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Heading 1 

    

    

 

Κυριακή 16-9-2018. Αγαπητοί μας φίλοι 
& φίλες του 3cg.gr, 
 
Μετά από τις θερινές διακοπές ήρθε η 
στιγμή που ανοίγουν τα «σχολεία», έτσι 
και το δικό μας, με τις καθιερωμένες 
συναντήσεις μας τις Τρίτες από τις 7:30 
μ.μ. Η πόρτα μας θα ανοίξει την 

μεθεπόμενη Τρίτη 25/9. → Save the 
date!  
 
 

 
Τα κοριτσόπουλα πάνε για το σχολείο 

τους!  

  

 
H GLiKoula μου[GLK 300] φορτωμένη 
μέχρι και την οροφή στο πλοίο για την 
Τζιά!  

 
Το καλοκαίρι έφυγε, αλλά το Φθινόπωρο 
στην Ελλάδα, Is just as good, like 
California Dreaming… 

 

Classic Car Center of Greece-3cg.gr 
Τα Νέα του Σεπτεμβρίου 2018 

http://www.3cg.gr/
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Έχω κάποια νέα να 
μοιραστώ μαζί σας!  
Ας τα πάρουμε με τη σειρά… 

Αναχωρήσαμε για τη Τζιά στις 12 Ιουλίου και 
επιστρέψαμε αρχές Σεπτεμβρίου. Στο 
διάστημα αυτό είχαμε αρκετές 
δραστηριότητες στο νησί, εκδηλώσεις 
[μεταξύ αυτών η θαυμάσια συναυλία της 
Ευανθίας Ρεμπούτσικα & Έλλης Πασπαλά], 
“τα μπάνια του λαού”, επισκέψεις φίλων και 
συγγενών, φαγοπότια, παρτάκια, 

μαστοριλίκια στο εξοχικό και υπέροχα 
ηλιοβασιλέματα ☺  

   
Όμως δεν ξεχνάμε ποτέ τις τραγικές  στιγμές που βίωσαν συνάνθρωποι μας στην Κινέτα και εντελώς 

απρόσμενα αμέσως μετά στο Μάτι, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 100 και τα εκατοντάδες 
καμένα σπίτια, αυτοκίνητα, ζώα, φυτά και δάση…   
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Εκδηλώσεις του καλοκαιριού στη Τζιά που διοργάνωσε ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΑΣ  

Βλ. σχετικό βίντεο: https://vimeo.com/281497424 

 

 

 
 

 
1937 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta 
won Best of Show, owned by concours veterans 
David and Ginny Sydorick of Beverly Hills, 
California. Περισσότερα ΕΔΩ 

  
 

 

 

Monterey Car Week 2018 
Όπως κάθε χρόνο τον Αύγουστο, οι επί της γης 
car aficionados παρακολουθούν με ενδιαφέρον 
τα τεκτενόμενα στην Καλιφορνέζικη χερσόνησο 
με τις δεκάδες αυτοκινητικές εκδηλώσεις 
[παρελάσεις, παρουσιάσεις, αγώνες, 
δημοπρασίες που σπάνε τα ρεκόρ, κ.π.ά.], οι 
οποίες κορυφώνονται την Κυριακή 26/8 με το 
Pebble Beach Concours d’Elegance. Στο 
σύνδεσμο με κλικ ΕΔΩ μπορείτε να 
παρακολουθήσετε ΟΛΟ το event σε βίντεο.  

