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Πεξίιεςε- Summary 

Ζ παξαθάησ γξαπηή εξγαζία ζπγγξάθεθε κε ζθνπό ηελ δηεξεύλεζε θαη απάληεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξσηεκάησλ γύξσ από ηo απηνθίλεην. Μέζα από έξεπλα θπξίσο ζην δηαδίθηπν πξνζπαζήζακε  λα 

θαιύςνπκε αληηθεηκεληθά ην ζέκα καο ζπγθξίλνληαο θαη δηαζηαπξώλνληαο ηηο πεγέο καο. Σα 

απνηειέζκαηα άιινηε καο ηθαλνπνίεζαλ θαη άιινηε καο εμέπιεμαλ. ηηο επόκελεο ζειίδεο ινηπόλ 

εθηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο θαη κέξνο ηνπ θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ ηνπ νπνίνπ ζπιιέμακε θαζώο 

επίζεο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό από ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερλήκαηόο καο. 

La familia                                                                                                                                                            

The following project was written with the purpose to investigate and answer specific questions 

related to the car. Through mostly internet research we tried to cover our issue objectively 

comparing and crosschecking our sources. The results often satisfied us and sometimes surprised 

us. On the following pages is exposed part of the information and photo gallery which we collected 

as well as photographs of the construction of our artifact. 

La familia     
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Πξόινγνο-Πξνβιεκαηηθή 

Αλάκεζα ζηηο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ είρακε  γηα ην ζέκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

καο (Δ.Δ.) θαηαιήμακε ζην ζέκα: Σν απηνθίλεην ην νπνία ηθαλνπνηνύζε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

καζεηώλ θαη παξείρε επξύ θάζκα ηνκέσλ γηα έξεπλα. Μέζα από ηε ζπδήηεζε καο δεκηνπξγήζεθαλ 

δηάθνξα εξσηήκαηα γύξσ από απηό πνιιά από ηα νπνία έρνπκε ζθνπό λα απαληήζνπκε κέζα από 

ηελ Δ.Δ. . 

Πην ζπγθεθξηκέλα ,ε νκάδα καο (La familia) αζρνιήζεθε κε ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Α. Καύζηκα  

 Β. Σν απηνθίλεην ην κέιινληνο  

 Γ. Ζ απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηελ Διιάδα 

 Γ. Σα απηνθίλεηα ηεο κεγάιεο νζόλεο  

 Δ. Μεηαηξνπέο απηνθηλήησλ 

 Σ. Σα 10 πην αθξηβά απηνθίλεηα 
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Α. Καύζηκα 

Σν πξώην απηνθίλεην δεκηνπξγήζεθε ζηε Γαιιία ην 1769 από ηνλ Νηθνιά Κνπληό (Nicolas Jνseph 

Cugnot),νλνκαδόηαλ fardier θαη ήηαλ  αηκνθηλνύκελν .Οη κεραλέο αηκνύ ηξνθνδόηεζαλ ηα 

απηνθίλεηα κε ην θάςηκν ησλ θαπζίκσλ πνπ ζέξκαλαλ ην ύδσξ ζε έλαλ ιέβεηα, δεκηνπξγώληαο 

ηνλ αηκό πνπ επέθηεηλε θαη ώζεζε ηα έκβνια πνπ γύξηζαλ ην ζηξνθαινθόξν άμνλα, ν νπνίνο 

γύξηζε έπεηηα ηηο ξόδεο.  

Σν έηνο 1770, ν Γεξκαλν-Απζηξηαθόο εθεπξέηεο Είγθθξηλη Μάξθνπο (Siegfried Marcus) 

ζπλαξκνιόγεζε έλα ακαμίδην πνπ μεπέξαζε ζε απόδνζε απηό ηνπ Κνπληό 

Σν έηνο 1862, 92 ρξόληα αξγόηεξα, ν Δηηέλ Λελνπάξ (Etienne Lenoir) έθηηαμε ην πξώην απηνθίλεην 

κε κεραλή κε θαύζηκν ην πεηξέιαην. ε απηό νδήγεζε ε αλαθάιπςε ησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ 

θαη ε αλάγθε εθεύξεζεο ζπζηεκάησλ ηθαλώλ λα ην αμηνπνηήζνπλ.  

To 1876 o   Γεξκαλόο Νηθνιάνπο Όηην (Nicolaus August Ottν), εθήπξε ηελ πξώηε   κεραλή 

εζσηεξηθήο θαύζεσο, ζηελ νπνία ε θαύζε ησλ θαύζηκσλ γηλόηαλ ζην ζάιακν ησλ εκβόισλ. Μέρξη 

ηελ εθεύξεζε απηή, όιεο νη κεραλέο ήηαλ κεραλέο εμσηεξηθήο θαύζεο, (δει. ε θαύζε γηλόηαλ ζε 

μερσξηζηό ζάιακν). 

Σν  1885 παξήρζε ζηε Γεξκαλία από ηνλ Καξι Μπεληο (Karl Benz) έλα απηνθίλεην κε  

πξνζαξκνζκέλν ηνλ θηλεηήξα  εζσηεξηθήο θαύζεο ηνπ Νηθνιάνπο Όηην (Nikolaus Otto) θαη 

θαύζηκν ηε βελδίλε. Αξγόηεξα, ηα απηνθίλεηα εμειίρηεθαλ θαη πιένλ κπνξνύζαλ λα θαιύπηνπλ 

κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο ζε ιηγόηεξν ρξόλν. 

Έλαο αθόκε ζηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηεο απηνθίλεζεο ζεκεηώλεηαη ην 1892. Δίλαη ην έηνο πνπ ν 

Ρνύληνιθ Νηίδει θαηαζθεπάδεη ηνλ πξώην θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο κε θαύζηκν ην πεηξέιαην. 

Αξρηθά ν θηλεηήξαο ηνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα απηνθίλεηα, αιιά ην 1898 θηλεηήξεο ληίδει 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε εξγνζηάζηα. 

Με ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ, ν θηλεηήξαο απηόο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θνξηεγά απηνθίλεηα 

θαη, αξγόηεξα, ζε ιεσθνξεία.Ἐσο θαη ζήκεξα ε απηνθίλεζε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγεία κε ηνπο δπν 

απηνύο θηλεηήξεο κε θαύζηκν     ηε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα 3 θπξηόηεξα θαύζηκα ζηελ ζεκεξηλή αγνξά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο: 

ΒΔΝΕΗΝΖ 

Πθεμκεηηήιαηα: 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=������_������&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1770
http://el.wikipedia.org/wiki/1862
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=�����_�������&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/��������
http://el.wikipedia.org/wiki/������_����������_������
http://el.wikipedia.org/wiki/������_����������_������
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 απιή θαηαζθεπή 

  ρακειό θόζηνο 

 ρακειό βάξνο 

 ιίγνο  ζόξπβνο θαη  ξαδαζκνί 

Σν ρακειό θόζηνο θαη ε απιή 

θαηαζθεπή ησλ βελδηλνθηλεηήξσλ 

βεβαηώλνπλ όηη κε ηελ κηα ή ηελ 

άιιε κνξθή ζα παξακείλεη ζηελ 

θαηαλάισζε γηα πνιιά ρξόληα 

αθόκα. 

Μεζμκεηηήιαηα 

  πξνβιεκαηηθέο εθπνκπέο αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (CO2) 

 ρακειή απόδνζε(25-27%) 

  

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ (DIESEL) 

Πθεμκεηηήιαηα 

• Υακειή θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

• Υακειή ηηκή πώιεζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο 

• Τςειή απόδνζε-ξνπή (36-38% θαη εάλ δηαζέηεη θαη 

ππεξζπκπηεζηή (turbo) ηόηε μεπεξλά θαη ην 50%) 

• Μεγάιε αμηνπηζηία 

• Μεγάιε αλζεθηηθόηεηα 

• πκβαηόηεηα κε ελαιιαθηηθνύο ηύπνπο θαπζίκνπ 

(Biodiesel) 

• Μεησκέλεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

• Μεγαιύηεξα δηαζηήκαηα πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ 

Μεζμκεηηήιαηα 

• Τςειό θόζηνο παξαγσγήο 

• Τςειή ηηκή πώιεζεο 

• Τςειά επίπεδα ζνξύβνπ-θξαδαζκώλ 

• Πεξηνξηζκέλν εύξνο ιεηηνπξγίαο 
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• Απμεκέλεο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ(θαηεγνξείηαη θπξίσο γηα ηηο εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ (PM) 

θαη ΝΟΥ, όκσο ε λέα ηερλνινγία αληηξξύπαλζεο έρεη θζάζεη ηα επίπεδα ησλ εθπνκπώλ απηώλ, ζε 

όκνηα κε απηά ηνπ βελδηλνθίλεηνπ) 

• Τςειό θόζηνο πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ θαζώο θέξνπλ αθξηβά θαη ππεξεπαίζζεηα 

εμαξηήκαηα(turbo – ηππηθό θόζηνο 1000 κε 1500€, αληιία πεηξειαίνπ πςειήο πίεζεο – ηππηθά 

3000€). 

Έλα αθόκε πνιύ ζεκαληηθό πξόβιεκα είλαη θαη ε πνηόηεηα ηνπ ειιεληθνύ ληίδει πνπ έρεη ηελ ηάζε 

λα παγώλεη ην ρεηκώλα δεκηνπξγώληαο πνιιά πξνβιήκαηα ζε απηνθίλεην θαη νδεγό.  

 

 

 ΤΒΡΗΓΗΟ ΒΔΝΕΗΝΖ / ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 

(Υξεζηκνπνηεί θαη ηα 2 θαύζηκα ελαιιάμ (θαη ζπάληα ηαπηόρξνλα)) 

Πθεμκεηηήιαηα 

 θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ θαζώο κεηώλεη ζηηο πξνβιεκαηηθέο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ησλ 

βελδηλνθηλεηήξσλ 

  ρακειή ηηκή ηνπ θαπζίκνπ. 

 Δπθνιία ζηελ κεηαηξνπή όισλ ησλ βελδηλνθηλεηήξσλ ζε  πβξίδηα. 

 ειάρηζηνο  ζόξπβνο 

 θζελή ζπληήξεζε ηνπ θηλεηήξα θαζώο ην πγξαέξην δελ πξνθαιεί ζηνλ θηλεηήξα ηηο θζνξέο 

  καθξνβηόηεηα ζηνλ θηλεηήξα 

 

Μεζμκεηηήιαηα 

 εμαηκίδεηαη άκεζα εθηόο ησλ 

δεμακελώλ θύιαμήο ηνπ 

 Κάπνηεο θηελέο ιύζεηο κεηαηξνπήο 

είλαη ακθίβνιεο αμηνπηζηίαο 
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Β. ΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ 

Πξόινγνο 

Σα απηνθίλεηα ηνπ κέιινληνο θαληάδνπλ ζαλ ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο γηα ηνλ άλζξσπν 

έσο ηνλ 21
ν
 αηώλα ζηνλ νπνίν θαηαζθεπαζηέο αλαθάιπςαλ λένπο ηξόπνπο θαύζεο 

,ειεθηξηζκνύ,design θαη ησλ ζρεηηθώλ . Σα απηνθίλεηα απηά ζα αξγήζνπλ λα έξζνπλ ζηελ αγνξά 

ζπκθώλα κε θάπνηνπο γηαηί ππάξρεη ζπκθέξνλ από πνιιέο απόςεηο .(όπσο δηαθνπή αγνξάο 

βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ ,απόιπζε αηόκσλ από πξαηήξηα, εηαηξίεο θαη βηνκεραλίεο) . Ο θόζκνο ζα 

θαιπηέξεπε κε ηελ θπθινθνξία ηνπο ζα κεηώλνληαλ νη ξίπνη ζα δηεπθνιπλόκαζηαλ θαη ζα 

εμνηθνλνκνύζακε ρξήκαηα κα έρνπκε αθόκα πνιιέο κειέηεο λα εμεηάζνπκε γηα λα πινπνηεζνύλ . 

Πνιινί ιέλε όηη ηα δηάθνξα πξόηππα ειεθηξηθά κνληέια πνπ βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο 

θαη πιαζάξνληαη σο ε απηνθίλεζε ηνπ κέιινληνο είλαη όλεηξα ζεξηλήο λπθηόο θαη απνηεινύλ 

πξνηεξαηόηεηα κόλν γηα ηνπο κεραληθνύο θαη ηνπο designers, νη νπνίνη πεηξακαηίδνληαη κε κνληέια 

πνπ δελ πξόθεηηαη λα κπνπλ πνηέ ζηε γξακκή παξαγσγήο. 

Αλάιπζε 

Απηή ε πξνζέγγηζε, όκσο, βιέπεη ηε κηα πιεπξά ηεο αιήζεηαο θαη θπξίσο εθείλε ησλ 

απηνθηλεηνβηνκεραληώλ, πνπ δελ θάλνπλ άικαηα πξνο ην κέιινλ, αιιά πνιύ κειεηεκέλα, αξγά 

βήκαηα. Ζ άιιε κηζή αιήζεηα είλαη ε θαζεκεξηλόηεηα πνπ βηώλνπλ νη πνιίηεο ζε όιεο ηηο κεγάιεο 

πόιεηο, κηα θαζεκεξηλόηεηα πνπ είλαη, πιένλ, ηαπηόζεκε κε ηελ ηξνκαθηηθή αύμεζε ηνπ θόζηνπο 

ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ηελ όιν θαη απμαλόκελε κείσζε ησλ ρώξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Καη όπσο ιέλε νη άλζξσπνη ηεο αγνξάο, θάπνηα ζηηγκή ην θόζηνο ρξήζεο ζα 

είλαη ηόζν πςειό, πνπ ζα αλαγθάζεη ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο λα δώζνπλ λέν πξνζαλαηνιηζκό 
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ζηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπο. ηα εξγαζηήξηα πάλησο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο επηθξαηεί νξγαζκόο 

ηδεώλ θαη πξνηάζεσλ από κεραληθνύο θαη designers πνπ νξακαηίδνληαη ηα απηνθίλεηα ηνπ 

κέιινληόο καο. Καη ην θαηαπιεθηηθό είλαη όηη νη πξνηάζεηο ηνπο έρνπλ αξρίζεη θαη θηλνύληαη ζην 

ίδην κνηίβν, αθνύ πξνηείλνπλ ειεθηξηθά, ηξίθπθια θαη δηζέζηα νρήκαηα, κε κεδεληθέο εθπνκπέο 

ξύπσλ θαη ζρεδόλ κεδεληθό θόζηνο ρξήζεο. Όζν αλαθνξά ην design νη „‟κεγάινη‟ θαηαζθεπαζηέο 

πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ ζην θνηλό θάηη θαληαζκαγνξηθό , πξσηόηππν θαη ηαπηόρξνλα αξεζηό ζην 

επξύ θνηλό . Πην ζπγθεθξηκέλα έλα θαηλνηόκν απηνθίλεην δελ κπνξεί λα είλαη θνηλόηππν πξέπεη λα 

έρεη ζσζηά θνςίκαηα θσηεηλά ρξώκαηα θαη γπαιηζηεξά .Ζ κεραληθή απηώλ ησλ απηνθίλεησλ 

απέρεη πνιιά κίιηα από ησλ ζεκεξηλώλ .Πξώηα από όια αο ζέζνπκε δήηεκα θαη ην ζέκα ηεο αμίαο 

ηνπο πνπ είλαη πνιύ κεγάιε. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί  κεγάιεο αμίαο πιηθά θαη δαπάλε ζε κειέηεο 

κέρξη λα θηάζνπλ ηνλ επηζπκεηό ζηνρνζέηεζεο θάπσο έηζη γελληνύληαη λέα επαγγέικαηα πνπ ζα 

είλαη ρξήζηκα θαη  κε πνιύ θαιά ιεθηά . 

Πιενλεθηήκαηα 

1. Γελ παξάγνπλ θαλελόο είδνπο ξύπνπο εμάηκηζεο. 

2. Πξνθαινύλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή ξύπαλζε ζε καθξνρξόληα βάζε, ππό ηνλ όξν όηη 

ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξηθή ελέξγεηα από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Τπό απηή ηελ 

πξνϋπόζεζε, κπνξνύλ λα κεηξηάζνπλ ηελ παγθόζκηα ζέξκαλζε πνπ πξνθαιείηαη από ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
 
θαη λα κεηώζνπλ ηελ εμάξηεζε από ην πεηξέιαην. 

3. Δίλαη πην αζόξπβα από ηα απηνθίλεηα εζσηεξηθήο θαύζεο. 

4. Δπηηπγράλνπλ ζρεδόλ ζηαζεξή ξνπή από ηελ αθηλεζία έσο ην κέγηζην όξην ζηξνθώλ 

ιεηηνπξγίαο. 

5. Έρνπλ επρέξεηα λα ιεηηνπξγνύλ ζε πην πςειέο ζηξνθέο από ηνπο βελδηλνθηλεηήξεο, ζπρλά 

αθόκα θαη σο ηηο 14.000 ζηξνθέο / ιεπηό. 

6. Έρνπλ ρακειόηεξν θόζηνο ζε βάζνο ρξόλνπ, θαζώο δελ επεξεάδνληαη από ηελ θάζε ηόζν 

αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο βελδίλεο, αιιά θαη ιόγσ ηνπ ρακειόηεξνπ θόζηνπο ζέξβηο θαη 

ζπληήξεζεο. Σα HΑ ρξεηάδνληαη πνιύ ιηγόηεξν ζέξβηο θαη ζπληήξεζε, θαζώο: 

 Γελ απαηηνύλ ηηο ηαθηηθέο αιιαγέο ιαδηώλ. 

 Καζώο δελ εθπέκπνπλ ξύπνπο, δελ έρνπλ ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ θαη δηάηαμε 

εμάηκηζεο, νύηε ζηγαζηήξα (ζηιαλζηέ) πξν ηεο εμάηκηζεο, νύηε θαηαιύηε ή θίιηξν θαπλνύ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B7
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 Γελ απαηηνύλ αληηθαηάζηαζε ή έζησ ζπληήξεζε ζε κεραληθά κέξε, όπσο ζύζηεκα αλάθιεμεο, 

πηζηόληα, βαιβίδεο ή εθθεληξνθόξνπο, δηόηη ζηα HΑ δελ ππάξρνπλ, ελώ νη κεραλέο 

εζσηεξηθήο θαύζεο έρνπλ πάλσ από 100 θηλνύκελα κέξε.
[3]

 

 Μπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ έηζη ώζηε λα απηό-θνξηίδνληαη θαηά ηηο επηβξαδύλζεηο ηνπ νρήκαηνο 

(regenerative braking), βειηηώλνληαο έηζη ηνλ δείθηε θαηαλάισζεο. 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Τςειέο δαπάλεο θαηαζθεπήο, κε απνηέιεζκα ηελ πςειή ηηκή πώιεζεο.  

 Πεξηνξηζκέλε απόζηαζε ηαμηδηνύ κεηαμύ θάζε επαλαθόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. ην παξειζόλ 

θάζε 60 ρηιηόκεηξα ρξεηάδνληαλ επαλαθόξηηζε. Ωζηόζν, ηα πην ζύγρξνλα κνληέια 

επηηπγράλνπλ απηνλνκίεο πνπ μεθηλνύλ από 100 έσο 120 ρηιηόκεηξα ζηα απηνθίλεηα πόιεο θαη 

θηάλνπλ ζηα 250 - 300 ρηιηόκεηξα ή θαη παξαπάλσ, ζε απηνθίλεηα κεγάιεο ηζρύνο. Σν 

ζεκεξηλό ξεθόξ αλήθεη ζε έλα ζπνξ ειεθηξνθίλεην Tesla Roadster, πνπ θαηάθεξε λα δηαλύζεη 

504 ρηιηόκεηξα (313 κίιηα) κε κία κόλν θόξηηζε, κε κέζε ηαρύηεηα 56 ρηιηόκεηξα/ώξα (35 

κίιηα/ώξα) θαη είρε 5 ρηιηόκεηξα (3 κίιηα) αθόκα απηνλνκία όηαλ έθηαζε ζηνλ ηεξκαηηζκό. Σν 

ξεθόξ επεηεύρζε ζηηο 27 Oθησβξίνπ 2009, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παγθόζκηνπ νηθνινγηθνύ 

δηαγσληζκνύ Global Green Challenge, ζηελ Απζηξαιία.  

 Μεγάινο ρξόλνο επαλαθόξηηζεο, ζπλήζσο 6 ώξεο γηα πιήξε επαλαθόξηηζε. Ωζηόζν, αξθεηά 

ζύγρξνλα κνληέια κπνξνύλ λα θνξηηζηνύλ θαηά 80% ζε ρξόλν ιηγόηεξν ηεο 1 ώξαο. 

 Πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο κπαηαξηώλ, ζπλήζσο 3 - 5 ρξόληα. Παξ' όια απηά, γηα ην 

Chevrolet Volt, ε General Motors δίλεη εγγύεζε 8 έηε ή 100.000 κίιηα (160.000 ρηιηόκεηξα) 

γηα ηηο κπαηαξίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF#cite_note-3
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2009
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Chevrolet_Volt&action=edit&redlink=1
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ε πνηνλ δελ ζα άξεζε λα  δεη ζε έλα θόζκν ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ηπηάκελα απηνθίλεηα ε όπσο 

αιιηώο κπνξεί θάπνηνο λα έρεη ζηελ θαληαζία ηνπ απηέο ηηο κεραλέο; Δίλαη όκνξθν λα έρεηο άλεζε 

θαη λα δεηο θαηλνύξηα πξάγκαηα, λα πξνζαξκόδεζαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Ζ επηζηήκε πξνρώξα θαη 

εκείο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπκε κε απηή αιιηώο δελ κπνξνύκε λα θαηλνηνκνύκε κε ηνλ εαπηό καο  .  

