΧΤ500.
Μια γίδα βραστή στο Μέτσοβο δίπλα στην φωτιά και ένα τσιγάρο θα
φτιάξουν ακόμα περισσότερο την υπέροχη ημέρα. Θα πρέπει να

Του: Αντώνη ∆ηµητρακόπουλου

Ένας αγώνας... καταφύγιο!Ένας αγώνας... καταφύγιο!



κουβαλάω και λίγη βενζίνη στα
επόμενα  endurance! (μια δήλωση
στην λέσχη οτι θα συνεχίσω να
ακολουθώ....) Μικρή απογοήτευση
όμως που χάσαμε την κατάρα λόγω
χιονιού! Επιστροφή στην Ελάτη
μέσω Πύλης!  Υπέροχες στροφές
και το βουνό χιονισμένο να γυαλί-
ζει στο ηλιοβασίλεμα. Τερματισμός
στην Ελάτη και αγριογούρουνο για
το βράδυ με ένα υπέροχο κόκκινο
τοπικό κρασί.
3η ημέρα
Εκκίνηση για Καμμένα Βούρλα.
Ευτυχώς φοράω αδιάβροχο από
την αρχή καθώς η μέρα προμηνίε-
ται βροχερή. Όντως βρέχει σχεδόν
συνέχεια μέχρι τα Καμμένα
Βούρλα και στον τερματισμό μας
περιμένει ένα μπουρίνι που κατα-
φτάνει εκείνη την ώρα. Η ελεύθερη
επιστροφή δεν με ευχαρίστησε
πολύ, αλλά και αυτό δεν μου
χαλάει το κέφι! Είχα να επιλέξω
μεταξύ εθνικής ή "βουνών" για
Αθήνα. Παίρνω την απόφαση της
επιστροφής μέσω εθνικής για να
μην χάσω τα "πράγματά μου" που
ήταν φορτωμένα στην "Σκούπα",

το φορτηγό που ακολουθούσε σε όλο τον αγώνα.
Έχει τώρα τρεις μηχανές μέσα και άπειρες τσάντες από όλους τους
οδηγούς! Αυτή κι αν ήταν βροχή!! Εως τότε ήταν σαν να μην είχε βρέ-
ξει.... Βροχή σε όλη την επιστροφή! Δυνατή και παγωμένη βροχή. Δεν
υπήρχαν πλέον άλλα γάντια στεγνά να φορέσω. Έτσι στα προτελευταία
διόδια αποφασίζω να περάσω χωρίς να πληρώσω! Δεν μπορούσα
πλέον βρεμένος να βρώ χρήματα να βγάλω γάντια και να ξεκουμ-
πώσω την στολή μου.
Φτάνω στην Αθήνα μούσκεμα και παγωμένος. Ενθουσιασμένος!
Το μηχανάκι λειτούργησε άψογα. Ένα κοντέρ και μια βίδα ήταν οι
μόνες απώλειες. Ο οδηγός γύρισε ενθουσιασμένος και παγωμένος.
Αποφασίζω δέ, να αθλοθετήσω ως εταιρεία πλεον "Praxis Yachts",
για το 2016 και για πάντα ένα κύπελλο για το πρώτο ζευγάρι που θα
φτάσει στον τερματισμό!
Δηλώνω υπεύθυνα (Ν 105...) ότι θα συνεχίσω να συμμετέχω σε
αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις της Λέσχης!



A foreign participant’s view of
the Endurance Rally to Metsovo
March 2016.
I have participated in 10 Endu-
rance Rallies since I joined the
club in 2004, and each rally is
the highlight of my year. Each
one holds a special memory of
spectacular scenery, fantastic
roads, a full range of weather
conditions (most important to us
Brits), satisfying motorcycling
and excellent company. I don’t
believe that anyone could enjoy
3 days of classic motorcycling
more in any other part of the
world. As a foreigner I have the
additional challenge of under-
standing and following the
“Greek roadbook” eg. Deciphe-
ring that “kritis” has nothing to
do with the island of Crete, and
then overcoming my greatest
fear that being  the changes to
the roadbook.  I’m always ama-
zed by the dedication and enthu-
siastic organization that makes
these rallies so much fun.
March 2016 Endurance Rally to
Metsovo was in my opinion the
“The most Enduring of Enduran-
ces”, commencing with the nor-
mal frantic preparation and panic
to ready my trusty 66 year old

Norton ES2 for the an-
nual ordeal that I must
put it through. Always
I forget the things that
I should have fixed
from the year before,
unlike my other fellow
riders whose motorcy-
cles always seem to

be in perfect condition each year!
I made it to the Rally start at Thiseion from Lavrion (an achieve-
ment that I don’t always make) and without any issue,  started
the rally without getting lost and out onto the real rally road at
Elefsina. From then on I enjoyed the road to Thiva in pleasant
spring weather, and then things started to change as it got colder
and overcast. Unscheduled stop to don waterproofs and onto the
end of the 1st section near Lamia. Then the fun started as we
climbed the mountain from Lianocladi when wind, then the rain
started which then turned to sleet and then snow. I became whi-
ter and whiter the higher we climbed, and colder and colder until
I could only just see through my fogged up visor. On the other
side of the pass as we headed towards Tricala the sun came out
my clothes dried and back to spring weather. Then the climb again
up to Elati and as climbed the mountain the temperature dropped
again until the chill set in. This was typical of this Endurance one
moment warm, the next wet, the next cold, but no problem this is
the Endurance rally which I wait for in both fear and anticipation
each year, but would never miss by choice.

By: Neville Henderson

For the last... 10 years.For the last... 10 years.