→ Την Τρίτη 25/9 θα έχουμε την χαρά να 
έχουμε κοντά μας τον Άλεξ Βαζαίο για 
μια επισκόπηση & σχολιασμό των 
δημοπρασιών αλλά και του Pebble 
Beach Concours.    

https://vimeo.com/281497424
https://journal.classiccars.com/2018/08/26/pebble-beach-winner-1937-alfa-romeo-8c-2900b-touring-berlinetta/
https://www.pebblebeachconcours.net/
https://youtu.be/v1uD5xUeadg
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Νέα οικογενειακή επιχείρηση! 
Την Τετάρτη 19/9/18 ανοίγει το νέο Convenience 

ΟΚ Μάρκετ στην Κηφισιά, στην οδό Αγίου 
Τρύφωνος 10. [Τα Μίνι Μάρκετ της γνωστής 

αλυσίδας λειτουργούν από τις 08:00 μέχρι τις 
23:00 από Δευτέρα έως και Κυριακή, 

εξυπηρετώντας όλες τις ανάγκες τόσο της 
γειτονιάς όσο και των περαστικών που πάνε 
σπίτια τους προς Κεφαλάρι κ.λπ.]. Πρόσθετο 

πλεονέκτημα το Parking μας ☺. Πρόκειται για μια 
ιδέα και εκτέλεση Franchisee του γιού μας 

Δημήτρη Μπέη. Είστε ΟΛΟΙ καλεσμένοι στα 
θυρανοίξια, ή όποια άλλη στιγμή βρεθείτε στην 

περιοχή. Θα χαρείτε την ποιότητα και την άψογη 
οργάνωση & εξυπηρέτηση του μαγαζιού μας!   

 

 

 

 

 

 
Τα OK! anytime...markets παρά το μικρό 

τους μέγεθος, διαθέτουν πάνω από 3.000 
διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων!  

 

 

Όλα τα καλά μαζί! 
Εκτός από το νέο μαγαζί, ο φετινός 
Σεπτέμβριος, μας έφερε μια ακόμη μεγάλη χαρά 
στην οικογένεια…  

New Kid on the block! 
Μετά από μια εύκολη γέννα, στις 12/9 και 

ώρα 01:00 έφτασε ο πρώτος μας  
εγγονός! Αν διαβάσουμε την ημερομηνία 

«όπως Αμερική» τότε ο νους μας πάει 
στο 9/12 ή σε μια Porsche 912, ένα δώρο 

για την προίκα του μικρούλη μας, 
εννοείται με long test drives αρκετών 

ετών ☺ 
 

 
 

 

 

Γίναμε παππούδες! Στις 12/9 γεννήθηκε ο γιός του Δημήτρη και της Ειρήνης, ο Θοδωρής-Teddy 
Bear! 

http://www.okmarkets.gr/
https://goo.gl/maps/j4tNDZvyiSS2
https://goo.gl/maps/j4tNDZvyiSS2
http://www.wikiwand.com/en/Porsche_912
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…Εν το μεταξύ στο Garage... 
Ι. Σύνδεση με τον Απρίλιο-Ιούνιο... 

Αρκετοί από τους φίλους μας γνωρίζουν την προσπάθεια που είχα κάνει [μετά την αποχώρηση του 
Classic Auto Garage | Κώστα Μητρόπουλου], για την εθελοντική δημιουργία του επάνω χώρου σε 
3cg/storage για την εξυπηρέτηση αναγκών φίλων. Ευτυχώς για μένα [θα είχα μεγάλη ευθύνη και 
πονοκέφαλο], η προσπάθεια αυτή απέτυχε και το σχέδιο εγκαταλείφθηκε. Ο Νικόλας ήθελε υψηλότερο 
ενοίκιο, πράγμα που το κατάφερε, με την συμφωνία του με τον Παντελή Τσιαπάρα της www.pantelis-
service.gr. Ο Παντελής εξειδικεύεται στις Ιταλικές φίρμες Ferrari, Maserati & Lamborghini. 

ΙI. Σύνδεση με τον Ιούλιο, το σήμερα & το αύριο... 

