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Editorial

Ηταν Νοέμβριος του 1997 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο 
τεύχος του περιοδικού του Συλλόγου Διατηρήσεως Ιστορικών 
Οχημάτων επί προεδρίας του κ. Κωνσταντίνου Φάρρου, με τίτλο 
“Το Στρατιωτικό Οχημα”. Μετά από 25 σχεδόν χρόνια ξαναέπε-
σε στο τραπέζι η ιδέα να κυκλοφορήσει το δεύτερο τεύχος. 

Η εποχή βέβαια είναι διαφορετική και οι δυσκολίες αρκετές, 
αφού η οικονομική κρίση καθώς και η πανδημία έχει πλήξει και 
τον χώρο του ιστορικού οχήματος. Ετσι οι επόμενες εκδόσεις 
θα είναι ηλεκτρονικές, χωρίς να μας περιορίζει ο όγκος της ύλης 
ενώ θα μπορεί ο καθένας εάν επιθυμεί να τυπώσει ολόκληρο ή 
ορισμένα άρθρα του τεύχους για προσωπική χρήση.

Ο σκοπός του περιοδικού είναι να φέρει πιο κοντά όσο το 
δυνατόν περισσότερους φίλους του ιστορικού στρατιωτικού 
οχήματος, να παρουσιάσει ανακατασκευές οχημάτων, τεχνικά 
άρθρα,  και γενικά να περιέχει υλικό που αφορά τα αγαπημένα 
μας οχήματα.

Εάν έχετε κάποια ιδιαίτερη γνώση για κάποιο θέμα που αφορά 
το ιστορικό στρατιωτικό όχημα (τεχνικό, ιστορικό κ.τ.λ.), οι σελί-
δες του περιοδικού θα χαρούν να φιλοξενήσουν την άποψή σας.

Το πρώτο τεύχος
του περιοδικού
του ΣΔΙΟ
που κυκλοφόρησε
το 1997
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Για μια ακόμη χρονιά το ΓΕΣ ακολούθησε 
τον θεσμό των οχημάτων με επετειακό 
διάκοσμο στην στρατιωτική παρέλαση 
και έτσι επέλεξε για την φετινή ξεχωριστή 
επέτειο των 200 χρόνων από την κήρυξη 
της Ελληνικής Επανάστασης να παρουσι-
άσει δύο ειδικά διακοσμημένα οχήματα, 
ένα άρμα μάχης Leopard-2A6HEL και ένα 
ΤΟΜΠ M113A2 . Για την υλοποίηση του 

ανωτέρω εγχειρήματος επέλεξε την ίδια 
ομάδα με το 2018 και 2019 αποτελού-
μενη από μέλη της IPMS Ελλάδος, μεταξύ 
των οποίων και δύο επαγγελματίες του 
χώρου του στρατιωτικού/μοντελιστικού 
σήματος (badge & decals), την Icarus 
Workshop (Δημήτρης Σταθόπουλος)  
και την LM Decals (Tριαντάφυλλος 
Μετσοβίτης).

M-51 DUMP TRUCK  στον ΣΔΙΟ

Ο Δήμος Παιανίας παραχώρησε στον ΣΔΙΟ ένα Μ-51 DUMP TRUCK, το γνωστό σε 
πολλούς από την στρατιωτική θητεία ως μπαζάδικο. Ήδη μεταφέρθηκε στον χώρο που 
θα το φιλοξενήσει και πήρε στην θέση του δίπλα στο Μ37 και στο Μ8 του ΣΔΙΟ. Παρότι 
έχει αρκετές ελλείψεις ελπίζουμε σιγά-σιγά να πάρει τον δρόμο της αποκατάστασης.

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου ερρίφθησαν οι καθιερω-
μένοι  21 κανιοβολισμοί από το πυρο-
βολείο του Λυκαβηττού, με  το αειθαλές 
ορειβατικό οβιδοβόλο των 75 χιλ Μ1Α1 
του 1944, με το οποίο εφοδιάστηκε ο 
Ελληνικός Στρατός το 1946-49. 

Αυτόν τον καιρό δύο ακόμα GM Otter είναι στο στάδιο της ανα-
κατασκευής, το α΄ είναι του φίλου Jordan Baker από το Hamilton 
του Οντάριο του Καναδά, που βρήκε και μετέφερε από την  
Ολλανδία το  με s/n CM4647296 (φωτ. 1) και ήδη έχει ξεκινήσει 

από τον Δεκ. του 2019 και το β’ είναι του Gary Burns από το UK, 
που απέκτησε ένα Otter (φωτ. 2) προερχόμενο από  δημοπρασία  
του Μουσείου της Νορμανδίας το οποίο μάλιστα είχε και πολε-
μική δράση.

Επετειακά τεθωρακισμένα για τον εορτασμό
των 200 χρόνων της Επανάστασης του 1821

ΑΡΩΜΑ 2ου Π.Π.

Δύο Otter σε φάση ανακατασκευής

ΤΟΜΠ M113A2
1

2
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στο νέο νομοσχέδιο ή στο προσχέδιό 
του που μας έχει κοινοποιηθεί, έχει 

προβλεφθεί ο διαχωρισμός των βαρέων 
και ειδικού σκοπού οχημάτων από τα υπό-
λοιπα ΙΧ ιστορικά. Ηδη διαφαίνεται αυτό 
από Την απαλλαγή αυτών από την κατα-
βολή τελών κυκλοφορίας. Όμως διαχω-
ρίζει τα πυροσβεστικά και στρατιωτικά 

από τα λοιπά όσο αναφορά την ελεύθε-
ρη κυκλοφορία τους. Είναι γνωστή η ντι-
ρεκτίβα από την ΕΕ που είχε κοινοποιηθεί 
ειδικά για τα στρατιωτικά στο παρελθόν 
και υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις 
από συλλόγους ανάλογους με τον δικό 
μας στην Β. Ευρώπη. Φανταστείτε εκδη-
λώσεις στην Νορμανδία με χιλιάδες 

αδειοδοτήσεις κλπ.
Ο στόχος τους ήταν να απομακρυν-

θούν τα βαρέα οχήματα από καθημερι-
νή χρήση κατά το δοκούν των ιδιοκτητών 
τους, όχι για λόγους εθνικής η αστυνο-
μικής ασφάλειας αλλά οδηγικής ασφά-
λειας και αποσυμφόρησης της κυκλο-
φορίας.

Ίδια παραδείγματα υπήρξαν και σε 
ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, (εκεί 
βέβαια πολλοί χρησιμοποιούν βαρέα 
οχήματα 25+ ετών για προσωπική 
χρήση σε εργασίες, αγροκτήματα κλπ. 
Η διαφορά έγκειται στην χρέωση της 
ασφάλισης αυτών για την κυκλοφο-
ρία τους ανάλογα την χρήση). Η δια-
τήρηση των πινακίδων κυκλοφορίας 
του Υπουργείου, σε μικρού κυβισμού 
οχήματα, δεν έχει πλέον νόημα διότι 
θα προβούν σε ανατίμηση των τελών 
κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων βάσει 
ρύπων και χρονολογίας κατασκευής η 
πρώτης ημέρας κυκλοφορίας.

Η οδηγία από ΕΕ υπάρχει και ισχύει 
εν μέρη σε άλλες χώρες. Δηλαδή δεν 
συμφέρει έναν ιδιοκτήτη να διατηρεί ένα 
όχημα 1300κ.εκ. με τέλη 135 ευρώ το 
χρόνο και ασφάλεια 100 ευρώ, (μέσω 
λεσχών) διότι θα αλλάξει σύντομα γνώμη 
αν τα αυξήσουν κατά πολύ λόγω ρύπων, 
(δηλαδή +350 με 500 ευρώ). Η καταχώ-
ρηση σε Ι.Ο. θα τα καταστεί μη επιθυμητά 
από μελλοντικούς αγοραστές , ρίχνο-
ντας την αξία τους.

Παντού στην Ε.Ε. και στην Β. Αμερική 
υπάρχουν Ι.Ο. και απολαμβάνουν ειδικών 
προνομίων κυκλοφορίας αναλογικώς 
των τελών κυκλοφορίας και των ασφαλί-
στρων. Η λύση αυτή είναι μονόδρομος. 
Υπάρχει πάντα ο φόβος μήπως στο μέλ-
λον μία νέα κυβέρνηση περιορίσει την 
κυκλοφορία των Ι.Ο.

Εδώ έγκειται θέμα με την αδειοδό-
τηση κυκλοφορίας οχημάτων πρώην 
στρατιωτικών κ.λ.π., τα οποία δεν είχαν 
ποτέ ταξινομηθεί και χρησιμοποιούντο 
σε αγροτικές κ.λ.π. εργασίες και άλλων 
που είτε έχουν βρεθεί ξεχασμένα, (τύπου 
barn finds), είτε δεν έχει ξεκαθαριστεί το 
καθεστώς τους λόγω κληρονομικών.

Θα χάσουν τις υποβληθείσες ημερο-
μηνίες; Θα πρέπει να λυθεί το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς με την υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης. Επίσης τι καθεστώς θα διέ-
πει ενδεχόμενες εισαγωγές Ιστορικών 
Οχημάτων στρατιωτικού ενδιαφέρο-
ντος; Σε ότι αφορά εμάς σαν συλλέκτες 
και ιδιοκτήτες στρατιωτικών οχημάτων, 
ειλικρινά πόσες φορές κυκλοφορού-
σαν τα βαρέα οχήματα, (λαστιχοφόρα 

τεθωρακισμένα,  ασθενοφόρα, φορτηγά 
κ.λ.π.);

Ποια ήταν η διαδικασία πού μας είχαν 
υποχρεώσει για την κυκλοφορία τους; 
Ήταν απρόσκοπτη ή έπρεπε να εισηγού-
μασταν κάθε φορά για αδειοδοτήσεις 
στην ΓΑΔΑ; Φυσικά εδώ το ερώτημα είναι 
με ποιο καθεστώς θα γίνονται τα χλμ. 
συντήρησης, η οι μετακινήσεις αυτών από 
και προς συνεργεία κλπ.

Μία πρόταση είναι αυτή του νέου 
νομοσχεδίου ότι δηλαδή να διατηρηθούν 

οι υφιστάμενες πινακίδες. Θα πρέπει να 
εκδίδονται μόνον από τους εκπροσώ-
πους FIVA πρωτίστως και FIA; και FIM για 
λόγους ομοιογένειας και επιβολής σχετι-
κών κριτηρίων από τις ομοσπονδίες. (Εδώ 
είναι που επιβάλλεται η δημιουργία ενός 
δικού μας φορέα κάτω από την ομπρέλα 
της FIVA σε συνεργασία με την ομοσπον-
δία ΕΟΦΙΛΠΑ που νομίμως εκπροσωπεί 
την FIVA, και που θα διαχειρίζεται όχι 
μόνον τα στρατιωτικά οχήματα αλλά και 
τις προϋποθέσεις για εκδηλώσεις στρα-
τιωτικού ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά 
και όλα τα λοιπά οχήματα όπως βαρέα 
και ειδικού σκοπού, αγροτικά μηχανήμα-
τα, λεωφορεία, εργαλεία, όπως δηλαδή 
ισχύει στην FIVA διεθνώς).

Η δεύτερη πρόταση είναι να διαφορο-
ποιηθούν χρωματικά οι νέες Ι.Ο. πινακί-
δες που θα εκδίδονται για βαρέα οχήμα-
τα και ειδικού σκοπού, βλέπε στρατιωτι-
κά και πυροσβεστικά, αγροτικά κλπ. Έτσι 
όπως περίπου ήταν και οι ΑΜΟ πινακίδες 
και να εξετάσουμε το καθεστώς κυκλο-
φορίας αυτών, έτσι ώστε να αποφύγουμε 
χρονοβόρες κ.λ.π. διαδικασίες αδειοδό-

τησης οδοιπορικών εκδηλώσεων και χλμ. 
συντήρησης και από και προς συνεργεία 
και δοκιμές αυτών, κάθε φορά που θα 
επιθυμούμε να παραστούμε σε συγκε-
ντρώσεις η εκδηλώσεις των συγκεκριμέ-
νων οχημάτων. Οπότε στην ουσία ξανα-
γυρίζουμε στην αρχική μας θέση ότι θα 
κυκλοφορούν με τον ένα τρόπο ή τον 
άλλο τρόπο, απλά θα μας ταλαιπωρούν 
και θα ελέγχουν μερικώς την κυκλοφορία 
τους.

Η τρίτη πρόταση είναι να μην διαφορο-
ποιηθούν τα βαρέα κ.λ.π. οχήματα και να 
ισχύσουν οι ίδιοι όροι για όλα, (δύσκολο 
για αυτό πρέπει να υπάρχει λύση Νο2).

Στην περίπτωση που επικρατήσει 
η απαράδεκτη απαγόρευση, (στην 
ουσία), κυκλοφορίας των στρατιωτικών 
Πρώτιστα πρέπει να γίνει ένας σημα-
ντικότατος διαχωρισμός σε οχήματα 
βαρέως τύπου και οχήματα τύπου τζίπ και 
ελαφρών φορτηγών τύπου 3/4. Είναι αδι-
ανόητη η διαφοροποίηση ενός jeep MB 
από ένα σχεδόν ίδιο willys CJ2a ή ενός 
Μ38 με ένα willys CJ3a η και ακόμη ενός 
Μ38Α1 με ένα Kaiser CJ5,(1200kg), 
όπως και ενός Μ37, (2680kg) με ενός 
νέου τύπου πικ-απ φορτηγού και η λίστα 
συνεχίζεται.