 

Γ. Ζ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

Μπνξεί ε ειιεληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία λα κελ έθηαλε πνηέ νύηε θαλ ζηα θαηώηεξα πνηνηηθά 

πξόηππα ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, αιιά ηνπιάρηζηνλ πξνζπαζνύζε. Μέζσ θάπνησλ 

ξνκαληηθώλ επηρεηξεκαηηώλ πνπ αληηζηέθνληαλ ζηελ νκνηνκνξθία θαη ηε καδηθή παξαγσγή ησλ 

μέλσλ θνινζζώλ θαη πνπ όξακά ηνπο ήηαλ λα βάινπλ έλα... ιηζαξάθη ζην λα ρηηζηεί κηα απηόλνκε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία πνπ θάπνηα ζηηγκή ζα κπνξνύζε λα θνηηάμεη ζηα... κάηηα ηηο κεγάιεο. 

 Δλλέα επηρεηξεκαηίεο κε δηαθνξεηηθή αθεηεξία ν θαζέλαο, αιιά κε θνηλό ζηόρν, ην πξνζπάζεζαλ 

ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, αιιά όια ηα εγρεηξήκαηα «πλίγεθαλ» από ηνπο εηζαγσγείο πνπ έβιεπαλ 

ηα κνληέια πνπ εθπξνζσπνύζαλ νη ίδηνη λα παξνπζηάδνπλ θζίλνπζα ηάζε. 
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 ATTICA  

 

Με θηιόδνμα ζρέδηα μεθίλεζε ε ATTICA ηελ... δηαδξνκή ηεο ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο, αιιά δελ 

ζηέθζεθαλ νη πξνζπάζεηέο ηεο κε επηηπρία. Ζ εηαηξεία πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ ΒΗΟΠΛΑΣΗΚ 

ηνπ Γηώξγνπ Γεκεηξηάδε ζρεδίαζε ην 1958 ην κνληέιν «505», ν θόξνο όκσο, γηα ηα ηεηξάηξνρα 

απηνθίλεηα κπιόθαξε ηελ παξαγσγή ηνπ. Πέληε ρξόληα αξγόηεξα επαλήιζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ 

«200», ην νπνίν βαζηδόηαλ ζην γεξκαληθό Fundamobil, ελώ νη δηάθνξεο εθδόζεηο έθεξαλ θηλεηήξεο 

ησλ ILO, Sachs θαη Heinkel. Ωζηόζν ν κεηέπεηηα ζρεδηαζκόο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεηξάηξνρσλ 

όπσο ην ειιεληθό DIM κε θηλεηήξα Fiat απέηπρε. 

 

ALTA  

Οη ηίηινη ηέινπο γηα ην εξγνζηάζην ηεο ALTA ζηελ Διεπζίλα έπεζαλ ην 1978, αθνύ θάλεθε πσο 

δελ κπνξνύζε λα επηβηώζεη κέζα ζε έλαλ δηαξθώο απμαλόκελν αληαγσληζκό. Σν 1968 παξνπζίαζε 

ην ηξίθπθιν επηβαηηθό απηνθίλεην ην Α200, κε ακάμσκα δηθήο ηεο ζρεδίαζεο, αιιά κε πιαίζην ηεο 

γεξκαληθήο Fundamobil, όπσο θαη ε ATTICA. Σαπηόρξνλα ε ALTA θαηαζθεύαδε θαη ηξίθπθια 

ειαθξά θνξηεγά θαη κνηνπνδήιαηα. Ζ παξαγσγή ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1974. 
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 ΒΔΣ  

Πξνβιήκαηα έγθξηζεο ηύπνπ ήηαλ ε αηηία πνπ ε επηρείξεζε «Βηνηερλία Διιεληθώλ Σξηθύθισλ» 

ηνπ Πέηξνπ Κσλζηαληίλνπ ζηακάηεζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ην 1976. Αλ θαη αξρηθά 

πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ θαηαζθεπή θπξίσο θνξηεγώλ, ελ ζπλερεία ζρεδίαζε ην πξώην επηβαηηθό 

απηνθίλεην, έλα ηξίθπθιν πνπ βαζηδόηαλ ζε θηλεηήξα κνηνζηθιέηαο BMW. Αξθεηά ρξόληα 

αξγόηεξα θαηαζθεύαζε ην ΒΔΣ500, πνπ έθεξε θηλεηήξα Fiat, ην νπνίν παξήρζε ζε ειάρηζηα 

θνκκάηηα. 

ENFIELD- NEORION  

 

 

 

 

 

 



 15 

Από ην Λνλδίλν, όπνπ είρε έδξα θαη εηδηθεπόηαλ ζηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ 

«βξέζεθε» ζηε ύξν ε γξακκή παξαγσγήο ηεο Enfield, ράξε ζηνπο αδειθνύο Γνπιαλδξή. Έλα από 

ηα κνληέια πνπ δέρηεθαλ ηηο ζρεδηαζηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Γηώξγνπ Μηραήι ήηαλ ην Δ8000, έλα 

ειεθηξηθό απηνθίλεην πόιεο, κε απηνλνκία γύξσ ζηα 110- 130 ρικ. θαη ηειηθή ηαρύηεηα 65 ρικ 

ηελ ώξα. Ζ πςειή ηηκή ηνπ όκσο, θαη ν θνξνινγηθόο «ζθόπεινο» πνπ έπξεπε λα απνθύγνπλ ηα 

ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα είρε σο απνηέιεζκα λα παξαρζνύλ ειάρηζηα θνκκάηηα. 

 

 ZEBRA DAIHATSU  

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ '80 ήηαλ γλσζηή ε Απηνθηλεηνβηνκεραλία Διιάδνο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

Scout θαη Amico, πνπ απνηεινύζαλ παξαιιαγή ηνπ Fiat 127. 

 Ζ Automeccanica ΑΔΒΔ άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη πιήξσο ζηελ Διιάδα ην Zebra, ην νπνίν κέρξη 

ην 1985 έθεξε ην ζήκα ηεο Daihatsu. Σελ ίδηα ρξνληά εμαζθάιηζε ηελ άδεηα ηεο Lada γηα ηελ 

θαηαζθεπή ζηε ρώξα καο ηνπ Niva, ην νπνίν παξήγαγε θαη ζε αλνηρηή έθδνζε. 
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FARMA RENAULT  

 

 

Ζ εηαηξεία MAVA, πξώελ 

εηζαγσγέαο ησλ απηνθηλήησλ Renault 

ζηε ρώξα καο, αλέζεζε ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '70 ζηνλ Γηώξγν 

Μηραήι ηελ ζρεδίαζε ελόο ειαθξνύ 

νρήκαηνο κηθηήο ρξήζεο. Ο 

ζρεδηαζηήο, ν νπνίνο βξηζθόηαλ γηα 

πνιιά ρξόληα ζηελ Ηηαιία, επέζηξεςε 

ζηα πάηξηα εδάθε γηα λα ζπλεξγαζηεί 

κε ηνλ Αιέμαλδξν Μαληαηόπνπιν. Σν 

Farma εμαζθάιηζε ηελ άδεηα ηεο 

Reanult γηα λα θέξεη ην ζήκα ηεο 

γαιιηθήο εηαηξείαο, ελώ ην 1983 

παξνπζηάζηεθε ην Farma , πνπ είρε 

απμεκέλεο εθηόο δξόκνπ δπλαηόηεηεο 

θαη δηαθεκηδόηαλ κάιηζηα σο ην 

«ειιεληθό ηδηπ». Ζ παξαγσγή από ηε MAVA ζηακάηεζε δύν ρξόληα αξγόηεξα, σο απνηέιεζκα ηεο 

αιιαγήο ηνπ λόκνπ πεξί επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ. 

 

 NISSAN TEOCAR 

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε εξγνζηαζίνπ ζπλαξκνιόγεζεο απηνθηλήησλ NISSAN μεθίλεζαλ 

ην 1978 από ηελ TEOCAR ηνπ Θενραξάθε. Αλεγέξζε επίζεο εθεί θνληά θη έλα αθόκε εξγνζηάζην, 

ην Tecom, ην νπνίν θαηαζθεύαδε θαζίζκαηα θαη κεηαιιηθά κέξε ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύζαλ ζην 

πξώην. Σν 1980 ην πξώην απηνθίλεην είρε βγεη από ηε γξακκή παξαγσγήο θαη αθνινύζεζαλ 

170.000 ΗΥ θαη επαγγεικαηηθά. Σν εξγνζηάζην έθιεηζε ην '95 γηα θνξνεηζπξαθηηθνύο ιόγνπο. 
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 MEBEA FOX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άιιε κηα πεξίπησζε ειαθξώλ νρεκάησλ κηθηήο ρξήζεο ήηαλ ην Fox. ρεδηαζκέλν από ηε Reliant 

γηα ηε ΜΔΒΔΑ, ην Fox έθεξε θηλεηήξα ηεο βξεηαληθήο εηαηξείαο. Ζ παξαγσγή άξρηζε ην 1979 θαη 

ζηακάηεζε ηέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα. 

 

THEOLOGOU 

Ο Νηθόιανο Θενιόγνπ ήηαλ ν πξώηνο 

Έιιελαο πνπ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεύαζε 

επηβαηηθό απηνθίλεην. Δπηζηξέθνληαο από 

ηελ Ακεξηθή, όπνπ εξγαδόηαλ σο κεραληθόο 

απηνθηλήησλ, ίδξπζε ην 1916 ηελ νκώλπκε 

εηαηξεία.  
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PAN-CAR 

Με έδξα ηελ Αζήλα, ε Pan-Car άξρηζε ην 

1977 ηελ παξαγσγή ηνπ Buggy, πνπ 

δαλεηδόηαλ ζαζί θαη κεραληθά κέξε από ηε 

Volkwagen. Σν 1992 παξνπζίαζε ηελ 

πξόηαζή ηεο ζηα νρήκαηα εθηόο δξόκνπ, κε 

ην όλνκα «Δξκήο». Ζ παξαγσγή ηνπ δελ 

πξνρώξεζε θαη ε εηαηξεία ζηακάηεζε λα 

ιεηηνπξγεί δύν ρξόληα αξγόηεξα. Σν Buggy 

ηεο Pan-Car ήηαλ κηα από ηηο ιίγεο ειιεληθέο 

πξνηάζεηο γηα απηνθίλεηα «ειεύζεξνπ ρξόλνπ». 

 

NAMCO 

 

Ζ NAMCO, ηδξύζεθε ην 1950 από ηνπο 

αδειθνύο Κνληνγνύξε θαη θαηαζθεύαζε 

ην πην επηηπρεκέλν ειιεληθό 

απηνθίλεην, ην Pony. Ζ παξαγσγή 

γηλόηαλ ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ ζην 

εξγαζηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο ελώ δελ 

επξόθεηην γηα απιή ζπλαξκνιόγεζε 

αιιά γηα έλα όρεκα θαηά 67% ειιεληθό. 

Μηα από ηηο αηηίεο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο 

NAMCO ήηαλ θαη ν θαθώο ελλννύκελνο 

ζπλδηθαιηζκόο θαζώο εξγαδόκελνη ζην 

εξγνζηάζην ηεο Θεζζαινλίθεο έθαλαλ απεξγία- θαηάιεςε, ε νπνία θξάηεζε 4 κήλεο, δεηώληαο 

αύμεζε εκεξνκηζζίσλ θαηά 35%. 
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Γ. ΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΟΘΟΝΖ  

 1981 De Lorean DMC-12 (Σαηλία: Back to the Future, Back to the Future Part II, Back 

to the Future Part III) - Ο εθθεληξηθόο επηζηήκνλαο Doctor Emmett Brown κεηαηξέπεη ην 

De Lorean ζε κεραλή ηνπ ρξόλνπ θαη από ηόηε νλεηξεπόκαζηε θη εκείο έλα γηα ηα ηαμίδηα 

καο. 

 

 

 

 1958 Plymouth Fury (Σαηλία: Christine) - Ζ Plymνuth παξνπζίαζε ην Fury ην 1957. Καη 

ήηαλ ην ηδαληθό κνληέιν γηα λα παίμεη ην ξόιν ηνπ... δηαβνιηθνύ απηνθηλήηνπ ζηελ ηαηλία 
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Christine, βαζηζκέλε ζηε λνπβέια ηνπ κνλαδηθνύ Steven King. Σν θόθθηλν ρξώκα ήηαλ 

εηδηθή παξαγγειία, αθνύ είρε ηνπο ζπκβνιηζκνύο ηνπ. 

 

 1963 Aston Martin DB5 (Σαηλίεο: Goldfinger, Thunderball, The Cannonball Run, 

Goldeneye, Tomorrow Never Dies, Skyfall) - Σν απηνθίλεην ζπλώλπκν ηνπ 007, ηνπ ζηπι, 

παξέδσζε πλεύκα ζηελ ηειεπηαία ηαηλία, θάλνληαο ηελ θαξδηά καο λα ζπαξάμεη... Σν 

απηνθίλεην - θόζκεκα ηνπ Σδέηκο Μπνλη 

 

 GM Batmobile (Σαηλία: Batman Returns) - Ο Tim Burton ήζειε λα θάλεη ηνπο πάληεο λα 

μεράζνπλ ην Batmobile caabrio πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ν καζθνθόξνο ήξσαο ζηελ ηειενπηηθή 

κεηαθνξά ησλ 60‟s. Καη ηα θαηάθεξε κε απηήλ ηελ θνπηνπξηζηηθή "ηνξπίιε" 
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 1981 De Lorean DMC-12 (Σαηλία: Back to the Future, Back to the Future Part II, Back 

to the Future Part III) - Ο εθθεληξηθόο επηζηήκνλαο Doctor Emmett Brown κεηαηξέπεη ην 

De Lorean ζε κεραλή ηνπ ρξόλνπ θαη από ηόηε νλεηξεπόκαζηε θη εκείο έλα γηα ηα ηαμίδηα 

καο. 

 

 

 

 

 

 1963 Model 117 Volkswagen Type 1 (Σαηλίεο: The Love Bug, Herbie Rides Again, 

Herbie Goes to Monte Carlo, Herbie Goes Bananas, Herbie: Fully Loaded) - Σν 

απηνθίλεην πνπ έρεη πξσηαγσληζηήζεη ζηηο πην πνιιέο ηαηλίεο,o Herbie, θαηάθεξε λα γίλεη 

έλα από ηα ζύκβνια ηεο Walt Disney.  
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 1968 Austin Mk I Mini Cooper S (Σαηλία: The Italian job) - Ο Michael Caine θαη ν Noel 

Coward απνζεώλνπλ ηα Mini θαη κεηά ην Italian Job ηα... ιηιηπνύηεηα απηνθίλεηα πεξλάλε 

ζηε ζθαίξα ηνπ ζξύινπ. Ο αζηηθόο κύζνο ζέιεη ηελ εηαηξεία λα κελ παξαρσξεί ζηνπο 

παξαγσγνύο ηεο ηαηλίαο ηα απηνθίλεηα, αλαγθάδνληάο ηνπο έηζη λα ηα αγνξάζνπλ. 

 

 

 1950 Mercury Monterey (Σαηλία: Cobra) - Σν εηδηθά δηακνξθσκέλν Mercury Monterey 

έπαημε θαιύηεξα από ηνλ ηαιόλε θαη ήηαλ ινγηθό λα είλαη ην κόλν αμηνκλεκόλεπην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο. Σν άιιν κε ηε Μίκε, ηελ "Άλλα Καξέληλα" θαη ην ηξέλν ην μέξεηε...  
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1970 Dodge Challenger R/T (Σαηλία: Death Proof) - Ο Quentin Tarantino είλαη από εθείλνπο ηνπο 

ζθελνζέηεο πνπ μέξνπλ λα ηξαβάλε ηελ πξνζνρή κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ. Καη ην απηνθίλεην - 

θνληθό όπιν δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη εμαίξεζε, παξά κόλν θαλόλαο. 

 

 

1968 Ford Mustang GT390 Fastback (Σαηλία: Bullit) - Ο cooler ησλ cool, ν πνιύο Steve Mc 

Queen, δελ ζα κπνξνύζε λα νδεγάεη θάηη ιηγόηεξν από απηό πνπ ζπκβνιίδεη. Μόλν γηα ηε ζθελή 

ηεο θαηαδίσμεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν απηνθίλεηα, ελώ ην έλα από απηά εμαθνινπζεί λα είλαη 

ρακέλν. 
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1997 Chevrolet C-2500 Silverado Fleetside (Σαηλία: Kill Bill 1) - Ζ Beatrix παίξλεη ηελ εθδίθεζή 

ηεο αιιά θαη ηε Chevy ηνπ Buck, ηνπ παξαλντθνύ θαη έθθπινπ λνζνθόκνπ. Σν θαιό κε ην Pussy 

Wagon ήηαλ πσο ε Uma Thurman δελ δπζθνιεύηεθε λα ην βξεη ζην πάξθηλγθ 

 

 

1969 Dodge Charger (Σαηλία: Dukes) - Ζ βιαρηά ζε όιν ηεο ην κεγαιείν, ν ακεξηθάληθνο Νόηνο 

ζε ζηηγκέο δόμαο θαη ε νηθνγέλεηα Dukes λα μεθεύγεη άλεηα από ην ζεξίθε Rosco, αθνύ ν General 
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Lee δελ θώισλε πνπζελά. Μηθξνί κπαίλακε ζην απηνθίλεην από ην παξάζπξν, αιιά ηώξα πνπ 

κεγαιώζακε ζπκόκαζηε κόλν ηελ Jessica Simpson. 

 

 

1949 Buick Roadmaster Convertible (Σαηλία: Rain Man) - O Charle Babbitt νδεγεί έλα από ηα 

master piece ηεο ακεξηθαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Ζ αλνηρηή Buick, ν Dustin Hoffman θαη ν 

Tom Cruise "δέλνπλ" απόιπηα ζηελ νζθαξηθή ηαηλία. 

Δ. ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 

Ηζημνία 

ύκθσλα κε αζηηθνύο κύζνπο ε ηζηνξία ησλ κεηαηξνπώλ ζε απηνθίλεηα μεθηλά ρξνλνινγηθά 

παξάιιεια κε ηε δηάδσζή ηνπ ζην επξύ θνηλό, όηαλ επίδνμνη ιεζηέο ηξαπεδώλ αλαδεηνύζαλ 

ηξόπνπο γξήγνξεο δηαθπγήο κεηά ηηο παξαλνκίεο ηνπο. Καη απηνί νη ηξόπνη δελ ήηαλ άιινη από ηηο 

επεκβάζεηο ηνπο πάλσ ζε κεραληθά κέξε ηνπ απηνθηλήηνπ κε ζθνπό λα βειηηώζνπλ ηελ ηαρύηεηά 

ηνπο. 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη θαζώο νη κεηαηξνπέο θέξδηδαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν έδαθνο ζηνλ 

ππόθνζκν, νη ζπκκνξίεο ησλ ιεζηώλ γίλνληαλ όιν θαη πην αληαγσληζηηθέο πξνζπαζώληαο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην πην γξήγνξν θαη ην πην όκνξθν απηνθίλεην. Κάπσο έηζη μεθίλεζαλ θαη νη 

παξάλνκεο θόληξεο ησλ «θηηαγκέλσλ» απηνθηλήησλ. Έηζη ζηγά-ζηγά  νη επεκβάζεηο απηέο έγηλαλ 

αγαπεηέο θαη ζην επξύ θνηλό, αθνύ εθηόο από κεγάιεο δόζεηο αδξελαιίλεο πξνζθέξνπλ κεραληθό 

θαη ζρεδηαζηηθό ελδηαθέξνλ, θαη άθεζαλ κηα γηα πάληα πίζσ ηνπο ηελ παξαλνκία ηνπ ππνθόζκνπ 

εηζρσξώληαο δπλακηθά ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία αιιά θαη ζηα ρόκπη ησλ αλζξώπσλ. 
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Έσο θαη ζήκεξα νη κεηαηξνπέο απνηεινύλ κεγάιε πεγή εζόδσλ γηα ηηο εηαηξίεο αιιά θαη θύξηα 

ελαζρόιεζε κηθξώλ θαη κεγάισλ θίισλ ηνπ απηνθηλήηνπ. Φπζηθά πιένλ νη επεκβάζεηο δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηελ βειηίσζε ηεο ηαρύηεηαο αιιά έρνπλ επεθηαζεί ζηελ ηππνδύλακε, ηελ 

αεξνδπλακηθή, ηηο αλαξηήζεηο αιιά θαη ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. 

Σμιείξ ιεηαηνμπώκ 

πλνπηηθά ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη νη κεηαηξνπέο απηνθηλήησλ ρσξίδνληαη ζε δύν ηνκείο, ζηηο 

κεηαηξνπέο εμσηεξηθά(νκνξθηά) θαη ζηηο κεηαηξνπέο κεραληθά.  

