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ΟΟ  ππρροοφφοορριικκόόςς  λλόόγγοοςς  δδεενν  μμέέννεειι
TTοο  δδεεύύττεερροο  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττεεύύχχοοςς  ττωωνν  ““ΚΚρρααδδαασσμμώώνν””  εείίννααιι  κκοοννττάά  σσααςς  κκααιι  σσττηηνν  κκρρίίσσηη

σσααςς..  ΘΘαα  ήήτταανν  ππααρράάλλεειιψψηη  νναα  μμηηνν    εευυχχααρριισσττήήσσωω  ττηη  ΣΣυυνντταακκττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοονν
εεκκδδόόττηη,,  πποουυ  όόλλοοιι  μμααζζίί,,  ββάάλλααμμεε  ππλλάάττεεςς,,  μμππρροοσσττάά  σσεε  πποολλύύ  σσοοββααρράά  ππρροοββλλήήμμααττάά  μμααςς  γγιιαα  νναα  ββγγεειι
μμεε  δδίίμμηηννηη  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  ττοο  ττεεύύχχοοςς    ΝΝοο  1166,,  χχωωρρίίςς  πποοιιοοττιικκοούύςς  σσυυμμββιιββαασσμμοούύςς..

ΤΤοο  ττρρίίττοο  ττοουυ  έέττοουυςς  ττεεύύχχοοςς,,  εείίννααιι  εεππίί  ττοουυ  ππιιεεσσττηηρρίίοουυ,,  εελλππίίζζοοννττααςς  νναα  δδιιααννεεμμηηθθεείί  ττηηνν  ηημμέέρραα
πποουυ  θθαα  κκοοππεείί  ηη  ππίίτταα  ττηηςς  ΛΛέέσσχχηηςς  μμααςς..

ΈΈχχωω  ττοοννίίσσεειι  κκααιι  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν,,  όόττιι  ηη  έέκκδδοοσσηη  ττωωνν  ““ΚΚρρααδδαασσμμώώνν””ααππόό  ττοο  ττεεύύχχοοςς  1155  ττοουυ  22001166,,
υυππάάρρχχεειι  σστταα  χχέέρριιαα  μμααςς  χχάάρριινν  σσττηηνν  σσυυννέέππεειιαα  οολλιιγγάάρριιθθμμωωνν  μμεελλώώνν  κκααιι  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  χχωωρρίίςς
άάλλλληη  ββοοήήθθεειιαα  ααππόό  τταα  μμέέλληη  μμααςς,,  νναα  ξξεεφφύύγγεειι  ααππόό  ττηηνν  εεππααννάάλληηψψηη  κκααιι  νναα  εεμμππλλοουυττιισσττεείί  κκααιι  μμεε
κκααιιννοούύρργγιιοο  υυλλιικκόό..  ΕΕννννοοεείίττααιι  όόττιι  λλόόγγωω  χχρρόόννοουυ,,  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  οοιι  ““ΚΚρρααδδαασσμμοοίί””  νναα  εείίννααιι
ππααρρόόννττεεςς  γγιιαα  ρρεεπποορρττάάζζ  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττηηςς  ΛΛέέσσχχηηςς  ήή  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ  χχώώρροουυ,,  πποουυ
σσηημμααίίννεειι  όόττιι  κκάάπποοιιαα  γγεεγγοοννόότταα  θθαα  ππααρρααλλεείίπποοννττααιι..

OOιι  ““ΚΚρρααδδαασσμμοοίί””  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυςς,,  ααννήήκκοουυνν  σσεε  όόλλοουυςς  μμααςς  κκααιι  ζζηηττάάννεε  ααππόό  όόλλαα
τταα  μμέέλληη  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  γγιιαα  μμιιαα  ααννααββάάθθμμιισσηη,,  ππάάννωω  σσττηηνν  ππααλλιιάά  ωωρρααίίαα  ββάάσσηη  ττοουυςς  μμεε  ννέέεεςς  ιιδδέέεεςς
κκααιι  φφρρέέσσκκαα  θθέέμμαατταα..

ΑΑςς  κκάάννοουυμμεε  όόλλοοιι  μμααζζίί  μμιιαα  αακκόόμμαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ττηηνν……  πποολλυυσσυυζζηηττηημμέέννηη  εεξξωωσσττρρέέφφεειιαα  γγιιαα
ααυυττόό  ττοο  έέννττυυπποο..

ΣΣααςς  θθυυμμίίζζωω  όόττιι  οο  ττίίττλλοοςς  vveerrbbaa  vvoollaanntt,,  πποουυ  σσηημμααίίννεειι    ““ΟΟ  ππρροοφφοορριικκόόςς  λλόόγγοοςς  δδεενν  μμέέννεειι””  έέχχεειι
ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττηηςς  ππρροοφφοορριικκήήςς  δδέέσσμμεευυσσηηςς,,  κκάάττιι  σσαανν……  σσυυμμφφωωννίίαα  κκυυρριιώώνν..
ΗΗ  ΣΣυυνντταακκττιικκήή  ΟΟμμάάδδαα  ΘΘαα  δδηηλλώώννεειι  ππααρροούύσσαα,,  σσεε  κκάάθθεε  ννέέαα  ιιδδέέαα..

V erba volant

ΟΟ  ππρροοφφοορριικκόόςς  λλόόγγοοςς  δδεενν  μμέέννεειι

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

www.ktimaanastasiou.gr • Τηλ.: 27460 23123
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ι Κραδασµοί ήταν εκεί...ΟΟ
23rd

C

Δρέπανο, 8-11 Σεπτεμβρίου 2016
Φωτογραφίες:

Γιάννης Εφραιμίδης

lassic Bike
meeting

17th

Melody Pipes
meeting
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Στο δεύτερο μέρος αυτού του
άρθρου θα αναφέρουμε και
αναλύσουμε  το  ηλεκτρ ικό
σύστημα των μοτοσικλετών και
συγκεκριμένα το κομμάτι που
αφορά των φωτισμό και την
φόρτ ιση  του  συσσωρευτή
(μπαταρία).
Από ότι είδαμε στο προηγούμενο
τεύχος των κραδασμών, τα
πρώτα συστήματα ανάφλεξης
ή τ α ν  σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η  κ α ι  τ α
περισσότερα από αυτά  δεν
απαιτούσαν μπαταρία για την
λειτουργία τους, καθώς ήταν
αυτόνομα (μανιατό). Για να
λύσουν  το  πρόβλημα  του
φωτισμού σε αυτές τις πρώιμες
κατασκευές, επέλεξαν μια
υπάρχουσα λύση, που δεν ήταν
άλλη από αυτή των φανών
ασετιλίνης που χρησιμοποιούσαν
και στις άμαξες.

Για λόγους ιστορικούς θα
αναφέρω την βασική αρχή
λειτουργίας, αυτού του συστήμα-
τος που φαίνετε στο παραπάνω
σχήμα εικόνα 1. Στο δοχείο που
φαίνεται δεξιά, υπήρχε ανθρα-
κασβέστιο στο κάτω μέρος και
νερό στο επάνω. Μέσω μίας
βαλβίδας έπεφτε νερό σταγόνα
-σταγόνα πάνω στο ανθρασβέ-
στιο, το οποιό αντιδρούσε και
απελευθέρωνε το αέριο της
ασετυλίνης, το οποίο στην συνέ-
χεια με λαστιχένιο σωλήνα
κατέληγε στο φανάρι. Εκεί με
την χρήση γυμνής φλόγας 
ανάβαν το αέριο το οποίο διατη-
ρούσε μια φλόγα και φώτιζε
(λέμε τώρα!!!) το δρόμο μπροστά.
Είναι ευνόητο βέβαια ότι η από-
δοση του φανού ασετυλίνης
ήταν αυξημένη τις νύχτες με
πανσέληνο!!!