Δηλαδή αν κάποιο από τα συγκεκριμέ-
να μετά την αποστρατικοποίηση του και 
πώληση του από το ΟΔΔΥ σε ιδιώτες και 
εμπόρους, (γνωστούς μας και μη εξαιρε-
τέους), ταξινομείτο και έβγαζε πινακίδες 
Υπουργείου Κυκλοφορίας και το έβαφαν 
σε πολιτικά χρώματα θα το καθιστούσε 
αποδεκτό για πινακίδες Ι.Ο. κάτω από το 
νέο νομοσχέδιο και ελεύθερη κυκλοφο-
ρία; Η εν συνόλω ελεύθερη κυκλοφορία 
των στρατιωτικών οχημάτων, όλων των 
χρήσεων και όγκων, θα πραγματοποιείται 
με περιοριστικούς όρους λόγω των οδη-
γιών από Ε.Ε. σε λίγα χρόνια λόγω ρύπων 
κ.λ.π., (εδώ είμαστε και θα το δείτε ότι 
προσπαθούν να καταργήσουν τα οχήμα-
τα εσωτερικής καύσης κ.λ.π. και να προ-
ωθήσουν τα ηλεκτροκίνητα, ειδικά στις 
πόλεις).

Επί τούτου η πρόταση πρέπει να επι-
κεντρωθεί σε ρεαλιστική και αποδεκτή 
λύση από πλευράς Υπουργείου, ήτοι ένας 
υγιής διαχωρισμός σε οχήματα ¼tn και 
¾tn και λοιπά βαρέα οχήματα.

Οι καιροί θα δείξουν αν θα καταφέ-
ρουμε να ξεπεράσουμε ότι δυσκολίες 
προκύψουν για να μπορέσουμε να μετα-
λαμπαδεύσουμε στις νέες γενεές αυτά 
τα κινητά μουσεία που κρατούν τις μνή-
μες ζωντανές από την πρόσφατη ιστορία 
της χώρας μας. 

Στο νέο νομοσχέδιο 
προβλέπεται 
ο διαχωρισμός 
των βαρέων και 
ειδικού σκοπού 
οχημάτων από 
τα υπόλοιπα 
ΙΧ ιστορικά.

Του Ιωάννη Ζήση
Προέδρου Σ.Δ.Ι.Ο.
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Σύλλογος
Διατηρήσεως
Ιστορικών
Οχημάτων
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Ο Σύλλογος Διατηρήσεως Ιστορικών 
Οχημάτων ιδρύθηκε το 1985 με 

την απόφαση 907/85 του Πρωτοδικείου 
Αθηνών από δύο φίλους που έβλεπαν με 
ανησυχία και λύπη να αποσύρονται από 
τον Ελληνικό Στρατό τα τελευταία οχήμα-
τα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, παρα-
γωγής 1939 - 1945. Είναι σύλλογος μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα βασισμένος 
στα πρότυπα παρόμοιων συλλόγων στην 
Ευρώπη και στην Αμερική με σκοπό την 
αναζήτηση, περισυλλογή, αναπαλαίωση 
και διατήρηση αντιπροσωπευτικών οχη-
μάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τον 
Ελληνικό Στρατό.

Το 1989 τα οχήματά και τα μέλη μας 
έγιναν δεκτά στην μεγάλη οικογένεια της 
ΦΙΛ.Π.Α. και με την διευκόλυνση των ειδι-
κών πινακίδων κυκλοφορίας επιτύχαμε 
την απρόσκοπτη κυκλοφορία τους ενώ το 
1999 ο ΣΔΙΟ ήταν από τα ιδρυτικά μέλη 
της Ομοσπονδίας Παλαιού Αυτοκινήτου 
(Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ), η οποία σήμερα καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος του παλαιού αυτοκι-
νήτου.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2006 ο 
ΣΔΙΟ αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο 
Πολιτισμού για το πολιτιστικό έργο που 
προσφέρει.(ΦΕΚ 1522/15.10.2006).

Τα οχήματα που αντιπροσωπεύονται 

στο Σύλλογο έχουν μεγάλη εθνική και 
ιστορική σημασία για την προσφορά τους 
όχι μόνο σε εμπόλεμη περίοδο, αλλά και 
στην υπηρεσία που προσέφεραν σε περι-
όδους ειρήνης στον ιδιωτικό τομέα σαν 
οχήματα μαζικής συγκοινωνίας και μετα-
φοράς.

Μέχρι σήμερα ο σύλλογος έχει 
λάβει μέρος στις εκδηλώσεις για την 
επέτειο της Μάχης της Κρήτης στα 
Χανιά και στο Ηράκλειο, σε παρελά-
σεις για τις εθνικές επετείους στους 
Δήμους Μεταμορφώσεως, Κορωπίου, 
Χαλανδρίου, Ν. Φιλαδέλφειας, Κηφισιάς, 
Σπάτων, Βούλας, Αγ. Παρασκευής, 

Ραφήνας, Π. Φαλήρου και Ν. Ηρακλείου. 
Έχουμε επισκεφθεί τα συμμαχικά νεκρο-
ταφεία Φαλήρου, Σούδας, Λέρου και το 
Ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο στο 
Ρίμινι της Ιταλίας. Έχουμε συνεορτάσει 
επίσης με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Πολεμιστών Εκστρατευτικών Σωμάτων 
Μέσης Ανατολής, Ριμινιτών Ιερολοχιτών 
τις επετείους για τις μάχες στο Ελ Αλαμέιν 
και στο Ρίμινι. Το 1989, 1994 και 1999 
λάβαμε μέρος στις εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό της συμμαχικής απόβασης στην 
Νορμανδία.

Τον Νοέμβριο του 2016 μετά από πρό-
σκληση των Ενόπλων Δυνάμεων ο σύλλο-
γος πήρε μέρος με 12 οχήματα και 2 μοτο-
συκλέτες στον εορτασμό των 70 χρόνων 
του όπλου ΙΠΠ/ΤΕΘΝΩΝ στο Κέντρο 
Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων Αυλώνος.

Τον Ιούνιο του 2017 ο ΣΔΙΟ συμμε-
τείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για 
την επέτειο των 70 ετών παρουσίας της 
Αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής 
στην Ελλάδα. Ο σύλλογος παρουσία-
σε στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων καθώς και την οικία του 

Αμερικανού πρέσβη οχήματα που ήρθαν 
στην Ελλάδα με την αμερικανική βοή-
θεια όπου και απέσπασαν τον θαυμασμό 
Αμερικανών και Ελλήνων αξιωματικών. Τα 
οχήματα αυτά επίσης παρουσιάστηκαν και 
στις εγκαταστάσεις της ODC στην ΑΣΔΥΣ.

Ο ΣΔΙΟ ανταποκρίνεται πάντα στις 
προσκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Δήμοι και Νομαρχίες), Κρατικών 
Υπηρεσιών αλλά και άλλων σωματείων, 
πάντοτε αφιλοκερδώς, προκειμένου να 
συμμετέχει σε εκδηλώσεις ιστορικών επε-
τείων και εορτασμών, όπως παρελάσεις, 
στατικές επιδείξεις και επισκέψεις.

Σκοπός του συλλόγου είναι η απόκτη-
ση ενός χώρου για την στέγαση, συντή-
ρηση και έκθεση των οχημάτων ώστε να 
εξασφαλιστεί η μακροζωία τους και η λει-
τουργικότητά τους. Τα μέλη του συλλόγου 
με προσωπικό κόπο και χρήματα έχουν 
καταφέρει το 90% των οχημάτων να είναι 
λειτουργικά, πράγμα πολύ δύσκολο λόγω 
της δυσκολίας εύρεσης ανταλλακτικών.

H αναπαλαίωση των οχημάτων δεν 
περιορίζεται μόνο στο τεχνικό μέρος. 
Γίνεται προσπάθεια να τονιστεί και το ιστο-

Ενας εκ των ιδρυτών του ΣΔΙΟ, ο κ. 
Κωνσταντίνος Φάρρος, βετεράνος του 
πολέμου της Κορέας, δίπλα στο Bren 
Carrier του στην εκδήλωση για τα 70 
χρόνια του  Όπλου ΙΠΠ/ΤΕΘΝΩΝ στο 
ΚΕΤΘ.

Mέλη και φίλοι του Συλλόγου Διατηρήσεως Ιστορικών 
Οχημάτων κατά την εκδήλωση για την επέτειο των 70 ετών 
του  Όπλου ΙΠΠ/ΤΕΘΝΩΝ στο ΚΕΤΘ.

Οχήματα που κέρδισαν
και τη μάχη με τον χρόνο
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ρικό μέρος ώστε τα οχήματα να φέρουν 
ακριβείς αριθμούς, χρώματα και διακριτι-
κά της περιόδου καθώς και σωστό εξοπλι-
σμό (σκαπανικά, ασυρμάτους κτλ). 

Η διαδικασία απόκτησης και αναπαλαί-
ωσης ενός στρατιωτικού οχήματος είναι 
δαπανηρή και γεμάτη απογοητεύσεις 
εμπειρία, έτσι τα μέλη του συλλόγου είναι 
κυρίως ιδιοκτήτες τέτοιων οχημάτων που 
αφιερώνουν χρόνο αλλά και χρήματα για 
την αναπαλαίωση των οχημάτων με κοινό 
στοιχείο το πάθος για τα αυτοκίνητα αυτά.

Το πάθος είναι αναγκαίο αφού πρόκει-
ται για οχήματα ηλικίας μισού αιώνα με ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά που θα συγκινού-
σαν ελάχιστους από τους συνηθισμένους 
λάτρεις της αυτοκίνησης.

Είναι αργά, αντιοικονομικά (κατανά-
λωση περίπου 20λίτρα βενζίνης στα 100 
χλμ.), όχι ιδιαίτερα άνετα, με περιορισμέ-
νους χώρους και δεν προσφέρονται για 
μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων ενώ η 
αρχική κατάσταση που βρίσκονται τέτοια 
οχήματα όταν αποκτηθούν είναι συνήθως 
κακή και με πολλές ελλείψεις (ιδιαίτερα 
για οχήματα που εχουν αποκτηθεί απευ-
θείας από το στρατό). Κουρασμένα, χτυ-
πημένα και πολλές φορές καννιβαλισμένα 
οχήματα παίρνουν ζωή από τα μέλη του 
συλλόγου που με μεράκι προσπαθούν 
να τα μετατρέψουν σε πλήρη και όσο τον 
δυνατόν περισσότερο αυθεντικά.

Ενας από τους σκοπούς του συλλόγου 

είναι και η αλληλοβοήθεια των μελών 
όσον αφορά τις τεχνικές πληροφορίες 
για την συντήρηση και την επισκευή των 
οχημάτων αλλά και την εύρεση ανταλ-
λακτικών αφού πρόκειται για οχήματα με 
μέσο όρο ηλικίας τα 60έτη. Για τον λόγο 
αυτό ο σύλλογος έχει συχνές επαφές με 
παρόμοια σωματεία και συλλόγους από 
το εξωτερικό.

Πέραν όμως των οχημάτων τα μέλη του 

ΣΔΙΟ έχουν με τα χρόνια αποκτήσει σημα-
ντικά αντικείμενα στρατιωτικού και ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος όπως προσωπικά 
είδη στρατιωτών, έγγραφα, φωτογραφίες, 
στολές, εξοπλισμό. Επιδίωξη του συλλό-
γου είναι η απόκτηση ή η παραχώρηση 
ενός κατάλληλου χώρου για την στέγαση 
των οχημάτων και των αντικειμένων με την 
μορφή μουσείου ώστε να εξασφαλιστεί η 
συντήρησή τους.

Το πιο σπάνιο όχημα που διαθέτει ο σύλλογος είναι ένα καναδικής
κατασκευής Otter 1 MK 1 του 1942.

Πρώτη εμφάνιση του προσφάτως ανακατασκευασμένου WC-54 Ambulance του 
ΣΔΙΟ σε παρέλαση στην Παιανία. Δεξιά το WC-54 σε διάφορα στάδια της ανακα-
τασκευής, ηλεκτρικά, φανοποιΐα και μηχανή. Το ασθενοφόρο φέρει διακριτικά της 
XI Μεραρχίας Πεζικού.

Το GMC CCKW του ΣΔΙΟ βρίσκεται 
στα τελευταία στάδια της ανακατα-
σκευής του, ο οποία άρχισε μετά την 
συμμετοχή του στα γυρίσματα της ται-
νίας «Echoes Of The Past».

Ο Μανούσος Μανουσάκης «σκηνοθετεί» το Μ3Α1 
Scout στα γυρίσματα της ταινίας «Ουζερί Τσιτσάνης».

Austin 6 Tourer στην γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόϊ.

Ασυρματοφόρο WC-54 και σταθμός ασυρμάτου σε στατική έκθεση 
σον Δήμο Παιανίας.