Μδπακζηά 

Μεραληθά ην απηνθίλεην κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηππνδύλακή ηνπ κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε 

επηηάρπλζε θαη ε ηειηθή ηνπ ηαρύηεηα. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε  turbo 

(ππεξηξνθνδόηεζε), ECU (Engine Control Unit , ειεθηξνληθέο κνλάδεο γηα ηελ δηαρείξεζε ηνπ 

θηλεηήξα ) ,nitro Ν2Ο (αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο θαύζεο ηνπ θαπζίκνπ ζηνλ θηλεηήξα) θαη νιόζσκεο 

εμάηκηζεο. 

Δλωηενζηά 

Δμσηεξηθά κπνξνύκε λα επέκβνπκε ζηελ εκθάληζε ηνπ απηνθηλήηνπ κε αξθεηνύο ηξόπνπο. 

Μεξηθνί από απηνύο είλαη : 
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1) ε αιιαγή ησλ δαληώλ θαη ησλ ιαζηίρσλ κε κεγαιύηεξα θαη  

θαξδύηεξα

 

2) ε αιιαγή ησλ αλαξηήζεσλ κε απνηέιεζκα ην ρακήισκα ηνπ  απηνθηλήηνπ  

 

 

 

 

 

 

3) ηνπνζέηεζε αεξνηνκώλ γηα βειηίσζε ηεο αεξνδπλακηθήο  
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4) ηνπνζέηεζε εμαξηεκάησλ από αλζξαθνλήκαηα  

 

 

5) θηκέ ηδάκηα 

6 ) βαθή 

Τεχνική βαφής ‘chameleon’ 
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Κόζηνο-Δηαηξείεο 

Όζνλ αθνξά ην θόζηνο ησλ κεηαηξνπώλ αξθεηέο θνξέο αγγίδνπλ αζηξνλνκηθά πνζά θαη πνιινί 

είλαη νη ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ νη νπνίνη ηα δηαζέηνπλ έηζη ώζηε ηα απηνθίλεηα ηνπο είηε λα 

δείρλνπλ πην όκνξθα είηε λα ηξέρνπλ κε κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο. 

Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην κέγεζνο απηήο ηεο βηνκεραλίαο αξθεί λα δηαπηζηώζνπκε όηη ζρεδόλ 

γηα θάζε κηα κάξθα ζπκβαηηθώλ απηνθηλήησλ ππάξρεη κηα αληίζηνηρε εμαηξεηηθά εηδηθεπκέλε 

εηαηξία πνπ αζρνιείηαη κε ηε κεηαηξνπή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε αληίζηνηρε εηαηξεία γηα ηελ 

ηαπσληθή Nissan είλαη ε Nismo, γηα ηελ Fiat είλαη ε Abarth, γηα ηελ BMW είλαη ε Schnitzer θαη 

γηα ηελ Mercedes είλαη ε Brabus. 

Από ηελ 7
ε
 ηέρλε, ηνλ θηλεκαηνγξάθν δελ ζα κπνξνύζαλ λα μεθύγνπλ νύηε ηα «θηηαγκέλα» 

απηνθίλεηα, θάζε άιιν κάιηζηα! Έρεη δεκηνπξγεζεί νιόθιεξν είδνο ηαηληώλ πνπ έρεη απηά σο 

ζεκαηηθό άμνλα. Οη πην γλσζηέο 

από απηέο είλαη :  

 The fast and the furious 

(1,2,3,4,5,6) 

 Gone in 60 Seconds 

 The Transporter 

 The Italian Job  

 

 

 

http://www.ranker.com/review/gone-in-60-seconds/1086058
http://www.ranker.com/review/the-transporter/2226330
http://www.ranker.com/review/the-italian-job/2200466
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Καη ηα θηλνύκελα ζρέδηα :  

 Cars 

 Turbo  

 

 

 

 

 

 

Φπζηθά δε έρνπλ πεξάζεη απαξαηήξεηα νύηε από 

ηελ κηθξή νζόλε θαζώο δελ είλαη ιίγεο νη ζεηξέο, 

θπξίσο ζην εμσηεξηθό πνπ αζρνινύληαη κε ηελ 

κεηαηξνπή απηνθηλήησλ. Πην γλσζηή εμ απηώλ, 

κε κεγάιε επηηπρία πνπ έρεη πξνβιεζεί θαη ζηελ 

ειιεληθή ηειεόξαζε είλαη ε, ακεξηθαληθήο από 

ην MTV παξαγσγήο, εθπνκπή Pimp My Ride 

ζηελ νπνία ζε θάζε επεηζόδην κηα νκάδα εηδηθώλ 

έπαηξλε ην απηνθίλεην θάπνηνπ πνιίηε ζε θαθή 

θαηάζηαζε, ην απνθαηαζηνύζε θαη ην 

πξνζάξκνδε κε αζπλήζηζηεο κεηαηξνπέο ζηηο αλάγθεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ.  

Γηάζεκεο κεηαηξνπέο 

… 

Παξάμελεο-Δθθεληξηθέο κεηαηξνπέο 

… 
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Σ. ΣΑ 10 ΠΗΟ ΑΚΡΗΒΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 

Οη ιάηξεηο ηεο απηνθίλεζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ζα ελζνπζηαζηνύλ κε απηή ηε ιίζηα ησλ πην 

εληππσζηαθώλ ζνππεξ-απηνθηλήησλ θαζώο ζα βιέπνπλ ην όλεηξν λα γίλεηαη  πξαγκαηηθόηεηα 

κπξνζηά ζηελ νζόλε ηνπο . ηπι, πνιπηέιεηα θαη πξσηνπνξηαθό design αιιά πάλσ απ‟ όια 

ηαρύηεηα. Απηά ηα απηνθίλεηα ηα δηαζέηνπλ όια θαη πνιύ πεξηζζόηεξα. Βέβαηα , βιέπνληαο ηεο 

ηηκέο ηνπο ίζσο ληώζνπκε ιίγν δηαθνξεηηθά θαη ράζνπκε ηνλ αξρηθό ελζνπζηαζκό καο θαζώο ε 

ρακειόηεξε μεθηλά από πεξίπνπ  ηηο 400.000 δνιάξηα.  Λακβάλνληαο αθόκε ππ‟ όςηλ καο όηη ζηελ 

ειιεληθή αγνξά ην θόζηνο ηνπο ζα ήηαλ πνιιαπιάζην  απνθιείνπκε δηα παληόο θάζε όλεηξν 

απόθηεζήο ηνπο. Παξ‟ όια απηά ζαο παξαζέηνπκε ηελ ιίζηα κε «Σα 10 πην αθξηβά απηνθίλεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ». 

Σν 1931 Bugatti Royale Kellner Coupe πνπ πσιήζεθε γηα 8.700.000 δνιάξηα ην 1987 είλαη ην πην 

αθξηβό απηνθίλεην όισλ ησλ επνρώλ.Ωζηόζν, εθείλν ην απηνθίλεην όπσο θαη πνιιά άιια δελ ζα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ θαηάινγν απηό δηόηη δελ είλαη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ζήκεξα. 

1. Bugatti Veyron 1.700.000 δνιάξηα. Απηό είλαη καθξάλ ην πην αθξηβό απηνθίλεην πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζήκεξα. Δίλαη ην ηαρύηεξν ζε επηηάρπλζε απηνθίλεην θαζώο  θζάλεη 0-100 

ζε 2,5 δεπηεξόιεπηα θαη έρεη ηειηθή ηαρύηεηα πνπ αγγίδεη ηα 429 ρικ/ώξα. 

 

2. Lamborghini Reventon 1.600.000 δνιάξηα. Σν πην ηζρπξό θαη ην πην αθξηβό Lamborghini πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε πνηέ είλαη ην δεύηεξν ζηε ιίζηα. Θέιεη 3,3 δεπηεξόιεπηα λα θηάζεη ηα 100 



 32 

ρηιηόκεηξα ηελ ώξα θαη έρεη ηειηθή ηαρύηεηα ησλ 339 ρικ/ώξα 

 

3. McLaren F1 970.000 δνιάξηα. Σν 1994, ε McLaren F1 ήηαλ ην πην γξήγνξν θαη πην αθξηβό 

απηνθίλεην. Παξόιν πνπ θαηαζθεπάζηεθε πξηλ από 15 ρξόληα, έρεη κηα απίζηεπηε ηειηθή ηαρύηεηα 

ησλ 386 ρικ/ώξα θαη θηάλεη ηα 100 ρικ ζε 3,2 δεπηεξόιεπηα. 

 

4. Ferrari Enzo  670.000 δνιάξηα. Από ηα πην γλσζηά supercar πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πνηέ. Ζ 

Enzo έρεη ηειηθή ηαρύηεηα ησλ 349 ρικ/ώξα θαη θηάλεη ηα 100 ρικ ζε 3,4 δεπηεξόιεπηα. Μόλν 400 

κνλάδεο παξήρζεζαλ θαη πσιείηαη ζήκεξα γηα πάλσ από 1.000.000 δνιάξηα ζε δεκνπξαζίεο. 
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5. Pagani Zonda C12 F  667.321 δνιάξηα. Παξάγεηαη από κηα κηθξή αλεμάξηεηε εηαηξεία ζηελ 

Ηηαιία, ην Pagani Zonda C12 F είλαη ην 5ν γξεγνξόηεξν απηνθίλεην ζηνλ θόζκν. Τπόζρεηαη λα 

παξάδνζεο ηειηθή ηαρύηεηα ησλ 346 ρικ/ώξα θαη κπνξεί λα θζάζεη 0-100 ζε 3,5 δεπηεξόιεπηα. 

 

6. SSC Ultimate Aero 654.400 δνιάξηα. Μελ αθήλεηε ηε ηίκε λα ζαο μεγειάζεη, ην 6ν πην αθξηβό 

απηνθίλεην είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην 2ν ηαρύηεξν ζηνλ θόζκν κε ηειηθή ηαρύηεηα από 413 

ρικ/ώξα θαη θζάλνληαο 0-100 ζε 2,7 δεπηεξόιεπηα. Σν θόζηνο απηόύ ηνπ κσξόπ είλαη ην ήκηζπ 

ζρεδόλ ηεο Bugatti Veyron, θαη παξόια απηά κπνξεί λα αληαγσληζηεί ζε ηαρύηεηα ην πην αθξηβό 
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απηνθίλεην. 

 

7. Saleen S7 Twin Turbo 555.000 δνιάξηα. Σν πξώην αιεζηλή ακεξηθάληθν supercar , έξρεηαη 

ηξίην ζηε θαηάηαμε ηαρύηεηαο. Έρεη κηα ηειηθή ηαρύηεηα 400 ρικ/ώξα θαη κπνξεί λα θηάζεη 0-100 

ζε 3,2 δεπηεξόιεπηα. 

 

 

8. Koenigsegg CCX 545.568 δνιάξηα. Σν Koenigsegg παιεύεη ζθιεξά γηα λα γίλεη ην γξεγνξόηεξν 

απηνθίλεην ζηνλ θόζκν.  

Δπί ηνπ παξόληνο, είλαη ην 4ν γξεγνξόηεξν απηνθίλεην ζηνλ θόζκν κε ηειηθή ηαρύηεηα ησλ 394 

ρικ/ώξα 
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9. Mercedes SLR McLaren Roadster Benz 495.000 δνιάξηα. Ζ SLR McLaren είλαη ην ηαρύηεξν 

απηόκαην απηνθίλεην ζηνλ θόζκν κε ηειηθή ηαρύηεηα ησλ 331 ρικ/ώξα θαη θηάλεη ηα 100 ρικ ζε 

3,8 δεπηεξόιεπηα. Πξόθεηηαη γηα έλα πνιπηειέο θάκπξην κε έλα πξαγκαηηθά ηζρπξό θηλεηήξα 

 

10. Porsche Carrera GT 440.000 δνιάξηα. Έλα supercar κε ηειηθή ηαρύηεηα ησλ 329 ρικ/ώξα θαη 

κπνξεί λα θζάζεη ηα 0-100 ζε 3,9 δεπηεξόιεπηα. 

 

Lamborghini Aventador  Σηκή: 387.000 δνιάξηα 

 



 36 

Βηβιηνγξαθία 

 

 http://thepaper.gr/ 

 http://www.funonthenet.in/.html 

 http://www.infospoudes.gr 

 http://www.neanews.gr/ 

 http://rodopinews.gr/ 

 http://www.gpeppas.gr/  

 http://coolweb.gr/ 

 http://toautokinhto.blogspot.gr/   

 http://www.allaboutenergy.gr/Intro12.html 

 http://provocateur.gr/  

          http://en.wikipedi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thepaper.gr/
http://www.funonthenet.in/articles/most-expensive-cars.html
http://www.infospoudes.gr/
http://rodopinews.gr/25226
http://www.gpeppas.gr/4x4/BenzinaVsDiesel.html
http://toautokinhto.blogspot.gr/
http://www.allaboutenergy.gr/Intro12.html
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Οη NEED FOR SPEED... γηα ην απηνθίλεην!! 

 

                     

 

Μέθδ μιάδαξ: 

 

Αιηγμπμύθμο Θεμδώνα                       

              Βεκηαθνίκηα Μζηέθα  

                       Λαιπνόπμοθμξ Πακηεθήξ 

                                       Μαγανάημο Παναζηεοή   

   

 

 

Δπηκέιεηα εξγαζίαο: Βεκηαθνίκηα Μζηέθα 

                                       Μαγανάημο Παναζηεοή   
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Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 
 
--> Rally 

 

--> Eco-driving  

 

--> Κμζκωκζηή εέζδ ηαζ αοημηίκδημ  

 

--> Ρύπακζδ- δπμνύπακζδ ηαζ αοημηίκδημ 

 

 

 

 

 

 

 

Πξόινγνο 

 

Ζ δηθηά καο νκάδα αζρνιείηαη κε 4 δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Σν πξώην αθνξά ζην Ράιη, ηελ ηζηνξία ηνπ θαη γεληθά πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε απηό. 

 Έπεηηα αθνινπζεί ην Eco-driving, πνπ είλαη θάηη ζρεηηθά θαηλνύξην γηα εκάο. εηξά έρεη ε 

θνηλσληθή ζέζε θαη ην απηνθίλεην, ελώ ζα ηειεηώζνπκε κε ηελ ξύπαλζε, ηελ ερνξύπαλζε θαη ηα 

απηνθίλεηα. 

 

 

 

 

 



 40 

 

Δηζαγσγή 

 

Απηνθίλεην νλνκάδεηαη θάζε ηξνρνθόξν επηβαηηθό όρεκα κε ελζσκαησκέλν θηλεηήξα. ύκθσλα 

κε ηνπο ζπλεζέζηεξνπο νξηζκνύο, ηα απηνθίλεηα ζρεδηάδνληαη ώζηε λα θηλνύληαη (σο επί ην 

πιείζηνλ) ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο, λα έρνπλ θαζίζκαηα γηα έλα σο έμη άηνκα, έρνπλ ζπλήζσο 

ηέζζεξηο ηξνρνύο θαη θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά αλζξώπσλ,αιιά θαη κεξηθέο θνξέο 

γηα ηελ κεηαθνξά δηαθόξσλ πξαγκάησλ. Ωζηόζν, ν όξνο απηνθίλεην θαιύπηεη θαη άιια νρήκαηα 

(θνξηεγά, ιεσθνξεία θηι). 

 

1.1 Rally 

Με ηελ δηεζλή νλνκαζία Ράιη, (εθ ηνπ γαιιηθνύ όξνπ Rallye), ραξαθηεξίδνληαη αγώλεο 

απηνθηλήησλ κέζεο ηαρύηεηαο, ζύκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα θαη δηαδξνκή, νη νπνίνη 

ελδερνκέλσο θαη λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο επηκέξνπο δηαδξνκέο δνθηκαζηώλ. 

Ζ κέζε ηαρύηεηα, θαζνξίδεηαη κε αλώηαηα θαη θαηώηαηα όξηα ησλ νπνίσλ ε ππέξβαζε ζπλεπάγνπλ 

ζηνπο νδεγνύο επηβνιή βαζκώλ πνηλήο από ηνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ, (πξόσξε ή θαζπζηεξεκέλε 

δηέιεπζε ή άθημε). Έλαο αγώλαο ξάιη δηνξγαλώλεηαη από θάπνηα αζιεηηθή ιέζρε απηνθηλήησλ κε 

ηελ έγθξηζε είηε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Αγώλσλ (ΔΘ.Δ.Α.) αλ πξόθεηηαη γηα εζσηεξηθό Δζληθό 

αγώλα, είηε κε ηελ έγθξηζε ηεο FIA αλ πξόθεηηαη γηα δηεζλή αγώλα απηνθηλήησλ. 

Οη αγώλεο Ράιη δηεμάγνληαη εθηόο απηνθηλεηνδξνκίσλ θαη δηαθξίλνληαη, αλάινγα ηνπ ηύπνπ ηνπ 

νδνζηξώκαηνο, ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο. ε εθείλνπο πνπ δηεμάγνληαη ζε αζθαιηόδξνκνπο θαη 

ζε εθείλνπο πνπ δηεμάγνληαη ζε ρσκαηόδξνκνπο. Οη πξώηνη ελδερνκέλσο κπνξεί θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο δηαδξνκέο ρσκαηόδξνκνπ. 

Έλα ξάιη (είηε αζθαιηόδξνκνπ είηε ρσκαηόδξνκνπ είηε ρηνληνύ) απνηειείηαη από ηηο "απιέο 

δηαδξνκέο" θαη από ηηο "Δηδηθέο Γηαδξνκέο". Οη "Απιέο Γηαδξνκέο" είλαη δεκόζηνη δξόκνη αλνηθηνί 

ζηελ θπθινθνξία θαη άιισλ νρεκάησλ, νη όπνηνη ρξεζηκνπνηνύληαη ώζηε είηε λα θηάζνπλ ηα 

αγσληδόκελα απηνθίλεηα ζηελ εθθίλεζε ηεο πξώηεο εηδηθήο δηαδξνκήο, είηε λα ελσζνύλ νη 

δηάθνξεο Δ.Γ. πνπ απνηεινύλ ηνλ αγώλα. ηηο δηαδξνκέο απηέο, πιένλ, ζρεδόλ πνηέ δελ ρξεηάδεηαη 

ηα απηνθίλεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ αγώλα ξάιη, λα θηλνύληαη γξήγνξα, αλ θαη όπσο ζα δνύκε 

θαη πην θάησ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ρξόλνο γηα λα θαιπθζνύλ. Οη "Δηδηθέο Γηαδξνκέο" είλαη 

δηαδξνκέο θιεηζηέο ζηελ θπθινθνξία άιισλ νρεκάησλ, νη όπνηεο πξέπεη λα θαιπθζνύλ ζηνλ 

κηθξόηεξν δπλαηό ρξόλν. Σν πιήξσκα πνπ έρεη ην κηθξόηεξν ζύλνιν ρξόλνπ ησλ Δ.Γ. θαη ηηο 

ιηγόηεξεο πνηλέο ρξόλνπ, είλαη ν ληθεηήο ηνπ θάζε αγώλα. 
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Σν πξώην παγθόζκην πξσηάζιεκα ξάιη έγηλε ην 1973, κε πξώην αγώλα ζην Μόληε Κάξιν. Σν 

Alpine Reanult, ήηαλ ην πξώην απηνθίλεην πνπ λίθεζε ζηελ ηζηνξία ηνπ Παγθνζκίνπ 

πξσηαζιήκαηνο. Ύζηεξα όκσο, ην απηνθίλεην ηεο Lancia, ην Lancia Stratos θαηάθεξε λα αλαδείμεη 

σο πξσηαζιήηξηα θαηαζθεπαζηώλ γηα ηξεηο ζπλερόκελεο ζεδόλ ηε Lancia. Από ην 1980, ην WRC 

βξάβεπε θαη ηνλ νδεγό πνπ ληθνύζε ηνλ αγώλα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ην Παγθόζκην 

πξσηάζιεκα ξάιη νδεγώλ. 

 

1.2 Ρύπακζδ ηαζ δπμνύπακζδ 

       Σν απηνθίλεην, έρεη γίλεη ην ππ‟ αξηζκόλ έλα κεηαθνξηθό κέζν, πνπ απνηειεί όκσο, ζπγρξόλσο, 

θαη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα γηα ηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Κη απηό γηαηί επηβαξύλεη ην 

πεξηβάιινλ κε ηα θαπζαέξηα, κε ελώζεηο (όπσο κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνγνλάλζξαθεο, νμείδηα 

ηνπ αδώηνπ, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, αηζάιε, κόιπβδν θ.ά.) νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζνβαξέο βιάβεο ζην αλαπλεπζηηθό, θπθινθνξηθό θαη λεπξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ, ρσξίο λα 

παξαβιέπεηαη ην γεγνλόο όηη κεξηθέο από απηέο είλαη θαξθηλνγόλεο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο θπθινθνξίαο 

ζηελ ζπλνιηθή ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο αλέξρεηαη ζε 60% γηα ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, 30% 

γηα ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ, 50% γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο θαη 3.5% γηα ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ. 
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Λακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θαπζαέξηα εθπέκπνληαη ζην ύςνο αλαπλνήο ηνπ αλζξώπνπ, ηα 

απηνθίλεηα θαηαηάζζνληαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο ξππαληέο ηεο αηκόζθαηξαο ησλ πόιεσλ, κε 

πνζνζηό ζπκκεηνρήο 80-99%. 

