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“Ο συλλέκτης μοτοσικλετών Μανώλης Κοζωνάκης, είναι γιος αστυνομικού και ε.α. στρατιωτικός. 
Πρόσφατα έλαβε μέρος στην Έκθεση Αστυνομικών Κειμηλίων 

που διοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων εκθέτοντας μοτοσικλέτες 
που είχαν χρησιμοποιηθεί στην Τροχαία και την Άμεση Δράση”

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ

Μανώλης Κοζωνάκης περνάει τις περισσότε-
ρες ώρες, επιδιορθώνοντας τις μοτοσικλέτες της συλ-
λογής του, τις οποίες διατηρεί σε άριστη κατάσταση. 
Ανέκαθεν τον συγκινούσαν οι μοτοσικλέτες, ιδίως οι 
κλασικές. Σ’ αυτές που έχει ιδιαίτερη αδυναμία είναι 
οι Harley Davidson. Τη συμπάθειά του για τις Harley 
την απέκτησε από πολύ μικρός βλέποντας φωτογρα-
φίες του αστυνομικού πατέρα του που οδηγούσε τέ-
τοιες μοτοσικλέτες. Η συμπάθεια έγινε πάθος κατά 
τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας. Είχε «χρεωθεί» 28 Electra Glide των 1.200 
κ.εκ. καθώς και 56 μοτοσικλέτες WLA 750 κ.εκ για 
εκπαιδευτική χρήση. Τις «βαριές» τις χρησιμοποιού-
σαν σαν μοτοσικλέτες συνοδείας πολιτικών προσώ-
πων, επισήμων καθώς και σε παρελάσεις. 
Η πρώτη από τις μοτοσικλέτες που κατάφερε να 
αποκτήσει, για τη συλλογή του -με τη μεσολάβηση 
ενός καλού του φίλου και μηχανικού- ήταν η Harley 
Davidson Electra Clide 1.200 κ.εκ. μοντέλο του 1970. 
Η συγκεκριμένη προέρχεται από τη Στρατονομία. H 
σειρά Electra Glide πρωτοπαρουσιάστηκε το 1965 
με τον κινητήρα Panheed. Είχε εμπρός και πίσω 