Στον σύλλογο είναι εγγεγραμμένα 
περίπου 70 οχήματα εκ των οποίων τα 11 
είναι ιδιοκτησίας του συλλόγου ενώ τα 
υπόλοιπα ανήκουν σε μέλη. Πρόκειται για 
οχήματα ιδιαίτερης σημασίας όχι μόνο για 
την προσφορά τους σε εμπόλεμες περιό-
δους αλλά και για τις υπηρεσίες που προ-
σέφεραν σε περιόδους ειρήνης στον ιδι-
ωτικό τομέα σαν μέσα μαζικής συγκοινω-
νίας ή μεταφορών. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
το ποσοστό αυθεντικότητας των οχημά-
των κυμαίνεται από 70% ως 95%, πράγμα 
δύσκολο αν σκεφτεί κανείς την δυσκολία 
εύρεσης ανταλλακτικών λόγο παλαιότη-

τας. Το πιο σπάνιο όχημα που διαθέτει ο 
σύλλογος είναι ένα καναδικής κατασκευ-
ής Otter 1 MK 1 του 1942. Πρόκειται για 
ένα ελαφρύ αναγνωριστικό όχημα ιδιαί-
τερα σπάνιο αφού υπάρχουν μόλις 6 με 
7 οχήματα στον κόσμο στην λειτουργική 
κατάσταση που το έχει ο ΣΔΙΟ.

Ιστορικά το συγκεκριμένο όχημα αποβι-
βάσθηκε στο Κατάκολο το απόγευμα της 
24ης Σεπτεμβρίου 1944 και άνηκε στην 
2908 Μοίρα Προστασίας Αεροδρομίων 
της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας. 
Από το Κατάκολο η μοίρα προωθήθηκε 
στον Αραξο όπου προστάτευε το αερο-

δρόμιο ενώ αργότερα ενίσχυσε τις συμ-
μαχικές δυνάμεις στην Πάτρα. Μετά το 
τέλος του πολέμου τα οχήματα της μοίρας 
(συμπεριλαμβανομένου και του OTTER) 
δόθηκαν στον Ελληνικό Στρατό. Το 1960 
αποσύρθηκε από τον στρατό και το 1990 
παραχωρήθηκε στον ΣΔΙΟ.

Παρόμοιες ιστορίες με του Otter συνο-
δεύουν τα περισσότερα οχήματα του συλ-
λόγου όπως για παράδειγμα το Μ3 scout 
car που βρίσκεται σε διαδικασία ανακα-
τασκευής και που ήταν το πρώτο συμμαχι-
κό όχημα που μπήκε στην απελευθερωμέ-
νη Αθήνα.
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Willys MB και Austin 6 Tourer στην είσοδο του Πολεμικού Μουσείου

Ο χώρος
Το κτίριο του Πολεμικού Μουσείου 

αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και 
γνωστά κτίρια της Αθήνας. Η κατασκευή 
του ξεκίνησε το 1964 και επικεφαλής 
ήταν ο Θουκιδίδης Βαλέντης, αρχιτέκτο-
νας και καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο. Ο σχεδιασμός είναι επη-
ρεασμένος από τον μοντερνισμό και το 
αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό κίνημα 
του Μπάουχαους, το οποίο οραματίστηκε 
και ενέπνευσε ο Γερμανός αρχιτέκτονας 
Βάλτερ Γκρόπιους. Εσωτερικά αισθητή 
είναι η παρουσία του ξύλου και του μαρμά-
ρου ενώ η διαρύθμιση των χώρων που φιλο-
ξενούν τα εκθέματα σε όλα τα επίπεδα επι-
τρέπει στους επισκέπτες να νιώθουν άνετα 
και να απολαμβάνουν την επίσκεψή τους.

Ο εορτασμός
80 χρόνια μετά, ο εορτασμός της επε-

τείου του «ΟΧΙ» περιελάμβανε ξεχωριστά 
εκθέματα και συμμετοχές που συμπλήρω-
σαν τα διαρκή εκθέματα του μουσείου. 
Οχήματα του 2ου ΠΠ, αναβιωτές της επο-
χής του 1940 με προσωπικά αντικείμενα 
και εξοπλισμό πεδίου φιλοξενήθηκαν στον 
εξωτερικό χώρο του μουσείου.     

Ασυρματοφόρο όχημα WC-54 και ανάπτυξη σταθμού ασυρμάτου με πομποδέκτη, 
γεννήτρια και κεραία.

Η απαγόρευση εκδηλώσεων που ανήκει στα μέτρα για την 
πανδημία Covid να μην επέτρεψαν την πραγματοποίηση 

παρέλασης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, 
το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών όμως μπόρεσε, πληρώντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, να τιμήσει τους ήρωες του 1940.

Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το μουσείο είναι η ζωντανή 
προβολή της ελευθερίας και της ασφάλειας, που προσφέρουν 
οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, στην Ελληνική Κοινωνία 
διαχρονικά. Παράλληλα, αποδίδεται ένας φόρος τιμής στους 
πολεμιστές προγόνους μας και μία έκφραση σεβασμού στις 
θυσίες τους, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε μια πατρίδα ελεύ-
θερη και ευνομούμενη με την σημερινή της μορφή και να χαρά-

ζουμε την πορεία μας στο μέλλον, με βάση τα διδάγματα του 
παρελθόντος.

Η περαιτέρω αναβάθμιση του έργου του Πολεμικού Μουσείου 
αποτελεί στόχο του νέου ΔΣ. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των 
δράσεων του Πολεμικού Μουσείου έχει προγραμματιστεί μία 
σειρά διαδραστικών ενεργειών σε συνεργασία με συλλόγους και 
ομάδες με παρεμφερή ιστορικά ενδιαφέροντα.

Ο Σύλλογος Διατηρήσεως Ιστορικών Οχημάτων είχε την τιμή 
να προσκληθεί από το ΔΣ του μουσείου να συμμετάσχει στις 
εκδηλώσεις με στατική έκθεση αντιπροσωπευτικών οχημάτων 
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου που χρησιμοποιήθηκαν από τον 
Ελληνικό Στρατό.

Επέτειος του «ΟΧΙ»
στο Πολεμικό Μουσείο

To Volkswagen type 82 ήταν ένα ελαφρύ γερμανικό στρατιωτικό όχημα του 2ου Π.Π. σχεδιασμένο από τον Ferdinand Porsche.

Οχήματα του ΣΔΙΟ στον προαύλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου περιμένουν τους επισκέπτες.
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Τα οχήματα
Η συμμετοχή του ΣΔΙΟ περι-

ελάμβανε δέκα οχήματα και  
δύο μοτοσυκλέτες που στάθ-
μευσαν στον εξωτερικό χώρο 
του μουσείου. Πρόκειται για 
οχήματα που είχαν παραχωρη-
θεί από τις συμμαχικές δυνά-
μεις και χρησιμοποιήθηκαν από 
τον ελληνικό στρατό κατά την 
διάρκεια του πολέμου σε διά-
φορα μέτωπα. Τα οχήματα του 
συλλόγου πλαισιώθηκαν από 
αναβιωτές του 1940, μεταφέ-
ροντας τους επισκέπτες δίνο-
ντας το στίγμα της εποχής.

Αριστερά, αναβιωτές με ελληνικές στολές και εξοπλισμό του 1940 μποστά από το Plymouth P8 Deluxe του1939 (επιτελικό όχημα). 
Δεξιά Jeep Willys που φέρει τον χρωματισμό και τα διακριτικά του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο στρατηγός Τσακαλώτος.

Μοτοσυκλέτα BSA  M20  βρετανικής κατασκευής,  Ασθενοφόρο WC-54 και θωρακισμένο όχημα M3A1 Scout Car.

Αν και ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, πληθώρα κόσμου επισκεύθηκε το Πολεμικό Μουσείο.

Πίνδος 1940
Στον πρώτο όροφο κατασκευάστηκε 

διόραμα σε φυσικό μέγεθος με θέμα 
Πίνδος 1940. Το διόραμα αναπαριστά 
σκηνή από τις ένοπλες συμπλοκές στα 
βουνά της πίνδου κατά τον Ελληνοιταλικό 
πόλεμο (1940 - 1941). Η προσπάθεια 
που έγινε από τον κ. Θεοδοσουλάκη, 
μέλος του ΔΣ, μαζί με εθελοντές ήταν να 
αποδοθούν οι εξαιρετικά αντίξοες και-
ρικές συνθήκες που είχαν να αντιμετω-
πίσουν οι έλληνες στρατιώτες απέναντι 
σε έναν αριθμητικά υπέρτερο και καλύ-
τερα εξοπλισμένα αντίπαλο. Περίοπτη 
θέση στο διόραμα έχει και η γυναίκα της 
Πίνδου. Η μάνα, η αδελφή, η σύζυγος 
που η συμβολή της ενίσχυσε σημαντικά 
το έργο των ελλήνων στρατιωτών με την 
μεταφορά τροφίμων και πολεμοφοδίων 
στην πρώτη γραμμή.

Η ορθή αναπαράσταση της πρώτης γραμμής στα βουνά της Πίνδου, βασίστηκε σε πραγματικές φωτογραφίες και ιστορικές αναφορές.
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ΖΆΧΟΣ 
ΧΆΤΖΗΦΩΤΊΟΥ
Ο γνωστός δημοσιογράφος
και συγγραφέας επισκέφθηκε
τις εγκαταστάσεις του Σ.Δ.Ι.Ο.
και μοιράστηκε μαζί μας μνήμες
από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο

0  Σ.Δ.Ι.Ο.είχε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει στις 
εγκαταστάσεις του, στα Σπάτα τον κ. Ζάχο Χατζηφωτίου. 

Ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ξεναγήθηκε 
στον χώρο όπου βρίσκονται τα οχήματα του συλλόγου και 
μμοιράστηκε μαζί μας μνήμες από την θητεία του στην έρημο. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για τα οχήματα με διαμόρφω-
ση ερήμου, μιας και ο ίδιος πήρε μέρος στην πολιορκία του 
Τομπρούκ ενώ υπήρξε μέλος της 3ης Ελληνικής Ορεινής 
Ταξιαρχίας.

O 98χρονος βετεράνος από μικρός είχε σχέση με τα 
μηχανοκίνητα. Σε ηλικία 15 ετών απέκτησε το πρώτο του 
αυτοκίνητο, ένα κομψό αμάξι που κατασκέυαζε μια θυγατρι-
κή της Mercedes. Κατά την διάρκεια του πολέμου, όπως μας 
αναφέρει του είχαν χρεώσει ένα Mack με πλατφόρμα.

Εχει κρατήσει ακόμα το δίπλωμα οδήγησης στρατιωτικού 
οχήματος που είχε εκδωθεί από την 1η Ελληνική Ταξιαρχία.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του περισσότερο 
μας μίλησε για την περίοδο του πολέμου, καθώς και για 

τα σχολικά του χρόνια, στις Σπέτσες.  
Απολαυστικός, μας περιέγραψε καταστά-
σεις που βίωσε στο μέτωπο της Μέσης 
Ανατολής όπου βρέθηκε σε ηλικία μόλις 
17 ετών, δημιουργώντας μας εικόνες που 
θα μμπορούσαν να έχουν βγει από ταινία 
του 2ουΠ.Π. Δεν έλλειψε άλλωστε και 
η αναφορά του στην τηλεόραση μέσω 
της οποίας  έγινε ευρύτερα γνωστός από 
το τηλεοπτικό πεντάλεπτο κοινωνικής 
κριτικής με τίτλο «Το πεντάλεπτο του 
Ζάχου Χατζηφωτίου».  Με τον ευχάριστο 
χαρακτήρα του και με τις περιγραφές, μας 
χάρισε ένα απολαυστικό πρωϊνό και υπέ-
γραψε αντίγραφα του βιβλίου του, «Στα 
Μονοπάτια του Πολέμου».

Ο Ζάχος Χατζηφωτίου συνομιλεί με τον πρόεδρο του ΣΔΙΟ μπροστά από ενα Chevrolet CMP και ένα willys MB στα χρώματα της ερήμου ενώ 
δεξιά περιεργαζεται μια βρετανική BSA. 

Το στρατιωτικό 
του δίπλωμα 
με ημερομηνία 
έκδοσης 1943

Βίντεο από την επίσκεψη του κ. Χατζηφωτίου μπορείτε να βρειτε εδώ: https://youtu.be/aSEcb2kxZcw
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Όλα άρχισαν ένα ανοιξιάτικο από-
γευμα στο μακρινό 1995, όταν 

βγάζοντας βόλτα το σκύλο μου γνώρισα 
μία Αγγλίδα συνάδελφο αρχιτέκτονα με 
τον σκύλο της στο άλσος Συγγρού. Κατά 
την αποχώρηση μου συστήθηκε ως Helen 
Gigantes. Το ίδιο βράδυ συνειδητοποίησα 
ότι επρόκειτο για συγγενή του Τσιγάντες. 
Ήταν και το γεγονός ότι η περιοχή Χίλτον 
στα Ηλύσια, (1ο διαμέρισμα Δήμου 
Αθηναίων) που συνορεύει με το Παγκράτι, 
που ήταν παλιά οι σταύλοι του Βασιλιά 
Όθωνα, είχε κατά πλειοψηφία κατοικίες 
αξιωματικών από το 1930 και μετά, όπως ο 
δήμος Παπάγου, ονόματα όπως : Θρόνος, 
Αναγνωστόπουλος, Ρούσσος, Λεγάκης, 
Μαυροσκότης, Ζήσης, Τσιγάντες και 
άλλοι.

