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Editorial

Τρίτο τεύχος του περιοδικού, ανοιξιάτικο. Ωρολογιακά του-
λάχιστον, αφού ο Μάρτιος πέρασε σχεδόν ολόκληρος με χαμη-
λές θερμοκρασίες, βροχές και ολίγα χιόνια. Και πάνω που βελ-
τιώνεται ο καιρός και σκεπτόμαστε τις πρώτες βόλτες, η πραγ-
ματικότητα μας προσγειώνει. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
απογείωσε την τιμή της βενζίνης στα 2 ευρώ το λίτρο περιορίζο-
ντας έτσι την ιδέα της βόλτας, ίσως όχι ως προς την συχνότητα 
αλλά σίγουρα ως προς την απόσταση.

Μπορεί να μην είναι μακρυνές αλλά οι βόλτες με τα οχήματα 
θα γίνουν. Η ευχαρίστηση να οδηγείς το όχημά σου στην λιακά-
δα είναι κάτι που δεν περιγράφεται, σε γεμίζει και ξεφεύγεις από 
την καθημερινότητα έστω για λίγες ώρες.

Επίσης αρχίζουν σιγά-σιγά να επιστρέφουν και οι εκδηλώσεις 
με ιστορικά οχήματα, κάτι που μας είχε λείψει λόγω της σχετικής 
σταθεροποίησης της πανδημίας Covid-19. Οπωσδήποτε όμως 
o ιός παραμένει, και θα πρέπει στις βόλτες και στις συγκεντρώ-
σεις μας να είμαστε λίγο προσεκτικοί. 

Πρόσφατα κατατέθηκε και το νέο νομοσχέδιο που αφορά 
την κίνηση και τον χαρακτηρισμό των ιστορικών οχημάτων. Σε 
διάστημα περίπου 2 ετών τα ιστορικά οχήματα θα αρχίσουν 
να κυκλοφορούν με κρατικές πινακίδες ιστορικού οχήματος. 
Βέβαια είναι αρκετά τα θέματα που θέλουν διευκρίνηση και θα 
μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.

Ουκρανός αγρότης κλέβει ρωσικό τανκ με τρακτέρ: Εν μέσω τηςρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία, ένα βίντεο με έναν Ουκρανό αγρότη 
να κλέβει ένα τανκ από ένα τρακτέρ κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και γίνεται viral.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΤΟ

ΟΧΗΜΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΟΣ 3
ΜΑΡΤΙΟΣ   2022

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ1117 ASV
στον Ελληνικό
Στρατό

Το #tetrischallenge  
που έγινε viral

Συλλογή οχημάτων
1ου Παγκοσμίου
Πολέμου

Νέο σχέδιο νόμου 
για τα ιστορικά 
οχήματα

www.sdio.gr

Συμμετοχή ΣΔΙΟ στο
Αlimos Classic Car Sunday 2

viralphoto



4  • ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ  •  www.sdio.gr

N
E
W

S
Ε
Λ

Λ
Α

Δ
Α

 -
 Δ

ΙΕ
Θ

Ν
Η

ΜΑΡΤΙΟΣ
	2022

03

Το  Σάββατο  04.9.2021 συνέβη τροχαίο 
δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο που συν-
δέει τα σύνορα Ιταλίας και Ελβετίας μεταξύ 
Domat-Ems GR και Chur, όπου όχημα τύπου 
Willys MB που οδηγούσε 63χρονος ιταλι-
κής καταγωγής συγκρούστηκε μετωπικά 
με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε  59χρονος 

οδηγός  ο οποίος τραυματίσθηκε βαριά και 
αργότερα εξέπνευσε στο νοσοκομείο που 
μεταφέρθηκε.   Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη 
που το ιστορικό αυτοκίνητο ανατράπηκε στο 
πλευρό του. Ο οδηγός του willys επίσης τραυ-
ματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Καντονικό 
Νοσοκομείο Chur με ασθενοφόρο.     

Θανατηφόρο  δυστύχημα με εμπλοκή Willys MB στην Ιταλία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΚΑΣ 
Ο θρύλος των Ειδικών 
Δυνάμεων έγινε 101 ετών

Μία θρυλική μορφή του Eλληνικού 
Στρατού ο Αντιστράτηγος ε.α. 
Κωνσταντίνος Κόρκας, συμπλήρωσε 
πριν από λίγες ημέρες τα 101 έτη.

«101 χρονών ο ζωντανός Θρύλος των Ειδικών Δυνάμεων! Στρατηγός Κόρκας 
Κωνσταντίνος! Ιερολοχίτης και πυξίδα για εμάς τους νεότερους. 101 χρόνια γεμάτα 
Ελλάδα! Χρόνια πολλά Στρατηγέ μου, να ζήσεις!!!» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter 
ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. 

Το μήνυμα συνόδευε και σχετικό βίντεο όπου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε τον 
Στρατηγό Κόρκα στο σπίτι του, όπου σβήνει το συμβολικό κεράκι των 101 ετών στην 
τούρτα των γενεθλίων του.

Ο Στρατηγός Κόρκας Κωνσταντίνος γεννήθηκε στο χωριό Πουλίτσα Κορινθίας το 
1921. Αποφοίτησε από την ΣΣΕ το 1943 με το βαθμό του Ανθλγού (ΠΖ). Απεστρατεύθη 
το 1980 με το βαθμό του Αντιστρατήγου και με τον τίτλο του Επίτιμου Διοικητού της 1ης 
Στρατιάς.

Έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις της Κρήτης (1941), της Β. Αφρικής (1942-
43), στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα (1943 – 45) και τέλος στις επιχειρήσεις 
της περιόδου 1947 – 1949 όπου και τραυματίσθηκε δύο φορές.
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Η επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου Διατηρήσεως 
Ιστορικών Οχημάτων πραγματοποιήθηκε 
την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 στον 
χώρο της ΦΙΛΠΑ στον Γέρακα.

Βάση του καταστατικού του συλλόγου 
έγινε απολογισμός πεπραγμένων για τα έτη 
2020 και 2021 και απαλλαγή του Δ.Σ. για το 
2021, ενώ συζητήθηκαν θέματα που αφο-

ρούν τον σύλλογο και την εφαρμογή του 
νέου νομοσχεδίου για τα ιστορικά οχήματα. 
Παράλληλα έγιναν και οι διαδικασίες εκλο-
γής του νέου Δ.Σ. για τα έτη  2022 και 2023. 

Τα μέλη που εκλέχθηκαν αποφάσισαν 
την νέα σύνθεση του Δ.Σ. με άμεση ισχύ η ο 
οποία αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Δημήτρης Λαρόζας
Α’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Σαλδάρης

Β’ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Θεοδωράκης
Γενικός Γραμματέας: Μάνθος Τσελίφης
Ταμίας: Κώστας Σκυβαλάκης
 Καλωσορίζουμε τη νέα ομάδα του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της εύχόμαστε 
καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο 
των υποχρεώσεών της, όσον αφορά την 
παρουσία του ΣΔΙΟ στον χώρο του ιστορι-
κού οχήματος.

Πρόσφατα η Union Pacific, αμερικανική εταιρεία μεταφορών 
σταθερής τροχιάς, μετέφερε το άρμα που έριξε κάτω το άγαλμα 
του Σαντάμ Χουσείν κατά την διάρκεια των αμερικανικών επιχει-
ρήσεων στο Ιρακ το 2003.

Η καταστροφή του αγάλματος είχε γίνει σε ζωντανή μετάδο-
ση και συμβόλιζε την κατάρρευση του καθεστώτος του Σαντάμ 
Χουσείν.