 

 

Όκσο ην πξόβιεκα ηεο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ δελ αθνξά κόλν ηελ ξύπαλζε. πκκεηέρνπλ 

ελεξγά θαη ζηελ ερν-ελόριεζε. Από έξεπλεο πνπ έγηλαλ, δηαπηζηώζεθε όηη ην 30-35% ησλ 

θαηνίθσλ ησλ πόιεσλ ππνθέξνπλ από ηνπο ζνξύβνπο πνπ νθείινληαη ζηελ θπθινθνξία ησλ 

απηνθηλήησλ. Σν πνζνζηό απηό θηάλεη ην 50% πξνθεηκέλνπ γηα δξόκνπο πςειήο θπθινθνξίαο. 

Μεγαιύηεξν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζην ζόξπβν έρνπλ ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη ηα ιεσθνξεία θαη 

αθνινπζνύλ νη κνηνζπθιέηεο θαη ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα. Γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην 

θπζηθό πεξηβάιινλ δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή απηνθηλεηνδξόκσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη, γηα ηελ ίδηα κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα, ε θαηαζθεπή 

απηνθηλεηνδξόκνπ απαηηεί κηα έθηαζε 15-30 θνξέο κεγαιύηεξε από όηη ν ζηδεξόδξνκνο. Πξέπεη 

επίζεο λα αλαθεξζεί όηη ην απηνθίλεην απνηειεί ηνλ ηξίην θαηά ζεηξά θαηαλαισηή ελέξγεηαο. Γηα 

θπθινθνξία κέζα ζηελ πόιε, έλα απηνθίλεην κε δύν άηνκα θαηαλαιώλεη ηξηπιάζηα ελέξγεηα (αλά 

άηνκν θαη αλά ρηιηόκεηξν) από όηη έλα ιεσθνξείν κε 20% πιήξσζε. 

Μεηαμύ ησλ ελώζεσλ πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζηα θαύζηκα, κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ 

αλζξώπηλε πγεία είλαη: Αζεοθεκμδζανωιίδζμ, Γζπθωνμαζεάκζμ, Γζανωιμιεεάκζμ, πνπ 
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ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ πξνζζεηηθά γηα ηελ απνθπγή ελαπόζεζεο νμεηδίνπ ηνπ κνιύβδνπ ζηε 

κεραλή ηνπ απηνθηλήηνπ, Βεκγόθζμ, ημλζηή έκωζδ Μόθοαδμξ, εκώζεζξ ημο ιμθύαδμο πξνζηίζεληαη 

ζαλ αληηπεθηηθά ζηε βελδίλε, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ν αξηζκόο νθηαλίσλ 

 Αθόκα ζηα θαπζαέξηα ησλ βελδηλνθίλεησλ κεραλώλ πεξηέρνληαη: ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα, 

οδνμβμκάκεναηεξ, μλείδζα ημο αγώημο θαη εκώζεζξ ημο ιμθύαδμο καδί κε άιια ζπζηαηηθά όπσο 

αζεάθδ θαη δζμλείδζμ ημο εείμο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξόηεξεο ζπγθεληξώζεηο. Σα ππόινηπα 

ζπζηαηηθά όπσο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξό θαη άδσην δελ ζεσξνύληαη ξππαληέο ηνπ αέξα. 

ηα θαπζαέξηα ησλ κεραλώλ diesel ιόγσ δηαθνξεηηθήο αξρήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ 

θαπζίκνπ εθπέκπνληαη θπξίσο μλείδζα ημο αγώημο, αζεάθδ, οδνμβμκάκεναηεξ, ιμκμλείδζμ ημο 

άκεναηα, δζμλείδζμ ημο εείμο ηαζ αθδεΰδεξ. Ζ αηζάιε πνπ εθπέκπεηαη από ηηο κεραλέο diesel έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία, δηόηη ζ' απηή βξίζθνληαη πξνζξνθεκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο κε απνηέιεζκα λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα θαξθηλνγόλα ζπζηαηηθά. 

 Η εθπνκπή γηα θάζε ζπζηαηηθό είλαη δηαθνξεηηθή θαη εμαξηάηαη από ηελ αλαινγία αέξα-θαπζίκνπ. 

Δπηπιένλ,  ε ζπλνιηθή πνζόηεηα ησλ θαπζαεξίσλ απμάλεη, απμαλόκελεο ηεο ηαρύηεηαο. Απ' όζα 

έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ην απηνθίλεην απνηειεί έλα ζεκαληηθό 

πξόβιεκα κε άκεζεο θαη έκκεζεο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ, παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

παξέρεη. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαηαβάιινληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, ηόζν από ηερλνινγηθή, 

όζν θαη από λνκνζεηηθή άπνςε, ώζηε ηα πξνβιήκαηα απηά λα ειαρηζηνπνηεζνύλ. 

 Σα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ ζε δζάθμνεξ πώνεξ, είκαζ: 

- Βειηησκέλε πνηόηεηα θαπζίκνπ - ειάηησζε ζπγθέληξσζε κνιύβδνπ ζηελ βελδίλε θαη ζείνπ ζην 

diesel 

- Υξεζηκνπνίεζε θαηαιύηε γηα ηε δέζκεπζε ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ, κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 

πδξνγνλαλζξάθσλ 

- Σαθηηθόο ηερληθόο έιεγρνο ησλ απηνθηλήησλ 

- Γεκηνπξγία πεδνδξόκσλ ζηα εκπνξηθά θέληξα ησλ πόιεσλ 

- Μέηξα γηα ηελ ειάηησζε ηνπ ζνξύβνπ από ηελ θπθινθνξία 

- Καιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο, 

 θαη έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο πνπ πξνθαινύλ ηα απηνθίλεηα ζην 

πεξηβάιινλ θαη γεληθά ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο''. 
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1.3 Κμζκωκζηή εέζδ ηαζ αοημηίκδημ 

 

    Ο Vance Packard ζην βηβιίν ηνπ "The status stekers", ππνζηήξημε πσο ε ρξήζε θαηαλαισηηθώλ 

αγαζώλ ζαλ ζύκβνια θνηλσληθήο ζέζεο, ήηαλ κηα ζθόπηκε ζηξαηεγηθή ησλ δηαθεκηζηώλ ή "ησλ 

κεγαιεκπόξσλ ηεο δπζαξέζθεηαο" νη νπνίνη εθκεηαιιεύηεθαλ ηελ "αλάγθε αλαλέσζεο" ησλ 

αλζξώπσλ. Σν κήλπκα όηη νη εξγαδόκελνη κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζσ ηεο 

θαηαλάισζεο, ζηόρεπε ζπγθεθξηκέλα ζηνπο αλζξώπνπο πνπ είραλ ιίγεο πηζαλόηεηεο λα αλεβάζνπλ 

ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, επεηδή νη επθαηξίεο γηα πξνώζεζε ηνπο ήηαλ 

ειάρηζηεο. Οη εξγνδόηεο επηδίσμαλ λα επηηξέςνπλ ηε δπζαξέζθεηα ησλ εξγαδνκέλσλ από ηε θύζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο, πξνο κηα πην πξνζσπηθή δπζαξέζθεηα πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηπαξέιζεη κε ηα 

θαηαλαισηηθά αγαζά "πξνζθέξνληαο νξάκαηα αηνκηθηζκνύ δεκηνπξγεκέλα από ηε κάδα, κέζα από 

ηα νπνία νη άλζξσπνη ζα κπνξνύζαλ λα απεγθισβίζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο από ηε κάδα".  

Ο δηαθεκηζηήο πξόζθεξε ζηνπο εξγαδόκελνπο ηε δπλαηόηεηα λα θεξδίζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

ζέζε κέζσ ηεο αγνξάο αγαζώλ πνπ ήηαλ θαιύηεξα από απηά ησλ γεηηόλσλ ηνπο. Με ηηο πηζηώζεηο 

ζα κπνξνύζαλ λα αγνξάζνπλ ηα ζύκβνια ηεο επηηπρίαο αθόκα θη αλ δελ επηηύγραλαλ ζηνλ 

εξγαζηαθό ηνπο ρώξν. Απηό δελ ήηαλ θάηη πνπ ήξζε θπζηνινγηθά ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ, ζην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο, είραλ παξαηηεζεί από ηε ζέζε ηνπο ζηε δσή. 

 ύκθσλα κε ηνλ Packard " ρξεηάδνληαη ζπξώμηκν θαη εθπαίδεπζε γηα λα επηζπκήζνπλ πνιιά από 

ηα παξαδνζηαθά πξντόληα πςειήο θαηεγνξίαο πνπ νη κεγαιέκπνξνη ηεο κάδαο ζέινπλ λα 
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δηαθηλήζνπλ ζε ηόζν κεγάινπο αξηζκνύο όπσο νη ειεθηξηθά πεξηζηξεθόκελεο ζνύβιεο ή νη 

επίιεθηεο ηξνθέο". Οη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ, ζπγθεθξηκέλα, εθκεηαιιεύηεθαλ ηελ επηζπκία 

ησλ αλζξώπσλ γηα θνηλσληθή ζέζε πνπ ζεκαίλεη ην πξντόλ ηνπο.  

Βξήθαλ όηη νη άλζξσπνη ζηα ζπγθξνηήκαηα θαηζηθηώλ πνπ όια ηα ζπίηηα θαίλνληαη ίδηα, ήηαλ πην 

πηζαλό λα αθήζνπλ ηα κεγάια θαηλνύξηα απηνθίλεηά ηνπο ζηαζκεπκέλα ζην δξόκν κπξνζηά από ην 

ζπίηη ηνπο παξά ζην γθαξάδ όπνπ θαλέλαο δελ ζα ηα έβιεπε. Οη δηαθεκίζεηο Dodge έδεηρλαλ έλαλ 

άληξα λα ιέεη ζε έλαλ ηδηνθηήηε απηνθηλήηνπ Dodge:"πξέπεη λα είζαη πινύζηνο γηα λα έρεηο έλα 

απηνθίλεην ηόζν κεγάιν όζν απηό!" θαη νη δηαθεκίζεηο ηεο Ford έδεηρλαλ ην πίζσ κέξνο ελόο από 

ηα απηνθίλεηά ηνπο θαη έιεγαλ: "εκδιενώζηε ημοξ ακενώπμοξ πίζω ζαξ, πωξ είζηε ιπνμζηά 

ημοξ!". Σέηνηεο δηαθεκίζεηο ήηαλ ηόζν επηηπρείο, πνπ νη άλζξσπνη άξρηδαλ λα κεηαζέηνπλ ηα 

θεθάιαηά ηνπο από άιιεο αγνξέο ζηελ αγνξά ελόο απηνθηλήηνπ γηα λα εληζρύζνπλ ηελ θνηλσληθή 

ηνπο ζέζε, θαη κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 νη Ακεξηθάλνη "μόδεπαλ πεξηζζόηεξα ηνπ 

ζπλνιηθνύ ηνπο εηζνδήκαηνο ζην νηθνγελεηαθό άξκα, από όηη ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, ην 

νπνίν ζηέγαδε ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ή ηα απηνθίλεηά ηεο". Γηα λα κελ μεπεξαζηνύλ νη εγρώξηνη 

εξγνιάβνη θαη πσιεηέο εμαζθάιηζαλ όηη ην ζπίηη έγηλε έλα ζύκβνιν θνηλσληθήο ζέζεο πνπ 

ζπλαγσλίζηεθε ην κεραληθό απηνθίλεην.  

Ο Chinoy παξαηήξεζε πσο ε θαηαλάισζε εμόπιηζε ηνπο εξγάηεο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηε 

δεθαεηία ηνπ '50 κε κηα δηαδηθαζία πνπ αλέιπαλ ηελ απνηπρία ηνπο, πξνο όθεινο ηεο δνπιεηάο ηνπο. 

Ζ πξόνδνο έρεη θηάζεη λα ζεκαίλεη ηελ πξννδεπηηθή ζπζζώξεπζε ησλ πξαγκάησλ, θαζώο επίζεο 

θαη ηελ απμαλόκελε ηθαλόηεηα γηα θαηαλάισζε. Δάλ έλαο θαηνξζώλεη λα αγνξάζεη έλα θαηλνύξην 

απηνθίλεην, εάλ θάζε ρξόλν βιέπεη κηα ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο ηνπ (έλα 

πιπληήξην, έλα ςπγείν, έλα λέν ζαιόλη, ηώξα πηζαλώο έλα ζεη ηειεόξαζεο) ηόηε απηόο ν έλαο 

πξννδεύεη. Αληί λα ακθηζβεηήζνπλ ην Ακεξηθάληθν όλεηξν, νη εξγάηεο είηε ζα θαηεγνξνύζαλ ηνπο 

εαπηνύο ηνπο γηα ηελ απνηπρία ηνπο λα ην δήζνπλ, είηε ζα έβξηζθαλ άιινπο ηξόπνπο λα ην 

εξκελεύζνπλ. Σέηνηεο ηάζεηο δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. Ο θαηαλαισηηζκόο πνπ 

πνιιαπιαζηάζηεθε ζηηο Ζ.Π.Α. ζηηο δεθαεηίεο ηνπ '20 θαη ηνπ '30, δηαδόζεθε ζε άιια 

βηνκεραλνπνηεκέλα έζλε κεηά ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν, ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ '50. 

 ην βηβιίν ηνπ γηα ηελ άλνδν κηα θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο ζηελ Απζηξαιία, ν Grtg Whitwtii είπε: 

"ε θαηνρή νξηζκέλσλ εηδώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ, όια ηαμηλνκεκέλα αλάινγα κε ηε κάξθα ηνπο, 

ήξζε γηα λα θαλεί σο νδεγόο ζην εηζόδεκα ελόο αηόκνπ ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα, έηζη ζεσξείηαη, 

ζήκαηλε θάηη γηα ηελ εζσηεξηθή αμία ηνπ/ηεο. Σα θαηαλαισηηθά αγαζά έγηλαλ εμσηεξηθά ζεκάδηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα δώζνπλ κηα αίζζεζε ηεξαξρίαο από ηα κέιε κηα θνηλσλίαο πνπ 

ραξαθηεξηδόηαλ από κηα έκθαζε ζηελ αιιαγή θαη ζηελ θνηλσληθή θαη ζηελ γεσγξαθηθή 

θηλεηηθόηεηα". 
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1.4 Eco-driving 

 

Eco-driving ζεκαίλεη πην έμππλε θαη πξαθηηθή ζε θαύζηκα νδήγεζε. Σν Eco-driving  παξνπζηάδεη 

κηα λέα θνπιηνύξα νδήγεζεο πνπ βειηηώλεη ηελ  ρξήζε ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηώλ ζηα 

νρήκαηα, ελώ ηαπηόρξνλα βνεζάεη ζην λα ππάξρεη κεγαιύηεξε νδηθή αζθάιεηα. Αθόκα ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηε κείσζε ηεο ξύπαλζεο. 

 

 

 

 

πκβνπιέο γηα θαιύηεξν απνηέιεζκα: 

 Οδδβείηε ιε παιδθόηενδ ηαπύηδηα, όπμο αοηό είκαζ δοκαηό. 

Δάλ ην όρεκα ζαο δηαζέηεη ιεηηνπξγία cruise control, ρξεζηκνπνηείζηε ηελ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο ζε απηνθηλεηνδξόκνπο, έηζη ώζηε λα δηαηεξήζεηε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Να ζπκάζηε όηη ε 

αληίζηαζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ άλεκν απμάλεηαη γξήγνξα ζε κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηα 110km/h πεξίπνπ ρξεηάδεηαη 20% έσο 25% πεξηζζόηεξν θαύζηκν απ ‟όηη ζηα 

90km/h. 

 Μεζώζηε όζμ είκαζ δοκαηό ηδκ μδήβδζδ ιε ζοκεπόιεκεξ εκαθθαβέξ βηάγζ-θνέκμ. 

Ο θύθινο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ είλαη πάληα πην απμεκέλνο ζηελ πόιε απ‟ όηη ζηνλ 

απηνθηλεηόδξνκν-όρη ιόγσ ηεο ρακειόηεξεο ηαρύηεηαο, αιιά ιόγσ ηεο δηαξθνύο αλάγθεο γηα 

ζπλερόκελεο ελαιιαγέο θξέλνπ-γθαδηνύ ζηηο ζπλζήθεο νδήγεζεο ζηελ πόιε. Σν απόηνκν πάηεκα 

ηνπ γθαδηνύ απμάλεη δξακαηηθά ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Σν θξελάξηζκα ζπαηαιά ηελ ελέξγεηα 
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πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο. Κνηηάηε όζν ην δπλαηό πην κπξνζηά 

θαηά ηελ νδήγεζε, έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα πξνζαξκόζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο ζαο λσξίο, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θξελάξεηε κέρξη αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο. 

 Αθθάγεηε ζημ ζωζηό πνόκμ ηζξ ηαπύηδηεξ. 

Ζ νδήγεζε κε ρακειόηεξε ηαρύηεηα ζην θηβώηην ηαρπηήησλ θάλεη ηελ κεραλή λα θαηαλαιώλεη 

πεξηζζόηεξν θαύζηκν. Έλα απηόκαην θηβώηην ηαρπηήησλ ζα αιιάμεη ηαρύηεηα πην γξήγνξα εάλ 

ραιαξώζεηε ην πάηεκα ζην γθάδη όηαλ ην όρεκα ζα έρεη αλαπηύμεη αξθεηή ηαρύηεηα. 

Υξεζηκνπνηείζηε ηε ιεηηνπξγία economy mode ζε έλα απηνθίλεην κε απηόκαην θηβώηην 

ηαρπηήησλ, εάλ απηή δηαηίζεηαη. 

 Υνδζζιμπμζείηαζ ημ air condition ιόκμ όηακ είκαζ απαναίηδημ. 

Ζ ρξήζε ηνπ air condition απμάλεη θαηά 10% ηελ θαηαλάισζε, βέβαηα, ζε ηαρύηεηεο πεξηζζόηεξεο 

ησλ 80km/h,ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηθξόηεξε θαηαλάισζε ζε ζύγθξηζε 

κε ην άλνηγκα ηνπ παξάζπξνπ, ην νπνίν ζα απμήζεη ηελ αληίζηαζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ αέξα. 

 Μδκ γεζηαίκεηαζ ηδκ ιδπακή ημο μπήιαημξ πνζκ λεηζκήζεηε. 

Σν δέζηακα ηεο κεραλήο ζπαηαιά θαύζηκν. βήλνληαο ηελ κεραλή αθόκα θαη γηα ειάρηζην ρξόλν, 

ζα εμνηθνλνκήζεηε πεξηζζόηεξν θαύζηκν απ‟ όηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 

νρήκαηνο ζαο. Σα ζύγρξνλα νρήκαηα δελ ρξεηάδνληαη δέζηακα κεραλήο, ην δέζηακα γίλεηαη πην 

γξήγνξα θαηά ηελ νδήγεζε ηνπο. 

 Δθέβληε ηδκ πίεζδ ηωκ εθαζηζηώκ ζαξ. 

Ζ ρακειή πίεζε απμάλεη ηηο ηξηβέο θύιηζεο κε ζπλέπεηα λα απμάλεηαη θαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

Κάλεηε επζπγξάκκηζε. Δάλ πξνζέρεηε ηα ιάζηηρα ζαο, απηό ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξάηαζε 

ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο, θαιύηεξν έιεγρν ηνπ νρήκαηνο θαη κηθξόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ. 

 Αθαζνέζηε ημ έληνα αάνμξ ηαζ ηζξ ζπάνεξ μνμθήξ από ημ όπδια ζαξ. 

Ζ κεηαθνξά παξαπαλίζηνπ βάξνπο απμάλεη ηελ θαηαλάισζε. Οη ζράξεο νξνθήο αιιά θαη ηα 

spoilers, απμάλνπλ δξακαηηθά ηελ αληίζηαζε ζηνλ αέξα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ε θαηαλάισζε 

απμάλεηαη ζε πνζνζηό πάλσ ηνπ 20%. 

 Κάκεηε ζοπκά service ζημ όπδιά ζαξ. 

Έρνληαο ην όρεκα ζαο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζσζηά ξπζκηζκέλν, ζα δηαηεξείζεηε ρακειέο ηηο 

εθπνκπέο ηνπ ζε ξύπνπο θαη ρακειή ηελ θαηαλάισζε ηνπ. Αθόκα, ην όρεκα ζαο ζα έρεη 

κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία θαζώο θαη ζα επεθηαζεί ν ρξόλνο δσήο ηνπ. 
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Δπίινγνο 

Όπσο γίλεηαη ζαθέο, ην απηνθίλεην έπαηδε θαη ζα παίδεη πάληα έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δσή καο 

ζε όινπο, ζρεδόλ, ηνπο ηνκείο.  

Δίλαη κηα επηηπρήο αλαθάιπςε, πνιύ  βνεζεηηθή γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ εμππεξεηεί πέξα από ηελ 

κεηαθνξά καο πξνζσπηθά γνύζηα, ζπλήζεηεο θαη θαηλνηνκίεο.  