Σε εξιστόρηση του πατέρα μου, μου είπε 
ο παππούς μου Στρατηγός Ιωάννης Ζήσης, 
Διοικητής της Ταξιαρχίας Έβρου το 1941, 

ήταν προσωπικός φίλος του Στρατηγού 
Χριστόδουλου Τσιγάντες. Είχαν πολε-
μήσει μαζί σε πολλά μέτωπα κατά τους 
Βαλκανικούς πολέμους και υπήρχε μία 
αλληλοεκτίμηση για το ήθος που τους δια-
κατείχε. Όταν ο Τσιγάντες εν αποστρατεία  
πολιτευόταν στο Δήμο Αθηναίων είχε  επι-
σκεφθεί το γραφείο Δοξιάδη για τεχνικές 
συμβουλές, ο Δοξιάδης τον παρέπεμψε 
στον αρχιτέκτονα καθηγητή οικοδομικής 
της σχολής κ. Μιχαήλ Ζήση. Ο πατέρας 
μου είπε ότι ο Τσιγάντες όταν άκουσε το 
όνομα του τον ρώτησε : «είσαι γιός του 
Γιάννη;» και δάκρυσε από συγκίνηση.        
Πάντα υπήρχε ένα ένστικτο της συλλογής 
μνημών και οικογενειακών παρακαταθη-
κών προς το έθνος, όπως τότε ο αγώνας 
για την πατρίδα ήταν μονόδρομος. Ακόμα 
και όταν η Ανθή, χήρα του Στρατηγού 
Ιωάννη Ζήση, γειτόνισσα και οικογενει-
ακή φίλη του Ναπολέοντα Ζέρβα, διετέ-

λεσε πρόεδρος των ορφανών και χήρων 
αξιωματικών στην κατοχή και προστάτε-
ψε και κυριολεκτικά έσωσε πολύ κόσμο 
με τα πενιχρά συσσίτια φασολάδας στην 
Σοφοκλέους στην στοά του Γρυπαρείου 
Μεγάρου.

Πολλές μνήμες, πολλά αντικείμενα κει-
μήλια και μη, άρχισαν να έχουν νόημα και 
να κλείνουν το πάζλ των αναμνήσεων, των 
ιστοριών των ανθρώπων αυτών που πρω-
τοστάτησαν τότε.

Το ενδιαφέρον έγινε πάθος και μετά 
από την ανακατασκευή ενός τζίπ Μ38 
του λιμενικού σώματος, άρχισα να εστι-
άζω και να συλλέγω οχήματα και αντικεί-
μενα στρατιωτικού ενδιαφέροντος ΒΠΠ. 
Ξεκίνησα με τρία τζίπ ως δωρητές για 
ανταλλακτικά. Παλιά και μεταλλαγμένα 
από τους ιδιοκτήτες τους στην βιοπάλη 
των δεκαετιών του 1950 και μετά. Ήδη 
είχα συσσωρέψει πολλά ανταλλακτικά και 
ένα κινητήρα ΜΒ από μία δημοπρατημένη 
αποθήκη του στρατού από τον Μπούζα 
στον Ασπρόπυργο. Όλα τα αναλώσιμα και 
ηλεκτρικά τα αγόρασα από την Αγγλία στα 

6 ταξίδια που έκανα για να επισκεφτώ την 
έκθεση“War&Peace Show”. Είχα αναπτύ-
ξει φιλίες με τρείς εμπόρους εκεί, μάλιστα 
ο ένας διέμενε στο Άργος τότε, ο Peterο 
Ολλανδός, και με βοήθησε στα μεταφο-
ρικά και στην δική μου παλέτα φόρτωσε 
ο μισός σύλλογος προίκα. Ο ιδιοκτήτης 

του Dallas Auto Parts, του είχα δώσει δύο 
παλαιά καρμπυρατέρ προς επισκευή, 
όταν επισκεύασε ένα δεν μου το παρέδι-
δε παρά μόνον όταν θα έκλεινε 2,5 μήνες 
δοκιμών σε τζίπ δικό τους…

Από τα τρία οχήματα καταφέραμε με 
έναν αξιόλογο φανοποιό και φίλο, τον 
συγχωρεμένο κ. Γιώργο Ζωγράφο, και 
την αμέριστη συμπαράσταση του φίλου 
κ. Νίκου Σαλδάρη, να επισκευάσουμε μία 
πλήρη καρότσα με όσο λιγότερες προ-
σθήκες το επέτρεπαν οι ταλαιπωρημέ-
νες λαμαρίνες. Τα φτερά ήρθαν από ένα 
τέταρτο τζίπ από την αποθήκη ενός συλ-
λέκτη ξεχασμένων ονείρων στο κορωπί, 
τον κ.Νίκο Στρατογιαννάκη. Τα μηχανικά, 
όσα δεν επισκεύασε ο Γιώργος τα ανέ-
λαβε ο “μαέστρος” των κινητήρων και 
απάντων των τετράτροχων, ο κ. Λεωνίδας 
Δρακόπουλος.

Πριν αρχίσει η συναρμολόγηση όλων 
των τμημάτων, είχε προηγηθεί αξιολογι-
κός έλεγχος αυθεντικότητας και αυστη-
ρός τεχνολογικός έλεγχος. Η προσπά-
θεια ανεύρεσης ήταν εξουθενωτική μα 

Αποκατάσταση Jeep Willys 
MB του Ιερού Λόχου

Του Ιωάννη Ζήση
Προέδρου Σ.Δ.Ι.Ο.

Το ΜΒ στα πρώτα στάδια της ανακατασκευής. Αριστερά το αμάξωμα ανάποδα στη φάση της φανοποιίας. Δεξιά ο  Νίκος Σαλδάρης στο στάδιο 
επισκευής της καρότσας.

Το κιβώτιο ταχυτήτων σε στάδιο ελέγχου και 
επισκευής από τα μαγικά χέρια του Λεωνίδα 
Δρακόπουλου.Τα επισκευασμένα μέρη αρχίζουν να μοντάρονται πάνω στο σασί.

Το 2006 το Jeep κατέκτησε το έπαθλο
1ης θέσης  στον διαγωνισμό 
αποκατάστασης της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ.

Πριν αρχίσει η 
συναρμολόγηση 
όλων των τμημάτων, 
είχε προηγηθεί 
αξιολογικός έλεγχος 
αυθεντικότητας 
και αυστηρός 
τεχνολογικός έλεγχος. 

Credit: Ιωάννης Ζήσης
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συνάμα καθαρτική, με ποιο σπουδαία 
την διευθέτηση αυτών και διαχείριση του 
όλου επιχειρήματος. Όλα τα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα, όπως δυναμό, μίζα, πολλα-
πλασιαστής, αυτόματος διατηρήθηκαν 
τα αυθεντικά 6 voltκαι επισκευάστηκαν, 
όπως έβγαινε στην παραγωγή το συγκε-
κριμένο. Χρονολογικά ήταν ένα τζίπ κατα-
σκευασμένο στις αρχές του 1943, με ότι 
αυτό συνεπάγεται στα μηχανικά, ηλεκτρι-
κοί διακόπτες, τιμόνι, κλπ φινιρίσματα που 
ίσχυαν στην παραγωγή μέχρι το 1ο εξάμη-
νο του 1943. Το 1999-2000 δεν υπήρχε 
το Facebook η άλλα μέσα μαζικής κοινω-
νικής προώθησης ή και δικτύων. Είχα ψάξει 
στο διαδίκτυο και είχα έρθει σε επαφή 
με τον κ. John Valenti στο Λος Άντζελες 
και τον κ. Peter Sanders μηχανολόγο 
μηχ/κό που εργαζόταν στην Σαουδική 
Αραβία. Ήταν και οι δύο ιδρυτικά μέλη του 
Long Range Desert Group Preservation 
Association. Μελετώντας όλες τις φωτο-
γραφίες που είχα στην κατοχή μου και στο 
διαδίκτυο και ακολουθώντας τις οδηγίες 
του Peter Sanders είχα εντρυφήσει στις 
λεπτομέρειες που μονοπωλούσαν τα οχή-
ματα SAS, Ιερού Λόχου. 

Το 1999 στην περιοδεία που κάνα-
με στις εορταστικές εκδηλώσεις στην 
Νορμανδία για την 55η επέτειο της από-
βασης, (D-Day), μου έκανε ιδιαίτερη εντύ-
πωση ένας 65άρης Γάλλος με ένα όχημα 
SAS του ελεύθερου Γαλλικού στρατού 
υπό τον Στρατηγό Philippe Leclerc. Ήξερα 
τότε ότι ήταν μονόδρομος η αποκατά-
σταση ενός τέτοιου οχήματος. Αυτό που 
με διακατέχει σε ότι και αν καταπιάνομαι 
είναι η μανία μου για την τελειότητα στις 
λεπτομέρειες και σε όλα τα λειτουργικά 
τμήματα. Αυτό με προέτρεψε στο να αρχί-

σω να συλλέγω πιο ειδικά και πιο σπάνια 
αντικείμενα – λάφυρα από Ιταλικές και 
Γερμανικές μονάδες του άξονα από το 
μέτωπο της Βορείου Αφρικής, που χρη-
σιμοποιούσαν στα οχήματα. Αυτά ήρθαν 
σαν φυσικό επακόλουθο μιας και οι βόλ-
τες στα παζάρια και shows στην Γαλλία 
αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο 
Βέλγιο είχαν πια ένα μόνιμο θεματικό για 
εμένα.

Ο Peters Sanders με βοήθησε απρό-
σκοπτα και με λεπτομέρειες που δεν γνώ-
ριζε κανείς εδώ στην Ελλάδα, ειδικά για 
τις πατέντες και ότι χρησιμοποίησαν στα 
τζίπ που μετασκεύασε η ομάδα SAS του 
Lieutenant Colonel Sir Archibald Stirling. 
Ακριβώς ίδια ήταν ολοκληρωτικά αυτά που 
παραδόθηκαν στον Αντισυνταγματάρχη 

Χριστόδουλο Τσιγάντες, όταν επάνδρωσε 
τους πρώτους αξιωματικούς από τον Λόχο 
επίλεκτων Αθανάτων στον μετέπειτα ονο-
μαζόμενο Ιερό Λόχο.  Εδώ ο πατέρας μου, 
μου ανέφερε ότι ένας καλός του φίλος 
ήταν ο Στρατηγός Νικόλαος Καίσαρης. Ο 
Ανθυπολοχαγός τότε Ν. Καίσαρης ήταν 
οδηγός ενός οχήματος τζίπ ΜΒ SAS με 
την μοναδική διαφοροποίηση οπλισμού 
στην πρώτη μηχανοκίνητη μονάδα τους. 
Δηλαδή το τζίπ έφερε ένα Browning 
50cal. Τοποθετημένο πάνω στο τρομπέ-
το με διάτρηση αυτού έως το δάπεδο της 
καρότσας, ακριβώς μπροστά από την 
θέση του συνοδηγού. Αυτή η συστοιχία 
οπλισμού σε συνδυασμό με ένα VickersK 
στην πλευρά του οδηγού εδραιωμένο σε 
βάση στο αριστερό  μπροστινό φτερό και 
ένα δίδυμο ή μονό VickersK στον έστορα 
στο κέντρο του τζίπ, ήταν η ακριβής τοπο-
θέτηση που έφερε το όχημα του Ανθγου 
Ν. Καίσαρη.

Ήμουν σε πελάγη ευτυχίας μόνο και 
μόνο που θα μιλούσα με τον θρύλο αυτόν. 
Κανόνισα μία συνάντηση όπου τον επι-
σκέφτηκα στην προσωπική του οικία στου 
Παπάγου. Ήμουν προετοιμασμένος με 
σημειώσεις , ερωτήσεις και ένα δημοσι-
ογραφικό κασετόφωνο. Ο Στρατηγός Ν. 
Καίσαρης χάρηκε ιδιαιτέρως λόγω της 
φιλίας και της οικογενειακής ιστορίας και 
με δέχτηκε εγκαρδίως. Οι εξιστορήσεις 
του μου έλυσαν πολλές απορίες. Μου 
διηγήθηκε περιστατικά από το μέτωπο 
της Β. Αφρικής , σε εμπλοκές, στα σαβ-
βατοκύριακα στις άδειες στο Κάϊρο, ( και 
πως εξανεμιζόταν ο μισθός τους σε δύο 
μέρες), στην εκπαίδευση στην Παλαιστίνη 
και την διαμονή στον Λίβανο, (όπου το διά-
σημο του Ιερού Λόχου έμεινε ως αναμνη-

στικό…). Η συνέντευξη θα δημοσιευτεί 
αργότερα σε πιο λεπτομερή ανασκόπη-
ση. Θυμάμαι εκτός του οπλισμού, όπου 
μου ανέφερε για την περίφημη φωτογρα-
φία που είναι οδηγός με συνοδηγό τον 
τότε Διοικητή τους Αντισυνταγματάρχη 
Χ. Τσιγάντες, ότι είχε τοποθετήσει ένα 
δίδυμο VickersK στον έστορα κατόπιν 
υποδείξεως του Τσιγάντες. Επίσης ότι σε 
μία εξόρμηση σε αποστολή είχε “χάσει”, 
σκοτώθηκε από πυροβολισμό, ο συνοδη-
γός του τότε, ένας Έλληνας Αιγυπτιώτης 
20 ετών και συγκινήθηκε. Βάσει των λεγο-
μένων του η πιο αξιοπερίεργη αλλά και 
συνάμα δημιουργική πατέντα των LRDG 
ήταν το κυτίο υπερχείλισης υγρών του 
ψυγείου. Στο ερώτημα μου σε τι χρησί-
μευαν τα δύο ακροφίσια σωληνάκια στο 
άνω τμήμα – καπάκι, μου απάντησε πως 
όταν έφθανε σε θερμοκρασία βρασμού 
το νερό του ψυγείου αυτό εξατμιζόταν 
και διοχετευόταν μέσω ενός εύκαμπτου 
σωλήνα σε ένα στρογγυλό κυτίο, (προερ-
χόμενο από κυτία λαδιών), όπου ερχόμε-
νος ο ατμός σε επαφή με νερό που υπήρ-
χε σε μικρή ποσότητα υγροποιούνταν. Το 
βράδυ η σε ενδιάμεση στάση φυσούσαν 
από το ελεύθερο ακροφίσιο σωληνάκι με 
αποτέλεσμα να επιστρέφει το νερό στο 
ψυγείο. Πολλές άλλες κρυφές για εμάς 
λεπτομέρειες, όπως το πως σιτιζόντουσαν 
χωρίς να γινόντουσαν αντιληπτοί από τον 
εχθρό, η το γεγονός ότι τοποθετούσαν 
δύο διπλωμένες κουβέρτες στην θέση 
του συνοδηγού έτσι ώστε να είναι καθή-

μενος στον ίδιο ορίζοντα διαχείρισης του 
Browning 50cal. Είχε μαζέψει αρκετά 
λάφυρα οπλισμού, περίστροφα κλπ από 
Ιταλούς αιχμαλώτους, όπως κατά το τέλος 
των αποστολών τους ένα Ιταλικό τροχήλα-
το κανόνι στο οποίο είχαν εκπαιδευτεί στη 
σχολή αξιωματικών σαν ευέλπιδες και το 
κοτσάρισε στο τζίπ. Η μόνη φορά που το 
χρησιμοποίησε ήταν για να εκτινάξουν μία 
ξύλινη θύρα έτσι ώστε να εισέλθουν σε 
μία περιφραγμένη οικία προς αναζήτηση 
τροφής. Η ανταλλαγή κονσερβών με φρέ-
σκα λαχανικά και φρούτα με τους βεδουί-
νους ήταν συνήθης τακτική.