Πρόκειται για ένα άρμα  Μ88Α2. Είναι ΤΘ όχημα 

Περισυλλογής (ARV), φτιαγμένο για την έλξη και υποστήριξη/
περισυλλογή του 70 τόνων Μ1Α2 Abrams. Στον αμερικανικό 
στρατό είναι γνωστό και ως μουλάρι καθώς έχει δυνατότητα 
έλξης ανίψωσης των περισσοτέρων βαρέων στρατιωτικών οχη-
μάτων και πολλές φορές σε δύσκολα εδάφη.

To 64 τόννων άρμα μεταφέρθηκε από την Φλόριδα στο PIMA 
AIR & SPACE MUSEUM στην Αριζόνα όπου θα εκτεθεί στο κοινό 
μέσα στο 2022

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σ.Δ.Ι.Ο

Μεταφορά ιστορικής 
σημασίας άρματος 
από την Union Pacific

Η καταστροφή του	αγάλματος	του	
Σαντάμ	από	το	Μ88	σε	ζωντανή	μετάδοση	
από	το	τηλεοπτικό	δίκτυο	Fox,	το	2003 Το Μ88Α2	φορτωμένο	σε	πλατφόρμα	κατά	την	διάρκεια	της	μεταφοράς

Ακινητοποιημένο ουκρανικό άρμα 
Τ-64BV δίπλα σε ένα Μνημείο του ΒΠΠ, 
με ρώσικο Τ-34/85 , Donetsk 11 Μαρτίου 
2022

ΑΡΩΜΑ 2ου Π.Π.
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Μετά από αποχή ενός έτους λόγω 
Covid-19 οι φίλοι και λάτρεις των 

ιστορικών οχημάτων συναντήθηκαν ξανά 
στον Αλιμο. Στον μαγευτικό πεζόδρομο 
Αλίμου, πλάι στην θάλασσα την Κυριακή 
12 Σεπτεμβρίου 2021, ο Δήμος Αλίμου 
σε συνεργασία με την ΦΙΛΠΑ και τον Νίκο 
Μαστοράκη διοργάνωσε το δεύτερο 
Alimos Classic Car Sunday.

Μεγαλύτερο και πιο πλούσιο σε συμμε-
τοχές από το πρώτο, με σπανιότερα οχή-
ματα, Power Cars καθώς και στρατιωτικά 
οχήματα. 150 συμμετοχές από εξαιρετικά 
συντηρημένα οχήματα σε συνδυασμό με 

την εξαιρετική μουσική του Radio Gold 
που επιμελήθηκε ο Νίκος Μαστοράκης 
ταξίδεψαν τους επισκέπτες πίσω στο 
χρόνο.

Μετά από μία παύση εκδηλώσεων 
λόγω της πανδημίας, η εκδήλωση είχε τόνο 
γιορτής, ενώ βοήθησε πολύ και η εξαιρετι-
κά ηλιόλουστη ημέρα.

Η οργάνωση της εκδήλωσης ήταν εξαι-
ρετική και τα πληρώματα των οχημάτων 
έτυχαν άριστης φιλοξενίας κατά όλη την 
διάρκεια της εκδήλωσης.

Η είσοδος στην εκδήλωση ήταν δωρε-
άν και διήρκησε περίπου 5 ώρες κατα τις 

οποίες οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να φωτογραφήσουν, να μάθουν την ιστο-
ρία των οχημάτων και να συνομιλήσουν με 
τους ιδιοκτήτες τους.

Ο Σύλλογος Διατηρήσεως Ιστορικών 
Οχημάτων σε συννενόηση με τον κ. Νίκο 
Μαστοράκη συμμετείχε με 5 στρατιωτικά 
οχήματα, το ασθενοφόρο WC-54, δύο 
Willys MB, δύο M38 και ένα M38A1.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα 
στρατιωτικά οχήματα και τον εξοπλισμό 
που έφεραν ήταν μεγάλο. Ευελπιστούμε 
στο επόμενο ACCS , ο ΣΔΙΟ να συμμετά-
σχει με περισσότερα οχήματα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ.Δ.Ι.Ο.
ΣΤΟ «ALIMOS CLASSIC 
CAR SUNDAY 2»
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Oι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία 
να φωτογραφήσουν, 
και να μάθουν 
την ιστορία 
των οχημάτων.
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ΠΑΡΕΛΑΣΗ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ανταποκρινόμενος όπως πάντα  στις 
προσκλήσεις της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης για να συμμετέχει σε εκδηλώ-
σεις ιστορικών επετείων, ο ΣΔΙΟ συμμε-
τείχε στην παρέλαση για τον εορτασμό 
της επετείου της 28ης Οκτωβρίου στον 
Δήμο  Καλυβίων.

Ο καλός καιρός ήταν σύμμαχος 
για την εκδήλωση και μεγάλο πλήθος 
συγκεντρώθηκε σε κεντρικό δρόμο των 
Καλυβίων.

Παρέλασαν 15 οχήματα του ΣΔΙΟ , τα 

οποία τράβηγαν τα βλέμματα των θεατών 
και απέσπασαν τον θαυμασμό τους.

Μέτα το πέρας της παρέλασης πραγ-
ματοποιήθηκε στατική έκθεση των οχημά-
των στην  κεντρική πλατεία όπου οι θεατές 
μπόρεσαν να περιεργαστούν από κοντά τα 
οχήματα, να βγάλουν φωτογραφίες και να 
μάθουν πληροφορίες για αυτά.

Ακολούθησε  απονομή τιμητικής πλα-
κέτας παρουσία μελών του ΔΣ του ΣΔΙΟ 
από τον πρόεδρο, κ. Ιωάννη Ζήση στον 
δήμαρχο Σαρωνικού  κ.  Πέτρο Φιλίππου.

M151-A2

Dodge WC-54, Ambulance

Jeep M38
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Μ3Α1 Scout CAr M422 Mighty Mite

M422 Mighty Mite,  Jeep Willys MB

Chevrolet C15 cab11

Volkswagen  KDF

Από αριστερά, ο Ιωάννης ζήσης και ο Γιώργος Μπερτόλης του ΣΔΙΟ, παραδί-
δουν αναμνηστική πλακέτα στον δήμαρχο Σαρωνικού, Πέτρο Φιλίππου (μέση)
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Tι προβλέπει το νέο 
σχέδιο νόμου 
για τα ιστορικά οχήματα

Δδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τ.Α’/αριθμ.208/05-11-2021) 
ο Νόμος 4850/2021 “Ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και 

κυκλοφορία οχημάτων Ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές 
διατάξεις..“. Πιθανότατα στην διάρκεια των 18 μηνών που 
είναι το μεταβατικό στάδιο, θα υπάρξουν διευκρινηστικές 
διατάξεις που θα αφορούν συγκεκριμένα μέρη του νομοσχε-

δίου. Yπολογίζεται ότι στη χώρα μας κυκλοφορούν περίπου 
15.000 ιστορικά οχήματα. Οι ενώσεις φίλων των ιστορικών 
οχημάτων (ΦΙΛΠΑ, ΕΛΠΑ και ΕΟΟΕ) διατηρούν έντονη δρα-
στηριότητα, οργανώνοντας τουλάχιστον ένα ράλι αντίκας σε 
μηνιαία βάση, καλλιστεία ιστορικών αυτοκινήτων και άλλες 
εκδηλώσεις.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 33
Στοιχεία κυκλοφορίας
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1 Για τη δημόσια κυκλοφορία των οχημά-
των ιστορικού ενδιαφέροντος χορη-

γείται άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με 
τα άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας(ν. 2696/1999, Α΄ 57), και 
τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικές 
αποφάσεις περί εγγράφων κυκλοφορίας
οχημάτων και περί πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας οχημάτων και ρυμουλκούμε-
νων.