Με την εφαρμογή και επικράτηση του ηλεκτρισμού, και με
την ανακάλυψη μεθόδων  να παραχθεί και να αποθηκευθεί ο
ηλεκτρισμός στα οχήματα της εποχής, έκαναν την εμφανισή τους
τα πρώτα δυναμό και οι πρώτες μπαταρίες.
Στις μοτοσικλέτες, σχεδόν μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
η  παρουσία του δυναμό και της μπαταρίας αφορούσε το κομμάτι
του φωτισμού, ενώ η άναφλέξη συνέχιζε να είναι αυτόνομη
καθώς σχεδόν όλες οι μοτοσικλέτες χρησημοποιούσαν αυτόνομα
μανιατό για την ανάφλεξή τους. Ο λόγος βέβαια ήταν ότι τα
μανιατό της επόχης θεωρούταν (και ήταν) πιό αξιόπιστα από το
δυναμό και τα παρελκόμενά του, τα οποία συχνά παρουσίαζαν
βλάβες.  
Αναλύοντας το ηλεκτρικό διάγραμμα μιας μοτοσικλέτας από την
εποχή αυτή, τα μέρη που συναντούμε είναι τα παρακάτω:
Δυναμό (generator)
Μπαταρία 
Αυτόματος (cut out & regulator)
Φώτα εμπρός πίσω και διακόπτες χειρισμού εικόνα 2

ΓΓ

ΗΗλλεεκκττρριισσμμόόςς  ΗΗλλεεκκττρριισσμμόόςς  

νώση... του Πέτρου Τσιρβούλη

εικόνα 1

κκααιι  ΜΜοοττοοσσιικκλλέέτταα..κκααιι  ΜΜοοττοοσσιικκλλέέτταα..
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Οι περισσότερες μοτοσικλέτες
της εποχής ήταν εφοδιασμένες
με αμπερόμετρο το οποίο συνεχώς
ενημέρωνε τον αναβάτη για την
σωστή λειτουργεία του κυκλώ-
ματος φόρτισης. Αυτό ήταν
ενδεικτικό της αναξιοπιστίας του
κυκλώματος φόρτισης αυτής τη
εποχής, καθώς οι βλάβες ήταν
κάτι το αναμενόμενο!!!
Το δυναμό λοιπόν, δεν είναι

τίποτε άλλο από μία γεννήτρια
συνεχούς ρεύματος. Το συνεχές
ρεύμα παραγόταν με την συνεχή
ενναλαγή (με μηχανικό τρόπο)
της πολικότητας του παραγόμε-
νου ρεύματος. Την δουλειά αυτή
με λίγα λόγια την έκαναν οι
ψύκτρες (καρβουνάκια) και ο
συλλέκτης (commutator) του
ρότορα εσωτερικά στο δυναμό.
εικόνα 3

Για να παραχθεί η πολυπόθητη
ενέργε ια  από  το  δυναμό ,
χρειαζόμαστε και έναν μαγνήτη.
Ο μαγνήτης αυτός βρίσκεται
εσωτερικά και γύρω από τον
ρότορα του δυναμό, και έχει την
μορφή ενός ηλεκτρομαγνήτη
(ένα πηνίο που διαρρέεται από
ρεύμα). Η χρήση του ηλεκτρομα-
γνήτη έναντι ενός μόνιμου
μαγνήτη ήταν επιβεβλημένη για
να υπάρχει έλεγχος της παραγό-
μενης τάσης.

Για να το κάνουμε λίγο πιο
λιανά, το δυναμό παράγει τάση
όσο το πηνίο (field coil),
διαρρέεται από ρεύμα. Την
δουλειά αυτήν κάνει ο ρυθμι-
στής φόρτισης (ή αυτόματος). 
Για να είμαστε πιο συγκεκριμέ-

νοι, η διάταξη αυτή εκτελεί δυο
λειτουργίες. Η πρώτη είναι ο
έλεγχος της φόρτισης του
συσσωρευτή (με τον τρόπο που
αναφέραμε παραπάνω) ενώ η

εικόνα 2

εικόνα 3

εικόνα 4
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δεύτερη είναι η αποκοπή του
δυναμό από τον συσσωρευτή,
όταν αυτό δεν παράγει τάση
(όταν είναι σβηστός ο κινητήρας).
Η τελευταία λειτουργία είναι
απαραίτητη, καθώς  αν δεν
αποσυνδεθεί το δυναμό από τον
συσσωρευτή, αυτός θα εκφορτιστεί.

Αυτή είναι με λίγα λόγια η
λειτουργία του δυναμό που
χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον σε
όλα τα οχήματα μέχρι την ανα-
κάλυψη και εφαρμογή των ημια-
γωγών στη βιομηχανία των
μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
Τα συστήματα αυτά ήταν χαμη-
λής απόδοσής και αναξιόπιστα
καθώς στηριζόταν σε μηχανικές
μεθόδους  παραγωγής  κα ι
ελέγχου της συνεχής τάσης που
ήταν απαραίτητη για την φόρτιση
της μπαταρίας και κατά συνέπεια
της λειτουργίας του φωτισμού
της μοτοσικλέτας (και μερικές
φορές και της ανάφλεξης).
Από την δεκαετία του 1950 και
μετά η χρήση του δυναμό άρχισε
να μειώνεται ενώ ό εναλάκτης
(alternator) έκανε την εμφάνιση
του πάνω στους κινητήρες,
πρώτα των αυτοκινήτων και
στην συνέχεια των μοτοσικλετών.
Ο εναλάκτης είναι και αυτός
γεννήτρια, άλλα εναλλασσομέ-
νου ρεύματος. Την μετατροπή
του εναλλασσομένου σε συνε-
χές αναλάμβαναν οι ημιαγωγοί,
οι οποίοι στην αρχή ήταν Σελη-
νίου ενώ στην συνεχεία αντικα-
ταστάθηκαν από το Πυρίτιο. 
Αφού την μετατροπή σε συνε-

χές ανέλαβαν οι ημιαγωγοί,
έπρεπε με κάποιον τρόπο να
ελεγχθεί και η έξοδος του ενα-
λάκτη (alternator) όταν η μπατα-
ρία είχε φορτίσει.  
Την λειτουργία αυτήν, ανέλαβε

ένα ημιαγωγό στοιχείο με το όνομα: δίοδος Zener.
Η λειτουργία της διόδου αυτής είναι απλή, συγκεκριμένα όταν η
ανάστροφη τάση στα άκρα της φτάσει σε ένα ορισμένο (από την
κατασκευή της σημείο) αυτή αρχίζει να άγει και να “βραχυκυ-
κλώνει” την τάση, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τάση που
τελικά φτάνει στην μπαταρία,  ελέγχοντας την φόρτισή της!  Αυτό
ο τρόπος λειτουργίας ονομάζεται “shunt” ενώ παραλλαγή του,
χρησιμοποιείτε (όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω) έως σήμερα
στις μοτοσικλέτες. 

Στο ηλεκτρικό σύστημα που βλέπουμε παραπάνω,εικόνα 4
φαίνεται η συνδεσμολογία του alternator και της Zener.  Η χρήση
της Zener ως στοιχείο έλεγχου της φόρτισης, είχε και ένα με-
γάλο μειονέκτημα. Επειδή κατασκευαστικά με τις μεθόδους που
χρησιμοποιούσαν τότε οι κατασκευαστές των ημιαγωγών, η
κάθοδος της διόδου (το άκρο που έπρεπε να συνδεθεί στο θε-
τικό), βρισκόταν πάντα στο μεταλλικό κέλυφος της διόδου,  οι
μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούσαν Zener, έπρεπε να έχουν το
θετικό στο σκελετό τους. Αυτό ήταν που έκανε απαραίτητη την
χρήση της συνδεσμολογίας “Positive Earth”, κυρίως σε μοτο-
σικλέτες Αγγλικής κατασκευής, που χρησιμοποιούσαν Zener,  για
τον έλεγχό της φόρτισής. Επίσης η δίοδος θα έπρεπε να διαχει-
ρίζεται όλη την ισχύ του εναλάκτη, και καθώς η υπερθέρμανση
της ήταν δεδομένη, αφού όλη η ισχύς μετατρέπονταν σε
θερμότητα, έπρεπε να αερίζεται καλά. Συνηθέστερη θέση
τοποθέτησης της διόδου, ήταν κάτω από τον προβολέα και
ανάμεσα στις μπουκάλες του μπροστινού, όπου το φρέσκο αε-
ράκι φρόντιζε να την δροσίζει, ανεπαρκώς τις περισσότερες
φορές !

εικόνα 5

εικόνα 6
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Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της
χρήσης του εναλάκτη (alterna-
tor) έναντι του δυναμό, είναι η
έλλειψη των ψηκτρών (που προ-
καλούσαν τις περισσότερες
βλάβες)  και η πολλή καλύτερη
απόδοσή τους.  Τα alternator
που χρησιμοποιούνται μέχρι
σήμερα στις μοτοσικλέτες μας,
είναι διαφορετικού τύπου από
αυτά που συναντούμε στα
αυτοκίνητα. 
Το σχήμα εικόνα 5 μας δείχνει
ένα alternator τριών φάσεων,
το οποίο βασίζεται στην περι-
στροφή ενός μόνιμου μαγνήτη
(βολάν) το οποίο βρίσκεται
στερεωμένο στον στρόφαλό,
εξασφαλίζοντας υψηλό ρυθμό
περιστροφής. Το alternator αυτό
παράγει συνεχώς ενέργεια με
την μορφή εναλλασσόμενης
τάσης  της οποίας η συχνότητα
εξαρτάται από τον ρυθμό περι-
στροφής του μαγνητικού πεδίου
(βολάν).
Η μορφή που έχει η τάση στην

έξοδό του alternator φαίνεται
στο σχήμα εικόνα 6. Στην
συνέχεια αυτή η τάση ανορθώ-
νεται (γίνετε συνεχής τάση) και
φορτίζει την μπαταρία και
τροφοδοτεί παράλληλα και
το ηλεκτρ ικό  σύστημα της
μοτοσικλέτας. Επειδή όπως
είπαμε παραπάνω το alternator
αυτό παράγει συνεχώς ενέργεια,
στις μοτοσικλέτες χρησιμοποιεί-
ται ένα στοιχείο που εκτελεί δύο
λειτουργίες. Η πρώτη είναι η
ανόρθωσή των τριών (η μίας)
φάσεων του alternator, ενώ η
δεύτερη μειώνει την έξοδο του
alternator όταν η τάση της 
μπαταρίας φτάσει μια τιμή ασφα-
λείας, που για τις μπαταρίες 12v
είναι τα 14,4 v.  Η διάταξη αυτή

λέγεται ανορθωτής - ρυθμιστής φόρτισης.
Βέβαια στην καθομιλουμένη έχει επικρατήσει η ονομασία
“ανορθωτής”, αλλά στην πραγματικότητα η διάταξη αυτή
ελέγχει και την φόρτιση της μπαταρίας μας.