Εκείνη την εποχή γύρω στο 2000, η 
αποθήκη μου είχε πραγματικά γεμίσει. 
Είχα συλλέξει την μισή Λιβύη και λίγο από 
Τυνησία μεριά! Μου έμενε η Αίγυπτος, 
αλλά αυτή ήρθε με την μορφή δώρων, 
χορηγιών κλπ από απλούς ανθρώπους 
που σε εμένα έβλε- παν ένα 
σκοπό πίσω από μ ί α 
υ π ο τ ι θ έ μ ε ν η “ σ τ ε ί -

ρα”κατοχή και συλλογή αντικειμένων. 
Την προβολή αυτού του ζωντανού θρύ-
λου, εκεί που πράγματι θα ελάμβανε της 
αποδοχής που του επιφυλάσσονταν και 
του άρμοζε. Τότε είναι που άρχισε η συλ-
λογή των μεταξωτών χαρτών Β. Αφρικής, 
λοιπών στοιχείων όπως ειδικών χαρτο-
θηκών, υπηρεσιακών μολυβιών εποχής, 
μεγεθυντικών φακών, διαβητών κλπ. 
Κόσμημα η προσωπική γαλλικής προ-
έλευσης πυξίδα και τα κιάλια του τότε 
Ανθγου Ν. Καίσαρη. Κατόπιν ήρθε η 

ώρα να εξοπλιστεί με την απαραίτητη ηλια-
κή πυξίδα. Αυτή, ρεπλίκα – ανακατασκευή, 
έφθασε προσωπικά σε εμένα από την 
Αυστραλία από τον φίλο κ.Dom Kaukas. 
Μεγάλο το κόστος της αναπαραγωγής 10 
τεμαχίων που κατασκεύασε και η τιμή ανά-
λογη. Όμως λόγω της αναγνώρισης  όλης 
προσπάθειας αλλά και κοινών γνωστών 
αναβιωτών Ιερού Λόχου στην Αυστραλία 
η τιμή έπεσε κατά 25% παραδοτέα στην 
Αθήνα. Είχα ήδη πάρει από τον φίλο 
Ολλανδό Peter μία πιο μεγάλου μεγέθους 
Αμερικάνικης προέλευσης, σαν αυτές που 
χρησιμοποιούσαν σε C13 καιC15 η και 
στα Otter σε άλλες μονάδες. Ο επίσης 
Ιερολοχίτης Μιχαήλ Οικονομάκος είχε 
αποδεχτεί πρόσκληση μου και μου παρέ-
θεσε μία συνέντευξη. Ήταν οδηγός σε ένα 
Chevrolet C13 και είχε τοποθετημένη μία 
Αμερικανικής προέλευσης ηλιακή πυξίδα 
στο τρομπέτο. Αυτό χρησιμοποιούνταν 
σαν όχημα ανεφοδιασμού σε συγκεκριμέ-
να σημεία συνάντησης στην έρημο με τις 

Συμμετοχή ως πλήρωμα οχήματος LRDG
 στο War & Peace, στο Betting το 2002.

«Εκείνη την εποχή γύρω στο 2000, η αποθήκη μου είχε πραγμα-
τικά γεμίσει. Είχα συλλέξει την μισή Λιβύη και λίγο από Τυνησία 
μεριά» 

Στις εκδηλώσεις 
στην Νορμανδία για 
την 55ηεπέτειο της 
απόβασης, (D-Day), 
μου έκανε εντύπωση 
ένα όχημα SAS του 
ελεύθερου Γαλλικού 
στρατού υπό τον 
Στρατηγό Philippe 
Leclerc.
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Σ.Δ.Ι.Ο.
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ομάδες των τζίπ. Η τριλογία έκλεισε λίγο 
αργότερα με την αγορά από Καναδά της 
Καναδικής κατασκευής Astro Compass 
MK1 στο κουτί της με το βιβλίο οδηγιών 
της και την αγορά ενός δέκτη περιόδου 
ΒΠΠ τύπουBBC που είχαν έτσι ώστε να 
ακούν τις ραδιοφωνικές εκπομπές του 
BBC με την ακριβή επισήμανση της ώρας 
τα μεσάνυκτα. Αυτό βοηθούσε ώστε να 
μπορούν να θέσουν σε λειτουργία την 
πυξίδα και να συντονιστούν βάσει των 
αστερισμών για να ορίσουν πορεία κατεύ-
θυνσης την νύκτα.

Όταν το όχημα είχε τελειώσει μηχανικά 
η βαφή του σωστού χρωματισμού ήταν η 
απόχρωση early olive drab εξ ολοκλήρου, 
και  στην συνέχεια μόνον επιφανειακά με 
την απόχρωση sand stone grey της BFS. 
Μόνον εξωτερικές επιφάνειες με μόνη 
επικάλυψη των οργάνων, διακοπτών, 
κρυστάλλων προβολέων και ελαστικών, 
με υφασμάτινα καλύμματα και την χρήση 
βαλβολίνης σε όργανα κλπ. Όπως ακρι-
βώς γίνονταν και στο Κάϊρο από την ομάδα 
του Stirling. Αυτά τα οχήματα ποτέ δεν 
φύγανε από το εργοστάσιο στο Toledo σε 
άλλη απόχρωση από φαιοπράσινη, ποτέ 
δεν ήταν βαμμένα μπέζ και δεν είχαν διά-
σημα η διακριτικά μονάδων γιατί απλά δεν 
είχαν χρεωθεί ακόμη . Έτσι είχαν παρα-
δοθεί στις Βρετανικές δυνάμεις. Ο Ιερός 
Λόχος τα παρέλαβε από την SAS έτοιμα 
βαμμένα μπεζ εξωτερικά.

Λίγο πριν το ντεμπούτο στην παρέλαση 
στον Δήμο Παπάγου αρχές 2002, η τελευ-
ταία αγορά ήταν ένα φορητό γραμμόφω-
νο εποχής με δίσκους 78 στροφών. Αυτό 
πρωτοφορέθηκε σαν ιδέα εκεί σε αυτήν την 

εκδήλωση και υπήρξε η έμπνευση για μετέ-
πειτα θιασώτες σε εκδηλώσεις στατικές.

Η ιδέα είχε πάρει την μορφή της και το 
όχημα πραγματικά έλαμψε με την τοποθέτη-
ση των δισύμων VickersK και του Browning 
50cal.Αυτά όμως μόνον σε εκδηλώσεις στην 
Κρήτη. Σημαντική ήταν η βοήθεια σε θεματι-
κά αντικείμενα του άξονα από το μέτωπο της 
Β. Αφρικής του κ. Χάρη Δημητρακόπουλου, 
όπως και η αρωγή βοήθειας και ανταλλακτι-
κών του αξιόλογου μέλους μας κ. Σταύρου 
Βασιλείου και τον πάντα χαμογελαστό έμπο-
ρο ανταλλακτικών κ. Σπύρο Σπαθάρο. Σαν 
επιτομή χαιρετίζω και την αμερόληπτη βοή-
θεια από τον φίλτατο κ. Βασίλη Μιχελά και 
τον πολύ αγαπητό σύντροφο και ψυχή του 
ΣΔΙΟ κ. Διονύση Ρούσσινο.

Στην πορεία το όχημα παραχωρήθηκε 
στο ίδρυμα Π.Α.Λ.Ι.Σ.καί στο τέλος εξαγο-
ράσθηκε τμήμα της συλλογής και στολών 
του Ιερού Λόχου από την Β Αφρική, Νήσων 
Κυκλάδων, Ρίμινι, με σκοπό την δημιουργία 
ειδικού εκθεσιακού χώρου για τον Ιερό 
Λόχο με την έκβαση της απαραίτητης 
μουσειολογίας  από εμένα. Δυστυχώς ο 
ιδρυτής και διαχειριστής του ιδρύματος 
μετά από περιπέτειες με το Ελληνικό δημό-
σιο και το ΣΔΟΕ, πάγωσε όλο το έργο, με 
αποτέλεσμα η συλλογή  και το όχημα να 
επέλθουν  στην αφάνεια. Σήμερα όμως 

όπως ο φοίνικας αναγεννάται, έτσι και ένα 
νέο εγχείρημα λαμβάνει χώρα. Τελειώνει 
ένα νέο όχημα MBSAS Ιερού Λόχου, πιο 
προικισμένο και πιο ιδιαίτερο. Εντός του 
έτους ο “Lawrence”όπως χαϊδευτικά με 
αποκαλούσαν στην Κρήτη όταν φορούσα 
το Γαλλικό ,(FFI), σαρίκι και περνούσαμε 
μέσα από χωριά για τις εκδηλώσεις, της 
μάχης της Κρήτης, που ελάμβανε μέρος 
ο ΣΔΙΟ. Στις φωτογραφίες έχω συμπερι-
λάβει τα τζίπ δωρητές, εργασίες αμμο-
βολής, φανοποϊίας, ολοκληρωτικής επι-
διόρθωσης της ορίτζιναλ καρότσας σαν 
ιστορική αποκατάσταση, μηχανικών εργα-
σιών, βαφής και τέλος του οχήματος από 
εκδηλώσεις στατικών επιδείξεων, απο-
νομής 1ης θέσης κατηγορίας Α3 σε δια-
γωνισμό αποκατάστασης της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας ΦΙΛΠΑ, από εκδηλώσεις 
στην μάχη της Κρήτης, της Λέρου, με την κα 
Ελένη Τσιγάντες, (εγγονή του Χ. Τσιγάντες), 
μετά από δικής μου προτροπής και επα-
φής με την διοίκηση της 13 ΔΕΕ στο Γουδή, 
όπου πρωτοστάτησα να δημιουργηθούν 
κάποιες προθήκες με μικρές δωρεές 
δικές μου και χορηγίας του ΣΔΙΟ. Επίσης 
στα αποκαλυπτήρια της προτομής του 
Στρατηγού Χ. Τσιγάντες στο Γουδή.

Για εμένα προσωπικά ποτέ δεν υπήρξε 
μέσο αυτοπροβολής, πάντα και μόνο σε 

εκδηλώσεις του Συλλόγου για την απρόσκο-
πτη προώθηση των οραμάτων των ιδρυτών 
του ΣΔΙΟ. Το αστείο ήταν ότι το έβγαζα από 
το γκαράζ για κίνηση συντήρησης λιγοστές 
φορές, επειδή με αντιμετώπιζαν σαν εκκε-
ντρικό σαφάρι ταξιδιώτη η οδηγό από το 
twilightzone, για αυτό και δεν το επεδίωκα. 
Αυτή την φορά θα λάβει πιο καταξιωμένη 
καταχώρηση στις σωστές εκδηλώσεις υπό 
την ομπρέλα του ΣΔΙΟ και της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ.

Θα κλείσω με μία ιστορία που χαρά-
κτηκε στο υποσυνείδητό μου και αντι-
κατοπτρίζει το ψυχικό υπόβαθρο που 
διατρέχει και χαρακτηρίζει όλες αυτές 
τις προσπάθειες. Σε ένα εργοτάξιο ανα-
κατασκευής ενός νεοκλασικού κτιρίου 
στου Ψυρρή, περνούσε καθημερινά ένας 
αρκετά ηλικιωμένος πλανόδιος τυροπι-
τάς. Φώναζε, (όπως είχε στην πλάτη του 
μία παλαιά τυροπιτιέρα), ο Μερακλής. 
Τον φώναξα και αγόρασα για τους εργά-
τες όλες τις τυρόπιτες, για να του απαλύ-
νω την οδύνη της περιήγησης. Όταν τον 
ρώτησα αν την πουλάει μου αποκρίθηκε 
ότι πρόσφατα είχε χηρέψει και ξαναβγήκε 
στους δρόμους, τι να κάνω… Τον χάσαμε 
μετά από κάποιο καιρό. 15+ χρόνια μετά 
βρήκα την τυροπιτιέρα σε ένα φίλο παλια-
τζή. Στην βλέψη αυτής τον θυμήθηκα και 
αναλογίσθηκα πως Μερακλής γεννιέσαι 

«Από τον φίλο Ολλανδό Peter προμηθεύτηκα μία πιο μεγάλου μεγέθους Αμερικάνικης 
προέλευσης ηλιακή πυξίδα, σαν αυτές που χρησιμοποιούσαν σε C13 και C15 ή και στα Otter 
σε άλλες μονάδες». 