2Εξαιρούνται από την υποχρέωση από-
κτησης των κρατικών στοιχείων κυκλο-

φορίας, σύμφωνα με την παρ. 1, τα μηχανο-
κίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, 
τα οποία δεν έχουν σχεδιασθεί και κατα-
σκευασθεί για την μεταφορά επιβατών και 
τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστι-
κής αξίας. Τα οχήματα του πρώτου εδαφίου 
δύνανται να κινούνται σε εξαιρετικές περι-
στάσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
37.

Άρθρο 34
Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας
σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος

1Αρμόδιες για την καταχώριση των οχη-
μάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος στο 

Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και τη χορήγηση των στοιχείων (άδεια και 
πινακίδες) κυκλοφορίας ιστορικού ενδια-
φέροντος, είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών 
και Επικοινωνιών των Περιφερειών της 
Χώρας.

2Τα στοιχεία κυκλοφορίας για τα οχήμα-
τα ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγού-

νται ως ακολούθως:
α) Για οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηρι-
στεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από 
την έναρξη ισχύος τουπαρόντος, απαιτείται:
αα) Αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει 
ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορι-
κού οχήματος, το οποίο έχει χορηγηθεί από 
τους ορισμένους κατά το προγενέστερο 
θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους για τον χαρα-
κτηρισμό φορείς,
αβ) να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
τεχνικού ελέγχου του οχήματος, σύμφωνα 
με το άρθρο 35,
αγ) να έχει διαγραφεί το όχημα από το 
Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
β) Για οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται 

ως ιστορικού ενδιαφέροντος με τον παρό-
ντα νόμο απαιτείται:
βα) Η Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος 
ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 12 του 
άρθρου 3,
ββ) να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
τεχνικού ελέγχου του οχήματος, σύμφωνα 
με το άρθρο 35,
βγ) να έχει διαγραφεί το όχημα από το 
Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου και 
στο πλαίσιο της εφαρμογής του, βεβαι-

ώσεις εκ.τ.ε.λ.ωνισμού, ιδιωτικά συμφωνη-
τικά πώλησης, οικεία τελωνειακά παραστα-
τικά και τιμολόγια που εκδόθηκαν κατά την 

εισαγωγή ή μεταβίβαση μη ταξινομημένων 
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, επέ-
χουν θέση τίτλου κυριότητας επ’ αυτών.

4Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος 

κατά το άρθρο 88 και την παρ. 1 του άρθρου 
89 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 
2696/1999, Α΄ 57) και τις κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές απο-
φάσεις, καταβάλλεται τέλος αδείας, σύμ-
φωνα με το άρθρο 16 του ν. 2753/1999 
(Α΄ 249), το άρθρο 26 του ν. 2873/2000 
(Α΄ 285), το άρθρο 27 του ν. 3220/2004 
(Α΄ 15) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

5Στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος 
της περ. α΄ της παρ. 2 χορηγείται άδεια 

κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος δύο (2) 
έτη από την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν 
εγκαίρως, πριν από την λήξη ισχύος της 

άδειας κυκλοφορίας, να εφοδιαστούν από 
τους φορείς χαρακτηρισμού οχημάτων 
ιστορικού ενδιαφέροντος με το πιστοποιη-
τικό συμμόρφωσης της παρ. 13 του άρθρου 
3 και να το προσκομίσουν στην
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας που χορή-
γησε τα στοιχεία κυκλοφορίας, προκειμέ-
νου να τους χορηγηθεί νέο έντυπο άδειας 
κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) 
έτη και ημερομηνία λήξης που συμπίπτει με 
την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης. Για τη διαδικασία του προ-
ηγούμενου εδαφίου δεν οφείλεται το τέλος 
αδείας της παρ. 4.

6Στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος 
της περ. β) της παρ. 2 χορηγείται άδεια 

κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) 
έτη από την ημερομηνία έκδοσης αυτής.

7Για τη διατήρηση των στοιχείων κυκλο-
φορίας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος 

ιστορικού ενδιαφέροντος οφείλει εγκαί-
ρως, πριν από την λήξη ισχύος της άδειας, 
να ε-
φοδιάζεται με ισχύον πιστοποιητικό συμ-
μόρφωσης της παρ. 13 του άρθρου 3 και 
να το προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέ-
ρειας που χορήγησε αρχικώς τα στοιχεία 
κυκλοφορίας για την έκδοση νέου εντύπου 
άδειας κυκλοφορίας με ημερομηνία λήξης 
που συμπίπτει με την ημερομηνία λή-
ξης του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Για 
τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου 
δεν οφείλεται το τέλος αδείας της παρ. 4.

Άρθρο 35
Τεχνικός έλεγχος

1Τα οχήματα και οι μοτοσικλέτες ιστορι-
κού ενδιαφέροντος υποχρεούνται σε 

ετήσιο τεχνικό έλεγχο.

2Εξαιρούνται από την υποχρέωση σε 
τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την παρ. 1, 

τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδια-
φέροντος της παρ. 2 του άρθρου 33.

Άρθρο 36
Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού 
ενδιαφέροντος

1Για την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού 
ενδιαφέροντος καταβάλλονται, ετησί-

ως, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 7 
της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 (Α΄ 222), το πρώτο εδάφιο της 
περ. α΄ και την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242), τέλη κυκλο-
φορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινή-
του ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό 

Με το νέο νομοσχέδιο 
“Οδηγώντας με 
ασφάλεια”, το 
Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών θέτει 
νέες ρυθμίσεις για 
την ταξινόμηση και 
την κυκλοφορία των 
ιστορικών οχημάτων.
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έως και 999 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη 
κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους 
πενήντα (50,00) ευρώ,
β) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκι-
νήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβι-
σμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ.εκ., 
καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορι-
κού οχήματος ύψους εκατό (100,00) ευρώ,
γ) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινή-
του ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό 
άνω των 2000 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη 
κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύ-
ψους διακοσίων (200,00) ευρώ,
δ) για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως 250 
κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας 
ιστορικού οχήματος ύψους είκοσι πέντε
(25,00) ευρώ,
ε) για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 
250 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορί-
ας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα
(50,00) ευρώ.
2. Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος 
άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, καθώς 
και λεωφορεία ιστορικού ενδιαφέροντος 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατα-
βολής τελών κυκλοφορίας.
3. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβο-
λής τελών κυκλοφορίας, σύμφωνα με την 
παρ. 1, τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού 
ενδιαφέροντος της παρ. 2 του άρθρου 33.

Άρθρο 37
Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορι-
κού ενδιαφέροντος

1Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, 
για τα οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία 

κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος σύμφωνα με το άρθρο 34, μετέ-
χουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται 
στα άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57 
[Κ.Ο.Κ.]) και το π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), 
περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων 
για κάθε οδικό όχημα.

2Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος 
επιτρέπεται να κυκλοφορούν εντός του 

μικρού δακτυλίου σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 52 Κ.Ο.Κ..
3. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση των άρθρων 
88 και 90 του Κ.Ο.Κ. θέση σε δημόσια 
κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων 
ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 2 του 
άρθρου 33, μόνο στις ακόλουθες περιπτώ-
σεις:
α) Για τους σκοπούς συμμετοχής σε νομίμως 
αδειοδοτημένες, σύμφωνα με το άρθρο 49 
του Κ.Ο.Κ., διοργανώσεις που διενεργού-
νται εντός της Ελληνικής Επικράτειας από 

τους Φορείς διοργανώσεων οχημάτων 
ιστορικού ενδιαφέροντος, και εφόσον ο 
οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
αα. Νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτι-
κό ασφάλισης του οχήματος, αβ. ενάριθμο 
διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από 
οποιονδήποτε φορέα οχημάτων ιστορικού 
ενδιαφέροντος της επιλογής του,
αγ. βεβαίωση του διοργανωτή στην οποία 
αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και 
βεβαιώνονται η ημερομηνία διεξαγωγής και 
η διάρκεια της διοργάνωσης, κα-
θώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου 
οχήματος σε αυτήν.
Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω, επιτρέπεται για τη μετάβαση 
στην διοργάνωση κατά τις προηγούμενες 
δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη και κατά 
την επόμενη μία (1) ημέρα μετά από τη λήξη 
της διοργάνωσης.
β) Για τους σκοπούς της επισκευής τους, 
εφόσον ο ο-
δηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
βα. Νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτι-
κό ασφάλισης του οχήματος, ββ. το ενάριθ-
μο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από 
οποιονδήποτε φορέα οχημάτων ιστορικού 
ενδιαφέροντος της επιλογής του, βγ. κάθε 
πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως τιμολό-
γιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο 
συναφές νόμιμο παραστατικό, από το οποίο 
προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του 
οχήματος από το συνεργείο.