υδραυλικές αναρτήσεις, ψηλό τιμόνι και μεγάλη σέ-
λα, όπως μεγάλη ήταν κι ολόκληρη η μοτοσικλέτα. 
Οι μεγάλες αποστάσεις όμως απαιτούν πολλά κυβι-
κά και άνετη θέση οδήγησης. Γι’ αυτό στην Electra 
τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά ηλεκτρική μίζα και 
δωδεκάβολτα ηλεκτρικά, γεγονός που αύξησε την 
αξιοπιστία και την ευκολία στην εκκίνηση. Το 1966 
ο κινητήρας Panheed σταμάτησε να παράγεται και 
αντικαταστάθηκε από τον Shovelhead. Αυτή η σει-
ρά μοτοσικλετών εξελίχτηκε μέσα στα χρόνια που 
ακολούθησαν. Απέκτησε αργότερα τον κινητήρα 
Evolution, τον οποίο «φορούσε» μέχρι το 1998, οπότε 
αντικαταστάθηκε από τον ολοκαίνουργιο Twin Cam 
88. (Το ελληνικό κράτος διέθετε 35 Harley Davidson 
Electra Glide.
Στη συνέχεια απέκτησε και μια στρατιωτική Harley 
Davidson WLA του 1942. Μια μοτοσικλέτα που «έγρα-
ψε» μεγάλη ιστορία στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.  Αρ-
γότερα, το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε ευρέως 
από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Την στρα-
τιωτική WLA την αγόρασε στο Ηράκλειο. Η Harley 
Davidson WLA κατασκευάστηκε σε περισσότερα από 
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90.000 κομμάτια στη διάρκεια του πολέμου, κερδίζο-
ντας τους σχετικούς διαγωνισμούς προμηθειών που 
προκήρυξαν οι Βρετανοί όταν τα δικά τους εργοστά-
σια βομβαρδίστηκαν. Το WLA βασίστηκε στο προπο-
λεμικό μοντέλο της Harley – Davidson, το πολιτικό 
WL. Διέθετε πλαγιοβάλβιδο κινητήρα 45 κυβικών 
ήτοι 737 κ.εκ. Η Harley Davidson πήρε ένα μεγάλο 
μέρος των πολεμικών παραγγελιών του αμερικανι-
κού στρατού. Το μοντέλο που κατασκευάστηκε για 
τις υπηρεσιακές ανάγκες του στρατού ήταν η WLA 
45. Βασίστηκε στην παλιότερη WL με κάποιες αλλα-
γές για να προσαρμοστεί στα νέα της καθήκοντα. Το 
Α (=Army) φανέρωνε τη χρήση για την οποία προ-
οριζόταν. Απέκτησε ματ χρώμα, εξαφανίστηκαν τα 
χρώμια, τοποθετήθηκαν φώτα συσκοτίσεως, σχάρες 
για δερμάτινη τσάντα, σαμάρια και θήκη για τη με-
ταφορά του ατομικού οπλισμού του μοτοσικλετιστή. 
Ανάλογα με τη χρήση για την οποία προοριζόταν το-
ποθετήθηκαν επίσης ανεμοθώρακας και κάγκελα με 
καννάβινες προστατευτικές ποδιές για τα πόδια. Μια 
μεγάλη λαμαρίνα – ποδιά κάλυπτε το κάτω μέρος 
της μοτοσικλέτας και της εξάτμισης, στις περιπτώ-
σεις που ο μοτοσικλετιστής εμπλέκονταν σε κάποια 
μάχη. Τότε έριχνε τη μοτοσικλέτα στο πλάι, ενώ αυ-
τή εξακολουθούσε να δουλεύει και κρυβόταν πίσω 
από αυτή για να προστατευθεί από τις σφαίρες. Ο V2 
κινητήρας με τους 23 ίππους και τις τρεις ταχύτη-

τες, ήταν αναγκασμένος να κινήσει τα 260 κιλά και 
αν η μοτοσικλέτα διέθετε και καλάθι, άλλα τόσα. Η 
WLA μπήκε στην παραγωγή το 1942 και σταμάτη-
σε να παράγεται το 1945. Στην υπηρεσία όμως του 
αμερικανικού στρατού επιστρατεύθηκαν και μοντέ-
λα από το 1939. Οι μοτοσικλέτες αυτές ήρθαν στην 
Ελλάδα μετά τον πόλεμο στο πλαίσιο της αμερικανι-
κής βοήθειας. Το μοντέλο, στην πολιτική του έκδοση 
συνέχισε να παράγεται μέχρι το 1948. Επίσημα στη 
χώρα μας η WLA-C 45 εισήχθη ως καινούργια από 
το 1948, όταν μεγάλος αριθμός παραχωρήθηκε στον 
εθνικό ελληνικό στρατό. Μεταχειρισμένες WLA – C 
45 ήρθαν σε μεγάλες ποσότητες από την Κορέα, σε 
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τραγική κατάσταση, διαλυμένες και χτυπημένες από 
νάρκες. Οι μοτοσικλέτες αυτές χρησιμοποιήθηκαν 
από όλες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας ενώ 
56 WLA-C χρησιμοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικές στο 
στρατόπεδο εκπαίδευσης στο Γουδί. Όλες αυτές οι 
μοτοσικλέτες μαζί με πλήθος ανταλλακτικών πουλή-
θηκαν από το ελληνικό κράτος στην Ολλανδία και 
αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστοι κάτοχοι αυτού του 
μοντέλου στην Ελλάδα. 
Το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε τη 
Harley – Davidson σε καλή οικονομική κατάσταση 
και με τη δυνατότητα να εξελίξει και να βγάλει στην 
παραγωγή καινούργια μοντέλα. Κατά πρώτον εξέ-
λιξε τον κινητήρα Knucklehead με τις επικεφαλής 
βαλβίδες που ήταν στην παραγωγή μέχρι το 1947. 
Από το 1948 μπήκε στην παραγωγή ο κινητήρας 
Panheed, τα καπάκια των βαλβίδων του οποίου θύ-
μιζαν τηγάνι γυρισμένο ανάποδα, εξ’ ου και το όνομα 
Panheed. Η χωρητικότητα του νέου κινητήρα ήταν 
1.213 κ.εκ., με ισχύ 55 ίππων. Τεχνολογικά ο νέος 
V2 κινητήρας ήταν αρκετά ενημερωμένος με κάμπο-
σα αλουμινένια εξαρτήματα, υδραυλικά ωστήρια και 
εσωτερικές διόδους λαδιού που καταργούσαν τα εξω-
τερικά σωληνάκια. Ταυτόχρονα ήταν και ελαφρύτε-
ρος. Ο κινητήρας αρχικά φορέθηκε από την FL του 
1948. Την αμέσως επόμενη χρονιά όμως τοποθετήθη-
κε στο νέο μοντέλο της Harley – Davidson που σημά-
δεψε το χαρακτήρα της εταιρείας, την Hydra Glide. 
Ο κινητήρας αυτός τοποθετήθηκε και στο επόμενο 
μοντέλο την FLH Duo Glide, μοντέλο που αποτελεί 