 

ημθάγ 

 

Βηβιηνγξαθία  

www.wikipedia.gr 

www.ecodrive.org 

google pictures  

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.gr/
http://www.ecodrive.org/
http://www.ecodrive.org/
http://www.ecodrive.org/
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ΗΣΟΡΗΑ – ΠΑΡΑΓΧΓΖ – ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

Αλαθεξόκελνη ζηελ ηζηνξία ηνπ απηνθηλήηνπ ζα πξέπεη αξρηθά λα νξηζηηθνπνηήζνπκε ηελ έλλνηα " 

απηνθίλεην " έηζη , απηνθίλεην νλνκάδεηαη θάζε ηξνρνθόξν επηβαηηθό όρεκα κε ελζσκαησκέλν 

θηλεηήξα. ύκθσλα κε ηνπο ζπλεζέζηεξνπο νξηζκνύο, ηα απηνθίλεηα ζρεδηάδνληαη ώζηε λα 

θηλνύληαη (σο επί ην πιείζηνλ) ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο, λα έρνπλ  θαζίζκαηα γηα έλα σο έμη 

άηνκα, έρνπλ ζπλήζσο ηέζζεξηο ηξνρνύο θαη θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά 

αλζξώπσλ,αιιά θαη κεξηθέο θνξέο γηα ηελ κεηαθνξά δηαθόξσλ πξαγκάησλ. Ωζηόζν, ν όξνο 

απηνθίλεην θαιύπηεη θαη άιια νρήκαηα (θνξηεγά, ιεσθνξεία θηι) . 

 Ζ αξρηθή ηδέα ηνπ απηνθηλήηνπ δελ απνδίδεηαη ζ'έλα κόλν πξόζσπν. Πνιινί εξεπλεηέο 

αζρνιήζεθαλ ζπγρξόλσο θαη αλεμάξηεηα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνθηλήηνπ. Ζ ηδέα θαηαζθεπήο 

ελόο νρήκαηνο πνπ ζα θηλνύληαλ κε δηθά ηνπ κέζα, εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Ηιηάδα. Ο 

Λενλάξλην ληα Βίληζη, αξγόηεξα, αζρνιήζεθε θαη απηόο κε ηελ θαηαζθεπή ελόο νρήκαηνο, πνπ 

ζα θηλνύληαλ κε δηθή ηνπ ελέξγεηα. 

     

  1.1  Αοημηίκδηα ιε αηιό 

 

Σν 1771, παζαίλεη αηύρεκα ν Cugnot ζε έλα από ηα νδηθά νρήκαηά ηνπ πέθηνληαο ζε έλαλ ηνίρν, 

πνπ θάλεη ηνλ Cugnot ην πξώην πξόζσπν πνπ παίξλεη κέξνο ζε έλα αηύρεκα κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ. Απηό ήηαλ ε αξρή ηεο θαθήο ηύρεο γηα ηνλ εθεπξέηε. Αθόηνπ πέζαλε έλαο από ηνπο 

πξνζηάηεο ηνπ Cugnot θαη έλαο άιινο εμνξίζηεθε, ηα ρξήκαηα γηα ηα πεηξάκαηα νδηθώλ νρεκάησλ 

ηνπ Cugnot ηνπ ηειεηώλνπλ. Οη κεραλέο αηκνύ ηξνθνδόηεζαλ ηα απηνθίλεηα κε ην θάςηκν ησλ 

θαπζίκσλ πνπ αλαζέξκαλαλ ην ύδσξ ζε έλαλ ιέβεηα, δεκηνπξγώληαο ηνλ αηκό πνπ επέθηεηλε θαη 

ώζεζε ηα έκβνια πνπ γύξηζαλ ην ζηξνθαινθόξν άμνλα, ν νπνίνο γύξηζε έπεηηα ηηο ξόδεο. 

 Ο Cugnot ζρεδίαζε επίζεο δύν αηκνκεραλέο  πνπ δελ ιεηηνύξγεζαλ πνηέ θαιά. Οη κεραλέο αηκνύ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=���������&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/�����
http://el.wikipedia.org/wiki/���������
http://el.wikipedia.org/wiki/����������������
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πξόζζεζαλ ηόζν πνιύ βάξνο ζε έλα όρεκα ώζηε απνδείρζεθαλ  έλα θησρό ζρέδην γηα ηα νδηθά 

νρήκαηα. Οη ηζηνξηθνί, πνπ δέρνληαη όηη ηα πξόσξα αηκό-ηξνθνδνηνύκελα νδηθά νρήκαηα ήηαλ 

απηνθίλεηα, ζεσξνύλ όηη Nicolas Cugnot ήηαλ ν εθεπξέηεο ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ. 

Μεηά από ηνλ Cugnot δηάθνξνη άιινη εθεπξέηεο ζρεδίαζαλ ηα αηκό-ηξνθνδνηνύκελα νδηθά 

νρήκαηα * Σν όρεκα ηνπ Cugnot βειηηώζεθε από Γάιιν, ηνλ Onesiphore Pecqueur, ν νπνίνο 

εθεύξε επίζεο ην πξώην δηαθνξηθό εξγαιείν. * Σν 1789, ην πξώην ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ δίπισκα 

επξεζηηερλίαο γηα έλα αηκό-ηξνθνδνηεκέλν όρεκα εδάθνπο ρνξεγήζεθε ζηνλ Oliver Evans.  

 Σν 1801, ν Richard Trevithick έρηηζε κηα νδηθή κεηαθνξά πνπ ηξνθνδνηήζεθε από ηνλ αηκό - ην 

πξώην ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. * ηε Μεγάιε Βξεηαλία, από ην 1820 έσο ην 1840, αηκό-

ηξνθνδνηεκέλνο stagecoaches ήηαλ ζηελ θαλνληθή ππεξεζία. Απηά απαγνξεύζεθαλ αξγόηεξα από 

ηνπο δεκόζηνπο δξόκνπο θαη θαηά ζζλέπεηα ε Μεγάιε Βξεηαλία πηέδεη ην ζύζηεκα πνπ 

αλαπηύζζεηαη  * Σα αηκό-νδεγεκέλα νδηθά ηξαθηέξ (πνπ ρηίδνληαη από ηνλ Charles Deitz) 

ηξάβεμαλ ηηο κεηαθνξέο επηβαηώλ γύξσ από ην Παξίζη θαη ην Μπνξληό κέρξη ην 1850. * ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηα πνιπάξηζκα ιεσθνξεία αηκνύ θηηάρλνληαη από ην 1860 έσο ην 1880. 

ηνπο εθεπξέηεο πεξηιακβάλνληαη νη : Harrison Dyer, Joseph Dixon, Rufus, θαη William T. James. 

SR Amedee Bollee. ρηηζκέλα πξνεγκέλα απηνθίλεηα αηκνύ από ην 1873 έσο ην 1883.  

Σν «Lα Mancelle» εκθαλίζηεθε ην 1878, είρε κηα front-mounted κεραλή, ηελ θίλεζε άμνλσλ ζην 

δηαθνξηθό, ηελ θίλεζε αιπζίδσλ ζηηο νπίζζηεο ξόδεο, ην ηηκόλη ζε έλαλ θάζεην άμνλα θαη ηε ζέζε 

ηνπ νδεγνύ πίζσ από ηε κεραλή. Ο ιέβεηαο ελζσκαηώζεθε πίζσ από ην ρώξν ησλ επηβαηώλ.  

Σν 1871, ν Γξ J.W. Carhart, θαζεγεηήο ηεο θπζηθήο ζην θξαηηθό παλεπηζηήκην ηνπ Wisconsin, θαη 

ην J. Η. Case Company έρηηζε έλα ιεηηνπξγηθό απηνθίλεην αηκνύ πνπ θέξδηζε κηα θπιή 200 κηιίνπ. 

Οη κεραλέο αηκνύ δελ ήηαλ νη κόλεο κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πξόσξα απηνθίλεηα. Σα 

νρήκαηα κε ηηο ειεθηξηθέο κεραλέο εθεπξέζεθαλ επίζεο. 

1.2 Ζθεηηνζηά αοημηίκδηα 
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Μεηαμύ 1832 θαη 1839 (ην αθξηβέο έηνο είλαη αβέβαην), ν Robert Aderson ηεο θσηίαο εθεύξε ηελ 

πξώηε αθαηέξγαζηε ειεθηξηθή κεηαθνξά. Έλα κηθξήο θιίκαθαο ειεθηξηθό απηνθίλεην 

ζρεδηάζηεθε από ηνλ θαζεγεηή Stratingh ηνπ Γθξόληλγθελ, ζηελ Οιιαλδία, θαη ρηίζηεθε από ηνλ 

Christopher ηνπ Becker ην 1835. Σα πξαθηηθά θαη επηηπρέζηεξα ειεθηξηθά νδηθά νρήκαηα 

εθεπξέζεθαλ θαη από ηνλ ακεξηθαληθό Thomas  Davenport θαη Scotsmen Robert Davidson πεξίπνπ 

ην 1842. Καη νη δύν εθεπξέηεο ήηαλ νη πξώηνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα κε επαλαθνξηηδόκελα 

ειεθηξηθά θύηηαξα. Οη Γάιινη Gaston Plante εθεύξαλ κηα θαιύηεξε κπαηαξία απνζήθεπζεο ην 

1865 θαη νη ζπληξνθηθνί ρσξηθνί ηνπ Camille Faure βειηίσζαλ ηελ κπαηαξία απνζήθεπζεο ην 

1881. Απηή ε κπαηαξία απνζήθεπζεο βειηησκέλεο-ηθαλόηεηαο πξνεηνίκαζε ην έδαθνο ώζηε ηα 

ειεθηξηθά νρήκαηα λα αθκάζνπλ. 

Ζ Γαιιία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ηα πξώηα έζλε  πνπ ππνζηήξημαλ ηε δηαδεδνκέλε αλάπηπμε 

ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ πξνο ην ηέινο ηνπ 1800. Σν 1899, έλαο Βέιγνο έρηηζε ην ειεθηξηθό 

αγσληζηηθό απηνθίλεην απνθαινύκελν «La Jamais Contente» θαη έζεζε έλα παγθόζκην αξρείν γηα 

ηελ ηαρύηεηα εδάθνπο - 68 mph - πνπ ζρεδηάζηεθε από ηνλ Camille Jenatzy. Ήηαλ όρη πξηλ από ην 

1895 όηαλ  νη Ακεξηθαλνί άξρηζαλ λα αθηεξώλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα ειεθηξηθά νρήκαηα 

αθόηνπ ρηίζηεθε έλα ειεθηξηθό ηξίθπθιν από ηνπο Α. L. Ryker θαη William Morrison θαη έλα 

βαγόλη εκπνξεπκάησλ έμη-επηβαηώλ ην 1891.  

Πνιιέο θαηλνηνκίεο αθνινύζεζαλ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα απμήζεθε πνιύ 

πξνο ην ηέινο ηνπ 1890 θαη ησλ πξόσξσλ δεθαεηηώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Σν 1897, ε πξώηε εκπνξηθή 

εθαξκνγή θαζηεξώζεθε σο ζηόινο ησλ ηαμί ζηηο πόιεηο ηεο Νέαο Τόξθεο πνπ ρηίζηεθε από ηελ 

ειεθηξηθή επηρείξεζε κεηαθνξώλ θαη βαγνληώλ εκπνξεπκάησλ ηεο Φηιαδέιθεηαο. 

Έλα από ηα πξόσξα ειεθηξηθά νρήκαηα ήηαλ ην Phaeton ηνπ μύινπ ην 1902, ην νπνίν  είρε κηα 

ζεηξά 18 κηιίσλ, κηα θνξπθαία ηαρύηεηα 14 mph θαη θόζηηζε $2.000. ηα ηέιε ηνπ 1916, κε ηα 

μύια εθεύξαλ έλα πβξηδηθό απηνθίλεην πνπ είρε θαη κηα εζσηεξηθή κεραλή θαη κηα ειεθηξηθή 

κεραλή. Από ηε ζηξνθή ηνπ αηώλα, ε Ακεξηθή ήηαλ αθκάδνπζα ζηα απηνθίλεηα, ηώξα πνπ ήηαλ 

δηαζέζηκα ζηνλ αηκό, ειεθηξηθό  ή νη εθδόζεηο βελδίλεο, γίλνληαλ δεκνθηιέζηεξεο.  

Σα έηε 1899 θαη 1900 ηα ειεθηξηθά νρήκαηα πνπιήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό δηόηη είραλ πνιιά 

πιενλεθηήκαηα πέξα από ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζηηο αξρέο ησλ δεθαεηηώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Γελ 

παξνπζίαδαλ ηε δόλεζε, ηε κπξσδηά, θαη ην ζόξπβν ησλ απηνθηλήησλ βελδίλεο. Ζ αιιαγή ησλ 

εξγαιείσλ ζηα απηνθίλεηα βελδίλεο ήηαλ ην δπζθνιόηεξν κέξνο ηεο νδήγεζεο, ελώ ηα ειεθηξηθά 

νρήκαηα δελ απαίηεζαλ ηηο αιιαγέο εξγαιείσλ. Δλώ ηα αηκό-ηξνθνδνηνύκελα απηνθίλεηα δελ 

είραλ επίζεο θακία κεηαηόπηζε εξγαιείσλ, έπαζραλ από ηνπο καθξνρξόληνπο ρξόλνπο μεθηλήκαηνο 

κέρξη 45 ιεπηώλ ζηα θξύα πξσηλά. Οη κόλνη θαινί δξόκνη ηεο πεξηόδνπ ήηαλ ζηελ πόιε, πνπ 

αλαγθάδεη ην πεξηζζόηεξν ηαμίδη γηα λα είλαη ηνπηθά λα αληαιιάμνπλ, κηα ηέιεηα θαηάζηαζε γηα ηα 
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ειεθηξηθά νρήκαηα, δεδνκέλνπ όηη ε ζεηξά ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλε. 

 Σν ειεθηξηθό όρεκα ήηαλ ε πξνηηκόηεξε επηινγή πνιιώλ επεηδή δελ απαίηεζε ηε ρεηξσλαθηηθή 

πξνζπάζεηα λα αξρίζεη, όπσο κε ην handcrank ζηα νρήκαηα βελδίλεο, θαη δελ ππήξμε θακία πάιε 

κε έλαλ κνριό κεηαηόπηζεο εξγαιείσλ.  Δλώ ηα βαζηθά ειεθηξηθά απηνθίλεηα θόζηηζαλ θάησ από 

$1.000, ηα πεξηζζόηεξα πξόσξα ειεθηξηθά νρήκαηα πξόζθεξαλ πεξίθνκςεο, νγθώδεηο κεηαθνξέο 

πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηνλ αξηζηνθξαηηθό θόζκν. Δίραλ θαληαρηεξό εζσηεξηθό, κε ηα αθξηβά πιηθά, 

θαη θόζηηδαλ θαηά κέζν όξν $3.000 κέρξη ην 1910. Σα ειεθηξηθά νρήκαηα απόιαπζαλ ηελ επηηπρία 

ζηε δεθαεηία ηνπ '20 κε αλάπηπμε παξαγσγήο από ην 1912.  Ζ πηώζε ηνπ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο 

επήιζε από δηάθνξεο ζεκαληηθέο εμειίμεηο:  Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ '20, ε Ακεξηθή είρε ην 

θαιύηεξν ζύζηεκα ησλ δξόκσλ πνπ ζπλέδεζε ηώξα ηηο πόιεηο θαη θέξλεη ηελ αλάγθε γηα ηα 

πςειήο θιίκαθαο νρήκαηα.  Ζ αλαθάιπςε ηνπ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ ηνπ Σέμαο κείσζε ηελ 

ηηκή ηεο βελδίλεο έηζη ώζηε ήηαλ πξνζηηό ζην κέζν θαηαλαισηή.  Ζ εθεύξεζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

εθθηλεηή από ηνλ Charles Kettering ην 1912 εμάιεηςε ηελ αλάγθε γηα ην handcrank.  Ζ έλαξμε ηεο 

καδηθήο παξαγσγήο ησλ εζσηεξηθώλ κεραλώλ νρήκαηα από ηνλ Henry Ford θαηέζηεζε απηά ηα 

νρήκαηα επξένο δηαζέζηκα θαη πξνζηηά ηεο ηάμεο ησλ  $500 έσο $1.000. Δλ αληηζέζεη, ε ηηκή ησλ 

ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθώλ παξαρζέλησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη.  

Σν 1912, έλα ειεθηξηθό ,αλνηθηό απηνθίλεην πνπιηόηαλ γηα $1.750, ελώ έλα απηνθίλεην βελδίλεο 

γηα $650. Σα ειεθηξηθά νρήκαηα, εθηόο από ιίγα, εμαθαλίζηεθαλ κέρξη ην 1935. Σα έηε κέρξη ηε 

δεθαεηία ηνπ '60 ήηαλ λεθξά έηε γηα ηελ ειεθηξηθή αλάπηπμε νρεκάησλ θαη γηα ηε ρξήζε σο 

πξνζσπηθή κεηαθνξά. Ζ δεθαεηία ηνπ '60 θαη ε δεθαεηία ηνπ '70 είδαλ κηα αλάγθε γηα ηα 

ελαιιαθηηθά ηξνθνδνηνύκελα κε θαύζηκα νρήκαηα  ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

εθπνκπώλ εμάηκηζεο από ηηο εζσηεξηθέο κεραλέο θαη λα κεησζεί ε εμάξηεζε ζην εηζαγόκελν μέλν 

αθαηέξγαζην πεηξέιαην.  

Πνιιέο πξνζπάζεηεο λα παξαρζνύλ ηα πξαθηηθά ειεθηξηθά νρήκαηα εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηώλ από ην 1960 έσο ην παξόλ. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, νη απηόκαηεο εξγαζίεο ζώκαηνο Boyertown δηακόξθσζαλ από 

θνηλνύ ηελ Battronic Truck Company κε ηα νρήκαηα παξάδνζεο Smith, ΔΠΔ, ηεο Αγγιίαο θαη ηνπ 

ηκήκαηνο Exide Electric Battery Company. Σν πξώην ειεθηξηθό θνξηεγό Battronic παξαδόζεθε 

από ηελ Potomac Edison Company ην 1964. Απηό ην θνξηεγό ήηαλ ηθαλό ησλ ηαρπηήησλ 25 mph, 

ηεο ηάμεο ησλ 62 κηιίσλ θαη ελόο σθέιηκνπ θνξηίνπ 2.500 ιηβξώλ. 

Σν Battronic ιεηηνύξγεζε κε γεληθό ειεθηξηθό από ην 1973 σο ην 1983 γηα λα παξαγάγεη 175 

θνξηεγά κε ρξεζηκόηεηα ζηε βηνκεραλία θαη γηα λα θαηαδείμεη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ  νρεκάησλ κε 

κπαηαξίεο. Σν Battronic αλέπηπμε επίζεο θαη παξήγαγε πεξίπνπ 20 ιεσθνξεία επηβαηώλ ζην κέζν 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. Γύν επηρεηξήζεηο ήηαλ εγέηεο ζηελ ειεθηξηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ θαηά 
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ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ. Ζ sebring-εκπξνζζνθπιαθή παξήγαγε πάλσ από 2.000 

«CitiCars.» 

 Απηά ηα απηνθίλεηα είραλ κηα θνξπθαία ηαρύηεηα 44 mph, κηα θαλνληθή ηαρύηεηα θξνπαδηέξαο 38 

mph θαη κηα ζεηξά 50 έσο 60 κηιίσλ. Ζ άιιε επηρείξεζε ήηαλ εηαηξία Elcar, ε νπνία παξήγαγε ην 

«Elcar». Σν Elcar είρε κηα θνξπθαία ηαρύηεηα 45 mph, κηα ζεηξά 60 κηιίσλ θαη θόζηνο κεηαμύ 

$4.000 θαη $4.500. Σν 1975, ε Ζλσκέλε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία αγόξαζε 350 ειεθηξηθά ηδηπ 

παξάδνζεο από ηελ ακεξηθαληθή επηρείξεζε κεραλώλ ζε έλα πξόγξακκα δνθηκήο.  

Απηά ηα ηδηπ είραλ κηα θνξπθαία ηαρύηεηα 50 mph θαη κηα ζεηξά 40 κηιίσλ κε κηα ηαρύηεηα 40 

mph. Ζ ζέξκαλζε θαη ην μεπάγσκα πξαγκαηνπνηνύληαλ κε κηα ζεξκάζηξα αεξίνπ θαη ν ρξόλνο 

επαλαθνξηίζεσλ ήηαλ 10 ώξεο. Γηάθνξεο λνκνζεηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο ελέξγεηα ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο θαη παγθνζκίσο έρνπλ αλαλεώζεη ηηο ειεθηξηθέο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο απηώλ ησλ 

νρεκάησλ. Αξρηθόο κεηαμύ απηώλ είλαη ε ηξνπνπνίεζε λόκσλ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟΤ ην 1990 γηα ηνλ 

θαζαξό αέξα, ν λόκνο ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ, ην 1992, ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο.  

1.3 Σα πνώηα αεκγζκμηίκδηα αοημηίκδηα  

Σα πξώηα  απηό-εληζρπόκελα νδηθά νρήκαηα ηξνθνδνηήζεθαλ από ηηο κεραλέο αηκνύ θαη όια 

μεθίλεζαλ όπσο έρεη αλαθεξζεί από ηνλ Nicolas Joseph Cugnot ηεο Γαιιίαο πνπ έρηηζε ην πξώην 

απηνθίλεην ην 1769  αλαγλσξηζκέλνο από ηε βξεηαληθή βαζηιηθή απηνθηλεηηθή ιέζρε θαη ηελ 

απηνθηλεηηθή ιέζρε Γαιιίαο σο ν πξώηνο. Σόζν γηαηί ηόζα πνιιά βηβιία ηζηνξίαο ιέλε όηη ην 

απηνθίλεην εθεπξέζεθε είηε από ηνλ Gottlieb Daimler είηε από ηνλ Karl Benz.  