Στο παραπάνω σχήμα εικόνα 7 παρατηρούμε την χρήση διόδων
που επιτυγχάνουν την ανόρθωση της εναλλασσόμενης τάσης που
παράγει το alternator ενώ τα thyristor που φαίνονται στο
σχεδιάγραμμα άγουν όταν η τάση της μπαταρίας φτάσει τα 14,4 v,
βραχυκυκλώνοντας στην ουσία την μία ημιπερίοδο της
εναλλασσόμενης τάσης, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο
μείωση της συνεχής τάσης εξόδου. 
Τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν διαφορετικού τύπου alternator το
οποίο δεν έχει μόνιμο μαγνήτη, αλλά ηλεκτρομαγνήτη (στον
ρότορα) τον όποιο ελέγχει το κύκλωμα φόρτισης, κάνοντας το
alternator να παράγει ή όχι τάση στην έξοδο του ανάλογα την
κατάσταση της μπαταρίας. Το alternator αυτό είναι αυτόνομη
μονάδα περιλαμβάνοντας τις διόδους ανόρθωσης και το
κύκλωμα έλεγχου φόρτισης. 

Στις μοτοσικλέτες λόγω βάρους και όγκου έχει επικρατήσει η
χρήση alternator με μόνιμο μαγνήτη εικόνα 8 (το οποίο το
ονομάζουν και magneto ή μανιατό), ενσωματωμένο στον

κινητήρα.  Βέβαια υπάρχουν και μοτοσικλέτες (κυρίως μεγάλου
κυβισμού) οι οποίες χρησιμοποιούν alternator τύπου αυτοκινήτου.

Στις μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού και χαμηλού κόστους,
θα δούμε ότι για τον φωτισμό χρησιμοποιούν εναλλασόμενη τάση
κατευθείαν από την γεννήτρια και όχι συνεχή από την μπαταρία. 

εικόνα 7

εικόνα 8
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Αυτό μπορούμε να το διακρί-
νουμε, με το αν τα φώτα της
μηχανής μας λειτουργούν με τον
κινητήρα σβηστό (τροφοδοσία
από την μπαταρία) ή με το αν θα
πρέπει να λειτουργεί ο κινητή-
ρας για να ανάψούν τα φώτα
(τροφοδοσία από την γεννήτρια
με ενναλάσόμενο). 

Την συνδεσμολογία που
τροφοδοτεί τον φωτισμό της
μοτοσικλέτας με εναλλασόμενο
κατευθείαν απ’ την γεννήτρια,
θα τον συναντήσουμε ακόμη και
σήμερα σε παπία και μικρές μο-
τοσικλέτες και ο λόγος χρήσης
του έχει να κάνει κυρίως με το
κόστος και με τον όγκο του ηλε-
κτρικού κυκλώματος (μεγαλύ-
τερη και ακριβότερη μπαταρία
και γεννήτρια). Βέβαια αύτη η
συνδεσμολόγία έχει ορισμένα
μειονεκτήματα όπως η χαμηλή
ισχύς του κυκλώματος φωτι-
σμού, ενώ και η ένταση του
προβολέα είναι άμεσα συνδεδε-
μένη με το ρυθμό περιστροφής
του κινητήρα. 
Στις δεκατίες αμέσως μετά τον

πόλεμο στις μικρές μοτοσικλέ-
τες της εποχής δεν υπήρχε κα-
θόλου μπαταρία στο ηλεκτρικό
σύστημα.

Από το ηλεκτρικό διάγραμμα
εικόνα 9 του Zundapp C50 της
δεκαετίας του 1960, διαπιστώ-
νουμε  την  απλότητα  των
ηλεκτρικών των μικρών μοτοσι-
κλετών της εποχής.
Αντίστοιχο κύκλωμα είχαν και οι
Vespa και Lambretta της
εποχής (όπως και πολλά άλλα).
Βέβαια οι επιδόσεις του
φωτισμού ήταν πενιχρές και η
χρήση της κόρνας που ήταν
σχεδιασμένη να λειτουργεί με

εναλλασσόμενο δεν κατάφερνε πολλές φορές να ξεπεράσει το
θόρυβο του κινητήρα! 

Το χαμηλό κόστος κατασκευής ήταν αυτό που επέβαλε τα απλά
αυτά ηλεκτρικά συστήματα, πάνω σε αυτά τα μικρά μοτοσικλετά-
κια και σκούτερ που αναπολούμε όλοι σήμερα με νοσταλγία.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό το άρθρο δεν
έχει σκοπό να κάνει κανέναν ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό, απλά
μέσα από την περιγραφή λειτουργίας των βασικών μερών του
ηλεκτρικού μας συστήματος, σκοπεύει στην καλύτερη κατανόηση
των αρχών λειτουργίας.

Για οποίον σκοπεύει να μάθει και να ασχοληθεί παραπάνω,
υπάρχει στην βιβλιοθήκη της λέσχης μας υπάρχει μεγάλη
ποικιλία από τεχνικά εγχειρίδια και βιβλία που μπορεί να
συμβουλευτεί.  

Επίσης υπάρχουν πολλά μέλη που μπορούν να σας λύσουν
πολλές απορίες, στον πάγκο επισκευής που βρίσκεται μπροστά
από το μπαρ της λέσχης μας!

Ελπίζω να μην σας κούρασα με τους τεχνικούς όρους, και να
βοήθησα έστω και λίγο να καταλάβετε καλύτερα τα ηλεκτρικά της
καλής, που σας παιδεύουν καμιά φορά!

Τσιρβούλης Πέτρος
Ηλεκτρονικός

εικόνα 9



16

ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ROAD REPLICA
ΤΗΣ 4 ΦΟΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ DUCATI ΤΤ2
ΤΟΥ TONΥ RUTTER.

Η Μοτοσυκλετιστική ιστορία της
Ducati ξεκίνησε αμέσως μετά τον
πόλεμο. 
Αρχικά έφιαχνε μόνο μικρούς
τετράχρονους κινητήρες τους
οποίους τοποθετούσε σε πλαίσια
ποδηλάτου, έτσι προέκυψε το
Cucciolo.
Από το ξεκίνημα της μέχρι και το
1985 η Ducati ήταν κρατική εται-
ρεία. Αυτό, για να το πούμε όσο
πιο απλά γίνεται, σήμαινε:
Ο Μπάμπης ο φλού στην παρα-
γωγή, ο Μπάμπης ο φλού στον
ποιοτικό έλεγχο, ο Μπάμπης
ο Φλού στα χρονοδιαγράμματα, ο
Μπάμπης ο Φλού στην παραγωγή
ανταλλακτικών, κοκ. Βάλτε στα
επιπλέον μειονεκτήματα τα
παντοδύναμα τότε εργατικά
συνδικάτα και έχετε την πλήρη
εικόνα.
Παρόλα αυτά η Ducati πάντα
κατάφερνε στηριζόμενη στα
“τρελλά μυαλά” των σχεδιαστών
και μηχανικών της να αποκτήσει
φανατικούς πελάτες, κατασκευά-
ζοντας μοναδικές μοτοσυκλέτες

