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Θέμα: 36 ΩΡΕΣ 2014
«Όλοι αυτοί που δεν έβρισκες τι κοινό έχουν...τώρα κάτι έχεις ψυλλιαστεί. Περνάνε δίπλα σου παντελώς
άγνωστοι τύποι σε κοιτάνε με αμέτρητη τρυφερότητα (αυτή είναι η λέξη και δε πα να λέτε εσείς ό,τι θέλετε) σε
χτυπάνε χαϊδευτικά στο γόνατο και σου λένε «μια χαρά τα πήγες, μπράβο σου». Και είναι η πρώτη στιγμή που το
σκέφτεσαι. Ναι λες ρε συ μια χαρά τα πήγα. Και στο καπάκι σκέφτεσαι ότι σε λίγο θα πρέπει να ξανανέβεις στο
μηχανάκι για να πας σπίτι. Άλλη μιάμιση ώρα δρόμος. ΦΑΚ ΦΑΚ ΦΑΚ.»
Σοφία aka “avadista”
«Χώρια ότι το 36ωρο δεν είναι απλά ένα διήμερο, αλλά μήνες αναμονής, ατέλειωτες ώρες σε φόρουμ,
πάνω από χάρτες και πάνω απ’ όλα οι σχέσεις και το δέσιμο με ανθρώπους που μοιράζεστε την ιδία τρελά.»
Φώτης aka “Whatevier”
36ωρίτες από το φόρουμ της Λέσχης μας, μετά την 1η τους φορά…

Επιτέλους «πρωτογενές πλεόνασμα»… Ώρα για το 17ο οδοιπορικό αντοχής.
1. To φετινό οδοιπορικό θα αρχίσει το πρωί του Σαββάτου της 10ης Μαΐου από το ξενοδοχείο
ΑΜΑΛΙΑ στην Καλαμπάκα όπου θα διανυκτερεύσουμε από την Παρασκευή. Το Σάββατο βράδυ θα
ξεκουραστούμε στις Σέρρες στο ξενοδοχείο ΕΛΠΙΔΑ Resort και η λήξη του οδοιπορικού μας θα
γίνει σχετικά κοντά στην Αθήνα την Κυριακή 11/5 το βράδυ. Τα ξενοδοχεία μας είναι τέτοια που θα
μας προσφέρουν μια μικρή νότα πολυτέλειας… σε όσους προλάβουν δηλαδή, γιατί… για τη
διαδρομή τι να πούμε;;
Θα έχει βουνά, θα έχει Ήπειρο, θα έχει Μακεδονία, θα έχει χιλιόμετρα – πολλά χιλιόμετρα.
Επίσης φέτος θα έχει λίμνες – πολλές λίμνες και σύνορα – πολλά σύνορα. Όχι δεν θα χρειαστείτε
διαβατήριο αλλά τον νου σας… Επίσης φέτος θα προσπαθήσουμε να έχουμε και εκπλήξεις –
ευχάριστες φυσικά. Τι εκπλήξεις;; Ε, οι εκπλήξεις δεν λέγονται… γίνονται…
2. Για γενικές πληροφορίες είτε περνάτε από τη λέσχη κάθε Δευτέρα (και Τετάρτη από τις 31
Μαρτίου και μετά) από τις 21:00, είτε απευθύνεστε στον Βαγγέλη, στο e-mail:
36hours@motoguzziclub.gr, ή τηλεφωνικά στο 6941-650614 μεταξύ 5:00μμ – 8:00 μμ.. Στις
αμέσως προσεχείς ημέρες δηλώσεις συμμετοχής που συμπληρώνονται ιδιοχείρως θα βρείτε στη
Λέσχη μας είτε στο site.
3. Από 31/3 έως και 16/4 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις
συμμετοχής σας μόνο στη Λέσχη για τους εντός Αθηνών ενώ για τους φίλους μας της
επαρχίας θα δεχόμαστε τις δηλώσεις τους ταχυδρομικά. Ταυτόχρονα με την δήλωση πρέπει να
τακτοποιείτε και το οικονομικό κομμάτι της συμμετοχής. Κρατήσεις θέσεων μόνο με προκαταβολή
δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε.
4. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Τετάρτη 16/4 είναι η τελευταία ημερομηνία
συμμετοχών (εκτός εάν φτάσουμε νωρίτερα στο όριο που έχει τεθεί).
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5. Αναλυτικές οδηγίες για τις δηλώσεις συμμετοχής:
Α. Για τους εκτός Αθηνών:
1. Οι δηλώσεις συμμετοχής (δήλωση συμμετοχής και Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής, από ΚΕΠ η Αστυνομικό τμήμα), ταχυδρομικά στη Δ/νση:
---Βαγγέλης Παπαϊωάννου
Αγ. Δημητρίου 317, 3ος όροφος, 17342 Αγ. Δημήτριος
---και ηλεκτρονικά στο mail 36hours@motoguzziclub.gr, μέχρι να έρθουν τα πρωτότυπα.
2. Κατάθεση στον αρ. λογαριασμού που έχει δώσει η λέσχη:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθ. Λογαριασμού 671/750108-09
IBAN Λογαριασμού GR2501106710000067175010809
ΚΩΔ. SWIFT (BIC) ETHNGRAA
σημειώνοντας το όνομά σας στο καταθετήριο. Το καταθετήριο με fax στο 210-3413369, από
Δευτέρα 31/3 για να πάρετε αρ. εγγραφής ή σκαναρισμένο στο παραπάνω mail.
Για να είναι έγκυρη η εγγραφή σας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα 2 ανωτέρω βήματα.
Β. Για τους εντός Αθηνών:
Οι αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής στη Λέσχη αυτοπροσώπως, για να γνωριζόμαστε.
Αν τις αιτήσεις συμμετοχής τις φέρει κάποιος φίλος ή γνωστός σας, η υπεύθυνη δήλωση
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ η Αστυνομικό τμήμα.
Στη συμμετοχή συμπεριλαμβάνονται:
2 διανυκτερεύσεις (Παρασκευή & Σάββατο βράδυ)
Βραδινό και πρωινό για κάθε διανυκτέρευση, όπως επίσης
σκούπα, αυτοκίνητο συνοδείας, roadbook, αναμνηστικά μπλουζάκια, αφίσα, dvd, κύπελλα...
Τα χλμ. θα είναι περίπου 1800 από εκκίνηση σε τερματισμό
Η διαδρομή θα δοθεί αναλυτικά στην επίσημη ενημέρωση της Λέσχης την Τετάρτη 7/5/2014.
Για τους εκτός Αθηνών το road book θα δοθεί στην εκκίνηση.

Καλή αντάμωση στους δρόμους,
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Λέσχης Moto Guzzi
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