Άρθρο 38
Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα

1Σε περίπτωση δημόσιας κυκλοφορίας 
οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος:

α. κατά παράβαση των άρθρων 86, 88 και 
90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(ν. 
2696/1999, Α΄ 57 [Κ.Ο.Κ.]), με την επι-
φύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 33 και του 
άρθρου 35 του παρόντος, επιβάλλονται, 
κατά περίπτωση, τα δι οικητικά πρόστιμα και 
οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου
86 και των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ.,
β. κατά παράβαση του άρθρου 2 του π.δ. 
237/1986 (Α΄ 110) περί υποχρεωτικής 
ασφάλισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό 
όχημα, επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστι-
μα και οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 
5 και του άρθρου 12 του ιδίου π.δ., γ. κατά 
παράβαση του ν. 2367/1953 (Α΄ 82) περί 
υποχρεωτικής καταβολής τελών κυκλοφο-
ρίας οχήματος, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
της παρ. 4 του άρθρου 21 του ιδίου νόμου, 
καθώς και, πέραν άλλων διοικητικών προ-
στίμων, το αυτοτελές πρόστιμο της υποπαρ. 
Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
(Α΄ 222), δ. για το οποίο έχει εκδοθεί πλα-
στή βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος 

Ορίζεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία τους, με 
την προϋπόθεση να 
είναι ασφαλισμένα 
και να περνούν από 
τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) 
σε ετήσια βάση.
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ιστορικού ενδιαφέροντος ή πλαστό πιστο-
ποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορι-
κού ενδιαφέροντος, αφαιρούνται οριστικά 
τα στοιχεία κυκλοφορίας,
ε. για το οποίο διαπιστώνεται απόκλιση 
μεταξύ της πραγματικής ή νομικής κατάστα-
σης του οχήματος και της πιστοποιούμενης 
αποτύπωσης στη βεβαίωση χαρα-
κτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος και το πιστοποιητικό συμμόρφω-
σης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, 
αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στ. χωρίς 
ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας, επιβάλλε-
ται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων 
(300) ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία 
κυκλοφορίας για χρονικό διάστη μα ενός 
(1) έτους.
23

2Σε περίπτωση δημόσιας κυκλοφορίας 
οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος 

που δεν έχει σχεδιασθεί και κατασκευα-
σθεί για τη μεταφορά επιβατών και τυγχάνει 
υ-
ψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας 
κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 37, 
επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι 
κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 88 και της 
παρ. 4 του άρθρου 90 του Κ.Ο.Κ..

3Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκό-
μισης, κατά την παρ. 7 του άρθρου 34, 

στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας του πιστο-
ποιητικού συμμόρφωσης της παρ. 13 του 
άρθρου 3, για την έκδοση του νέου εντύ-
που άδειας κυκλοφορίας καταβάλλεται 
ηλεκτρονικό παράβολο ύψους τριακοσίων 
(300) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

4Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παρα-
βάσεων και επιβολής των σχετικών διοι-

κητικών προστίμων και διοικητικών κυρώσε-
ων ορίζονται:
α) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
β) οι Λιμενικές Αρχές,
γ) οι Αστυνομικές Αρχές,
δ) τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου του άρθρου 1 
του ν. 3446/2006 (Α΄ 49) και
ε) τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων 
Παραμεθόριων Περιοχών του άρθρου 
2 του ν. 3446/2006. Οι Τελωνειακές 
Αρχές επιβάλλουν, κατά λόγο αρμοδιότη-
τας, τις κυρώσεις της παρ. Γ7 του άρθρου 
137 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α΄ 235), εφόσον συντρέχουν 
οι όροι εφαρμογής του.

Άρθρο 39
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών ορίζονται οι φορείς 

χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδια-

φέροντος του άρθρου 3, όπως υποδεικνύο-
νται από την Δ.Ο.Α., την Δ.Ο.Μ. και την 
Δ.Ο.Π.Ο..

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Άμυνας και Υποδομών και 

Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋ-
ποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για 
τον χαρακτηρισμό των στρατιωτικών οχημά-
των, που έχουν κατασκευασθεί για τη μετα-
φορά επιβατών και έχουν αξιοποιηθεί από 
τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ως οχημά-
των ιστορικού ενδιαφέροντος, ο φορέας 
χαρακτηρισμού και έκδοσης αντίστοιχης 
βεβαίωσης για τα προαναφερόμενα στρα-
τιωτικά οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του άρθρου 33 σχετικά με τα 
οχήματα αυτά.

3Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών καθορίζονται το περιε-

χόμενο της βεβαίωσης χαρακτηρισμού και 
του πιστοποιητικού συμμόρφωσης οχήμα-
τος ιστορικού ενδιαφέροντος, η διαδικασία 
και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, ανά-
κληση και επαναχορήγηση των στοιχείων 
κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος, η διαδικασία διαγραφής του οχήμα-
τος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας 
Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών πριν από την καταχώρισή του 
ως οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος 
για την εφαρμογή των άρθρων 34 και 38, 
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για 
την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

4Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών καθορίζονται τα στοι-

χεία και η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου 
των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, η 
καταγραφή των αποτελεσμάτων του τεχνι-
κού ελέγχου και κάθε αναγκαίο θέμα για 
τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων αυτών 
κατά το άρθρο 35.

5Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Υποδομών και Μεταφορών και 

Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις περιορισμού της 
κυκλοφορίας των οχημάτων ιστορικού ενδι-
αφέροντος του άρθρου 37.

Άρθρο 40
Καταργούμενη διάταξη
Η υπ’ αριθμ. 82350/3809/2019 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4948) σχετι-
κά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος 
καταργείται, εκτός του άρθρου 1 αυτής 
περί ειδικών αυτοκινήτων και μοτοσικλε-
τών που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες 
ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας, από την έναρξη 
ισχύος του Μέρους Γ΄ του παρόντος, σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 113.

Οχήματα 
άνω των 45 ετών 
απαλλάσσονται 
από την καταβολή 
τελών κυκλοφορίας 
ιστορικών οχημάτων
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Θα θυμούνται πολλοί  από τους 
αναγνώστες πριν μερικά χρόνια 

την επιχείρηση παλαιού σιδηρικού υλι-
κού του Κωστούλα στη Λεωφ. Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στα Άνω Λιόσια  στην ακμή 
της και την εικόνα των πακτωμένων στο 
λόφο οχημάτων, ενός πολιτικού ΙΧ, ενός 
Chevrolet C15 “καρνάβαλου”, ενός 
Borgward φορτηγού και ενός Dodge 
WC-51 έξω από τον περίβολο της 
μάντρας του. Αυτά ήταν εκεί μέχρι περί-
που το 2012-13 όταν έγιναν οι απαλλο-
τριώσεις για τη διάνοιξη της Περιφ. Λεωφ. 
Αιγάλεω και έκτοτε χάθηκαν. 