που όχι μόνο ξεχώριζαν αλλά έγραψαν και ιστορία. Αυτονόητο
είναι το ότι για τους πελάτες της οι έννοιες της αμφισβητίσημης
ποιότητας, των δύσκολων service και των ακριβών ανταλλακτι-
κών ήταν θέματα απολύτως δευτερεύοντα. 
Σχεδόν κάθε σειρά της Ducati έγραψε και την δική της ιστορία,
από το Marianna των 100 κυβικών του ΄60 που ήταν ο γεννήτω-
ρας των μονοκύλινδρων, τα 250, 350, και 450 Desmo του ΄70
που ήταν τα ταχύτερα τετράχρονα στην κατηγορία τους, τα “ευαί-
σθητα” αλλά φανταστικά για το κράτημα και την αισθητική τους
750 και 900ss του ’70, τα Pantah του ΄80 τα οποία έστριβαν
εκπληκτικά και δεν έσπαγαν με τίποτα κλπ. Εξαιρετικές μοτοσυ-
κλέτες όλες αυτές αλλά τόσο μυστήριες και τόσο περιθωριακές
που σιγά μην άφηναν κέρδος στην εταιρεία.
Όταν λοιπόν στον ορίζοντα άρχισε να φαίνεται η ημερομηνία του
επερχόμενου λουκέτου, (είχαν μπεί και οι Γιαπωνέζοι στο παιχνίδι
με εξαιρετικά μηχανάκια) τότε το team συμφώνησε να φιάξει μια
μοτοσυκλέτα που θάμενε στην ιστορία σαν “το Τελευταίο και Κα-
λύτερο” του εργοστασίου που (όπως φαινόταν) σε λίγο θα ΄κλεινε.

ebuilds...του Γιάννη Εφραιµίδη RR

DDUUCCAATT II   FF11DDUUCCAATT II   FF11
““ΤΤοο  κκύύκκννεειιοο  άάσσμμαα  ττηηςς  ππααλλιιάάςς  ΜΜπποολλοοννέέζζιικκηηςς  ΣΣχχοολλήήςς””..““ΤΤοο  κκύύκκννεειιοο  άάσσμμαα  ττηηςς  ππααλλιιάάςς  ΜΜπποολλοοννέέζζιικκηηςς  ΣΣχχοολλήήςς””..

ποκατάστασηΑ
Φωτογραφίες:
Γιάννης Εφραιμίδης
Σπύρος Πολίτης
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Ούτε κόστη (είπαν ότι) κοίταξαν,
ούτε χρηστικότητα, ούτε εμπορι-
κές μαρκετίστικες ανοησίες.
Γούσταραν και έβγαλαν για πού-
λημα στις βιτρίνες την τελευταία
“Μηχανή Πολέμου”, έτσι για να
τους θυμούνται. 
Αυτό λοιπόν το “μαρκετίστικο”
μοντέλο (λέγεται ότι) κυκλοφό-
ρησαν οι Ιταλοί στην αγορά, αυτό
ακούστηκε και αναπαράχτηκε
από τους περισσότερους δημο-
σιογράφους στα tests της επο-
χής. Στην πραγματικότητα και
όπως αποδείχτηκε στην συνέχεια
τα πράγματα ήταν βέβαια λίγο πιο
απλά αφού στο Borgo Paniglale
δεν χρειάστηκε να φιάξουν κάτι
καινούργιο. 
Απλά πήραν την παντοδύναμη
και ανίκητη και ήδη με 4 Παγκό-
σμια Πρωταθλήματα (το τελευ-
ταίο ήταν το 1985, δηλαδή την
χρονιά που την έστησαν στις
βιτρίνες) TT2 του Tony Rutter
και παρουσίασαν μιά ΑΛΗΘΙΝΗ
Road Replica στημένη πάνω της.
Άφησαν λίγη δύναμη πίσω και
κέρδισαν αξιοπιστία ανεβαίνοντας
στα 750 κυβικά, χρησιμοποιών-
τας τον ίδιο στρόφαλο του τελευ-
ταίου Pantah (που είχε 650
κυβικά και άνετα άνοιγε στα 750
με πιστόνια των 88mm). Piece of
cake φυσικά και νάτην έτοιμη η
F1.
Η Ducati F1 κατασκευάστηκε σε
συνολικά 1801 κομμάτια το ́ 85
και το ’86, ενώ παρήχθησαν
ακόμα 700 κομμάτια στις εκδό-
σεις Montjuich, Laguna Seca και
Santa Monics. Το ΄85 είχε τα λο-
γότυπα της κρατικής Ducati ενώ
το ΄86 τα λογότυπα της ιδιωτικής
Gagiva. Ο ευρηματικός τίτλος
που την συνόδεψε ήταν “το
Τελευταίο Αμόλυντο Αίμα”.

(Τελικά το εργοστάσιο δεν έκλεισε, έριξε λεφτά η Gagiva, μετά
μπήκαν και οι Αμερικάνοι, αλλά αυτά ήρθαν στην πορεία, δεν
τάξεραν τότε.)  
Σήμερα το F1 είναι ένα από τα ελάχιστα μηχανάκια για τα οποία
κάθε φανατικός Ιταλόφιλος ξεκούραστα πουλάει την ψυχή του
στον εξαποδώ έστω και μόνο αν δει μια μικρή γωνιά του, από μια
τόσο δα χαραμάδα.
Το πρώτο F1 που ήρθε στην Ελλάδα τόφερε ο Κώστας ο
Τσιμπλαντώνης το 1986 με ελεύθερη εισαγωγή, δεν υπήρχε
αντιπροσωπεία τότε. Το κράτησε ένα η δύο χρόνια, έκανε και κάνα
δυό αγώνες, και μετά το πούλησε στον Γιάννη τον Ιωάννου. 

Ο Γιάννης ανέδειξε το τρικολόρε F1 στο πιο γρήγορο “πράμα” που
έστριψε ποτέ στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης τον καιρό εκείνο. 
Τότε ούτε Μέγαρα είχαμε, ούτε Σέρρες είχαμε, ούτε τπτ. Μόνο
δημοσιές που φάγανε κόσμο και κοσμάκη.



Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο Γιάννης
που δυστυχώς σκοτώθηκε με το
F1 όταν ένας ελληνάρας έκανε
επιτόπου στροφή μπροστά του,
στην δεξιά απέναντι από το
camping πριν την Βάρη. 
Εκεί υπάρχει ακόμα μια μαρμά-
ρινη πλάκα που τοποθέτησε η
ΛΕΜΟΤ το 1992 για να θυμίζει
το αέρινο και παντοτινό του πέ-
ρασμα απ το σημείο. 
Χαιρετώ όποτε περνάω, κάποιες
φορές βλέπω κι άλλα μηχανάκια
εκεί και άλλους με μοτοσυκλετι-
στικά μπουφάν να κάνουνε τσι-
γάρο. Το μηχανάκι του Γιάννη το
μάζεψε ο αδελφός του ο Νίκος,
τόστειλε στην Gio Ca Moto και
τόκανε καινούργιο. Από τότε
τόχει βιτρίνα ο κοινός φίλος ο
Φάνης ο Στρωματιάς. Από τότε
και μετά έψαχνα το F1 ακόμα πιό
έντονα, όχι για να στρίψω καλύ-
τερα (από το 750 Sport που είχα
τότε), αλλά διότι πάντα το γού-
σταρα. Τώρα είχα ένα λόγο πα-
ραπάνω να το αποκτήσω, πολύ
σημαντικό λόγο όπως καταλα-
βαίνετε.
Απλά έπρεπε να το βρω ψάχνων-
τας στο εξωτερικό φυσικά, και
μόνο με καλό προξενιό βρίσκεις
τέτοιο κορίτσι.
Το μηχανάκι που ήθελα το είχε ο
Tony Pichler, παλιός φίλος που
έχει ένα ξενοδοχείο για