• Σήμερα, στο κάτω Garage, στριμωχτήκαμε για να φιλοξενήσουμε μόνο 4 Ι.Ο. καλών μας φίλων 
που πραγματικά ΔΕΝ είχαν χώρο να τα αποθηκεύσουν… 

    
 

• Οι παλαιότεροι φίλοι και τακτικοί επισκέπτες του 3cg.gr εκτός από την Riva Tritone [Now gone 
 - βλέπε εδώ: https://youtu.be/-n6r0cQDqio], θα θυμούνται την κόκκινη Maserati 3500 GT 
Spider, σχέδιο του Vigniale. Σήμερα αυτό το υπέροχο Ιστορικό Όχημα κοντεύει να ολοκληρώσει 
μια μακρόχρονη και ποιοτική αναπαλαίωση, επιστρέφοντας στο αρχικό εργοστασιακό του 
χρώμα. Απολαύστε ένα φωτώ άλμπουμ με κλικ ΕΔΩ! Ενώ θα την δείτε & επεξεργαστείτε και 
φωτογραφήσετε από κοντά την Τρίτη 25/9! 

 

 
 
Τα μηχανικά θέματα επιμελήθηκε ο νέος μας ένοικος, Παντελής Τσιαπάρας  

 

http://www.classicautogarage.gr/
https://3cg.gr/3cg-gr-storage/
https://www.pantelis-service.gr/
https://www.pantelis-service.gr/
http://3cg.gr/
https://youtu.be/-n6r0cQDqio
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1054223124759482&type=3
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→ Την Τρίτη 25/9 θα έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τον Παντελή για μια 
ξενάγηση στο χώρο της δουλειάς του και να απαντήσει σε ερωτήματα ή απορίες σας 
σχετικά με τα Ιταλικά Supercars… 
 

 

Τέλος θα πούμε δύο λόγια για το RMCH & RMCC… 
→  και την επερχόμενη διοργάνωση του Σ.Ι.Σ.Α. [με την ευκαιρία, πλοηγηθείτε στην 
ανανεωμένη ιστοσελίδα www.sisa.gr ] σχετικά με την αναβίωση της εκκίνησης μετά 
παύση 44 ετών, του 22nd Rallye Monte-Carlo Historique & του 3rd Rallye Monte-Carlo 
Classique από την Αθήνα την Τετάρτη 30/1/2019 !  
 

 

https://www.sisa.gr/
http://acm.mc/en/edition/rallye-monte-carlo-historique-edition-2019/downloadable-documents/
http://acm.mc/en/edition/rallye-monte-carlo-classique-edition-2019/
http://acm.mc/en/edition/rallye-monte-carlo-classique-edition-2019/
file://///Users/byronriginos/Pictures/Photos Library.photoslibrary/resources/proxies/derivatives/5c/00/5c67/xcNc+H20TKGn7an12tNUAg_thumb_5c67.jpg
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• Μη ξεχνάτε να επισκέπτεστε συχνά για διαρκή ενημέρωση & νέα, το Group μας: 
www.facebook.com/groups/3cggr/ 

• Όπως και την σελίδα για το RMCH: www.facebook.com/RMCHAthens2019 

• Στο καλεντάρι σας σημειώστε επίσης: 
o Φθινοπωρινή περιήγηση Σ.Ι.Σ.Α. με Special Track Day Σ-Κ 22 & 23/9/18 
o 2o Track Day του Classic Mini Club-CMC Καρτ Αγ. Κοσμά Τετάρτη 26/9/18 
o 21η Διοργάνωση 24 Ώρες Ελλάδα Σ.Ι.Σ.Α. Σαββατοκύριακο 20 & 21/10/18 

 

         
 

ΜΦΧ, 

Βύρων  

 

 

https://www.facebook.com/groups/3cggr/
https://www.facebook.com/RMCHAthens2019
https://www.sisa.gr/event/special-track-day-____-httc/
https://www.4troxoi.gr/epikairotita/ellada/2o-track-day-classic-mini-club
https://www.sisa.gr/event/24-hours-greece-21st-endurance-regularity-rally/
http://acm.mc/en/edition/rallye-monte-carlo-classique-edition-2019/
https://www.sisa.gr/event/special-track-day-σισα-httc/
https://www.4troxoi.gr/epikairotita/ellada/2o-track-day-classic-mini-club
https://www.sisa.gr/event/24-hours-greece-21st-endurance-regularity-rally/
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