   Επειδή η εικόνα αυτή έχει μείνει ανεξί-
τηλα χαραγμένη στη μνήμη μας και πάντα 
μας δημιουργούσε ανάμικτα αισθήματα 
θλίψης και τύψεων “ότι δεν καταφέρα-
με να τα σώσουμε” κ.λ.π. αναζητήσαμε 
και βρήκαμε τον Δημήτριο Καψόπουλο 
ο οποίος είναι ο υιός του Τσαλδάρη 

Καψόπουλου, πρώην ιδιοκτήτη εκείνου του 
γαλάζιου καρνάβαλου, ο οποίος μας είπε:  

– Πείτε μας εάν θυμάστε πότε και με 
ποιο τρόπο ο πατέρας σας απέκτησε 
το σέβρολετ. Ήταν μήπως από τον 
Ο.ΔΙ.Σ.Υ.?  (Οργανισμός   Διαχείρισης  
Συμμαχικού  Υλικού).

– Οι γονείς μου το αγόρασαν από 
τον Ο.ΔΙ.Σ.Υ. το 1957 αντί του ποσού των 
30.000 δραχμών και το ανακατασκεύα-
σαν σε ανατρεπόμενο φορτηγό. 

– Θυμάστε να σας είχε αναφέρει τι 
γνώριζε γύρω από  το παρελθόν ή την 
προέλευση αυτού του οχήματος? 

– Το συγκεκριμένο όχημα ήταν βενζι-
νοκίνητο μοντέλο του 1936 ή 1938 και 
δεξιοτίμονο. Ανήκε στο συμμαχικό στρατό 
του Β Παγκοσμίου Πολέμου που μετά την 
λήξη του παρέμεινε στην Ελλάδα όπως και 

εκατοντάδες άλλα οχήματα. Η αρχική του 
κατασκευή ήταν υδροφόρα του αγγλικού 
στρατού. 

– Με ποιο τρόπο το αξιοποίησε ο 
πατέρας σας και τι εργασίες έκανε με 
αυτό? Έγιναν μετατροπές στη βασική 
του διαμόρφωση και για ποιο λόγο? 

– Ναι, ξηλώθηκε το βυτίο και έβαλαν 
ανατρεπόμενη καρότσα. Από τότε ξεκίνη-
σε να μεταφέρει πέτρες για το χτίσιμο μιας 
πτέρυγας του σανατορίου της Πάρνηθας 
και την προμήθεια οικοδομικών υλι-
κών στα αυθαίρετα τότε χτίσματα της 
Πετρούπολης αλλά και του Περιστερίου, 
Ιλίου, Χαϊδαρίου, Καματερού και Αγίων 
Αναργύρων που βέβαια τώρα έχουν αντι-
κατασταθεί με πολυκατοικίες!!! Αμέτρητες 
ώρες δουλειάς με αμέτρητα και υπέρβα-
ρα πάντα φορτία. Παρ’όλα αυτά μόνο το 
σασί ενισχύθηκε γιατί κόπηκε από τα βάρη 

ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ
KAI ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

H καναδέζα	αγοράστηκε	απότον	Ο.ΔΙ.Σ.Υ.	το	1957	και	τροποποιήθηκε	σε	ανατρεπόμενο	φορτηγό.
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και κάποια στιγμή αλλάχτηκε το μοτέρ με 
κάποιο εξακύλλινδρο της Φίατ αφού δικό 
του δεν βρίσκαμε. Σασμάν, διαφορικό 
παρέμειναν της μάνας του μέχρι τέλους.

– Θυμάστε να  σας είχε αναφέρει 
εντυπώσεις από την απόδοσή του ή 
τυχόν μηχανικά ή άλλα προβλήματα? 
Θυμάστε κάποιο χαρακτηριστικό περι-
στατικό κατά τη διάρκεια της ζωής του 
στην κατοχή του πατέρα σας? 

– Δύο περιστατικά θυμάμαι, μικρός ήμουν 
που έσπασαν τα φρένα, μια κατεβαίνοντας 
φορτωμένο από το λατομείο που τώρα είναι το 
Θέατρο Πέτρας και μία στις γραμμές του τραί-
νου στους Αγίους  Αναργύρους. Χωρίς ευτυ-
χώς τραγικές συνέπειες, από τύχη και μόνο. 
Συνέχισε την ακούραστη δουλειά έως και τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990!!! Οι τελευταί-
ες δουλειές του ήταν το πέτρινο τουριστικό 
περίπτερο του “ΆΠΟΛΙΣ” πριν διαμορφωθεί 
όπως είναι σήμερα, το 5ο  δημοτικό, το 2ο  και 
5ο   Γυμνάσιο, το 4ο  Λύκειο και ο χώρος με το 
γήπεδο τέννις και την παιδική χαρά κάτω από 
το “ΆΠΟΛΙΣ”. Αυτά τα βλέπουμε και σήμερα 
και θα τα βλέπουμε και στο μέλλον. Χιλιάδες 
ημέρες ακατάπαυστης σκληρής δουλειάς. 

Έχει γράψει πραγματική ιστορία!!! κάποια στιγ-
μή θυμάμαι υπήρχε η σκέψη από μια  δημοτική 
αρχή  να τοποθετηθεί σαν ιστορικό αυτοκίνη-
το της Πετρούπολης στο χώρο που βρίσκεται 
η παιδική χαρά δίπλα από το τέννις μαζί με την 
αντίκα γεννήτρια που βρίσκεται ακόμα εκεί. 
Για κάποιον λόγο που δεν γνωρίζω αυτό δεν 
έγινε.  Αυτά.....ευχαριστώ για την φιλοξενία και 
την ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα κομμάτι 
πραγματικό της οικογενείας μου…..» 

O Tσαλδάρης Καψόπουλος 
με	το	Chevrolet	του.	Για	τρεις	και	
πλέον	δεκαετίες	τροφοδoτούσε	

με	υλικά	οικοδομών	
όλη	την	Πετρούπολη.

1. Τα πακτωμένα οχήματα εξω από την μάντρα σιδερικών στα Ανω Λιόσια. 2. Το CMP λίγο πριν εξαφανιστεί το 2013
3, 4. Ακούραστος εργάτης στην μεταφορά οικοδομικών υλικών  

1

3 4

2
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Μ1117 ASV στον Ε.Σ.
Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου έγινε στο 
301 Εργοστάσιο Βάσης στους Αγίους 
Αναργύρους Αττικής η τελετή παραλα-
βής και ένταξης των πρώτων 44 τεθω-
ρακισμένων οχημάτων ασφαλείας 
Μ1117 ASV που παρέλαβε ο Ελληνικός 
Στρατός από τα συνολικά 1.200 οχήμα-
τα, που παραχωρούνται δωρεάν από 
τον Αμερικανικό Στρατό βάσει του προ-
γράμματος EDA (Excess Defence Article). 
Στην τελετή που έγινε με την παρουσία 
των ΥΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου, του 
ΑΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, του ΑΓΕΣ 
Χαράλαμπου Λαλούση και του Αμερικανού 
πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, παρουσιάστηκαν 
δύο οχήματα (ΕΣ146705 και ΕΣ146706) 
βαμμένα με την ελληνική παραλλαγή που 

θα έχουν κατά την θητεία τους στον Ε.Σ και 
με πλήρη οπλισμό. 