μηχανόβιους στην Solda, στις Ιταλικές Αλπεις, στο κατέβασμα από
την άλλη μεριά του Paso Stelvio. Εντελώς τρελλαμένος με τις
μοτοσυκλέτες, κοιμίζει και ταίζει σχεδόν μόνο μηχανόβιους στο
ξενοδοχείο του. Εχει φιάξει και το Ducati Club Solda. Το μηχανάκι
το είχε στην κατοχή του κάπου 10 χρόνια. 
Πριν απ΄ τον Tony το είχε κάποιος Romano Romolo που ήταν
Ντουκατομάστορας, και πριν απ τον Romano κάποιος άλλος που
δεν θυμάμαι τ΄ όνομα του ο όποιος σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις
Άλπεις. Τον Tony τον γνώρισα μέσω άλλων Ducatisti κάπου 30 ή
και παραπάνω χρόνια πίσω. 
Έχουμε κάνει πολλά μαζί. Πολλά και καλά. Ήταν εποχές που
πηγαίναμε Solda και δυό και τρεις φορές τον χρόνο για να κάνουμε
Δολομίτες μαζί. Απ’ τα χαράματα με υγρασία μέχρι την Δύση με
παγωνιά στα Δολομίτικα Πάσα, κόλαση μιλάμε αλλά με τον Tony
παρέα ήταν σκέτη διασκέδαση, εντελώς άλλη φάση. 
Κάθε νεροφάγωμα, κάθε χάσιμο, κάθε βραχάκι τα ξέραμε πλέον με
το μικρό του όνομα. Δυστυχώς η υγεία του Tony στράβωσε και
γύρισε άσχημα και οι γιατροί σταδιακά άρχισαν να του απαγο-
ρεύουν τα πολλά πολλά. Οι χημιοθεραπείες φέρνουν ζαλάδες, οι
ζάλαδες ίλιγγους, χέσε κι άσε με λίγα λόγια…
Το F1 μου τόχε τάξει πολλά χρόνια πίσω, “όταν δεν μπορώ άλλο
θα στο δώσω”. Με πήρε τηλέφωνο πριν 5-6 χρόνια και μούπε ότι
ήρθε η ώρα να μου το δώσει και θα μου το φέρει στο σπίτι μου
στην Αθήνα. Δεν τόμαθα απ΄τον ίδιο (η γυναίκα του μου το ξομο-
λογήθηκε αργότερα και στο ανύποπτο) αλλά ο Tony βγήκε απ’ το
καράβι νύχτα στην Ηγουμενίτσα, οδήγησε κατ΄ ευθείαν Πήλιο να
δει Ανατολή, μετά καρφί Ταυγετο να δει Δύση και μετά non stop και
με καμμένο ανορθωτή (αυτό μου τόπε ο ίδιος) ήρθε σπίτι, μού-
δωσε τα κλειδιά, ήπιαμε ένα μπουκάλι single malt και τα κουτσο-
λέγαμε, ήταν πολύ πεσμένος, έπεσε ξερός για ύπνο.  Μούπε να
τον ξυπνήσω χαράματα η πτήση του για πίσω ήταν πρωινή. Στο
αεροδρόμιο το μόνο που θυμάμαι να μούπε ήταν “να του προσέχω
το κορίτσι” δεν έβγαινε άλλη κουβέντα, δεν μίλαγε κανένας, μόνο
αγκαλιαστήκαμε σφιχτά, φιληθήκαμε σταυρωτά, δακρύσαμε κι οι
δυο και δεν ντράπηκε κανένας.
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Στο μηχανάκι έφιαξα όλα τα ηλε-
κτρικά απ την αρχή. Άλλαξα
ανορθωτή, μου φαίνεται και πολ-
λαπλασιαστές, πλεξούδες, ασφα-
λιοθήκη, τα ξανάφιαξα όλα έτσι
που δεν θα χαλάσουν ποτέ ξανά.
Μου τάφιαξε ο Άκης ο Μικαελιάν
στο Ελληνορώσσων για τους
παλιότερους, εκεί που είναι σή-
μερα ο Ερρίκος Ντυνάν για τους
νέοπες. 
Πιστεύω ότι σήμερα το συγκεκρι-
μένο F1, το μηχανάκι μου, είναι
ένα από τα καλύτερα που υπάρ-
χουν όπου και να κοιτάξεις, με
πολλά και ακριβά εργοστασιακά
μπιχλιμπίδια πάνω του, από το
καλό ρυθμιζόμενο M1R μπρο-
στινό,  μέχρι τα floating δισκό-
φρενα,  το αλουμινένιο τάνκ και
ελαφρώματα παντού. 
Από γκάζι Μ Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ε Ι.
Δεν ξέρω τι τούχουν κάνει οι
προηγούμενοι ιδιοκτήτες αλλά
στα Μέγαρα στα Classic Track
Day τα καλά κλασσικά Γιαπωνέ-
ζικα χιλιάρια, άμα βγεις με φόρα
απ’ τις φυστικιές, δεν του ξεκό-
λανε παρά μόνο δύο ή τρία μήκη
στο τέλος της μεγάλης ευθείας.
Τελική βέβαια μόνο 215, για την
εποχή του όμως και το μάλλον
κοντό γρανάζωμα μάλλον καλά.
Και έχει εκείνο το κλασσικό και
παλιομοδίτικο γκάζι που πρέπει
να ξεχυλώσεις το καρπό σου για
να το στρίψεις όλο.
Στα απανωτά στροφιλίκια πέφτει
μόνο του, αλλά με 16άρη μπρο-
στά θέλει και προσοχή, ποτέ
φρένα μέσα στην στροφή, επι-
πλέον άμα πέσεις σε σαμάρια
πλαγιασμένος και είσαι και αφη-
ρημένος…..εεεε θα ψιλοτρομά-
ξεις στα σίγουρα. 
Είναι πολύ σημαντικό πριν την
καβαλήσεις να κατανοήσεις πλή-

ρως ότι θα καβαλήσεις ένα “πολεμικό” μηχανάκι 30 χρονών.
Ο 16άρης είναι “πολεμική διάσταση” και δεν γουστάρει φρένα
μέσα στην στροφή, καμμιά σχέση με τα σύγχρονα που φρενάρεις
μέχρι και το appex, τα πράματα ήταν αλλιώς τότε.
Κατά τα άλλα στρίβει σαν Pantah (που είχε 18άρες) αλλά στο πολύ
καλύτερο. Όπως είχε γράψει και ο Παπανδρέου σε τεστ εποχής,
(που το είχε χαρακτηρίσει απίστευτη μοτοσυκλέτα, κούφο αλλά
αληθινό, ο Παπανδρέου έγραψε καλή κουβέντα για Ιταλική μη-
χανή….), “όταν στρίβεις με πολλά σου δίνει την αίσθηση ότι βου-
τάς σε ένα σωρό με μπαμπάκι” έγραψε, “και λες καλά τώρα
γλυστράω, αλλά αφού γλυστράω γιατί δεν πέφτω;;”, έλα μου ντε,
γιατί δεν πέφτεις;;

Από πλάγιασμα (νομίζω ότι) ποτέ κανείς δεν έχει πέσει με F1 ή με
Pantah ή με Ducati εποχής γενικότερα. Άμα δεις ότι δεν σε πέρ-
νει η στροφή γείρε παραπάνω, κι άμα δεις ότι ακόμα δεν σε πέρ-
νει γείρε κι άλλο. Θα στρίψεις. Μόνο από κρύα λάστιχα ή ανοησία
δικιά σου μπορεί να πέσεις. Μόνο. Αξίωμα στα κλασικά Ducati.
Η μεζούρα του είναι μινιόν, σαν μικρό γιαπωνέζικο 250, μονό-
σελο με χαρακτηριστικά μακρύ και μοναδικό κοκοβιό (που έχει από
κάτω την μπαταρία), χωράει το ίδιο καλά κι εμένα αλλά και τον
Τάκη τον Γκόνη, που μας χωρίζουν 20-25 πόντοι και 30-35 κιλά.
Magic. Αμα κάθεσαι πάνω ορκίζεσαι πως τα γόνατα σου ενώνον-
ται, άμα τα κοιτάξεις όμως βλέπεις ότι αφήνουν 10-12 πόντους
ανάμεσα τους, τόσο είναι το πάχος στο τέλειωμα του αλουμινέ-
νιου ντεπόζιτου ανάμεσα στα σκέλια σου.  
Ξεροκάμπανο, με ανοιχτό μαμίσιο αλουμινένιο παλιομοδίτικο
καπάκι, ο Φαμπιάτος τόχει φιάξει έτσι που ΜΟΝΟ με τραβηγμένο
συμπλέκτη το ακούς να κροταλίζει. Magic κι αυτό.
Κιβώτιο Japan, πως γίνεται δεν ξέρω. Επίσης δεν ξέρω πως
δαγκώνεις fairing άμα ζορίσεις τις παλιομοδίτικες μονές
δαγκάνες στα floating δισκόφρενα των 260mm.
Έχει και μίζα. Κακώς. Θάταν ίσαμε 4-5 κιλά ελαφρότερο χωρίς
αυτήν. Άσε που με την μανιβέλα θάπερνε και με την μία μπροστά.
Τώρα είναι ψιλοβαβούρα.
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Θέλει να ψεκάσεις πρώτα τους
επι ταχυντές ,  (μ ια  ψεκασιά
αυστηρά), να σηκώσεις το τσόκ,
(ούτως ή άλλως μόνο ο ένας
κύλινδρος έχει), και μετά να
πατήσεις την μίζα με το αριστερό
χέρι ανοίγωντας λίγο το γκάζι με
το δεξί. Θα πάρει ΑΚΡΙΒΩΣ την
στιγμή που θα σηκώνεις το
δάχτυλο απ την μίζα, και το γκάζι
σταθερό στο ένα πέμπτο της
διαδρομής του. Αλλιώς θα
σκοτώσεις και πεντέξι αθώες
μπεκάτσες απ’ τα μπαμ μπουμ της
άκαυστης βενζίνης… 

Αλλά μόλις πάρει είσαι στον
παράδεισο…αρκεί νάχεις τους
σωστούς δρόμους μπροστά σου
δηλαδή να μην έχεις δουλειές
μέσα στην πόλη, αχ η μεσούλα
μου με τις ιταλικές αναρτήσεις…
μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.

Ο Τόνυ στα 67-68 του σήμερα
εξακολουθεί να τραβιέται με την
υγεία του αλλά το παλεύει και
δεν το βάζει κάτω, καβαλάει
ακόμα, πιο χαλαρά όμως και για
πιο λίγο ένα superlight 900ss.