Σ.Δ.Ι.Ο.

Σ.Δ.Ι.Ο.

Με συνοδηγό τον Ανδρεά Γαλανό
σε παρέλαση  στον Δήμο Αμαρουσίου,

Σ.Δ.Ι.Ο.

Σε στατική επίδειξη στην 
επέτειο της Μάχης της Λέρου, 
με εξοπλισμό εκστρατίας.

Σ.Δ.Ι.Ο.
Το ιερολοχίτικο Jeep  στο διοράμα Μέσης Ανατολής που είχε στηθεί για την Γιορτή της Αεροπορίας στην αεροπορική βάση της 
Δεκέλειας το 2003, δίπλα στο Spitfire που ανακατασκευάστηκε πρόσφατα και επέστρεψε στο μουσείο της Αεροπορίας.
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OPERATION
BACK TO

MY ROOTS 

Κείμενο 
και φωτογραφίες: 
Nicolas et Charles Jekeler 

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην 
Ελλάδα εντοπίστηκε σε μια μάντρα 

οχημάτων κοντά στην Αθήνα, αυτό το M8 
το οποίο βρισκόταν εδώ και πολλά χρόνια 
στην Κρήτη υπηρετώντας στο αεροδρόμιο 
του Ηρακλείου. Έγινε η αγορά του και η 
μεταφορά στο Βέλγιο και είμαστε το 2011 
μπροστά σε ένα όχημα γεμάτο ιστορία 
αλλά πάνω από όλα τελείως μα τελείως 
άδειο ... Ναι, το γνωρίζαμε φυσικά, αλλά 
αυτό είναι διαφορετικό όταν είναι κάτω 
από τη βελγική βροχή,  από όταν είναι κάτω 
από τον ελληνικό ήλιο! 

Η κατάσταση του οχήματος
    Ένας πρώτος μικρός έλεγχος υγείας του 
ασθενούς μας κατά την είσοδο στο γκα-
ράζ μας είναι απαραίτητος: Όπως γινόταν 
σε όλα τα Μ8 του Ελληνικού Στρατού, το 
σκάφος  τροποποιήθηκε μετά τον πόλεμο 
για να φιλοξενήσει έναν κινητήρα ντίζελ 

της Steyr. Το διαμέρισμα του κινητήρα έχει 
επιμηκυνθεί κατά 30 cm και έχει ψηλώσει  
κατά 15 cm. και πολλά μεταλλικά ελά-
σματα συγκολλήθηκαν από τους Έλληνες 
μέσα.  Λείπουν τα πίσω εγκάρσια μέλη και 
οι πίσω βάσεις κινητήρα, κάτι που δεν ήταν 
αναμενόμενο. 

Απαιτήθηκε πολλή έρευνα και έγιναν 
πολλές επαφές με ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο για τον εντοπισμό και, στη συνέχεια, 
σταδιακά της αγοράς και εισαγωγής των 
πραγμάτων που μας έλειπαν. Συνολικά, 
χρειάστηκαν περισσότερα από πέντε χρό-
νια έρευνας και δαπανήθηκαν χρήματα 
που καλύτερα θα ήταν να μην τα …ανα-
φέρουμε!  
    Από την άποψη του «Ανθρώπινου δυνα-
μικού μας», είχαμε στην ομάδα μας έναν 
τέλειο “χειρουργό” τον Charls και τον 
μεγαλύτερο γιο του, που παίζουν στα 
δάκτυλα όλα τα μηχανολογικά,  αν και 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
FORD M8 ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

TO  M8  ΣΤΗΝ

75η  ΕΠΕΤΕΙΟ  ΤΗΣ  ΜΑΧΗΣ

ΤΟΥ  BULGE,  ΤΟ  2019
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Προετοιμασία του ψυγείου και των καλυμμάτων.  Το ψυγείο τοποθετημένο στη θέση του.

προς ένα, για να   επανα βαφούν όπως και 
οι άξονες και οι διαιρούμενες ζάντες των 
τροχών με τις γέφυρες που βρέθηκαν με 
μεγάλη τύχη. 

Τα πάντα τοποθετήθηκαν πάλι πίσω 
στη θέση τους και με ελαστικά πέλματα 
με το αυθεντικό  προφίλ NDT του ΒΠΠ που 
εισήχθησαν από τις ΗΠΑ. Οι ρυθμιζόμενοι 
βραχίονες για τη στερέωση των αξόνων 
βρέθηκαν πριν από μερικά χρόνια στην 
αποθήκη του Philippe, από καθαρή τύχη, 
γιατί είχε μόλις τέσσερις εκείνη τη στιγμή,! 
Και τα έξι αμορτισέρ καθώς και τα  συνο-
δευτικά λάστιχα βρέθηκαν στο Τέξας των 
ΗΠΑ  στου Brent.

Βήμα 4
To βάψιμο.  
Olive Drab χρώμα για ολόκληρο το κάτω 
μέρος του σκάφους και του πατώματος, 
λευκό για το υπόλοιπο εσωτερικό, πάνω 
από το αστάρι.

Βήμα 5
Τα φρένα  
Τα αρχικά που ήταν από όχημα RΕΟ, αντι-
καταστήθηκαν με ορίτζιναλ, τα οποία ήταν 
πολύ δύσκολο να βρεθούν. Το hydrovac 
ανακατασκευάστηκε  με συναρμολόγηση 
τμημάτων από τρία μη λειτουργικά, και από 
ένα κιτ επισκευής Half-Track hydrovac. Οι 
βραχίονες στήριξής του κόπηκαν με λέι-
ζερ και μορφοποιήθηκαν στη στράντζα 
σύμφωνα με σχέδιο.

Βήμα 6
Τα ηλεκτρικά του, οι καλωδιώσεις, 
το ταμπλό και τα κουτιά.

Ξεκινήσαμε από μηδενική βάση και 
ήταν πραγματικά ένας άθλος! Για καλή μας 
τύχη μια ορίτζιναλ πλεξούδα με την αρχική 
υφασμάτινη επικάλυψη, εντοπίστηκε στο 
Maine των ΗΠΑ. Βρήκαμε τρία άχρηστα 

ταμπλό με τα οποία μπορέσαμε και φτιάξα-
με ένα τέλειο. Τα ορίτζιναλ όργανα βρέθη-
καν εύκολα. Για τα όργανα, το πιο δύσκολο 
είναι να βρεθούν οι ηλεκτρικές τους συν-
δέσεις με τους αντίστοιχους αισθητήρες.

Ένας NOS ρεγουλατόρος συγχρο-
νίστηκε με το δυναμό.  Το κουτί της μπα-
ταρίας ανακατασκευάστηκε με χρήση 
κομματιών που βρέθηκαν στα σκουπίδια 
του Robby. Oι προβολείς βρέθηκαν σχε-
τικά εύκολα σε αντίθεση με τα πίσω φώτα 
πορείας και συσκοτίσεως.

Βήμα 7
Τα υδραυλικά του Μ8 και η συναρ-
μολόγηση όλων των εύκαμπτων 
σωλήνων: φρένα, επιταχυντής και 
συμπλέκτης. 

Εκεί συναντήσαμε τις περισσότερες  
δυσκολίες, επειδή ήταν πολύ δύσκολο να 
βρεθούν οι αγκώνες, οι συνδέσεις ή οι 

βαλβίδες.
Ο πομπός και ο δέκτης γκαζιού βρέθη-

καν στον Καναδά στου Brian (Σ.Σ.: Asbury), 
είναι τα τελευταία διαθέσιμα ανταλλακτι-
κά και δεν έχουν βρεθεί άλλα από τότε.

Βήμα 8
Το ντεπόζιτο καυσίμου  

Ένα ντεπόζιτο καυσίμου αποκτήθηκε 
από τον Robby με όλα του τα παρελκόμε-
να σε καλή κατάσταση. Με βάση αυτό, ο 
Pierrot μας έφτιαξε ένα ακριβές αντίγρα-
φό του.   Το ορίτζιναλ φλοτέρ βρέθηκε στη 
Γαλλία και ..voila!.

Βήμα 9
Ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων 
και ο συμπλέκτης. 

Χρειαστήκαμε έναν κινητήρα  Hercules 
JXD όπως στο πρωτότυπο Μ8. Η αναζή-
τησή του αποδείχθηκε πολύ δύσκολη 

Αποκοπή της πίσω μάσκας του ανεμιστήρα. 

Το M8 όπως βρέθηκε
στην αποθήκη 
στρατιωτικού υλικού 
στην Αθήνα.

κύριο επάγγελμά τους το εμπόριο, ..είναι 
αυτό που λέμε:  “…έπεσε στη χύτρα με το 
χακί όταν ήταν μικρός! “.  Ευτυχώς είχαν την 
υποστήριξη όποτε αυτή απαιτήθηκε, ενός 
πολύ γνωστού μηχανικού από τον χώρο 
του στρατιωτικού οχήματος στο Βέλγιο, 
του  Pierre O.  Οι σωστές τεχνικές συμβου-
λές του Pierre, ενός εξαιρετικού γνώστη 
των τεθωρακισμένων οχημάτων και των 
M8, ήταν πολύ χρήσιμες και καθοριστικές.

Στο Χειρουργικό τραπέζι.
Η Επιχείρηση “Πίσω στις Ρίζες “ θα απαι-
τήσει την αναισθησία του ασθενούς για 
σχεδόν οκτώ χρόνια!

Βήμα 1
Αποσυναρμολόγηση. 
Αποσυναρμολογήθηκαν και καθαρίστη-
καν με αμμοβολή όλα τα κομμάτια του Μ8. 
Μετά, όλα αυτά καταγράφτηκαν λεπτομε-
ρώς και αποθηκεύτηκαν. Κόπηκαν τα κομ-
μάτια που προστέθηκαν από τον Ελληνικό 
Στρατό στο σκάφος. Αφαιρέθηκαν οι 
σπασμένες βίδες και επισκευάστηκαν  τα 
χτυπημένα σπειρώματα, όλα βέβαια σε 
ιντσες ΗΠΑ. Είναι μια βρώμικη δουλειά 
φυσικά, αλλά ήταν  απαραίτητο. 

Βήμα 2
Η φαναρτζοδουλειά. 
     Το πίσω μέρος του σκάφους αφού απο-
κόπηκε, αμέσως μετά μελετήθηκε και 
τροποποιήθηκε στο σωστό του μήκος και 
ύψος. Διαπιστώθηκε η άριστη ποιότητα 
της λαμαρίνας! Στη συνέχεια, επανασυ-
γκολλήθηκε η πίσω γρίλια του ανεμιστήρα 
στην ακριβή της θέση, γνωρίζοντας ότι οι 
πίσω βάσεις του κινητήρα κουμπώνουν 
πάνω σε αυτήν και ως εκ τούτου, πρέπει  
(η γρίλια) να είναι τέλεια τοποθετημένη.  
Εκεί, έπρεπε να γίνουν ακριβείς μετρήσεις, 
επειδή όσο εκπληκτικό κι αν φαίνεται,   η 
μία πλευρά του Μ8 είναι μακρύτερη κατά 
1,5 εκατοστό από   την άλλη!  Ευχαρισούμε 
τους συναδέλφους και φίλους συλλέκτες  
(Jean, Yves, και  Freddy) που μας άφησαν 
να κάνουμε μετρήσεις ακριβείας στα οχή-
ματά τους και ακόμη μας δάνεισαν αρκε-
τούς μήνες τα M8 τους.

Βήμα 3
Οι  Άξονες.  

  Όλα τα εξαρτήματά των αξόνων βρέ-
θηκαν ευτυχώς σε καλή κατάσταση. Έγινε 
λεπτομερής αποσυναρμολόγηση,  μέχρι 
και τα σουστόφυλλα των αμμορτισέρ ένα Τοποθέτηση της εξάτμισης.   
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εξάτμισης του ντίζελ κινητήρα. Όπως τα 
υπόλοιπα, έπρεπε με να κατασκευαστεί 
από το μηδέν. 

Βήμα 11
Το ψυγείο. 

Βρέθηκε στην Ολλανδία, οι κυψέ-
λες αντικαταστάθηκαν με καινούριες.  
Οι φτερωτές των ανεμιστήρων έχουν 
αντίστροφο βήμα σε σύγκριση με άλλα 
οχήματα, κάτι που έχει νόημα επειδή ο 
αέρας πρέπει να φεύγει προς τα έξω, 
αφού ο κινητήρας βρίσκεται στο πίσω 
μέρος.

Βήμα 12
Νέα κολόνα τιμονιού. 

Ήταν στη θέση του και ευτυχώς το 
μπράτσο στρέψεως (Pitman arm)     ήταν 
κι αυτό εκεί. Τα πετάλια ήταν εκεί, έχουν 
φρεσκαριστεί. Η δυσκολία ήταν η εύρε-
ση των κυλίνδρων φρένων που έλλειπαν.