Τα οχήματα κατέφθασαν σιδηροδρο-
μικώς την 26η Νοεμβρίου από μονάδα 
του US ARMY στην Γερμανία, στην οποία 
είχε ήδη μεταβεί από τις αρχές του μήνα 
κλιμάκιο στελεχών του Ε.Σ. για εξοικείω-
ση με το νέο απόκτημα και προετοιμασία 
της αποστολής.   Ο αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ανέφερε ότι 
τα οχήματα αυτά “..θα μας προσδώσουν 
αυξημένη ευελιξία και θα επαυξήσουν τις 
αμυντικές μας δυνατότητες καθώς με την 
ενισχυμένη θωράκισή τους παρέχουν προ-
στασία στο πλήρωμά τους, όχι μόνο από 
οπλισμό μικρού διαμετρήματος αλλά και 

Στις αρχές Νοεμβρίου	κλιμάκιο	του	
Ελληνικού	Στρατού	μετέβη	στην	Γερμανία,	
στην	έδρα	της	18ης	ΜP	-	Στρατιωτικής	
Αστυνομίας	του	Αμερικανικού	Στρατού,	

με	έδρα	το	Καιζερσλάουτεν,	και	ήρθε	σε	
πρώτη	επαφή	γνωριμίας	με	τα	οχήματα		

Μ1117	Guardian	

Μ1117 με	επετειακή
βαφή	στην	παρέλαση	

για	την	επέτειο	

της	25ης	Μαρτίου,	

στην	Αθήνα.		
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Ο υπουργός	Εθνικής	Αμυνας	Νίκος	
Παναγιωτόπουλος.

Ενα από τα δύο	M1117	που	βάφτηκαν	με	τα	ελληνικά	χρώματα	με	ανοιχτή	την	θύρα	πρό-
σβασης	στους	συμμετέχοντες	στην	εκδήλωση	παραλλαβής	των	οχημάτων.

από νάρκες και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς 
μηχανισμούς.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ σε 
δηλώσεις του στην εκδήλωση επανέλαβε 
τη δέσμευση της χώρας του στην ενίσχυση 
της σύμμαχης χώρας Ελλάδας, και η παρο-
χή αυτών των οχημάτων καταδεικνύει αυτή 
τη συνεργασία.

«Πρόκειται για μια τεράστια μεταφο-
ρά στρατιωτικού εξοπλισμού. Τα επόμενα 
400 θα σταλούν στις αρχές του 2022 
και ακόμα 400 τον επόμενο Οκτώβριο» 
ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η αξία των 
συνολικά 1.200 οχημάτων ξεπερνά το 1 
δισ. ευρώ.

Το Μ1117 Guardian, κατασκευής 
της Textron Marine & Land Systems είναι 

τεθωρακισμένο όχημα αναγνωρίσεως και 
είναι θα λέγαμε ο “εγγονός” του Ford M-8 
Greyhound που εισήλθε το 1946-49 σε 
υπηρεσία στον Ε.Σ. 

Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας 
του 90 και ήταν από τις πρώτες προσπάθει-
ες των Αμερικανών να κατασκευάσουν ένα 
επιχειρησιακό όχημα με ικανή θωράκιση 
να αντέξει χτυπήματα από πυροβόλα όπλα 
και νάρκες.

Κατά το παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί 
σε αποστολές των ΗΠΑ σε Αφγανιστάν και 
Ιράκ και μπορεί να μεταφέρει έως και πλή-
ρωμα 5 μελών. Για την κίνηση του 4Χ4 αμα-
ξώματος φροντίζει ένα ντίζελ μοτέρ 8,3 
λίτρων με 260 άλογα, με τελική ταχύτητα 
στα 100 χλμ./ώρα.

Μια ισχυρή Ελλάδα 
είναι μια ισχυρή 
σύμμαχος», τόνισε 
ο Αμερικανός 
Πρέσβης
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Ο Πίτερ Τζάκσον είναι Νεοζηλανδός 
σκηνοθέτης, παραγωγός και σενα-

ριογράφος γνωστός από την κινημα-
τογραφική τριλογία «O Άρχοντας των 
Δαχτυλιδιών» του Τζ . Ρ. Ρ. Τόλκιν. Mια υπερ-
παραγωγή που στιγμάτισε τον παγκόσμιο 
κινηματογράφο, δημιουργώντας πιστούς 
οπαδούς και κερδίζοντας 11 βραβεία 
Όσκαρ.

Παράλληλα, ο Τζάκσον είναι και εξαι-
ρετικός επιχειρηματίας και επενδυτής 

κυρίως σε επιχειρήσεις real estate  στην 
Νέα Ζηλανδία. Τα ακίνητα δεν είναι το 
μόνο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του 
σχεδόν δισεκατομμυριούχου, η περιουσία 
του οποίου  εκτιμήθηκε από το Forbes ως 
αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επίσης γνωστή είναι η αγάπη που έχει 
για την ιστορία, ιδιαίτερα για τον 1ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι συλλέκτης σπά-
νιων οχημάτων και αεροπλάνων του 1ου 
Π.Π.  τα οποία κατά καιρούς εμφανίζονται 

Συλλογή οχημάτων
του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου

Μια σπάνια	συλλογή	από	vintage	στρατιωτικά	οχήματα	του	1ου	Παγκοσμίου	Πολέμου,	που	ανήκουν	στον	Sir	Peter	Jackson,	σε	συνοδεία	
καθώς	φτάνουν	μετά	από	ένα	ταξίδι	μιας	ώρας	από	το	Kilbirnie	στο	Westpac	Stadium	στο	Wellington.

Φορτηγά	Leyland	και	Daimler	με	πληρώματα	που	φορούν	στολές	του	1ου	Π.Π.	διασχίζουν	
δρόμο	του	Wellington,	ενώ	παπαρούνες	πέφτουν	από	ψηλά.

O Νεοζηλανδός	σκηνοθέτης	και	παρα-
γωγός	Πίτερ	Τζάκσον
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σε εκδηλώσεις στην Νέα Ζηλανδία. Η συλ-
λογή του  περιλαμβάνει αναμνηστικά του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, συμπερι-
λαμβανομένων πολεμικών αεροσκαφών 
κατασκευασμένα από πρωτότυπα σχέδια, 
ενώ θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο.

Το ενδιαφέρον του σκηνοθέτη για τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα ιστορικά 
αεροσκάφη ξεκίνησε όταν ήταν νέος.

«Μεγάλωσα περιτριγυρισμένος από 
βετεράνους δύο παγκοσμίων πολέμων», 
είπε ο Πίτερ σε συνέντευξή του στο περι-
οδικό Forbes.

«Τα πράγματα στα οποία εκτέθηκα και 

άκουσα και οι συζητήσεις που έγιναν στο 
σπίτι μας... ήταν όλα προσανατολισμένα 
στον πόλεμο, πραγματικά».

Οι γονείς του Τζάκσον μετακόμισαν στη 
Νέα Ζηλανδία από το Ηνωμένο Βασίλειο 
αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

Ο πατέρας του, Γουίλιαμ Άρθουρ 
Τζάκσον, υπηρέτησε στον βρετανικό 
στρατό κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 
στη Μάλτα και στην Ιταλία, ενώ η μητέρα 
του Πίτερ, Τζόαν, εργαζόταν στο εργο-
στάσιο αεροσκαφών De Havilland στο 
Χάτφιλντ του Χέρτφορντσάιρ.

Ο πατέρας του προτιμούσε να μιλάει 
για τις αναμνήσεις του πατέρα του και του 
παππού του Πήτερ από τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

Μιλώντας για τη συλλογή του, ο Πίτερ 
Τζάκσον είπε: «Λόγω της καθημερινής μου 
δουλειάς στο να κάνω ταινίες, κατέληξα 
να έχω τους πόρους για να μπορώ να το 
κάνω αυτό».

Μερικά από τα αεροπλάνα του δεν 
μπορούν να βρεθούν πουθενά αλλού. 
«Δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι. Κρατάω το 
βλέμμα μου έξω και αν υπάρχει κάτι ενδια-
φέρον, προσπαθώ να το αγοράσω».

Ο σερ Πίτερ Τζάκσον αποθανατίζει	τον	πρίγκηπα	Γουίλιαμ	καθισμένο	μέσα	σε	ένα	αερο-
πλάνο	της	συλλογής	του,	στο	Blenheim	το	2014.