Σκέφτομαι κάποια ώρα να καβαλήσω το F1 και να ανηφορίσω κατά
Solda μεριά.  Έτσι για να κάνω με τον κολλητό μου ένα ακόμα
γρήγορο πέρασμα στα Δολομίτικα πάσα που τόσο και οι δυό
αγαπάμε, είμαι σίγουρος ότι κάπου μέσα του το περιμένει και θα το
χαρεί πολύ…

Του το χρωστάω άλλωστε… είπαμε όλοι κουρέλια είμαστε και τα
κουρέλια τραγουδάνε ακόμα…αλλά επειδή δεν ξέρουμε για πόσο
ακόμα… ας βιαστούμε και λιγάκι…

Σας ασπάζομαι σταυρωτά.
Ιωάννης ο Ακτήμων
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Κεντρική Πλατεία Λαυρίου
Τηλ: 22920 25661



µουν εκεί... του Γιώργου ΙωαννίδηΗΗ

Φωτογραφίες:
Γιώργος Ιωαννίδης
Μιχάλης Καγιαλής
Γιάννης Φωτιάδης
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Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι
αυτό το ράλλυ είναι το νεώτερο
σε ηλικία από όλα τα άλλα και η
συνέχισή του είναι αποτέλεσμα
της προσπάθειας των εκάστοτε
οργανωτών να το ανανεώνουν
και να το αναβαθμίζουν.

Η προσπάθεια αυτή καθρεφτίζε-
ται και από τις συμμετοχές των
μελών μας που το αγκάλιασαν
και είχαμε φέτος ρεκόρ συμμετο-
χών ίσως πέραν των πιο
αισιόδοξων προβλέψεών μας.
Να’μαστε πάλι εδώ λοιπόν, για
δεύτερη φορά. Μετά από δυο
χρόνια, να ξεκινάμε από την
κεντρική πλατεία του Λαυρίου,
πίνοντας το καφεδάκι μας,
προσφορά του café Allegro που
φιλόξενα μας προσέφερε.
Ήλιος με δόντια, χαμηλάμποφώρ,
ελαφρύ βοριαδάκι για ορατότητα
μας εξασφάλισε εκ των προτέρων
η… διαπιστευμένη σύμβουλος
της Λέσχης μετεωρολόγος κα
Χριστίνα Σούζη.

Παρούσα και στην εκκίνηση η
εταιρεία Τriumph, γνωστή στους
Αγγλόφιλους με τριπλή παρου-
σία, Τriumph Eliofil, Triumph
Pieraκκos & Intermoto από τον
Πειραιά.

Έχοντας προσφέρει 3 καινούργια μοντέλα μηχανών για τους
κριτές, τέντες για την εκκίνηση και τον τερματισμό, αλλά και
δωροθετήσεις για τους νικητές του αγώνα.
Η εταιρεία Motofashion, επίσης δωροθετεί τους νικητές, και την
ευχαριστούμε.
Ο παλαίμαχος χρονομέτρης της ΕΛΠΑ, Ανδρέας Κανελλόπουλος,
εθελοντής με ειδικές αποστολές σε ημιορεινές διαδρομές του
αγώνα, δήλωσε παρών.
Ο φίλος μας Γιώργος Κίκιζας, φρόντισε να μας εφοδιάσει με
μεγάλη ποικιλία μακαρονιών ΜΕΛΙΣΣΑ, για ενίσχυση της ιταλικής
κουζίνας, και τον ευχαριστούμε.
Παρόντες και οι εθελοντές μας, Γιώργος Σταθερός, που μόνο
σταθερός δεν έμεινε μέχρι τον τερματισμό λόγω καθηκόντων
μεταφορών, αποκαθηλώσεων κλπ, κλπ.
Ο εκδότης των Κραδασμών Γιάννης Φωτιάδης, οδηγούσε το άρτι
αναγεννημένο Volvo c202 Laplander ντυμένο στα χρώματα Paris
Dakar, σε ρόλο μεταφοράς των πολεμικών ανταποκριτών της
ομάδας GlamPhoto, Mιχάλη & Δημήτρη Καγιάλη, Σόφης Σερσλή,
εξοπλισμένους κατάλληλα, εκτός από τη φωτογράφιση, να κατα-
γράψουν σε υψηλής ευκρίνειας βίντεο και τους τρεις τερματισμούς
των ειδικών διαδρομών, κάτι σαν photofinish, για χρήση σε
περίπτωση κάποιου αμφισβητούμενου αποτελέσματος. Τέλος το
φορτηγάκι μετέφερε το παντός καιρού εξακόπτερο που όλοι
θαυμάσαμε τις ωραίες λήψεις του ρεπορτάζ.
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Στο πρώτο σκέλος του αγώνα η
πρώτη ειδική ανεβαίνει την
ανηφοριά προς την Πλάκα και
μέσα σε ομπρέλες πεύκων
τερματίζει στα 7 χλμ από στάση
και ακυρώνεται στη συνέχεια
λόγω ακούσιου λάθους της
οργάνωσης.
Σημειώνω ότι η ύπαρξη μιας
επιπλέον ειδικής, ήταν σωστή
διότι το τελικό αποτέλεσμα και
στο παρελθόν δεν είχε τρεις
ειδικές, αλλά δύο.
Η συνέχεια της απλής διαδρομής
ακολούθησε το δρόμο προς
Κερατέα και κατόπιν προς
Ανάβυσσο, στην πορεία ακολού-
θησε μια βουνίσια διαδρομή
προς Καμάριζα, αυτό που λέμε
στήθωμα, χωρίς μέτρηση χρόνου
ειδικής διαδρομής, που αδικεί τα
πιο παλιά μηχανάκια.
Η ημίωρη ανασυγκρότηση
συνήθως βοηθά τους κριτές και
τους χρονομέτρες να προετοιμα-
στούν, αλλά με τα γρήγορα
Τriumph που οδηγούσαν, τέτοιο
πρόβλημα οι κριτές δεν είχαν,
αλλά οι συμμετέχοντες πολεμι-
στές αναβάτες πήραν μια ανάσα
στο καφέ του Φιλίνη, όπου η
κυρία του, άνοιξε το καφέ μόνο
για μας, και είχε εκτός από
καφέ… και το κάτι της.
Την ευχαριστώ προσωπικά για
αυτό που έκανε.
Go,go,go πάμε για Συντερίνα,
ελιά, αμπέλι, πεύκο, ένα μίνι
οροπέδιο μοναδικού κάλους
στην Αττική, αρχή και τέλος
ειδικής, ισιάδα στροφυλίκι και
αναστροφή για Πλάκα, οδεύουμε
προς Παλαιοκαμάριζα, σε ξεχα-
σμένους δρόμους, συναντάμε
τη… Δημοσιά και μέσα από το
Φοινικόδασος πάμε για Άγιο
Κωνσταντίνο, περνάμε το Χάος

στην κορυφή, τη μεγαλύτερη γεωλογική τρύπα των Βαλκανίων και
εκεί στο γνωστό εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής κρυμμένοι καλά οι
πονηροί χρονομέτρες χτυπούν τα πλήκτρα των χρονόμετρων και
μετρούν τους πολεμιστές σε ανάβαση-κατάβαση όχι του Αννίβα…
αλλά του ιστορικής διαδρομής  “Ανάβαση Καμάριζας”.
Τέλος της τρίτης ειδικής, μέσα στον Εθνικό Δρυμό, με θέα το μισό
Αιγαίο, το ράλλυ τελειώνει με μικρή ανασυγκρότηση σε γνώριμο
για μένα σημείο, έξω από την αυλή μου. 
Είχα την τιμή  να συνοδεύσω πάνω στο αγαπημένο μου μηχανάκι,
ένα μαύρο Triumph Βonnie, όλη αυτή την πενταπληθυσμιακή
ωραία ομάδα των σχεδόν 70 πολεμιστών για μια αναμνηστική
φωτογράφιση απέναντι από το Ναό του Ποσειδώνα.
Φύγαμε όλοι μαζί και φθάσαμε στον προορισμό της Μάσας στο
Stavento, της οικογένειας Βαμβακούση, δίπλα στο φούρνο, που
μας έχει γίνει τα τρία τελευταία χρόνια κάτι σαν follower, μας
περίμεναν στρωμένα τραπέζια με κρασιά επίλεκτα, προσφορά της
οινοποιίας Αναστασίου για τρίτη χρονιά, πολλές οι ευχαριστίες
μας, με μπουφέ από τις 5 αντιμαχόμενες χώρες, με σπιτική
φροντίδα από επίλεκτη ομάδα σεφ.
Η έκπληξη της συνέχειας, κατέφθασαν και 8 τρίκιλες φρέσκες
τούρτες, όλες διαφορετική γεύση 5 χώρες + σήμα Λέσχης + σήμα
5-1 + 1 έκπληξη για εορτάζοντα, και όλα τα γλυκά, προσφορά του
φίλου μας ζαχαροπλάστη δεύτερης γενιάς κυρίου Σταύρου Νίτη,
που τρία χρόνια μας ακολουθεί στο ράλλυ των πέντε χωρών.
Ο Σταύρος ίσως ιδρύσει και funclub της Λέσχης μας στο Λαύριο,
αν η Λέσχη… το επιτρέψει. Εγώ προσωπικά, θα το σκεφθώ, αλλά
μάλλον με έχει πείσει.
Ευχάριστη έκπληξη, η ξαφνική επίσκεψη με πολλά μέλη του Vespa
Club, στο τέλος της εκδήλωσης, για παρέα και κάνα ποτηράκι
κρασί.
Τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους.
Και γλυκό γευτήκαμε, και κεράκια σβήσαμε, φάγαμε, ήπιαμε και
τσίπουρα προσφορά από την CavaDrosia, ακολούθησαν τα τέλια,
τα τουμπελέκια και τα ντέφια, παίξαμε και τραγούδια είπαμε,
παίξαμε και κάνα τζουρά, και όπως ορίζει η παράδοση, πάλι
τελευταίοι φύγαμε, γεμάτοι ευχάριστες εντυπώσεις.
Έντονα στη μνήμη μας η απουσία του πάντα γελαστού και
αδικοχαμένου Τάκη Μπουτιέρου, ίσως από κάπου να μας έβλεπε.
Πάντως το μηχανάκι του καλολαδωμένο το είδα, δήλωσε το δικό
του παρόν. Αυτά που εμείς οι δίτροχοι τα νιώθουμε με το δικό μας
τρόπο. Αυτόν τον τρόπο που οι περισσότεροι αγνοούν.
Φίλες και φίλοι μας, και του χρόνου πάλι, ποιός ξέρει;

