
Ενα αξιοπρόσεκτο Holand &Holand 
 
 
 
 

Πριν από 4 μήνες περίπου έφτασε στα χέρια μας ένα πολύ 
ιδιαίτερο Holand & Holand. Λέω πολύ ιδιαίτερο γιατί οι 
προδιαγραφές αυτού του όπλου ήταν οι εξείς:  
α) Μοντέλο Royal με μηχανισμό self opener  
β) Διαμέτρημα 16 με θαλάμες 70 mm!!!  
γ) Δύο ζευγάρια κάννες 65 πόντων με διαφορετικά τσοκαρίσματα η 
κάθε μία  
δ) Μονοσκάνδαλο  
ε) Ρίγες Churchill  
στ) Κοντάκι τύπου Prince of Wales (αυτό είναι ένα ανοιχτό demi 
pistole με grip cup- πέλμα στο τέλος του).  
 
Το όπλο αυτό ήταν φτιαγμένο περίπου το 1947 και στην Ελλάδα 
έφτασε μέσω Αιγύπτου. Το βλέπετε στις φωτογραφίες όπως 
έφτασε στα χέρια μας. Σοβαρά παραμελημένο με το κοντάκι του να 
έχει υποβληθεί σε θανατηφόρα χειρουργική από κάποιους 
άσχετους ανθρώπους, όπου η λαβή του εκβαρβαρώθηκε σε ένα 
αμφιβόλου σχήματος αποστρογγυλεμένο demi pistole και με δύο ή 
τρεις κακότεχνες επεμβάσεις στο πέλμα του. Οι κάννες ήταν 
καλυμμένες εδώ και εκεί από επιφανειακή σκουριά και η 
μπάσκουλα επίσης καλυμμένη από μία "κακή πατίνια" βρομιάς και 
επιφανειακής οξείδωσης . Επίσης υπήρχε ένα αισθητό "παίξιμο" 
και των δύο καννών ( αυτό είναι πολύ συνηθισμένο όταν 
υπάρχουν δύο ζευγάρια κάννες άλλα ουσιαστικό αποτέλεσμα 
κακής χρήσης). Βέβαια για κάποιον που μπορεί να δει κάτω από 
την "επιφάνεια" των πραγμάτων , το όπλο ήταν όλο εκεί και με 
πολύ προσεχτική συντήρηση θα μπορούσε να επανέλθει σε μία 
πολύ πολύ ικανοποιητική κατάσταση.  
Μας πήρε πάνω από δυόμιση μήνες επίπονης άλλα δημιουργικά 
ευχάριστης εργασίας. Το τελικό αποτέλεσμα νομίζουμε ότι φαίνεται 
στις φωτογραφίες και περαιτέρω σχόλια θα ήταν περιττά 
δεδομένου ότι μία εικόνα Ιώς γνωστόν αξίζει όσοι χίλιες λέξεις.  
 
 
Υ.Σ Θέλω να προσθέσω δύο τινά, το πρώτο να αποδώσω "τα του 
Καίσαρος" στον φίλο και συνεργάτη Giorgos Gasparis(Μονόκαννο) 
για το μεγαλύτερο μέρος της κατεργασίας του κοντακιού και 
δεύτερο να κάνω την πρόβλεψη ότι το διαμέτρημα 16 θα είναι το 
επόμενο παγκόσμιο φαβορί μετά το 20. 
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Όπως βλέπετε το κοντάκι έγινε πραγματικό Άγγλε και στο τέλος του μπήκε 
έβενος με ψάθα στο πίσω μέρος για να φτάσει στις ακριβής διαστάσεις του 
νέου του ιδιοκτήτη. 



 
 

 
 



 