Βήμα13
Τελικό βάψιμο του σκάφους.  

 Το Μ8 είχε πλέον βαρύνει πάρα πολύ 
όταν η συναρμολόγηση είχε σχεδόν 
ολοκληρωθεί και δυσκολευτήκαμε να το 
βγάλουμε έξω. Ήταν ευτυχώς το βίντσι 
του παλιού καλού Dodge WC52 που μας 
βοήθησε να  βγάλουμε έξω το M8 για 
να βαφτεί. Τοποθετήσαμε τα σήματα του 
12ου αμερικανικού συντάγματος όπως 
τα άλλα οχήματα της συλλογής μας. 

Βήμα14
Ο πυργίσκος. 

Τα ρουλεμάν ήταν όλα εκεί όπως και 
ο μηχανισμός περιστροφής. Υπάρχει 
και το μεγάλο οδοντωτό δακτυλίδι 
που είναι προσαρτημένο στο σκάφος. 
Καθαρισμός, αμμοβολή, βαφή και 
λίπανση και ήταν  έτοιμο να τοποθετη-
θεί. Απομένει να επιδιορθωθεί η ζημιά 
που προκλήθηκαν από την θητεία του 
στον Ελληνικό Στρατό και να αποκα-
τασταθούν οι αρχικές διαστάσεις στα 
στόμια της στεφάνης και του πολυβόλου 
.30. Πολλές εργασίες συγκόλλησης, 
αλλά σχετικά απλές.

Ο σωλήνας του πυροβόλου ήταν 
πλήρης όπως και ο μηχανισμός ανύ-
ψωσης. Έγινε  αμμοβολή, αποστρα-
τικοποιήθηκε και μετά ξαναβάφτηκε. 
Το ίδιο έγινε με τον πυργίσκο και το 
καλάθι που ήταν ευτυχώς στη θέση 
τους. Η εγκατάσταση του πυργίσκου 
στο κύτος γίνεται στο χιλιοστό με τηλε-
σκοπικό φορτωτή, είναι πραγματικά με 
ακρίβεια χιλιοστού...

Εγκατάσταση της κολόνας τιμονιού και των ηλεκτρικών καλωδίων του εμπρός 
μέρους για τον πίνακα οργάνων.

Το Hydrovac πριν και μετά την αποκατάσταση.

υπόθεση,   αν και αυτός ο κινητήρας ήταν 
αρκετά διαδεδομένος τότε. Έτσι εστιάσα-
με από την αρχή σε αυτό και είναι ένα από 
τα πρώτα πράγματα που βρέθηκαν στου 
Jerry’s στο Οχάιο. Εκείνη την εποχή είχε 
όλα τα ανταλλακτικά NOS για να επανα-
συναρμολογήσει κάποιος έναν κινητήρα.

Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, 
επειδή οι Αμερικανοί δεν είναι συνηθι-
σμένοι να κάνουν δουλειές με  ξένους. 
Μετά από αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις, 
φτάσαμε σε συμφωνία χάρη στην εφάπαξ 
παραγγελία τριών πλήρων κιτ. Πρέπει να 
παραδεχτώ ότι όταν έκανα την πληρωμή 
χωρίς να γνωρίζω τον αποστολέα, είχα 
λίγο άγχος, ειδικά όταν ο Τζέρι μου είπε 
στο τηλέφωνο «Πληρώσατε!;, Είστε τρελοί 
!!». (Στα Αγγλικά)  
     Λίγες εβδομάδες αργότερα, τα κιβώ-
τια έφτασαν, ανακούφιση, όλα ήταν εκεί.  
Ώρες συναρμολόγησης από έναν εξει-
δικευμένο μηχανικό  και στο τέλος ένας 
εντελώς νέος κινητήρας! Βάφτηκε με το 
πρωτότυπο γκρι χρώμα για το τελικό φινί-
ρισμα. Το ζεύγος του κιβωτίου ταχυτήτων 
τοποθετήθηκε με ένα μικρό τηλεσκοπικό 
γερανό και ο κινητήρας έπεσε τέλεια στη 
θέση του, ακριβώς πάνω στα στηρίγματα 
που τοποθετήθηκαν. 

Εδώ καταλαβαίνουμε τη σημασία 
τοποθέτησης της πίσω μάσκας ψυγεί-
ου! Το κιβώτιο ταχυτήτων που βρέθηκε 
στη Γαλλία τροποποιείται κατάλληλα 
για να κουμπώσει στο μπλόκ του κινη-
τήρα. Επιτέλους το Μ8 παίρνει μορφή!   
Βρήκαμε μετά τα μπροστινά σιλεντ 
μπλόκ στου Philippe, τις βάσεις γι’ αυτά 

στα ανταλλακτικά που έφεραν πίσω από 
τον Robby στο Sambeek. Είμασταν έτοι-
μοι να εγκαταστήσουμε τον κινητήρα. 
Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή! Το transfer  
ανακατασκευάστηκε κι αυτό, αν και βρέ-
θηκε σε καλή κατάσταση, τοποθετήθη-
καν και οι άξονες μετάδοσης και οι αντί-
στοιχοι σταυροί. 

Βήμα 10: Η εξάτμιση
Δεν υπήρχε κανένα κομμάτι της στο 

Μ8 που πήραμε από την Ελλάδα, εκτός 
από μια μεγάλη τραχιά τρύπα ανοιγμένη 
με ασετυλίνη στην πίσω δεξιά πλευρά του 
σκάφους, για να χωρέσει την εξαγωγή της 

Αποσυναρμολόγηση 
του μπροστινού άξονα.

Αντικατάσταση των ρουλεμάν 
και έλεγχος των γραναζιών του 
άξονα.

Μετά τον έλεγχο και 
την επισκευή των φθαρμένων 
κομματιών ακολούθησε 
η βαφή των αξόνων
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λύτως απαραίτητο κομμάτι. Έπρεπε να το 
αναζητήσουμε, να το παζαρέψουμε και να 
πληρώσουμε το τίμημα ...

Οι χάλκινοι κάλυκες του πυροβόλου 
είναι ακόμα πιο όμορφοι από τα αντίγρα-
φα ρητίνης ή ξύλου. Απέμενε μόνο η βαφή 
τους και η τοποθέτησή τους στα ράφια και 
τέλος. Έχουμε ακόμη να βρούμε τις νάρκες, 
είμαστε σε καλό δρόμο όμως για να τις απο-
κτήσουμε. Η πυξίδα Pioneer  Bendix μπο-
ρεί να βρεθεί, αλλά πρέπει να ψάξει κανείς 
πολύ.  Και η ανακατασκευασμένη πλεξούδα 
έχει πρόβλεψη για την τροφοδοσία της με 
ηλ. ρεύμα..  Ο μουσαμάς και  τα δερμάτινα 
καλύμματα των καθισμάτων προέρχονται 

από τον Jim από την Αγγλία. Τα περισκόπια, 
το κάλυμμα Ca1.50, οι πλαϊνοί σάκοι, το τσε-
κούρι και η αξίνα, το κουτί πρώτων βοηθειών 
....Μια αναζήτηση που δεν τελειώνει ποτέ!

Βήμα 17
Η πρώτη επίσημη εμφάνιση. 

Πραγματοποιήθηκε το 2019 στο Manhay 
( Βέλγιο) για στον εορτασμό  της 75ης επε-
τείου της Μάχης του Bulge. Το M8 μας έχει 
πολύ καλή συμπεριφορά στο δρόμο, όλα τα 
συστήματά του είναι εξαιρετικά, φρενάρει 
αποτελεσματικά και δεν έχει   ιδιοτροπίες. 
Ένα μικρό πρόβλημα με τον πολλαπλασια-
στή λύθηκε γρήγορα και επί τόπου, κάτι που 

ίσως φανεί λίγο αστείο ή εντελώς αστείο 
ανάλογα με την άποψή σας!

  Οι ώρες που δαπανήθηκαν και τα ποσά 
που επενδύθηκαν  δύσκολα μπορούν να 
υπολογιστούν, αλλά η ικανοποίηση που 
νιώσαμε όταν  φτάσαμε στο τέλος, είναι 
τεράστια. Συγχαρητήρια στον Charles  που 
εργάστηκε για πάνω από ένα χρόνο σχε-
δόν κάθε βράδυ για να ολοκληρώσει το 
έργο! Παραμένουμε στη διάθεσή σας εάν 
κάποιος από εσάς θα ήθελε να ασχοληθεί 
με μια τέτοια ανακατασκευή, η γυναίκα μου 
συνεχίζει να μου λέει ότι πρέπει να είμαστε 
τρελοί! Την ευχαριστώ επίσης για την κατα-
νόηση και την υπομονή της!.

Ανακατασκευή και εγκατάσταση
του αποκατεστημένου κινητήρα.

Keep them
rolling and
see you
on the road!

Olive Drab χρώμα για ολόκληρο το κάτω 
μέρος του σκάφους και του πατώματος, 
λευκό για το υπόλοιπο εσωτερικό, πάνω 
από το αστάρι.

Βήμα 15
Εκκίνηση του κινητήρα. 

Ήταν η πιό μεγάλη μέρα, ήταν σαν να 
αφαιρούσαμε την παροχή αναισθητικού 
από τον σε καταστολή ασθενή μας, ελπίζο-
ντας ότι μετά από τόσο καιρό θα ξανακερ-
δίσει τις αισθήσεις του! 

Αποφασίσαμε να το ρυμουλκήσουμε 
για να κινήσουμε τον κινητήρα. Μετά από 
μερικές προσπάθειες, αυτό ήταν, ο κινη-
τήρας δίνει σημάδια ζωής! Προσαρμογές 
του αβάνς και του καρμπυρατέρ και ήρθαν 
οι πρώτες στροφές του κινητήρα μετά από 
οκτώ χρόνια αρνητικού κώματος!

Βήμα 16
Τα Αξεσουάρ. 

Είναι αυτά που δίνουν την τελική εμφά-
νιση στο όχημα. Υπήρχαν όλες οι ενδοεπι-
κοινωνίες, τα κιβώτια και όλα τα εξαρτήμα-
τα του ασυρμάτου, που βρίσκονται όμως 
σχετικά εύκολα. Ο ασύρματος  SCR-526 
βρέθηκε τυχαία σε μια παλέτα γεμάτη από 
παλαιό βελγικό στρατιωτικό εξοπλισμό στο 
κατάστημα του Christophe. Δύο βάσεις 
κεραιών και δύο κεραίες βρίσκονται ανά-
μεσα σε αυτά.

Ο οπλισμός:  το όπλο είναι παρόν και 
πλήρες, κάποια μέρη του  έλειπαν που μπο-

ρέσαμε όμως να τα βρούμε. Το πολυβό-
λο των .30 τοποθετείται στην θέση του και 
το οπτικό σκοπευτικό προέρχεται από τον 
Philippe. Δεν ήταν τελικά εύκολο να βρεθεί 
το ορίτζιναλ τρίποδο του πολυβόλου, αλλά 
το βρήκαμε! Το Cal. 50 και το τρίποδο του, 
ήμασταν σίγουροι ότι θα το βρούμε στο 
κατάστημα του Harry  ή στη χειρότερη στο 
ετήσιο παζάρι στο  Ciney. (ΣΣ: στο Βέλγιο). 

Λοιπόν  είναι εκπληκτικό πώς αλλάζουν 
τα πράγματα και οι τιμές έχουν πλέον εκτι-
ναχθεί στα ύψη σε λίγα χρόνια. Αυτά τα 
πράγματα βρέθηκαν εύκολα τότε, αλλά 
αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα 
συμβεί και  σήμερα! Αλλά ήταν ένα απο-

Με την βοήθεια ενός γερανού τοποθετήθηκε πάνω στο σκάφος, ο πυργίσκος με 
την βάση περιστροφής και το πυροβόλο.

Θέα στο εσωτερικό
του εξοπλισμένου πυργίσκου.

Το ντεπόζιτο καυσίμου. Τοποθέτηση του ντεπόζιτου 
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Προϊόντα και
είδη μοντελισμού

Ιπποκράτους 48,
10680 Αθήνα.
 
Email: info@pla.gr

+30 210 3613011

+30 210 2224956

www.pla.gr

Μοντελισμός, χόμπι, πλαστικά κιτ 
μοντέλων, εργαλεία,
υλικα και χρώματα μοντελισμού, 
μοντέλα υπό κλίμακα, φιγούρες, 
αερογράφοοι, κομπρεσέρ.

ΠΛΑΣΤΙΚA ΚΙΤ
Πλαστικά κιτ υπό κλίμακα 
απο τις καλύτερες εταιρείες,

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ποιοτικά Εργαλεία 
Μοντελισμού απο το 
Plastimodellismo.

ΥΛΙΚA / ΧΡΩΜΑΤΑ
Υλικά και χρώματα μοντελισμού - 
Λάδια, πινέλα -Plastimodellismo.