Μπορεί να τραβήξουμε ρότα για Πίνδο.
Για να είναι και οι μάχες… πιο original!
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ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ανά Χώρα:
ΙΤΑΛΙΑ 456 β.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
MOTOMORINI 500W - 1979
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
MOTO GUZZI V50 MONZA - 1984
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
MOTO GUZZI LE MANS III - 1984
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
PIAGGIO VESPA P200E - 1981

ΙΑΠΩΝΙΑ 525 β.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
YAMAHA XT 500 - 1980
ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
YAMAHA SR500 - 1981
ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA XT 550 - 1983
ΑΪΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
HONDA GOLDWING - 1976

ΑΓΓΛΙΑ 788 β.
ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
NORTON COMMANDO- 1973
ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
BSA M20 - 1942
ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΝΙΚΟΣ
BSA - 1941
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
NORTON COMMANDO 750 - 1972

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 813 β.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
BMW R75/6- 1975
ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
BMW R51/3 - 1951
ΤΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
BMW R51/3 - 1952
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
BMW R50 - 1955

ΑΜΕΡΙΚΗ 1098 β.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
HARLEY DAVIDSON DUO GLIDE- 1962
ΛΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
HARLEY DAVIDSON VC - 1930
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HARLEY DAVIDSON WLA - 1942
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
HARLEY DAVIDSON DUO GLIDE- 1963
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Φίλες και φίλοι, στο προηγού-
μενο τεύχος των Κραδασμών,
μιλούσαμε για την εποχή την
εφηβική, τα τελευταία χρόνια του
εξατάξιου γυμνασίου της εποχής
μας, στο μεταίχμιο των 70,
εποχή με μηχανάκια, ομάδες,…
συμμορίες ή ότι άλλο συνέβαινε
την εποχή εκείνη, με υπαρκτά
σήμερα πρόσωπα και κάποιους
που χάθηκαν από τον κόσμο ή
και αλλαξοπίστησαν, θεωρώντας
τέτοια γεγονότα σαν… νεανικές
τρέλες που δεν συνάδουν με το
σημερινό τους κοινωνικό προφίλ
και άλλα διάφορα.

Όμως είναι γεγονός,ότι  σε όλες
τις γειτονιές της Αθήνας και των
γύρω περιοχών, εκεί στις αρχές
του ‘60, πριν τα μηχανάκια,
σολεξάκια Μπενελάκια και
Πεζουδάκια, απαγορευμένα δια
νόμου, αλλά και προσόντων
τσέπης και ηλικίας, να παίζει
ρόλο σημαντικό, τι άλλο βέβαια;

ια εποχή που δεν έφυγε ακόµα... (Μέρος 2ον) του Γιώργου Ιωαννίδη ΜΜ

Το  Ποδήλατο.
Γρήγορα πριν τα δέκα τους χρόνια, όλα τα μικρά παιδιά, στην αρχή

με τρίτροχα, αλλά και με δίτροχα, αυτά με τις βοηθητικές,
οικονομία και για τους γονείς, κυριαρχούσαν στις πλατείες, τα
δρομάκια, πολλά με χώμα, με κορδωμένους αναβάτες και ύφος
περήφανον και πολλάκις αδιάφορον.

Τότε στη γειτονιά της περιοχής μου, γνωστής παλαιόθεν ως
Παλαιόν Ψυχικόν, όπου το πατρικό μου ήταν από τα πρώτα σπίτια,
οικογένεια της διπλανής πόρτας από Σμυρνιούς παππούδες,
πρώτους κατοίκους μιας πευκόφυτης περιοχής, απόκτησα το
πρώτο μου ποδήλατο 5 μόλις χρόνων. Τη δημοσιά ποτέ δεν
πάτησα, μέσα στα χαλίκια έκανα βόλτες και στα πλακάκια
του σπιτιού.

Λίγο αργότερα οι γονείς μου μου αγόρασαν ένα Τσέχικο Esca,
με σιδερένια φρένα, δύσκολο ποδήλατο, κάτι σαν να καβαλάς
τρακτέρ Ferguson, με σιδερένια σέλα, χωρίς υδραυλικό τιμόνι,
πλην όμως κάποιος θείος μου ήταν αντιπρόσωπος και οι γονείς
μου με ξεφορτώθηκαν μια και έξω.

Την εποχή εκείνη, ψωμί στις γειτονιές μοίραζε ο Θωμάς με
ποδήλατο τετρακόφινο. Ο Θωμάς, είχε πόδια και χέρια σαν σίδερο,
γύρναγε όλη τη μέρα και με χαμόγελο πουλούσε την
πραμάτεια στις γειτονιές φωνάζοντας…. 
Ο Ψωμαααααααααααααααααααααάς!

28

α χρόνια
της αθωότητας.

T



Ήταν κάτι σαν το Σπύρο Λούη,
α ν  π ή γ α ι ν ε  σ τ ο υ ς  τ ό τ ε
Ολυμπιακούς, θα ήταν σίγουρα ο
νικητής.
Όμως τρίτροχο ποδήλατο με δυο

ρόδες μπροστά και κρεμαγιέρα
και μια ρόδα πίσω, είχε και
ο τοπικός παγωτατζής, με
ταμπέλλα «ΕΒΓΑ». Διαλαλούσε
τα παγωτά λίγο βραχνά και
έφερνε λίγο προς ….Τσιτσάνη,
έλεγε τραγουδιστά, Παγωτά η
ΕΒγεεεεεε. Ποιός θυμάται άραγε
σήμερα  τα  ωρα ία  παγωτά
Κασσάτα ήταν όλα τα λεφτά.

Εμείς τα παιδιά της περιοχής
όταν άρχισε να φυτρώνει το
μουστάκι μας, αρχίσαμε τις
βόλτες κατά παρέες.

Ο σημερινός αντιδήμαρχος
Βύρων Σαμαρόπουλος, ο υπο-
φαινόμενος με το παρατσούκλι
Ντένης ο τρομερός, ο Νίκος ο
Τσάτσος, ο Δημήτρης και Γιάννης
Σαράντης, ο Παύλος ο Τσουλού-
φρης, ο Ηλίας Κουτσουλιέρης,
ο Κώστας Γερόητος, ο Αιμίλιος
Κανούτας ο Νίκος και Βασίλης

Τσαφέρης, ο Βασίλης Ηλιόπουλος και ο αειθαλής σήμερα πιλότος
Βαλόντια Ψύχας και μερικοί άλλοι, γίναμε μέχρι τα δεκαπέντε μας
χρόνια, μια ομάδα κρούσης, όπως κατά Νικόλαο Παπαδόπουλο του
προηγούμενου άρθρου κάτι σαν συμμορία.

Πολλές φορές στο δρόμο μας συναντούσαμε και την πιο άγρια
συμμορία της περιοχής με τα ψευδώνυμα και... επώνυμα Κούας,
Ιωνάς, Φέκος, Νταλάκος και Ράτης όπου δίκην κάτι σαν Angels με
ποδήλατα απροσδιορίστου στυλ και ηλικίας, μέχρι κάποιος είχε και
δίτροχο φουρκόνι με σιδερένιο σκελετό Bauer. Τα παιδιά αυτά, με
κάποιους και σήμερα βρισκόμαστε, ήταν τα πρώτα παιδιά των
εργατών του λατομείου, των πρώτων κατοίκων του Ψυχικού που
ιδρύθηκε το 1928.  