Δίλαη επεηδή θαη ν Daimler θαη ν Benz εθεύξαλ ηα ηδηαίηεξα επηηπρή θαη πξαθηηθά gasoline-

powered νρήκαηα πνπ αλήγγεηιαλ κέζα ηελ ειηθία ησλ ζύγρξνλσλ απηνθηλήησλ. Οη Daimler θαη 

Benz εθεύξαλ ηα απηνθίλεηα πνπ θνίηαμαλ θαη ιεηηνύξγεζαλ όπσο ηα απηνθίλεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα. Δληνύηνηο, είλαη άδηθν λα εηπσζεί όηη θαζέλα άηνκν εθεύξε «ην» 

απηνθίλεην. 

Ζ Ηζηνξία ηεο εζσηεξηθήο κεραλήο - ε θαξδηά ηνπ απηνθηλήηνπ: Μηα εζσηεξηθή κεραλή είλαη 

νπνηαδήπνηε κεραλή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθξεθηηθή θαύζε ησλ θαπζίκσλ γηα λα σζήζεη έλα 

έκβνιν κέζα ζε έλαλ θύιηλδξν - νη ζηξνθέο κεηαθίλεζεο ηνπ εκβόινπ έλαο ζηξνθαινθόξνο άμνλαο 

πνπ γπξίδεη έπεηηα ηηο ξόδεο απηνθηλήησλ κέζσ κηαο αιπζίδαο ή ελόο άμνλα θίλεζεο. 

 Οη δηαθνξεηηθνί ηύπνη θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηηο κεραλέο θαύζεσο 

απηνθηλήησλ είλαη βελδίλε (ή βελδίλε), diesel, θαη θεξνδίλε. Μηα ζπλνπηηθή πεξίιεςε ηεο ηζηνξίαο 

ηεο εζσηεξηθήο κεραλήο πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα θπξηόηεξα ζεκεία:  1680 - ν νιιαλδηθόο 

θπζηθόο, Christian Huygens ζρεδίαζε (αιιά πνηέ νινθιεξσκέλνο) κηα εζσηεξηθή κεραλή πνπ 

επξόθεηην λα ηξνθνδνηεζεί κε θαύζηκα κε ηελ ππξίηηδα.  1807 - Ο Francois Isaac de Rivaz ηεο 

Διβεηίαο έθεπξε κηα εζσηεξηθή κεραλή πνπ ρξεζηκνπνίεζε έλα κίγκα πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ γηα 
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ηα θαύζηκα. Ο Rivaz ζρεδίαζε έλα απηνθίλεην γηα ηε κεραλή ηνπ - ην πξώην εζσηεξηθό 

ηξνθνδνηεκέλν απηνθίλεην. Δληνύηνηο, ηνπ δηθό ηνπ ήηαλ έλα πνιύ αλεπηηπρέο ζρέδην.  

 1824 - Ο Άγγινο κεραληθόο, Samuel Brown πξνζάξκνζε κηα παιαηά κεραλή αηκνύ Newcomen ζην 

αέξην εγθαπκάησλ, θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα ηξνθνδνηήζεη ελ ζπληνκία έλα όρεκα επάλσ ζην 

Shooter Hill ζην Λνλδίλν. 1858 Ο Βέιγνο κεραληθόο, Jean Joseph Etienne Lenoir έθεπξε θαη 

θαηνρύξσζε (1860) κηα δηπιήο ελέξγεηαο, ειεθηξηθή εζσηεξηθή κεραλή κίδαο κε δίπισκα 

επξεζηηερλίαο πνπ ηξνθνδνηήζεθε κε θαύζηκα από ηνλ αέξην άλζξαθα. Σν 1863, ν Lenoir ζύλδεζε 

κηα βειηησκέλε κεραλή (ρξεζηκνπνηώληαο ην πεηξέιαην θαη έλαλ πξσηόγνλν εμαεξσηήξα) κε έλα 

ηξίηξνρν βαγόλη εκπνξεπκάησλ πνπ θαηόξζσζε λα νινθιεξώζεη έλα ηζηνξηθό νδηθό ηαμίδη 

πελήληα-κηιίσλ.  1862 - ν Alphonse Beau de Rochas, έλαο γαιιηθόο αζηηθόο κεραληθόο, 

θαηνρύξσζε αιιά δελ έρηηζε κηα four-stroke κεραλή κε δίπισκα επξεζηηερλίαο (γαιιηθό δίπισκα 

επξεζηηερλίαο #52,593, 16 Ηαλνπαξίνπ 1862). 1864 - ν απζηξηαθόο κεραληθόο, Siegfried Marcus, 

έρηηζε κηα κνλνθπιηλδξηθή κεραλή κε έλαλ αθαηέξγαζην εμαεξσηήξα, θαη ζύλδεζε ηε κεραλή ηνπ 

κε έλα θάξξν γηα κηα δύζθνιε θίλεζε 500 πνδηώλ. Αξθεηά έηε αξγόηεξα, ν Marcus ζρεδίαζε έλα 

όρεκα πνπ έηξεμε ελ ζπληνκία 10 mph πνπ κεξηθνί ηζηνξηθνί έρνπλ εμεηάζεη σο πξόδξνκν ηνπ 

ζύγρξνλνπ απηνθηλήηνπ από ηελ ύπαξμε ηνπ σο ν παγθόζκηνο πξώηνο gasoline-powered θνξέαο.  

 1873 - Ο George Brayton, έλαο ακεξηθαληθόο κεραληθόο, αλέπηπμε κηα αλεπηηπρή δίρξνλε κεραλή 

θεξνδίλεο (ρξεζηκνπνίεζε δύν εμσηεξηθνύο αληισηνύο θπιίλδξνπο). Δληνύηνηο, ζεσξήζεθε ε 

πξώηε αζθαιήο θαη πξαθηηθή πεηξειαηνκεραλή.  1866 - νη γεξκαληθνί κεραληθνί, Eugen Langen 

θαη ν Nikolaus August Otto βειηηώζεθαλ ζηα ζρέδηα ηνπ Lenoir θαη de Rochas' θαη έθεπξαλ κηα 

απνδνηηθόηεξε κεραλή αεξίνπ. 1876 - ν Nikolaus August Otto έθεπξε θαη θαηνρύξσζε αξγόηεξα 

κηα επηηπρή four-stroke κεραλή, γλσζηή κε δίπισκα επξεζηηερλίαο σο «θύθινο Otto». 1876 - ε 

πξώηε επηηπρήο δίρξνλε κεραλή εθεπξέζεθε από ηνλ Sir Dougald Clerk.  1883 - ν Γάιινο 

κεραληθόο, Edouard Delamare-Debouteville, έρηηζε κηα four-stroke κεραλή εληαίνο-θπιίλδξσλ πνπ 

ήηαλ αλακκέλε ζην αέξην ζνκπώλ. Γελ είλαη ζίγνπξν εάλ πξάγκαηη έρηηζε έλα απηνθίλεην, 

εληνύηνηο, ζρέδηα delamare-Debouteville ήηαλ πνιύ πξνεγκέλνο γηα ην ρξόλν - θαη κπξνζηά από 

Daimler θαη Benz κε θάπνηνπο ηξόπνπο ηνπιάρηζηνλ ζε ραξηί.  1885 - ν Gottlieb Daimler έθεπξε ηη 

αλαγλσξίδεηαη ζπρλά σο πξσηόηππν ηεο ζύγρξνλεο κεραλήο αεξίνπ - κε έλαλ θάζεην θύιηλδξν, θαη 

κε ηε βελδίλε πνπ εγρέεηαη κέζσ ελόο εμαεξσηήξα (πνπ θαηνρπξώλεηαη κε δίπισκα επξεζηηερλίαο 

ην 1887). Ο Daimler έρηηζε αξρηθά έλα δίηξνρν όρεκα ην «Reitwagen» (νδεγώληαο κεηαθνξά) κε 

απηήλ ηελ κεραλή θαη έλα έηνο έρηηζε αξγόηεξα ην παγθόζκην πξώην ηεηξάηξνρν κεραλνθίλεην 

όρεκα.  1886 - ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ, ν Karl Benz έιαβε ην πξώην δίπισκα επξεζηηερλίαο (DRP αξηζ. 

37435) γηα έλα αέξην-ηξνθνδνηεκέλν κε θαύζηκα απηνθίλεην.  1889 - ν Daimler έρηηζε κηα 

βειηησκέλε four-stroke κεραλή κε καληηάξη-δηακνξθσκέλεο βαιβίδεο θαη δύν θπιίλδξνπο β-

ξαπίζκαηνο.  
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 1890 - ν Wilhelm Maybach έρηηζε ηελ πξώηε ηεζζάξσλ θπιίλδξσλ, four-stroke κεραλή.  

Σν ζρέδην κεραλώλ θαη ην ζρέδην απηνθηλήησλ ήηαλ αθέξαηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζρεδόλ όια ηα 

αλαθεξζέληα αλσηέξσ επίζεο ζρεδηαζηέο ζρεδηαζκέλα απηνθίλεηα κεραλώλ, θαη κεξηθά πήγαλ γηα 

λα γίλνπλ ζεκαληηθνί θαηαζθεπαζηέο ησλ απηνθηλήησλ. Όινη απηνί νη εθεπξέηεο θαη πεξηζζόηεξνη 

έθαλαλ ηηο μερσξηζηέο βειηηώζεηο ζηελ εμέιημε ησλ εζσηεξηθώλ νρεκάησλ. 

Ζ ζεκαζία ηνπ Nicolaus Otto: Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα νξόζεκα ζην ζρέδην κεραλώλ 

πξνέξρεηαη από ηνλ Nicolaus August Otto πνπ ην 1876 έθεπξε κηα απνηειεζκαηηθή κεραλή αεξίνπ. 

Ο Otto έρηηζε ηελ πξώηε πξαθηηθή four-stroke εζσηεξηθή κεραλή απνθαινύκελε «Otto Cycle 

Engine,» θαη κόιηο νινθιήξσζε ηε κεραλή ηνπ, ηελ έρηηζε ζε κηα κνηνζηθιέηα. Οη ζπλεηζθνξέο 

ηνπ Otto ήηαλ πνιύ ηζηνξηθά ζεκαληηθέο, ήηαλ δηθή ηνπ ε ηεηξαπιά-αλαηξνθνδνηνύκελε κεραλή 

πνπ πηνζεηήζεθε παγθνζκίσο γηα όια ηα πγξo-ηξνθνδνηεκέλα κε θαύζηκα απηνθίλεηα πνπ 

πεγαίλνπλ πξνο ηα εκπξόο.  

Ζ ζεκαζία ηνπ Karl Benz: Σν 1885, ν Γεξκαλόο κεραληθόο απηνθηλήησλ, Karl Benz, ζρεδίαζε θαη 

έρηηζε ην παγθόζκην πξώην πξαθηηθό απηνθίλεην πνπ ηξνθνδνηείηαη από κηα εζσηεξηθή κεραλή. 

ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1886,ν Benz έιαβε ην πξώην δίπισκα επξεζηηερλίαο (DRP αξηζ. 37435) γηα έλα 

αέξην-ηξνθνδνηεκέλν κε θαύζηκα απηνθίλεην. Ήηαλ έλα ηξίηξνρν θαη ν Benz έρηηζε ην πξώην 

ηεηξάηξνρν απηνθίλεηό ηνπ ην 1891. Ο Benz & νη ζπλεξγάηεο, ε επηρείξεζε πνπ άξρηζε από ηνλ 

εθεπξέηε, έγηλε ν παγθόζκηνο κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο ησλ απηνθηλήησλ κέρξη ην 1900. Ο 

Benz ήηαλ ν πξώηνο εθεπξέηεο γηα λα ελζσκαηώζεη κηα εζσηεξηθή κεραλή κε έλα πιαίζην - 

ζρεδηάδνληαο θαη ησλ δύν από θνηλνύ. 

Ζ ζεκαζία ηππ Gottlieb Daimler: Σν 1885, ν Gottlieb Daimler (καδί κε ην ζπλεξγάηε Wilhelm 

Maybach) πήξε ηελ εζσηεξηθή κεραλή ηνπ Otto έλα βήκα πεξαηηέξσ θαη ηελ θαηνρύξσζε κε 

δίπισκα επξεζηηερλίαο πνπ αλαγλσξίδεηαη γεληθά σο πξσηόηππν ηεο ζύγρξνλεο κεραλήο αεξίνπ. 

 Ζ ζύλδεζε ηνπ Daimler ζε Otto ήηαλ άκεζε. Ο Daimler ιεηηνύξγεζε σο ηερληθόο δηεπζπληήο ηεο 

Deutz Gasmotorenfabrik, ην 1872. Τπάξρεη θάπνηα δηακάρε σο πξνο πνηνο έρηηζε ηελ πξώηε 

κνηνζηθιέηα, ν Otto ή ν Daimler. Ζ κεραλή 1885 daimler-Maybach ήηαλ κηθξή, ειαθξηά, γξήγνξε 

θαη ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ βελδίλν-εγρζκέλν εμαεξσηήξα, θαη είρε έλαλ θάζεην θύιηλδξν.  

Σν κέγεζνο, ε ηαρύηεηα, θαη ε απνδνηηθόηεηα ηεο κεραλήο επέηξεςαλ κηα επαλάζηαζε ζην ζρέδην 

απηνθηλήησλ. ηηο 8 Μαξηίνπ 1886, νν Daimler πήξε κηα ηαρπδξνκηθή άκαμα θαη ηελ πξνζάξκνζε 

γηα λα θξαηήζεη ηε κεραλή ηνπ, κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζρεδηάδνληαο ην παγθόζκην πξώην ηεηξάηξνρν 

απηνθίλεην. Σν Daimler ζεσξείηαη ν πξώηνο εθεπξέηεο πνπ έρεη εθεύξεη κηα πξαθηηθή εζσηεξηθή 

κεραλή. 

Σν 1889, ν Daimler έθεπξε κηα  δηθπιηλδξηθή, four-stroke κεραλή κε ηηο καληηάξη-δηακνξθσκέλεο 

βαιβίδεο. Αθξηβώο όπσο ηε κεραλή ηνπ Otto, ε λέα κεραλή ηνπ Daimler έζεζε ηε βάζε γηα όιεο ηηο 

κεραλέο απηνθηλήησλ πνπ πεγαίλνπλ πξνο ηα εκπξόο. Δπίζεο ην 1889, νη Daimler θαη Maybach 
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έρηηζαλ ην πξώην απηνθίλεηό ηνπο από ην έδαθνο πάλσ, δελ πξνζάξκνζαλ έλα άιιν όρεκα ζθνπνύ 

όπσο είραλ γίλεη πάληα πξνεγνπκέλσο. Σν λέν απηνθίλεην ηνπ Daimler είρε κηα κεηάδνζε ηέζζεξηο-

ηαρύηεηαο θαη έιαβε ηηο ηαρύηεηεο 10 mph.Ο Daimler ίδξπζε ην Daimler motoren-Gesellschaft ην 

1890 γηα λα θαηαζθεπάζεη ηα ζρέδηά ηνπ. Έλδεθα έηε αξγόηεξα, ν Wilhelm Maybach ζρεδίαζε ην 

απηνθίλεην ηεο Mercedes 

 

1.4 Τανζδζηά 

 

Ζ πβξηδηθή ηερλνινγία πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο πνπ αμηνπνηνύλ δύν ή πεξηζζόηεξεο πεγέο 

ελέξγεηαο ώζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην έξγν θαη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν εθεπξέζεθαλ. 

Σν ζύζηεκα ζπζθεπώλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πβξηδηθό απηνθίλεην, αμηνπνηεί δύν πεγέο ελέξγεηαο 

γηα ηελ εμαγσγή ηεο θίλεζεο ζηνπο ηξνρνύο. Σελ ζεξκνδπλακηθή πνπ παξάγεηαη από ηελ θαύζε ηνπ 

θαπζίκνπ ζηνλ θηλεηήξα θαη ηελ ειεθηξηθή ε νπνία παξάγεηαη από ην ζύζηεκα ηνπ 

ειεθηξνθηλεηήξα. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζσζηή επηθνηλσλία ηνπ θηλεηήξα κε ηνλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, ζπλδπάζηεθαλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θαη άιιεο ζπζθεπέο όπσο ε κπαηαξία, ν 

ζπζζσξεπηήο θαη πνιιέο άιιεο. Έλα πιήξσο πβξηδηθό όρεκα κπνξεί λα θηλείηαη κόλν κε ηνλ 

βελδηλνθηλεηήξα ή κόλν κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ή θαη ηνπο δύν ηαπηόρξνλα. 

Σα «ήπηα» θαη πιήξσο πβξηδηθά νρήκαηα επηηπγράλνπλ κεγάια νθέιε ζηελ εμνηθνλόκεζε 

θαπζίκνπ θαη ζηηο εθπνκπέο CO2. Παξά ην γεγνλόο όηη ηα παξόληα πβξηδηθά νρήκαηα δελ 

θνξηίδνληαη κε εμσηεξηθά κέζα, ηα επόκελα ρξόληα αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ εμσηεξηθά 

θνξηηδόκελα πβξηδηθά νρήκαηα (Plug-In hybrid).  Μεξηθά από ηα πην ζύγρξνλα πβξηδηθά 

απηνθίλεηα πσινύληαη σο πςεινύ ζρεδηαζκνύ θαη επηδόζεσλ παξαιιαγέο ησλ ζπκβαηηθώλ 

απηνθηλήησλ. Σα πβξηδηθά νρήκαηα εθπέκπνπλ ιηγόηεξν CO2 από ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά 

νρήκαηα. 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΣΟΤ 20νπ - 21νπ ΑΗΩΝΑ  
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Σν απηνθίλεην έρεη αλαιάβεη εληειώο ηνλ θόζκν καο θαη ηνλ έρεη θάλεη κηα ζθαίξα πνπ θαιύπηεηαη 

κε ηηο θνξδέιεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γξόκνη, κέξε ρώξσλ ζηάζκεπζεο, ζεκάδηα ζηάζεσλ, ζηαζκνί 

αεξίνπ, κεηξεηέο ρώξσλ ζηάζκεπζεο, θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο, ζάιακνη θόξνπ, γέθπξεο. 

 Αθόκα θη αλ δελ ππήξμε θαλέλαο ζηξσκέλνο δξόκνο ζηελ αξρή ηνπ 20νύ αηώλα, θαλέλα θσο 

θπθινθνξίαο, ζεκάδη ζηάζεσλ, πίλαθαο δηαθεκίζεσλ, κνηέι ή κεγάιν αγόξη ηνπ βαξηδηνύ, νη 

άλζξσπνη θαηόξζσζαλ αθόκα λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ θόζκν ηνπο κε ην απηνθίλεην θαη θαηόξζσζαλ 

αθόκα λα νδεγήζνπλ από αθηή ζε αθηή. Από ην 1903, ηξία απηνθίλεηα νδεγήζεθαλ πέξα από ην 

Ακεξηθή-ην δηθπιηλδξηθό Winton, έλαο Packard θαη κηα Oldsmobile εληαίσλ-θπιίλδξσλ (ην ηαμίδη 

ζε εθείλν ην απηνθίλεην ελέπλεπζε ην ηξαγνύδη «ζην εύζπκν Oldsmobile κνπ»). Δληνύηνηο, ην 

Winton, ην πξώην γηα λα πξνζπαζήζεη ην ηαμίδη, δηάξθεζε 63 εκέξεο γηα λα νινθιεξώζεη ην ηαμίδη.  

Μαθξηά από έλαλ επζύ ππξνβνιηζκό, όπσο είλαη ζήκεξα, νη νδεγνί έπεηηα ζπρλά έπξεπε λα ςάμνπλ 

γηα ηηο κέηξηεο δηαδξνκέο, νη νπνίεο αύμεζαλ ηελ απόζηαζε ζε πάλσ από 6000 κίιηα, δύν θνξέο 

ζεκεξηλό ζύλνιν γηα ην ίδην ηαμίδη. Οη νδεγνί έπξεπε επίζεο λα εμεηάζνπλ ηε αδάκαζηε έθηαζε, 

εύζξαπζηεο ξόδεο, ηα ζηνηρεία, άγξηα δώα. Καη ζπκεζείηε, νη ζηαζκνί αεξίνπ ήηαλ αθόκα έηε 

καθξηά, έηζη έλαο ζεκαληηθόο αλεθνδηαζκόο ησλ θαπζίκσλ έπξεπε λα θεξζεί εκπξόο. 