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΙ

ΕΥΚΟΛΟ
ΚΆΊ ΣΩΣΤΟ
ΜΆΖΕΜΆ ΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΆΣ

Το καλοκαίρι πλησιάζει. Η θερμο-
κρασία ανεβαίνει και οι ηλιόλουστες 

ημέρες γίνονται όλο και περισσότερες. 
Και δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από 
το να οδηγείς το jeep χωρίς κουκούλα 

και με το αλεξήνεμο κατεβασμένο. Πριν 
φθάσουμε όμως σε αυτό το σημείο πρέ-
πει να φροντίσουμε για την σωστή αποθή-
κευση της χειμερινής κουκούλας ώστε να 
μην τσαλακωθεί και «σπάσει» ο μουσα-

μάς. Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί 
θα βρείτε οδηγίες για το πως θα διπλωθεί 
σωστά στη διάσταση όπου θα χωρέσει 
κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού ή 
για αποθήκευση σε ράφι.
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Στο μυθιστόρημα του Χόρας ΜακΚόι 
«Σκοτώνουν τ’ άλογα όταν γεράσουν» 

(Τhey shoot horses, Don’t they?), o ήρωας 
του βιβλίου Ρόμπερτ Σάιβερτον είχε δει 
σε παιδική ηλικία να πυροβολεί ο παππούς 
του ένα άλογο που είχε σπάσει το πόδι του 
για να το βγάλει από το μαρτύριό του.

Στην μεταπολεμική Ελλάδα, δυστυχώς, 
την μοίρα του αλόγου ακολούθησαν και 
πολλά οχήματα-απομεινάρια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου, όπου βρήκαν 
άδοξο τέλος σε κάποια υψικάμινο χαλυ-
βουργικής ή κόπηκαν για μέταλλο.

Ο κύριος σκοπός που δημιουργήθη-

κε ο Σύλλογος Διατηρήσεως Ιστορικών 
Οχημάτων είναι η διάσωση ιστορικών 
στρατιωτικών οχημάτων.

Η παρέα του ΣΔΙΟ τα τελευταία 20 -25 
χρόνια προσπαθήσαμε, και ακόμα προ-
σπαθούμε, να διασώσουμε όσα οχήματα 
και τεχνολογικό εξοπλισμό μπορούσαμε 
ανάλογα πάντα με τις δυνατότητες και 
τους πόρους που μπορούσαμε να διαθέ-
σουμε. 

Όσον αφορά τον Στρατό, δεν είχε την 
μουσειακή κουλτούρα ώστε να φροντίσει 
να διασωθούν κάποια από τα οχήματα που 
μεταπολεμικά μας παραχωρήθηκαν από 

τους Συμμάχους. Αρκετοί τύποι αυτών των 
οχημάτων, σήμερα είναι σπάνιοι ενώ έχουν 
μεγάλη αξία στο «χρηματιστήριο» συλλε-
κτικών οχημάτων. 

Χάθηκαν έτσι οχήματα όπως τα 
Diamond-T, Corbitt, White, Ward La 
France, Autocar, Studebaker M29, GMC, 
Dodge και πολλά άλλα.

Για τους ιδιώτες η δρόμος είχε περισ-
σότερα εμπόδια. Όσα οχήματα έβγαιναν 
σε δημοπρασίες του Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού, σε αντίθεση με τις διαδικασίες 
του ΟΔΔΥ, επιβαρύνονταν με φόρους και 
δασμούς που ίσχυαν για τα καινούργια 
αυτοκίνητα. Αποτέλεσμα ήταν περίπου 
το 90% των οχημάτων να καταλήξουν σε 
διαλυτήρια ή σε υψικαμίνους, ενώ κάποια 
πωλήθηκαν  στο εξωτερικό.

Αργότερα οι δημοπρασίες γίνονταν 
από τον ΟΔΔΥ δίνοντας την ευκαιρία να 
διασωθούν αρκετά οχήματα κυρίως  Μ38, 
Μ38Α1, Μ151και λιγότερα Willys.

Ακόμα και σήμερα είτε μέσα από ιστο-
σελίδες είτε μέσω γνωστών όσοι ενδια-
φέρονται για τέτοιου είδους οχήματα μπο-
ρούν να βρουν αρκετά διαθέσιμα προς  
πώληση.

Μεταπολεμικά αρκετά οχήματα στρα-
τιωτικού τύπου χρησιμοποιήθηκαν από 
ιδιώτες κυρίως για επαγγελματική χρήση. 
Υπήρξαν ακούραστοι εργάτες σε οικοδο-
μές, σε χωράφια και σε μεταφορές φορτί-
ων ενώ με τις κατάλληλες μετατροπές στο 
αμάξωμα έγιναν λεωφορεία που όργωσαν 
τους κακοτράχαλους δρόμους της ελληνι-
κής υπαίθρου.

Ελάχιστα από τα οχήματα αυτά κατάφε-
ραν να διασωθούν ως σήμερα έστω και με 
τις μετατροπές που είχαν υποστεί.

 Τα περισσότερα είχαν τέλος που δεν 
ήταν αντάξιο του σκοπού που εξυπηρέ-
τησαν τόσο σε καιρό πολέμου, όσο και 
αργότερα, κάποια εγκαταλείφτηκαν σε 
χωράφια, άλλα σε αυλές ενώ πολλά πωλή-
θηκαν για παλιοσίδερα.

Ford F30, ασθενοφόρο προερχόμενο από δωρεά της οργάνωσης ΑΗΕPA το 1946.

Ta CMP (Chevrolet & Ford) ήταν από τα οχήματα που μεταπολεμικά χρησιμοποιήθηκαν 
περισσότερο από ιδιώτες για επαγγελματική χρήση. Πολύ θα θυμούνται το ιδιαίτερο CMP 
που οδηγούσε ο Θανάσης Βέγγος στην ταινία «Θανάση, πάρε τ’ όπλο σου», (1972)

Ενα ακόμα CMP ξεχασμένο σε χωράφι. Στην πόρτα του οδηγού διακρίνεται ο στρατιωτικός αριθμός που έφερε.International Earth Mover

Dodge D60
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Η εταιρεία Paraskevas εισάγει και διαθέτει
στην Ελληνική αγορά μηχανολογικό εξοπλισμό 
και εργαλεία υψηλής ποιότητας και κορυφαίας 
αξιοπιστίας.

Είναι γνωστή στην αγορά για το σχεδιασμό
και εξοπλισμό Συνεργείων, Φανοποιείων-Βαφείων, 
Βουλκανιζατέρ, Πλυντηρίων, Πάρκινγκ καθώς
και Βιομηχανικών χώρων.

Αντιπροσωπεύει επώνυμα εργοστάσια
της Ευρώπης και θεωρείται σήμερα
η πιο σημαντική εταιρεία στο χώρο της.

Το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδευμένο, 
δυναμικό και φιλικό προς τους πελάτες προσφέρει 
πάντα υπεύθυνη και άμεση εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Επικοινωνία

Συνεργεία - Ηλεκτρολογεία - Βουλκανιζατέρ Φανοποιεία - Βαφεία

Συνεργεία & Αξεσουάρ μοτοσυκλετών

+30 210 2521005

+30 210 2521074

Λεωφ. Θεσσαλονίκης 16,
Νέα φιλαδέλφεια
ΤΚ:143 42
(8ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας)

http://www.paraskevas-m.gr/

Ζωντανό μάθημα Ιστορίας και πατριωτι-
σμός σε μια μετάθεση. Τα εμβληματικά 

Τ-34 του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 
που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια στην 
Παρέλαση της Νίκης στην Μόσχα θέλουν 
και έμπειρους οδηγούς για να τα κινήσουν, 
γι’ αυτό και ο ρωσικός Στρατός εκπαιδεύει 
το προσωπικό που θα τα επανδρώσει σαν 
να πρόκειται να οδηγήσουν οποιοδήποτε 
άλλο άρμα του. Σχεδόν. Διότι τα συντηρη-
μένα και λειτουργικά T-34 δεν είναι άρματα 
όπως τα άλλα. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί 
να αποκαλέσει τους σημερινούς Ρώσους 
αρματιστές μαλθακούς όμως τα ατσάλινα 
αυτά θηρία ήταν φτιαγμένα για σκληρούς 
άντρες: «σπαρτιάτικο» εσωτερικό με τα 
απολύτως   απαραίτητα και βεβαίως ούτε 
λόγος για αυτόματο κιβώτιο μετάδοσης-
κίνησης. Για να οδηγήσεις ένα τανκ σαν κι 
αυτό ήθελε δεξιοτεχνία και σιδερένια 
μπράτσα. Μάλιστα εκτός από ελιγμούς και 
στροφές υψηλής ταχύτητας η εκπαίδευση 
των επιλέκτων οδηγών-μηχανικών προβλέ-
πει διάβαση κωλυμάτων, αντιαρματικής 
τάφρου αλλά και αποφυγή εκρηκτικών-ναρ-
κών, εκπαιδευτικά αντικείμενα που μάλλον 
δεν χρειάζονται για παρελάσεις. Όμως ο 
ρωσικός Στρατός ξέρει καλύτερα. Κατά την 
διάρκεια του πολέμου τα σοβιετικά εργο-
στάσια παρήγαγαν περίπου 57.000 άρματα 
του τύπου. Τα Τ-34/76 με πυροβόλο 76,2 

χιλ και αργότερα τα Τ-34/85 με το ισχυρό-
τερο πυροβόλο των 85 χιλ. αποτέλεσαν την 
ραχοκοκαλιά των σοβιετικών τεθωρακισμέ-
νων σχηματισμών στον πόλεμο και μετά από 
αυτόν. Η παραγωγή τους συνεχίστηκε και 
στον Ψυχρό Πόλεμο ξεπερνώντας συνολι-
κά τις 80.000 μονάδες ενώ χιλιάδες εξή-
χθησαν σε διάφορες χώρες του κόσμου. 

Για τους Ρώσους το θρυλικό T-34 είναι 
το τανκ που οδήγησε τον Κόκκινο Στρατό   
έως το Βερολίνο, ένα σύμβολο της νικηφό-
ρου σοβιετικής πολεμικής μηχανής στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ως σύμβολο   
είναι το τέλειο ψυχολογικό «εργαλείο» για 
να τονώσει ο Πρόεδρος Πούτιν το πατρι-
ωτικό/εθνικιστικό αίσθημα των Ρώσων 
συσπειρώνοντάς τους –κατά προτίμηση 
γύρω του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λει-
τουργικά Τ-34 ανήκουν σε ειδική Επιλαρχία, 
υπαγόμενη στην 4η X Μεραρχία Φρουρών 
«Καντιμίροφ». Εκτός από το να ανοίγουν 
την Παρέλαση της Νίκης στην   Μόσχα και 
σε άλλες μεγάλες πόλεις, τα πληρώματα 
θα οδηγούν τα «πατριωτικά άρματα» στα 
γυρίσματα ιστορικών ντοκιμαντέρ και σε 
πολεμικές ταινίες όπως το ρωσικό αντίστοι-
χο του «Fury» με τον εύγλωττο τίτλο «Τ-34» 
(2018) που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο 
του 2019 και ρεκόρ εισιτηρίων. Το πρόβλη-
μα του μειούμενου αριθμού λειτουργικών 
αρμάτων του τύπου λύθηκε με την δωρεά 
30 και δη πλήρως επιχειρησιακών  Τ-34/85 
από το Λάος τα οποία έφθασαν το2019 
σιδηροδρομικώς στην έδρα της Επιλαρχίας 

στο Νάρο-Φαμίνσκ, 80 χλμ. από την 
Μόσχα, έπειτα από ένα μακρύ ταξίδι με τον   
Υπερσιβηρικό από το Βλάντιβαστόκ.   

Παραμένει αδιευκρίνιστο αν η Ρωσία 
πλήρωσε για τα συγκεκριμένα T-34 ή τα   
αντάλλαξε  με κάτι, ωστόσο μετά την σχετική 
συμφωνία ένας αριθμός εκσυγχρονισμέ-
νων Τ-72 εθεάθη καθοδόν προς το Λάος. 
Σύμφωνα πάντως με τον Αλεξέι   Χλόποταφ, 
ειδήμονα σε θέματα σοβιετικού στρατιω-
τικού υλικού, αυτά τα T-34 πρέπει να κατα-
σκευάσθηκαν μετά τον πόλεμο. «Παρά την 
γενική ομοιότητα με τα άρματα που έλαβαν 
μέρος στην Μάχη του Βερολίνου το 1945, 
βάσει ορισμένων εξωτερικών τους χαρα-
κτηριστικών συμπεραίνω πως παρήχθη-
σαν κατά το διάστημα 1952 με 1956 στην 
Τσεχοσλοβακία… Ένα στοιχείο είναι ότι το 
σχήμα των πύργων τους παρα είναι τέλειο 
για να έχουν φτιαχτεί σε σοβιετικό εργοστά-
σιο κατά την διάρκεια του πολέμου» επιση-
μαίνει. Οι «κακές γλώσσες» στην Δύση λένε 
ότι σε επίπεδο προπαγάνδας το T-34 κάνει   
καλύτερη δουλειά απ’ ότι το διαφημιζόμενο 
ως «φονιά των αρμάτων του ΝAΤΟ» υπερ-
σύγχρονο Τ-14 Armata. Παρά την επίδειξη 
δύναμης και τα σχέδια για παραγωγή 2.300 
τανκς του τύπου μέχρι το 2025, οπροβλεπό-
μενος αριθμός κατασκευής τους έχει περι-
οριστεί δραστικά.  Μέχρι το πολυθρύλητο 
Armata να επιλύσει τα θέματα που φέρεται 
να αντιμετωπίζει, οι Ρώσοι πατριώτες θα 
συνεχίσουν να εμπνέονται από το παλιό 
καλό Τ-34.

Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ 
ΑΡΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ T-34!    
Του Αλέξανδρου Θεολόγου
Φωτογραφιες:  vladimirkrym.livejournal.com
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