Γυρνούσαμε γύρω γύρω το προάστιο σαν τις σβούρες, με τα
γόνατα μέσα στις πληγές, τα χέρια μας γδαρμένα από την άσφαλτο
ανεβοκατεβαίνοντας  την κυκλική περιφέρεια των 8 χιλιομέτρων,
σαν να μην υπήρχε το αύριο.

Αν, φίλες και φίλοι των Κραδασμών, το Τ.Τ. των μοτοσυκλετών
έγινε μια φορά το 1938, ο ποδηλατικός γύρος του Ψυχικού έγινε
άλλες πεντακόσιες φορές.
Όταν τα μουστάκια μας άρχισαν να μαυρίζουν εκεί προς το τέλος

του 1960 τα ποδήλατα εξελίχτηκαν σε όλες τις μορφές τους όπως
ακριβώς τα επόμενα χρόνια συνέβη και με τα μηχανάκια.
Εκεί από τη Φιλοθέη, ο Μάριος έσκαγε κάπου κάπου μούρη με ένα
ποδήλατο με ανάποδο φρενοπέταλο, τη  γνωστή μας “κόντρα” εκεί
ψηλά στα νταμάρια, το φρένο τον βοηθούσε να κάνει ανάποδες
σούζες.
Αλλά ήταν λίγο μοναχικός καβαλάρης, έφταιγε μάλλον η μεγάλη

ανηφόρα ανάμεσα στα δυο προάστια.
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Μια ομάδα με πέντε “κούρσες” με όλα τα καλούδια, δυο μέρες
γυάλισμα τα ανοξείδωτα, όλα στην πένα κάτι σαν το veteran
parade. Στο δρόμο, εκεί στην κατηφοριά των Σπάτων, την πέσαμε
μέσα στα οργωμένα αμπέλια με το Σαββατιανό, ακούσαμε…
κραδασμούς από Χάρλεϋ κάποιου τροχονόμου και κοινώς… την
κλάσαμε, μπάνιο δεν πήγαμε πολύ ανηφόρα στο γυρισμό είχαμε,
αλλά μας έμεινε η ανάμνηση.

Τα επόμενα χρόνια περάσαμε στα μηχανάκια, πολλοί θυμούνται
ότι στα δεκαπέντε μου χρόνια, παρέα με γνωστούς αγνώστους της
περιοχής, καβαλάγαμε ένα BSA M20, ελέω Θεού ιδιοκτήτη
κάποιου… “ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ” με κομμένο κοφίνι, κάνοντας
μοναχικούς γύρους στο Isle of Man, δηλαδή στο χωριό μου. 
Το μηχανάκι με μπροστινό ελατήριο το στουκάρισα κάποιο Πάσχα

του 1968 μεσημέρι της Λαμπρής μετά από ξύδια με οβελία και ο
Αγλαμίσης που το πήγα του έβαλε μπροστινό από Horex, και
η μηχανή, αν και ιστορική, δεν θα έπαιρνε πιστοποίηση ούτε και
από τον  Αναστασιάδη.

Όμως τα ποδήλατα, είχαν και αυτά ψυχή.
Το μωβύ χρώμα Ralley του 1966 κοσμεί το γκαράζ μου, του
αλλάζω λάστιχα μπουαγιόν κάθε δυο χρόνια, έχει ανοξείδωτους
καλουπιέδες, σαζμάν μεταλλικό Campaniolo, δεκατάχυτο και πίσω
από τη δερμάτινη σέλα, κουβάρι το ανταλλακτικό λάστιχο.

Όταν με βλέπει, αρχίζει να τρέμει από φόβο, σου λέει αυτός στα
κιλά του αν με καβαλήσει θα με διαλύσει, όταν όμως το πλησιάζω
χαμογελάει, απλά το χαϊδεύω, είναι για μένα μια εποχή.

Όλοι εμείς οι δίτροχοι έχουμε μέσα μας και ένα ποδήλατο,
ανήκει και αυτό στην εποχή της Αθωότητας. 

FACEBOOK
George Ioannidis, Menelaos Panteleakis,
Vassilis  Eliopoulos, Byron Samaropoulos,
Emilio-Mario Iliou, Paul Tsouloufris,
Nikos Tzaferis, Stavros Christodoulakis,
Myrto Gaziani, Katerina Mahrama.

Περνώντας απέναντι στο Νέο
Ψυχικό, εκεί βρήκαμε το μαγαζί
του Γκίκα του ποδηλατά  έκανε
βελτιώσεις σε ότι ποδήλατο
φανταστείτε.

Χώναμε όλα τα χαρτζιλίκια σε
μανέτες και σαζμάν δεκατάχυτα,
και χώσε για διπλά φρένα με
τακάκια πανακρίβου, ρίξε ρουλε-
μάν βελούδινα, ρίξε δερμάτινες
σέλες και ότι άλλο φανταστείτε,
ώσπου οι εν λόγω συμμορίες,
εκεί στα μεσαία και αλησμόνητα
γυμνασιακά χρόνια, κατεβαίνοντας
προς το κλεινόν Άστυ, κάτι με
αφορμή κάποιες επισκέψεις
τύπου... Γαβριέλλας, ή για
παγωτό στη Χαρά, εκεί στου
Προμπονά, ανακαλύψαμε και τις
πηγές  του  ποδηλάτου,  τον
εκλεκτό φίλο μου κο Τσιπίδη, στη
στοά της Στουρνάρη δουλεύει
ακόμα εκεί. Μας άρχισε τα
κηρύγματα, με αγάπη και σοφία,
“ρε κωλόπαιδα, μη χτίζετε ακριβό
σπίτι σε λάθος οικόπεδο, μη ξο-
δεύετε άδικα λεφτά σε κακό σκε-
λετό, λάθος, λάθος, λάθος.”
Πάρτε ένα σκελετό από χρωμιο-
μολυβδένιο, θα τον έχετε μέχρι
να πεθάνετε, πάρτε από άλλο
μαγαζί, αλλά βάλτε επιτέλους
μυαλό.

Σε μια από τις τελευταίες
βόλτες μας, πήγαμε μια ομάδα
για μπάνιο στη Λούτσα, μέσω
Γέρακα, από τα Σπάτα, ευθεία
κάτω.
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"142 χρόνια... γλυκαίνει τους κατοίκους
του ιστορικού Λαυρίου και όχι µόνο..."

ΝΝίίττηηςς

Να λοιπόν που η κυρία Μυρτώ Γκαζιάνη, αφανής συνεργάτης μου, μου στέλνει ένα κείμενο να
συμπληρώσω στο υπό έκδοση άρθρο, με πολύ ρομαντική διάθεση. Περιγράφει ένα πραγματικό
γεγονός, μόνο που ο ποδηλάτης δεν είμαι εγώ, αν και θαυμαστής της Μυρτούς, εκείνα τα χρόνια ήμουν
φανατικός, πλην όμως την καρδιά μου είχε κλέψει… κάποια Αννούλα.

Είμαστε στη δεκαετία του ’60 σε μια εφηβεία που τρέχει με 200!  Βρίσκομαι σε ένα φιλικό σπίτι
στην Κυψέλη και μιλάω στο τηλέφωνο με κάποιον φίλο από τη γνωστή παρέα του Ψυχικού.  Τι
λέμε;  Mα τα γνωστά  όλα  και τίποτα που λέγονται  στις ατελείωτες τηλεφωνικές χαζοκουβέντες
των εφήβων. Μεταξύ άλλων  του εκφράζω  τη φοβερή μου επιθυμία να φάω  επειγόντως(!)  ένα
γλυκό και με έκπληξη τον ακούω να με ρωτάει τη διεύθυνση του σπιτιού στο οποίο βρίσκομαι.  
Η κουβέντα μας κάποια στιγμή σταμάτησε, κλείσαμε το τηλέφωνο και δεν θα πρέπει να πέρασε

πολλή ώρα όταν χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ανοίγοντας είδαμε να στέκεται μπροστά μας ο
Ψυχικιώτης φίλος που κάνοντας σε χρόνο ρεκόρ την απόσταση Ψυχικό-Κυψέλη,  με το ποδήλατό
του, χαμογελούσε κρατώντας στα χέρια του ένα  κουτί με  πάστες!  Μας τις άφησε και έφυγε το
ίδιο γρήγορα όσο είχε έρθει, αφήνοντάς μας με το στόμα ανοιχτό!  Πάντα απρόβλεπτος ο -τότε-
νεαρός  ξέρω ότι διατηρεί και σήμερα αρκετή δόση από τη νεανική του τρέλα.  Εκείνο που  δεν
ξέρω είναι  αν εξακολουθεί ακόμα να κάνει  ποδήλατο.

Y.Γ.: Και που να δοκιμάσει η κα Μυρτώ τους εργολάβους του φίλου μας Νίτη!!! 
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