ήκεξα, ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 210 εθαηνκκύξην νρήκαηα νδεγώλ ηεο Ακεξηθήο, πεξηζζόηεξα 

από 176 εθαηνκκύξην εμνπζηνδνηεκέλα ζε πεξηζζόηεξα από 2.5 εθαηνκκύξην κίιηα ησλ ζηξσκέλσλ 

δξόκσλ. ήκεξα, ππάξρνπλ εθαηνκκύξηα ησλ αλζξώπσλ πνπ δελ έρνπλ δεη πνηέ έλαλ ηνκέα ή έλα 

βνπλό ή έλαλ πνηακό πνπ ππάξρεη σο θύζε πξννξηδόκελνο αλεμάξηεηνο κε ην απηνθίλεην. ήκεξα, 

ζέηνπκε ηνλ έιεγρν θξνπαδηέξαο ζε έλα αηειείσην πιέγκα ηεο πεξηνξίδσ-πξόζβαζεο, πνιιώλ 

δξόκσλ δηαθξαηηθέο εζληθέο νδνί πνπ απνκνλώλνπλ καο από ηηο πόιεηο, ηνπο αλζξώπνπο θαη ην 

ηνπίν πνπ ην απηνθίλεην καο πήξε αξρηθά.  

Αιιά ν Ford ήηαλ αζπγθίλεηνο. ηηο 26 Μαΐνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ξνπδ πνηακώλ ηεο δηάβαζεο, 

κηα δπλαηόηεηα κε 90.000 εξγαδνκέλνπο, κηζζσκέλνο κπο ηεο δηάβαζεο επηηέζεθε ζε κηα νκάδα 

θαηαδεηθλύνληαο δηνξγαλσηώλ UAW ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Walter Reuther. Σν θαθό αίκα έγηλε 

αηκαηνρπζία. Γηάβαζε πνπ αληέρεηαη γηα άιια ηέζζεξα έηε, έσο όηνπ αλάγθαζε ην εζληθό 

ζπκβνύιην ζρέζεσλ εξγαζίαο κηα ςεθνθνξία ζηελ νπνία 97 ηνηο εθαηό ησλ εξγαδνκέλσλ ςήθηζαλ 

ηελ ππέξ-έλσζε. Η δηάβαζε θηππήζεθε.  Σν 1967, νη Ηάπσλεο έθζαζαλ. Δίδνο; Ζ TOYOTA, Datsun 

θαη Honda κπήθαλ ζηελ αγνξά κε ηα κηθξά, αδέμηα απηνθίλεηα όηη ην Νηεηξόηη ήηαλ βέβαην δελ 

θξάηεζε θακία έθθιεζε γηα ηνλ ακεξηθαληθό αγνξαζηή. Καη όρη γηα πηό πνιύ κέξνο-όηη είλαη, κέρξη 

ηνλ πξναλαθεξζέληα απνθιεηζκό ηνπ πεηξειαίνπ ην 1973. Οη γξακκέο αεξίνπ πξνθάιεζαλ ηε 

ζηαικέλε κηθξόηεξε, πηό νηθνλνκηθή κεηαθνξά ρηιηάδσλ ζε αλαδήηεζε, θαη ηελ βξήθαλ ζηνπο 

αληηπξνζώπνπο εηζαγσγώλ. ηνπο ηεξάζηηνπο αξηζκνύο, ξαγαίεο αλαπηπζζόκελνη κσξώλ ηεο 

Ακεξηθήο, πάξα πνιύ λέεο γηα λα ζπκεζεί ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, πνπ θπθινθνξεί ζην 
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εκπόξην ζηα γηγαληηαία guzzlers αεξίνπ ηνπο γηα ηε ιίγε ηεζζάξσλ θπιίλδξσλ TOYOTA Coronas, 

Datsun 510s θαη Honda Civics. Μέρξη ην 1974, ηα απηνθίλεηα εηζαγσγώλ απνηέιεζαλ ζρεδόλ 20 

ηνηο εθαηό ηεο αγνξάο. Απηό πνπ ζπλέβε έπεηηα θαλέλαο δελ πεξίκελε. Οη ηδηνθηήηεο ζπκπάζεζαλ 

πξαγκαηηθά απηά ηα κηθξά απηνθίλεηα. Πήξαλ ηελ θαιή απόζηαζε ζε κίιηα αεξίνπ, θαη έδσζαλ ζε 

κηα επαλαζηαηηθή παξαγσγή έλα πνιύ δηαθνξεηηθό ζύλνιν ξνδώλ από ηη ήηαλ ε αγέιε γνλέσλ 

ηνπο. Αιιά πξν πάλησλ, ήηαλ θαινθηηαγκέλα. Ξαθληθά, ε πνηόηεηα ήηαλ κηα πξνηεξαηόηεηα ηνπ 

ακεξηθαληθνύ carbuyer, θαη έγηλε πξνθαλέο όηη ηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από ην Νηεηξόηη απιά 

ηόζν θαιά δελ ρηίζηεθαλ όζν νη πεξηζζόηεξεο εηζαγσγέο. 

Αιιά όρη όινο ήηαλ από ηηο αζηαηηθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. Δπξσπατθά θάλεη, πνπ σζνύζε ηα 

εκπνξεύκαηά ηνπο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο από ηε δεθαεηία ηνπ '50, κε λα θαλεί αλσλπκία, είλαη 

μαθληθά ζηε κόδα. Οδεγεκέλεο από ηα γεξκαληθά εκπνξηθά ζήκαηα Mercedes-Benz θαη Bmw, νη 

πσιήζεηο ησλ επξσπατθώλ απηνθηλήησλ upscale μερύζεθαλ ζαλ ζάιαζζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

βξαρίνλα ρξεκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. Οη αγνξαζηέο ήηαλ νη ίδηεο ξαγαίεο αλαπηπζζόκελνη πνπ 

είραλ αγνξάζεη ηα ηαπσληθά απηνθίλεηα ζηε δεθαεηία ηνπ '70, κόλν ηώξα είραλ πεξηζζόηεξα 

ρξήκαηα λα μνδεύνπλ. Απηόο ν πεξαηηέξσ δξόκνο πσιήζεσλ άλνημε ηελ πόξηα γηαηί άιια 

πξνεγνπκέλσο low-key επξσπατθά, όπσο ε VOLVO θαη Saab ηεο νπεδίαο, θαη ε Jaguar θαη ην 

Land Rover ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο.  

ύληνκα κεηά από ηε ζηξνθή ηνπ αηώλα, ήηαλ νη θαηαζθεπαζηέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ αμία 

ησλ motorsports. πλεηδεηνπνίεζαλ όηη ε δπλαηόηεηα λα εηπσζεί «ην απηνθίλεηό κνπ είλαη 

γξεγνξόηεξν θαη αλζεθηηθόηεξν από ην δηθν ζαο» ζα έδηλε θαη ζίγνπξεο πσιήζεηο. 

πλεηδεηνπνίεζαλ όηη «εάλ θεξδίδεηε ηελ Κπξηαθή, πσιείηε ηε Γεπηέξα,» κηα παξνηκία πνπ πνιινί 

ζεσξνύλ αθόκα ζήκεξα. Αιιά ε πξνώζεζε έγηλε κόλν από έλα κέξνο ηνπ. Ο αγώλαο δεκηνύξγεζε 

ζηνπο θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ εμεηαζηηθό ην πιηθό ηνπο. Ο αγώλαο βειηίσζε ηε θπιή, θαη 

αθόκα ζήκεξα. Ζ θαηλνηνκία κέζσ ησλ motorsports έρεη θαηαζηήζεη ηα απηνθίλεηα γξεγνξόηεξα, 

αζθαιέζηεξα, πηό ιεία θαη απνδνηηθόηεξα. Μέζσ ηνπ αγώλα, νη κεραληθνί καζαίλνπλ πώο λα 

ζπκπηέζνπλ ηελ ηειεπηαία πηώζε ηεο απόδνζεο από έλα όρεκα κε ε κεραλή ηνπ, ηα θξέλα ηνπ,η ε 

δνκή ηνπ θαη ηελ αεξνδπλακηθή ηνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη, όηη ην απηνθίλεην ην νδεγνύκε γηα λα 

εξγαζηνύκε θαζεκεξηλά. Σα πξάγκαηα όπσο ηα θξέλα δίζθσλ, ηελ έγρπζε θαπζίκσλ, ηηο παρηέο 

ξόδεο, ηνπο ειέγρνπο ππνινγηζηώλ θαη αθηηλσηό ξόδα-νκαιό νπηζζνζθόπνο θαζξέθηεο-είλαη όιεο 

νη θαηλνηνκίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξώηα ζηα απηνθίλεηα. Καη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη. Ζ 

Honda θαπράηαη ζπρλά πώο νη θνξπθαίνη κεραληθνί ηεο, ηα άηνκα πνπ ζρεδηάδνπλ επόκελε ηνλ 

πνιηηηθό ή ηε ζπκθσλία, θόβνπλ ηα δόληηα ηνπο ζηηο νκάδεο απηνθηλήησλ Φόξκνπια 1 θαη Champ. 

Λέλε πνπ είλαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν απηά ηα άηνκα έκαζαλ ηηο κηθξέο πεξηπινθέο ηεο αίζνπζαο 

θαύζεο, όπνπ έκαζαλ πώο λα θάλνπλ κηα εζσηεξηθή κεραλή λα θαςεη ηνλ θαζαξηζηή θαπζίκσλ 

ηνπ, ν νπνίνο έρεη επηηξέςεη ζε Honda γηα λα αλνίμεη ην δξόκν ζηελ νηθνδόκεζε ησλ ρακειώλ 
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εθπνκπώλ απηνθηλήησλ γηα ηνπο δεκόζηνπο δξόκνπο. 

Πνιινί από ηνπο ήξσεο ηεο νζόλεο καο είλαη γηα πάληα ζπλδεκέλνη κε ηα απηνθίλεηα. Ο James 

Dean ζηε Porsche ηνπ, ν Steve McQueen ζην κάζηαλγθ ηνπ, ν Paul Newman ζηελ Dodge ηνπ, ν 

James Garner ζην θαθεηί Firebird ηνπ. Δίλαη δύζθνιν λα θαληαζηεί θάπνηνο απηνύο ρσξίο ηα 

ακάμηα απηά! Αθόκε θαη ηα βίληεν κνπζηθήο, ζα πξνζθέξνπλ κηα δξνζεξή δόζε ελόο γξήγνξνπ 

απηηθηλήηνπ. Σν απηνθίλεην έρεη κπεη ηόζν δπλαηά ζηελ παγθόζκηα αγνξά θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

κεγάιε βηνκεραλία πνπ ζηηο κέξεο καο δελ ελλνείηε κία νηθνγέλεηα ζηνλ πνιηηηζκέλν θόζκν λα κελ 

θπθινθνξεί κε απηνθίλεην.) 

ΓΗΑΖΜΟΗ ΟΓΖΓΟΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 

 Fernando Alonso Díaz  

  Ο Fernando Alonso Díaz, γελλεκέλνο ζηηο 29 Ηνπιίνπ 1981,είλαη Ηζπαλόο νδεγόο αγώλσλ. Μέρξη 

ζηηγκήο έρεη θεξδίζεη 2 παγθόζκηνπο ηίηινπο ζηε Formula 1 κε ηελ νκάδα ηεο Reno , ζηελ νπνία 

αγσλίζηεθε ηελ πεξίνδν 2003-2006 θαη 2008-2009. Σν πάζνο ηνπ γηα ηελ ηαρύηεηα θάλεθε από πνιύ 

κηθξή ειηθία. ηα 3 ηνπ κόιηο ρξόληα ν παηέξαο ηνπ ηνπ ραξίδεη έλα θαξη ην νπνίν απνηειεί ην πξώην 

όρεκά ηνπ. Σν ηαιέλην ηνπ δελ αξγεί λα εκθαληζηεί θαη ζηελ πεξίνδν 1993-1996 θαηαθηά ζπλερώο ην 

πξσηάζιεκα θαξη θαηεγνξίαο ηδνύληνξ ηεο ρώξαο ηνπ. Σελ ίδηα ρξνληά γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία 

αλαθεξύζζεηαη παγθόζκηνο πξσηαζιεηήο. Με ηε βνήζεηα ησλ ρνξεγώλ ην κεγάιν βήκα δελ αξγεί λα 

γίλεη θαη έηζη ην 1998 θάλεη ην πξώην ηνπ ηεζη γηα ηελ νκάδα ηεο Miradi ζηελ Formula 1. 

  O Fernando ζπλεξγάδεηαη κε αξθεηέο αληηπξνζσπίεο απηνθηλήησλ όπσο απηή ηεο Reno, Miradi. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Alonso ην 2001 ''πξνβηβάδεηαη" ζε νδεγό αγώλσλ γηα ηελ νκάδα ηεο Μηλάξληη ζηε 

Φόξκνπια 1 θαη είλαη ν ηξίηνο λεόηεξνο νδεγόο ζηελ ηζηνξία ηνπ αγσλίζκαηνο πνπ παίξλεη κέξνο ζε 

επίζεκν αγώλα. Παξόιν πνπ δελ θαηαθέξλεη λα πάξεη βαζκό, εληππσζηάδεη κε ηε ηαρύηεηα ηνπ ζηα 

δνθηκαζηηθά. 'Ύζηεξα, Σν 2003 νδεγεί γηα πξώηε θνξά ζε αγώλα κε Ρελό. Θα ζεκεηώζεη ηελ πξώηε ηνπ 

λίθε ζην Οπγγξηθό Γθξαλ Πξη έρνληαο εληππσζηαθή απόδνζε. Σειηθά ζα ηεξκαηίζεη 6νο ζην 

Πξσηάζιεκα απνθνκίδνληαο 55 βαζκνύο. Σελ επόκελε πεξίνδν, παξόιν πνπ δε ζα θαηαθέξεη λα 

ληθήζεη, επηδεηθλύεη εληππσζηαθή ζηαζεξόηεηα ζην λα βαζκνινγείηαη ζπλερώο θαη θαηαθέξλεη λα 

ηεξκαηίζεη 4νο ζηε ηειηθή θαηάηαμε κε 59 βαζκνύο. Σνλ ρεηκώλα ηνπ 2005 ε Ρελό δείρλεη όηη πιένλ 

έρεη θάλεη ην κεγάιν βήκα θαη θαηαθέξλεη λα θαηαζθεπάζεη πξαγκαηηθά αληαγσληζηηθό απηνθίλεην θαη 

λα ην εκπηζηεπζεί ζηνλ Αιόλζν, ν νπνίνο ην εθκεηαιιεύεηαη ζην έπαθξν θαη θαηαθέξλεη λα γίλεη ν 

λεόηεξνο παγθόζκηνο πξσηαζιεηήο ζηελ ηζηνξία ηεο Formula 1. Ωο παγθόζκηνο πξσηαζιεηήο κε ηε 

Ρελό γηα 2 ζπλερόκελα ρξόληα πιένλ, ν Φεξλάλην Αιόλζν κεηαπεδά ην 2007 ζηελ Μαθ Λάξελ κε 

ζθνπό λα ηελ θάλεη λα επηζηξέςεη ζηελ θνξπθή. Σέινο, βνεζάεη ην κνλνζέζην ηεο Renault λα 

κεηακνξθσζεί από θνκπάξζνο ζε πξσηαγσληζηήο, καδεύνληαο ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο από θάζε 

άιινλ ζηνπο ηειεπηαίνπο ελληά αγώλεο ηεο ζεδόλ, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν θαηαθηάεη δύν ζπλερόκελεο 
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λίθεο, ζε ηγθαπνύξε  θαη Ηαπσλία. Σεξκαηίδεη ζηελ πέκπηε ζέζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ππνγξάθεη κε 

ηελ νκάδα γηα άιια δύν ρξόληα. 

 

 

 Rubens Barrichello 

  Ο Rubens Gonçalves Barrichello είλαη Βξαδηιηάλνο νδεγόο αγώλσλ. Αγσλίζηεθε ζην παγθόζκην 

πξσηάζιεκα Formula 1 κέρξη θαη ηε ζαηδόλ 2011. Από ην 2012 νδεγεί ζηελ Ακεξηθή, ζηα Indy 

Cars . Ζ απνρώξεζε ηνπ νπκάρεξ ζην ηέινο ηνπ 2006,έθαλε ηνλ Μπαξηθέιν ηνλ πην πεπεηξακέλν 

νδεγό ζην grid. Σν 2007 ν Μπαξηθέιν ήηαλ ν κόλνο από ηνπο ελεξγνύο νδεγνύο πνπ έρεη αγσληζηεί 

ελάληηα ζηνλ Αηξηνλ ελα. Σν 2008 έζπαζε ην ξεθόξ ηνπ Riccardo Patrese , θαζώο μεπέξαζε ηηο 

257 ζπκκεηνρέο, όληαο έηζη ν πην πεπεηξακέλνο νδεγόο ζηελ ηζηνξία ηεο Φόξκνπια 1. Σν 2010, 

πέηπρε έλα κεγάιν επίηεπγκα, μεπεξλώληαο ηηο 300 ζπκκεηνρέο. Δίλαη ν κόλνο πνπ ην έρεη 

θαηαθέξεη κέρξη ζήκεξα. Από δηαβαζκέλνπο θαη θαλαηηθνύο νπαδνύο   ηεο Formula 1, ζεσξείηαη 

από ηνπο πην άηπρνπο θαη αδηθεκέλνπο νδεγνύο. 

            Ο Ρνύκπελο Μπαξηθέιν αγσλίζηεθε ζηε Φόξκνπια 1 γηα 19 ρξόληα, απν ην 1993 κέρξη θαη 

ην 2011. ' απηά ηα 19 ρξόληα θαηάθεξε λα ληθήζεη 11 θνξέο,λα νδεγήζεη ζηνπο ηαρύηεξνπο 
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γύξνπο, λα βξεζεί ζην βάζξν 68 θνξέο. πλνιηθά έρεη απνθηήζεη 658 βαζκνύο ιακβάλνληαο 

ζπκκεηνρή ζε 326 αγώλεο ζηνπο νπνίνπο έρεη ηεξκαηίζεη ηνπο 226. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 

ζηακαηά ην ρεηκώλα ηνπ 2011, ν Ρνύκπελο έθαλε δνθηκέο κε ηελ KVR, νκάδα κε ηελ νπνία 

αγσλίδεηαη ζηα Ηληπ Καξ ν πνιύ θαιόο ηνπ θίινο θαη πξσηαζιεηήο IRL ηνπ 2004,Σνλη . 

 Οη δνθηκέο ζπλερίζηεθαλ ην Φεβξνπάξην θαη ηειηθά ην Μάξηην αλαθνηλώζεθε ην ζπκβόιαηό ηνπ 

κε ηελ νκάδα γηα ην 2012, κε ρνξεγό ηε βξαδηιηάληθε Embrace. Μηα νινθαίλνπξηα εκπεηξία γηα ηνλ 

Ρνύκπελο, ν νπνίνο δήισζε όηη λνηώζεη ζαλ ξνύθη, παξά ηελ ηεξάζηηα εκπεηξία ηνπ. Μεηά ηνλ 1ν 

αγώλα ζηε Φιόξηληα, όπνπ ηεξκάηηζε 17νο, έβαιε ην απηνθίλεην ζηε 10αδα ζε 3 ζπλερόκελνπο 

αγώλεο, ζηελ Αιακπάκα, ην Λνλγθ Μπηηο θαη εληόο έδξαο ζην άν Πάνιν. ηελ 1ε ηνπ ζπκκεηνρή 

ζηα 500 κίιηα ηεο Ηλδηαλάπνιεο, είρε πνιύ θαιό θαη ζηαζεξό αγώλα ηεξκαηίδνληαο 11νο θαη 

θεξδίδνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ Rookie of the Year.  

 Felipe Massa  

 

Ο Felipe είλαη Βξαδηιηάλνο πηιόηνο ηεο Formula 1.Γελλήζεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ 1981  Οκάδα 

ηνπ είλαη ε Ferrari (πεξίνδνο 2008-9). 

Σν 2002 έιαβε κέξνο γηα πξώηε θνξά ζε 

Γθξαλ Πξη ζηελ Απζηξαιία. Ζ πξώηε ηνπ 

λίθε ήξζε ην 2006, ζηελ Σνπξθία. αλ 

γλήζηνο Βξαδηιηάλνο αγάπεζε ηελ 

Φόξκνπια από ηνλ 'Αηξηνλ έλα θαη ην 

Βξαδηιηάληθν grand prix. ηα 8 ηνπ 

ρξόληα πήξε κέξνο ζην πξσηάζιεκα Καξη 

θαη ηεξκάηηζε 4νο. Σα επόκελα επηά 

ρξόληα ζπκκεηείρε ηόζν ζην εγρώξην όζν 

θαη ζε δηεζλή πξσηαζιήκαηα θαξη. Σν 

1998 πήξε κέξνο ζην πξσηάζιεκα 

Formula Chevrolet θαη ηεξκάηηζε 

πέκπηνο, ελώ ζην βξαδηιηάληθν πξσηάζιεκα ηελ πξώηε ηνπ ρξνληά θεξδίδνληαο 3 από ηνπο 10 

αγώλεο θαη ηεξκάηηζε πξώηνο. Σν 2000 πήξε ηελ κεγάιε απόθαζε λα αθήζεη ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή 

γηα ηελ Δπξώπε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Ηηαιία. Έηζη, πήξε κέξνο ζην Δπξσπατθό θαη Ηηαιηθό 

πξσηάζιεκα Formula Renault. Αθόκα πήξε κέξνο ζηελ Formula 3 θαη ζηελ επξσπατθή Formula 

3000 όπνπ θέξδηζε ηνπο 6 από ηνπο 8 αγώλεο θαη θαηέθηεζε ην πξσηάζιεκα. Ο Μάζα ζηελ 

δηάξθεηα ελόο αγώλα είρε ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά κε έλα ειαηήξην ηεο αλάξηεζεο ην νπνίν 

μεθόιιεζε από ην πξνπνξεπόκελν κνλνζέζην ηνπ Μπαξηθέιν θαη ηνπ βξέζεθε ζην πξόζσπν, κε 

http://el.wikipedia.org/wiki/2011
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=����_������&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/2012
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απνηέιεζκα λα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ πέθηνληαο πάλσ ζηα πξνζηαηεπηηθά ειαζηηθά. ύκθσλα κε 

ηελ πξώηε αλαθνίλσζε ηεο Ferrari ππέζηε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε θαη δηάζεηζε, καδί κε έλα 

θόςηκν ζην κέησπό ηνπ. Σνπ έγηλε επέκβαζε θαη έπεηηα κπήθε ζηελ εληαηηθή κνλάδα ζεξαπείαο. 