Κρατάω το 
βλέμμα μου έξω 
και αν υπάρχει 
κάτι ενδιαφέρον, 
προσπαθώ να το 
αγοράσω.
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Εκτός από τα σπάνια αεροπλάνα η 
συλλογή του περιλαμβάνει και οχήματα 
του 1ου Π.Π. Το 2015 16 από τα οχήμα-
τα πήραν μέρος σε μία παρέλαση, που 
διοργάνωσε το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Ουέλινγκτον.Ξεκίνησαν από το 
Κοινοβούλιο και διέσχισε την πόλη, ολο-
κληρώνοντας στο Εθνικό Πολεμικό Πάρκο 
Pukeahu.

Ένα αυθεντικό ασθενοφόρο της αμε-

ρικανικής υπηρεσίας πεδίου - ένα από τα 
δύο που υπάρχουν - ήταν επίσης μέρος της 
παρέλασης.

Βετεράνοι του στρατιωτικού προσω-
πικού και οι απόγονοί τους ήταν μεταξύ 
εκείνων που συμμετείχαν, καθώς και 100 
έξτρα στρατιώτες με vintage στολές, μπά-
ντες παρέλασης, στρατιωτικές και σχολι-
κές μπάντες.

Καθώς η παρέλαση κατευθυνόταν 

Αντίγραφο	άρματος	Mark	
I	‘Male’	όμοιο	με	αυτά	που	
χρησιμοποιήθηκαν	στην	μάχη	
του	Σομμ	στην	βόρεια	Γαλλία	
από	τους	Βρετανούς.	Δύο	από	
τα	τέσσερα	άρματα	που	χορη-
γήθηκαν	στους	Νεοζηλανδούς	
καταστράφηκαν	από	το	γερ-
μανικό	πυροβολικό	στις	25	
Σεπτεμβρίου	1916.
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προς το Lambton Quay και προς την οδό 
Taranaki, χιλιάδες άνθρωποι παρατάχθη-
καν στους δρόμους και οι επιχειρήσεις 
σταμάτησαν. Καθώς η παρέλαση πλησί-
αζε στην οδό Ταρανάκι, χιλιάδες κόκκι-
νες χάρτινες παπαρούνες έπεσαν από 
τον ουρανό στα πλήθη που ζητωκραύγα-
ζαν, και όταν τελικά έφτασε στο πάρκο 
Pukeahu, τρία vintage αεροπλάνα από τον 
Α Παγκόσμιο Πόλεμο πέταξαν πάνω από 
τους θεατές.

Η παρέλαση έγινε σύμφωνα με το σχέ-
διο, εκτός από μια μικρή βλάβη όταν χάλα-
σε ένα vintage λεωφορείο του Λονδίνου.

Ο Sir πίτερ επέβαινε στο λεωφορείο 
όταν αυτό σταμάτησε, αλλά γρήγορα 
πήδηξε σε ένα άλλο από τα vintage οχή-
ματα.

Ο εκπρόσωπός του, Ματ Ντραβίτσκι 
είπε ότι ενώ δεν ήταν στην παρέλαση ήταν 
ένα όχημα 100 ετών και μερικά ήταν «επιρ-
ρεπή σε βλάβη».

«Αυτά είναι πολύ παλιά οχήματα και τα 
αντίκες/κλασικά οχήματα δεν είναι τόσο 
αξιόπιστα όσο τα σημερινά οχήματα. 
Δυστυχώς ένα από αυτά χάλασε, η παρέ-
λαση συνεχίστηκε χωρίς επεισόδια από 
όσο γνωρίζω.»

Το πάθος του για τον 1ο Π.Π. δεν περι-
ορίζεται στη συλλογή του. Το 2018 έκανε 
πρεμιέρα το ντοκυμαντέρ «They Shall Not 
Grow Old», στο οποίο ο Τζάκσον είναι 
σκηνοθέτης και παραγωγός.

Στο φίλμ χρησιμοποιθήκαν αυθεντικά 
πλάνα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 
από τα αρχεία του  Imperial War Museum, 

όλα ηλικίας άνω των 100 ετών. Ο ήχος 
προέρχεται από συνεντεύξεις του BBC 
και του Imperial War Museum (IWM) με 
Βρετανούς στρατιώτες που πολέμησαν 
στον 1ο Π.Π. Το μεγαλύτερο μέρος των 
πλάνων έχει χρωματιστεί και μεταμορφω-
θεί με σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, με 
την προσθήκη ηχητικών εφέ και φωνητικών 
ενεργειών για να είναι πιο υποβλητικό και 
πιο κοντά στις πραγματικές εμπειρίες των 
στρατιωτών.

Το «They Shall Not Grow Old» εισέ-
πραξε 18 εκατ. δολάρια στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και τον Καναδά, ενώ συνολικά οι 
εισπράξεις άγγιξαν τα 20,4 εκατομμύρια 
δολάρια, ένα ποσό που σίγουρα θα βοη-
θήσει τον Πίτερ Τζάκσον να μεγαλώσει την 
συλλογή του.

Εικόνα γνώριμη	σε	όσους	ασχολούνται	
με	τα	ιστορικά	οχήματα.	Οι	βλάβες	είναι	
στο	πρόγραμμα,	ακόμα	και	σε	εκδηλώσεις	
χωρίς	να	αλλοιώνουν	την	γοητεία	των	οχη-
μάτων.

Η πιο πρόσφατη δουλειά	του	Πίτερ	Τζάκσον	
στην	οποία	είναι	παραγωγός	και	σκηνοθέτης	
είναι	το	ντοκυμαντέρ	«They	Shall	Not	Grow	
Old»	και	αφορά	τον	Πρώτο	Παγκόσμιο	
Πόλεμο	με	επιχρωματισμένα	πλάνα	που	δεν	
έχουμε	ξαναδεί.	Κυκλοφόρησε	το	2018	για	
τον	εορτασμό	των	εκατό	χρόνων	από	το	
τέλος	του	πολέμου.
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Τις τελευταίες εβδομάδες, αυτοκί-
νητα της αστυνομίας, ελικόπτερα διά-

σωσης, πυροσβεστικά οχήματα, ακόμη και 
στρατιωτικά άρματα έχουν αδειάσει τον 
εξοπλισμό τους.

Στη συνέχεια, τα πάντα, από εύκαμπτους 
σωλήνες μέχρι τους ίδιους τους υπαλλή-
λους ήταν τακτοποιημένα δίπλα στο όχημα 
για μια φωτογραφία από ψηλά. Αυτό δεν 
είναι κάποιο είδος προσπάθειας καθα-
ρισμού ή συντήρησης του εξοπλισμού. 
Αντίθετα, είναι ένα meme μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης που ξεκίνησε στη Ζυρίχη 
και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλες τις 
γωνιές του κόσμου: το #TetrisChallenge.

Τι είναι το Tetris Challenge;
Την 1η Σεπτεμβρίου 2019, η καντονι-

κή αστυνομία της Ζυρίχης δημοσίευσε 
για πρώτη φορά μια φωτογραφία στο 
Facebook. Έδειχνε δύο ένστολους αστυ-
νομικούς και το περιπολικό τους με όλο 
τον εξοπλισμό του, τακτοποιημένα σε 
μπλοκ. (Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως 
knolling και η φωτογραφία τραβήχτηκε με 
drone κατά τη διάρκεια του open day του 
τμήματος στο Winterthur.)

Το Kantonspolizei Zurich επισή-
μανε τη φωτογραφία με το hashtag 
#TetrisChallenge, αποτίοντας φόρο τιμής 
στο βιντεοπαιχνίδι της δεκαετίας του 
1980.