και αυτό σταθμό για την Harley. Η Duo Glide διέθετε 
υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και υδραυ-
λικά πίσω αμορτισέρ. Ήταν μια πολυτελής μοτοσι-
κλέτα που μπορούσε να κάνει μεγάλα ταξίδια με την 
προσθήκη βαλιτσών και ανεμοθώρακα. Η Harley – 
Davidson Duo Glide ήταν η τελευταία που υπηρέτη-
σε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τη συγκεκριμένη 
μοτοσικλέτα στολίζει τη συλλογή του κ Κοζωνάκη 
και όταν την αγόρασε στα χαρτιά της δεν φαινόταν 
πουθενά ο κυβισμός, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να 
πάρει πινακίδες κυκλοφορίας. Ερευνώντας, κατέλη-
ξε στον ΟΔΔΥ, ο οποίος την είχε βγάλει σε δημοπρα-
σία. Εκεί έμαθε ότι η μοτοσικλέτα είχε «υπηρετήσει» 
στην Αστυνομία Χανίων. 
Όπως εκμυστηρεύεται ο Μανώλης Κοζωνάκης, 
«τρία από τα σημαντικότερα μοντέλα που κατασκεύ-
ασε ποτέ η εταιρεία Harley-Davidson, βρίσκονται με-
ταξύ άλλων στη συλλογή μου. Όλες οι μοτοσικλέτες 
έχουν ένα κοινό σημείο: δούλεψαν και κυκλοφόρη-
σαν στη διάρκεια της ζωής τους, στους δρόμους της 
χώρας μας, και  χρησιμοποιήθηκαν από την Ελληνι-
κή Χωροφυλακή, την Αστυνομία Πόλεων σε υπηρε-
σίες της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, αλλά και 
τη Στρατονομία. Η αξία τους, εκτός από την ιστορία 
που έχουν διαγράψει στα χρόνια της ζωής τους, είναι 
προφανής». Ο κ. Κοζωνάκης έχει στην κατοχή του 
μία Honda CBX 650 του 1981 της Άμεσης Δράσης 
Αττικής και δύο Suzuki: Ένα GSX 750 P του 1985 
της Αστυνομίας Πόλεων και ένα GSX 750 P της Τρο-
χαίας του 2002 τα οποία κυκλοφορούν ακόμα. ]