Δεν ήξεραν ότι θα ξεκινούσαν το επό-
μενο μεγάλο διαδικτυακό meme. Στην 
αρχή, άλλα τμήματα έκτακτης ανάγκης της 
Ελβετίας, όπως τα πυροσβεστικά τμήματα 

To #tetrischallenge ξεκίνησε 
στην Ζυρίχη και έγινε viral

H φωτογραφία που	ξεκίνησε	το	Tetris	Challenge	και	αναρτήθηκε	στην	σελίδα	της	καντονικής	αστυνομίας	της	Ζυρίχης	στο	Facebook.

Ξεκίνησε ως 
ο διασκεδαστικός 
τρόπος να φανεί η 
συχνά χαοτική φύση 
της εργασίας 
των υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης
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H Πολεμική	
Αεροπορία	του	Ισραήλ	
με	την	δικής	της	φωτο-
γραφία-συμμετοχή	στο	
tetrischallenge	σίγουρα	
θα	έβαζε	υποψηφιό-
τητα	για	την	1η	θέση,	
αφού	χρησιμοποίησε	
αεροσκάφη,	προσωπι-
κό	και	εξοπλισμό	απο	3	
πολεμικές	μοίρες.

Δεν θα μπορούσαν	να	λείπουν	ιστο-
ρικά	οχήματα	και	αεροσκάφη	του	2ου	
Π.Π.	Η	συμμετοχή	του	οργανισμού	
«Commemorative	Air	Force»	με	έδρα	την	
Τζώρτζια	των	ΗΠΑ,	περιλαμβάνει	ενδεικτι-
κά	οχήματα	και	αεροσκάφη	του	2ου	Π.Π.

Η συμμετοχή ενός	ζευγαριού	αρτοποιών.	
Αρκεί	η	καλή	διάθεση,	ένα	drone	και	η	
δημιουργικήτα	για	να	φτιάξει	κάποιος	την	
δική	του	εκδοχή	του	tetrischallenge.

του Suchis και της Γενεύης, ακολούθησαν 
την ιδέα. Και μέχρι σήμερα, το hashtag έχει 
χρησιμοποιηθεί σχεδόν 20.000 φορές 
στο Instagram.

H συνέχεια
Πολλοί έχουν αρπάξει την αρχική ιδέα 

της φωτογράφησης οχημάτων διάσωσης 

έκτακτης ανάγκης με drone.
Συμμετείχαν ακόμα και πολεμικές 

αεροπορίες κρατών, πολεμικές μοί-
ρες, ομάδες αναβίωσης αλλά και απλοί 
άνθρωποι οι οποίοι φωτογραφήθηκαν με 
αγαπημένα τους αντικείμενα.

Το tetrischallenge χρησιμοποιήθηκε 
και σαν μέσο διαφήμισης. Πολλοί ιδιώτες 

φωτογραφήθηκαν με αντικείμενα της δου-
λειάς τους ή του χόμπι τους κερδίζοντας 
αρκετά views στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. Επίσης κρατικές υπηρεσίες, σύλλογοι, 
όμιλοι και οργανισμοί χρησιμοποίησαν το 
tetris challenge για να κάνουν γνωστό το 
έργο τους και τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν με έναν τρόπο πιο  διασκεδαστικό.
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O «Stompie»
(ξανά)αποστρατεύθηκε
Όσοι  σκοπεύατε,  συνδυάζοντας 

ένα ταξίδι στο Λονδίνο, να επι-
σκεφθείτε το θρυλικό Τ-34/85 της 
οδού MandelaWay,  γνωστότερο και ως 
“Stompie”, μάλλον θα πρέπει να αναθε-
ωρήσετε τα σχέδιά σας καθώς δεν είναι 
πια εκεί. Ο “Stompie” , ήταν ένα Τ34 του 
στρατού της Τσεχίας, που λέγεται ότι πήρε 
μέρος στην καταστολή της εξέγερσης της 
Πράγας το 1968, και μετά την αποστρα-
τεία του εμφανίστηκε το 1995στην  ταινία 
RichardIIIστο Λονδίνο, για να πωληθεί στο 
τέλος  σε παλιατζή και να καταλήξει στο 

γνωστό οικόπεδο. Αποτέλεσε τον καμβά 
για πολλούς «καλλιτέχνες» και βάφτηκε 
δεκάδες φορές με την τελευταία να είναι 
αφιερωμένη στο NHS, στο ΕΣΥ δηλαδή 
του ΗΒ. Πριν λίγο καιρό μεταφέρθηκε από 
τη θέση του με τον ιδιοκτήτη του Russel 
Gray να δηλώνει ότι “..είναι πολύ πιθανό 
να καταφέρουμε να το κάνουμε να λει-
τουργήσει ξανά”, αν και στα κοιν. δίκτυα 
γράφτηκε ότι ο λόγος ήταν η αξιοποίηση 
του οικοπέδου στο -πανάκριβο- Λονδίνο. 
Εμείς όμως, όπως και να’χει,  ελπίζουμε να 
το δούμε πάλι λειτουργικό!

Ο  Stompie, τον Νοέμβριο του 2020
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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
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Ο ουκρανικός στρατός έχασε άρμα-
τα Τ-64BV και T72B κατά την ρωσική 

εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 
του 2022.  Σε φωτογραφία που κυκλοφό-
ρησε στο διαδίκτυο, φαίνεται ένα ουκρα-
νικό άρμα Τ72 δίπλα σε μνημείο ενός Τ-34 
να έχει ακινητοποιηθεί και αιχμαλωτισθεί 
από ρωσόφωνους της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Ντονέσκ (DNR), στην  Βολνοβάχα 
(Volnovakha).

Η Βολνοβάχα βρίσκεται σε στρατηγικά 
σημαντικό σημείο στον αυτοκινητόδρομο 
που συνδέει το Ντόνετσκ με τη Μαριούπολη

Κατά την διάρκεια του 2ου ΠΠ η πόλη 

απελευθερώθηκε πό την γερμανική κατο-
χή στις 9 Σεπτεμβρίου 1943. Στις μάχες 
της απελευθέρωσης διακρίθηκε ιδιαίτε-
ρα η 65η Ταθωρακισμένη Μεραρχία, στην 
μνήμη της οποίας στήθηκε το μνημείο. Το 
μνημείο βρίσκεται στην πλατεία, απέναντι 
από το σταθμό των αστικών λεωφορείων της 
Βολνοβάχα (Volnovakha). Πάνω σε πέτρι-
νο βάθρο στέκεται ένα άρμα μάχης Τ-34 
ρωσικής κατασκευής  με ένα κόκκινο αστέρι 
στον πύργο.

Παρά την εντυπωσιακή εμφάνισή του, σε 
καιρό ειρήνης, το όχημα μάχης δεν ενέπνεε 
φόβο σε κανέναν, ακόμα και στα παιδιά. 

Σε αυτή την πλατεία, μπορούσατε συχνά 
να δείτε παιδιά να παίζουν, που ζουν σε 
πολυώροφα κτίρια που βρίσκονται κοντά. 
Όσοι είναι λίγο μεγαλύτεροι μερικές φορές 
σκαρφαλώναν ακόμη και πάνω στο άρμα.

Συχνά, μαζεύονταν και ηλικιωμένοι, 
θυμίζοντας το παρελθόν, ωστόσο, κάθε 
χρόνο ήταν λιγότεροι... Κάθε Σεπτέμβριο, 
φρέσκα λουλούδια βρίσκονταν στο μνημείο 
- ως ένδειξη βαθιάς ευγνωμοσύνης στους 
ήρωες αρματιστές οι οποίοι απελευθέρω-
σαν την πόλη. Αυτό αποδεικνύεται επίσης 
από μια αναμνηστική πλάκα προσαρτημένη 
στο πόδι του βάθρου.

Τεθωρακισμένες απώλειες
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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/
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