Αξγόηεξα, παξνπζίαζε βειηίσζε, ελώ ιίγεο κέξεο αξγόηεξα βγήθε από ηελ εληαηηθή. Σν αηύρεκά 

ηνπ, πάλησο, δελ ηνπ επέηξεςε λα ζπλερίζεη ηελ ρξνληά θαη ηε ζέζε ηνπ πήξε ν δνθηκαζηήο ηεο 

Ferrari, Λνύθα Μπαληνέξ, ελώ ν νπκάρεξ πνπ αξρηθά είρε δειώζεη όηη ζα ηνλ αληηθαηαζηήζεη, 

αλαγθάζηεθε λα αιιάμεη γλώκε ιόγσ ελόο επίκνλνπ ηξαπκαηηζκνύ ζην ιαηκό. Έλαο αγώλαο ηνπ 

Μάζα πνπ ζα κείλεη αμέραζηνο ήηαλ εθείλνο ζηνλ νπνίν είρε πέζεη δπλαηή βξνρή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξηλ ηνλ αγώλα είρε πέζεη βξνρή θαη νη νδεγνί μεθίλεζαλ κε ελδηάκεζα ειαζηηθά. 

Καηά ηνλ 10 γύξν, ν Μάζα άιιαμε ηα ειαζηηθά ηνπ βάδνληαο απηά γηα ζηεγλό νδόζηξσκα, 

παξακέλνληαο πάληα πξώηνο. 

 Αλ θαη έπηαζε μαλά βξνρή, ν Μάζα είρε θηάζεη ηε δηαθνξά ζηα 13 δεπηεξόιεπηα, εμαζθαιίδνληαο 

μαλά κία άλεηε αιιαγή ειαζηηθώλ. Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα λα πεξάζεη ν Μάζα ηελ γξακκή 

ηεξκαηηζκνύ ελώ νη αληίπαινη ηνπ πνπ δελ έιαβαλ ππόςε ην βξεγκέλν νδόζηξσκα θαηέιαβαλ 

θαηώηεξεο ζέζεηο. 

 Sebastian Vettel  

O Sebastian Vettel είλαη Γεξκαλόο πηιόηνο ηεο Formula 1θαη αγσλίδεηαη ζήκεξα κε ηελ Red Bull 

Racing. Δίλαη 4 θνξέο παγθόζκηνο πξσηαζιεηήο, θαζώο θέξδηζε ηνλ παγθόζκην ηίηιν ην 2010, ην 

2011, ην 2012 θαη ην2013. 

Σελ πξώηε ηνπ ρξνληά κε ηελ Red Bull ην 2009 νινθιήξσζε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν σο ν 

λεόηεξνο ζε ειηθία πηιόηνο πνπ θαηεηάγε δεύηεξνο ζηελ βαζκνινγία νδεγώλ, πίζσ από ηνλ 

Σδελζνλ Μπαηνλ ηεο Brawn GP. Σνλ επόκελν ρξόλν έγηλε ν λεαξόηεξνο πηιόηνο πνπ θαηέθηεζε ην 

http://el.wikipedia.org/wiki/���������_����������_��������_1_(2010)
http://el.wikipedia.org/wiki/���������_����������_��������_1_(2011)
http://el.wikipedia.org/wiki/���������_����������_��������_1_(2013)
http://el.wikipedia.org/wiki/Brawn_GP
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παγθόζκην πξσηάζιεκα νδεγώλ. Σελ ίδηα ρξνληά ζπλεηέιεζε ζηελ πξώηε λίθε ηεο ζην παγθόζκην 

πξσηάζιεκα ησλ θαηαζθεπαζηώλ, από θνηλνύ κε ηνλ επίζεο πηιόην ηεο Red Bull, Μαξθ 

Γνπέκπεξ.πκαληηθέο γηα απηόλ ρξνληέο ήηαλ απν ην 2010κέρξη ην 2013 δηόηη  θαηέθηεζε 

ζπλερόκελα ηελ πξσηηά ιακβάλνληαο κέξνο ζηελ ζεηξά αγώλσλ ηεο Formula 1 θαη έρνληαο ηελ 

βνήζεηα ηεο Red bull ε νπνία από ηελ κεξηά ηεο πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηεο. Μέζα ζε απηέο ηηο 

ρξνληέο μερώξηζε απηή ηνπ 2011 επεηδή θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη 392 βαζκνύο! Δπίζεο θαη ην 

2013 ζεκείσζε ζεκαληηθή πξόνδν ιόγσ ηνλ κεγάιν αξηζκό ησλ ληθώλ πνπ έθηαζε ηηο 40. Από ηελ 

αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ θάλεθαλ νη νη ηθαλόηεηεο θαη νη δεμηόηεηεο ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν 

πξώηνο ηνπ αγώλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 κε ηελ νκάδα ηεο Eifelland Racing θαη θαηέθηεζε 

ηελ δεύηεξε ζέζε κε 5 λίθεο θαη θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη ζπλνιηθά 216 βαζκνύο. 

 Michael Schumacher  

 

 O Michael Schumacher γελλήζεθε ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1969θαη είλαη Γεξκαλόο νδεγόο ηεο 

Formula 1 .Τπήξμε επηά θνξέο Παγθόζκηνο πξσηαζιεηήο, πεξηζζόηεξεο από θάζε άιιν νδεγό ηεο 

Formula 1. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2012 αλαθνίλσζε γηα δεύηεξε θνξά όηη απνζύξεηαη από ην 

κεραλνθίλεην αζιεηηζκό. 

 Όπσο νη πεξηζζόηεξνη νδεγνί, έηζη θαη απηόο μεθίλεζε από κηθξή ειηθία λα νδεγεί θαξη (4 

εηώλ). Σo 1981πήξε γηα 

πξώηε θνξά κέξνο ζην 

Πξσηάζιεκα θαξη 

Γεξκαλίαο, ην νπνίν 

θαηέθηεζε ηξεηο 

θνξέο1984-1985-1987 

κάιηζηα ην 1987 

θαηέθηεζε θαη ην 

Δπξσπατθό πξσηάζιεκα 

θαξη. πλνιηθά ν 

νπκάρεξ ζπκκεηείρε 

ζπλνιηθά ζε 250 Γξαλ 

Πξη, από ηα νπνία θέξδηζε ηα 91 ελώ ζηα 155 ηεξκάηηζε κέζα ζηελ πξώηε ηξηάδα. H 

ρεηξόηεξε ζέζε ηνπ ζην πξσηάζιεκα ήηαλ ε 5ε ην 1999 όπνπ  δελ ζπκκεηείρε ζηνπο έμη από 

ηνπο 16 αγώλεο ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ. ηνλ νπκάρεξ  έρνπλε γίλεη αξθεηέο πξνηάζεηο από 

δηάθνξεο αληηπξνζσπίεο απηνθηλήησλ. Αξρηθά, ην 1991 ν Eddie Jordan επηιέγεη γηα ηελ 

νκάδα ηνπ έλα λεαξό νδεγό, ηνπ νπνίνπ κόιηο είρε αγνξάζεη ηα δηθαηώκαηα από ηελ νκάδα 

http://el.wikipedia.org/wiki/����_��������
http://el.wikipedia.org/wiki/����_��������
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ηεο Mercedes έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 150.000$, επεηδή έπξεπε γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

θπιαθηζκέλν Γθαζό. Ο νδεγόο απηόο ήηαλ ν Μίραει νπκάρεξ. Νσξίηεξα εθείλε ηελ αγσληζηηθή 

πεξίνδν ν νπκάρεξ είρε έξζεη ζε πξώηε επαθή κε ηελ Formula 1 νδεγώληαο ζηα δνθηκαζηηθά ηνπ 

Silverstone. Μεηά ηελ πξώηε ηνπ εκθάληζε ζε γθξαλ-πξη, ν Φιάβην Μπξηαηόξε ηνλ πξνζέιαβε 

άκεζα ζηελ νκάδα ηεο Benetton-Ford θαη ηνπ έδσζε ζέζε νδεγνύ. Όηαλ ηειείσζε ε πξώηε 

πεξίνδνο είρε απνθνκίζεη 4 βαζκνύο ζε 5 αγώλεο κε ηε ηελ νκάδα ηεο Benetton κε πνιύ θαιέο 

εκθαλίζεηο.  

Σν 1996 ε Ferrari, επηζπκώληαο ζθνδξά λα θεξδίζεη ηνλ ηίηιν, πξνζιακβάλεη ζηελ νκάδα ηεο ηνπο 

Μίραει νπκάρεξ θαη Έληη Ηξβάηλ. Ο νπκάρεξ θάλεη πνιύ θαιή πξνζπάζεηα, όκσο αθόκα ε 

Williams-Renault είλαη αήηηεηε θαη έηζη θαηαιήγεη ζηελ ηξίηε ζέζε κε ηνπο Υηι θαη Βηιλέβ λα 

πξεγνύληαη. Tν 2001 o νπκάρεξ θαη ε Φεξξάξη νπζηαζηηθά δελ έρνπλ αληίπαιν. Ο νπκάρεξ 

θαηαηάζζεηαη πξώηνο κε 123 βαζκνύο, αθήλνληαο ηνλ δεύηεξν Κνύιζαξλη 58 βαζκνύο πίζσ. Κάηη 

αλάινγν ζπλέβε θαη ηo 2002κε ηελ δηαθνξά όηη ε Φεξξάξη ήηαλ πιένλ πνιύ πην ηζρπξή. Έηζη, νη 

νδεγνί ηεο έθαλαλ ζρεηηθά εύθνια ην 1-2 κε δεύηεξε νκάδα ηελ Williams - BMW, ζηελ νπνία 

νδεγνύζαλ νη Υνπαλ Πακπιν Μνληόγηα θαη ν αδειθόο ηνπ Μίραει νπκάρεξ,[Ραιθ]. Σν 2005 

ήηαλ κία από ηηο θαιύηεξεο πεξηόδνπο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ηεο Φόξκνπια 1, θαζώο ηξεηο νκάδεο 

δηεθδηθνύλ ηνλ ηίηιν: Δίλαη νη Φεξξάξη, Γνπίιηακο θαη ΜαθΛάξελ, ελώ νη νδεγνί ηνπο νύκαρεξ,  

Ρατθόλελ θαη Μνληόγηα δηεθδηθνύλ ηνλ ηίηιν ηνπ θαιύηεξνπ νδεγνύ. Ζ πεξίνδνο έιεμε κε 

επηθξάηεζε ησλ Ferrari θαη νπκάρεξ. Σν 2010 ππέγξαςε ζπκβόιαην κε ηελ νκάδα ηεο Mercedes 
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GP. Ζ Μεξζέληεο πήξε ηελ δηεύζπλζε ηεο νκάδαο Brawn GP, πξσηαζιήηξηαο ηεοπξνεγνύκελεο 

ρξνληάο ηελ νπνία πξνκήζεπε κε θηλεηήξα. Ο νπκάρεξ πήξε ηελ ζέζε ηνπ παγθόζκηνπ 

πξσηαζιεηή ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο Σδέλζνλ Μπάηνλ, ν νπνίνο ππέγξαςε ζηελ άιιε νκάδα 

πνπ ηξνθνδνηνύζε κε θηλεηήξεο ε Μεξζέληεο, ηελ ΜαθΛάξελ. H θαξηέξα ηνπ νπζηαζηηθά ζηακαηά 

ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2012, 'όηαλ ν  νπκάρεξ αλαθνίλσζε όηη ζα απνρσξήζεη από ηνπο αγώλεο κεηά 

ην ηέινο ηεο ζεδόλ. 

 Ken Block 

Ο Ken Block ,γελλεκέλνο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1967, είλαη έλαο επαγγεικαηίαο νδεγόο rally πνπ έρεη 

ζπλεξγαζηεί κε ηελ Hoonigan Racing Division, παιαηόηεξα γλώζηε σο Monster World Rally Team. 

Δπίζεο, είλαη έλαλ από ηνπο ζπληδξπηέο θαη πξόζθαηα δηνξίζηεθε σο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο DC 

shoes. Έρεη αθόκα  αγσληζηεί ζε πνιιέο αζιεηηθέο εθδειώζεηο δξάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

skateboarding. snowboarding, motocross. Ζ ζεκαληηθόηεξε ρξνληά γηα απηόλ ήηαλ εθείλε ηνπ 2010, 

όηαλ ε Monster World Rally Team αλαθνίλσζε ζαλ επίζεκν νδεγό ηνλ Block ζε γύξνπο ηνπ 

Παγθόζκηνπ πξσηαζιήκαηνο. Ο Block ζα αγσληζηεί κε ην ηέξαξ Ford racing focus RS WRC 08 ην 

νπνίν πξνεηνηκάδεηαη θαη δηεπζύλεηαη από ηελ Βόξεηα Αγγιία κε βάζε ηελ M- Sport. 

 Σνλ Φεβξνπάξην ν Block θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ζην Rally America γηα 5ε ζπλερόκελε ρξνληά κε 

απνηέιεζκα λα ζπάζεη ην ξεθόξ πνπ θαηείρε ν John Buffum. Δπίζεο, έρεη θπθινθνξήζεη αξθεηά 

video ζην δηαδίθηπν κε δηάθνξεο εηαηξίεο απηνθηλήησλ όπσο ην S UBARU STI θαη ην FORD 

http://el.wikipedia.org/wiki/�������_������
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FIESTA (πρ Gymkhana 3) θαη έρεη θάλεη ζπλεληεύμεηο ζε πνιιά δηάζεκα πεξηνδηθά πνπ έρνπλ ζαλ 

θύξην ζέκα ηνπο ηελ ηαρύηεηα κε ζθνπό λα δηαθήκηζε ηα πξντόληα ηνπ θαη θαη ηελ ίδηα ηνπ ηελ 

πξνζσπηθόηεηα.Ο πην πξόζθαηνο αγώλαο ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013 ζην Μεμηθό όπνπ ν 

Block εληάζζεηαη αλάκεζα ζηνπο top -ten. Παξόιν, πνπ ν Ken Block δελ έρεη πάξεη κέξνο ζηελ 

ζεηξά ηεο Formula 1 θαη ζε παξόκνηεο δηνξγαλώζεηο, είλαη έλαο νδεγόο κε εκπεηξία θαη πνιιέο 

ηθαλόηεηεο. 

 Jenson Alexander Lyons Button  

Ο Jenson Button(γελ. ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 1980) είλαη Βξεηαλόο νδεγόο ηεο FORMULA 1. 

Καηέθηεζε ην παγθόζκην πξσηάζιεκα νδεγώλ ηνπ 2009 κε ηελ νκάδα ηεο Brawn GP. Ξεθίλεζε ην 

θαξη ζηελ ειηθία ησλ 8 εηώλ θαη ζεκείσζε 

κεγάιε επηηπρία. Κέξδηζε θαη ηνπο 34 

αγώλεο ζην βξεηαληθό πξσηάζιεκα θαξη 

ηνπ 1991 ζηελ ειηθηαθή ηνπ θαηεγνξία, 

θαζώο επίζεο θαη ηνλ ηίηιν. Γηα πξώηε 

θνξά έιαβε κέξνο ζε αγώλεο ηεο Formula 

1ην 2000κε ηελ νκάδα ηεο Williams , όπνπ 

θαηαηάρζεθε 8νο ζην παγθόζκην 

πξσηάζιεκα εθείλεο ηεο ρξνληάο. Σν 2001 

κεηαπήδεζε ζηελ Benetton, ε νπνία ην 

2002 κεηνλνκάζηεθε ζε Renault F1.  

Δθεί παξέκεηλε δύν ρξόληα θαη ην 2003 

πήγε ζηελ British American Racing(BAR) ε 

νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Honda ην 2006. 

Σε ρξνληά εθείλε ν Μπάηνλ θέξδηζε ην πξώην ηνπ γθξαλ πξη, ζηελ Οπγγαξία ζηηο 6 Απγνύζηνπ 

2006, έπεηηα από 113 αγώλεο. Έρεη ππάξμεη ζηελ πξώηε ζέζε 3 θνξέο. Αξρηθά ην 1998, 2 θνξέο κε 

ηελ ζεηξά ηεο Βξεηαληθήο Φόξκνπια Φνξλη θαη ην 2009 κε ηελ Formula 1 κε ηελ νκάδα ηεο Brawn 

απνθηώληαο 95 λίθεο. 
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ΔΣΑΗΡΗΔ  ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

 

Κάπνηα πξάγκαηα ηα βιέπνπκε θαη ηα αθνύκε θαζεκεξηλά, αιιά πνηέ δελ έρνπκε αλαξσηεζεί πσο 

κπνξεί λα έρνπλ ζπκβεί… Γείηε παξαθάησ ινηπόλ πσο πξνθύπηεη ην όλνκα θάζε κάξθαο 

απηνθηλήηνπ… 

–ALFA ROMEO– Σν 1910 κία νκάδα Μηιαλέδσλ επηρεηξεκαηηώλ ίδξπζε ηελ εηαηξεία A.L.F.A. 

(Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) (ζ.κ. Αλώλπκε Απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο 

Λνκβαξδίαο). Σν 1920 ν, επίζεο, Μηιαλέδνο επηρεηξεκαηίαο θαη ρξεκαηνδόηεο Niccola Romeo 

αγόξαζε κεγάιν κέξνο ηεο εηαηξείαο πξνζζέηνληαο ην όλνκά ηνπ ζε απηήλ. 

–ASTON MARTIN– Σν 1914 νη Lionel Martin and Robert Bamford ίδξπζαλ κία κηθξή εηαηξεία 
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παξαγσγήο απηνθηλήησλ. Σνλ επόκελν ρξόλν είραλ ήδε εηνηκάζεη ην πξώην ηνπο πξντόλ πνπ 

νλόκαζαλ Aston, θαη από ην όλνκα ηνπ ζρεδηαζηή ηνπ, Martin. 

–AUDI– Ολνκάζηεθε από ηνλ ηδξπηή ηεο August Horsch κε βάζε ην ιαηηληθό “Audi” (ζ.κ. ην 

επώλπκό ηνπ ζηα ιαηηληθά). 

 

 

–AUSTIN– Ζ εηαηξία ηδξύζεθε ην 1905 ζηελ Αγγιία από ηνλ Herbert Austin. Σν 1950 ήηαλ ε ηξίηε 

κεγαιύηεξε ηεο Δπξώπεο, παξάγνληαο 3.000 νρήκαηα ηελ εβδνκάδα ελώ είρε εξγαηηθό δπλακηθό 

ηεο ηάμεο ησλ 20.000 αηόκσλ. 

–BENTLEY– Ζ Bentley Motors Ltd ηδξύζεθε ην 1919 από ηνλ W.O Bentley. Βέβαηα ν Bentley 

καδί κε ηνλ αδεξθό ηνπ, είραλ ηδξύζεη από ην 1912 ηελ Bentley & Bentley πνπ έθαλε βειηηώζεηο 

απηνθηλήησλ. Μάιηζηα, λνκίδσ όηη ε Bentley & Bentley είλαη θαη ε πξώηε εηαηξία πνπ έθηηαμε 

αινπκηλέλην πηζηόλη. Οη θηλεηήξεο ηεο Bentley & Bentley ήηαλ νη θαιύηεξνη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

πνιεκηθά αεξνζθάθε ηνπ 1νπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.. 

–BENZ– Σν όλνκά ηεο πξνέξρεηαη από ηνλ ηδξπηή ηεο Karl Benz (1844-1929). 

–BMW– Αξρηθά ησλ ιέμεσλ Bayerische Motoren Werke (ζ.κ. Βηνκεραλία Κηλεηήξσλ ηεο 

Βαπαξίαο) πνπ επηζεκνπνηήζεθαλ ζηηο 20 Ηνπιίνπ ηνπ 1917. Μέρξη ηόηε ε εηαηξεία απνθαιείην 

Rapp-Motorenwerke από ην όλνκα ηνπ ηδξπηή ηεο Karl Rapp. Σν ζήκα ηεο είλαη εκπλεπζκέλν από 

ηελ θίλεζε κίαο πξνπέιαο θηλεηήξα.  

 

–BUGATTI– Δηαηξία κε πεξίεξγε ηζηνξία. Ηδξύζεθε από ηνλ Ηηαιό Ettore Bugatti ζηελ Γεξκαληθή 

ηόηε (1909), πεξηνρή ηεο Αιζαηίαο. Καη κάιηζηα κε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ ηξάπεδα Darmstaedter. 

Όινη έρνπλ ηελ εληύπσζε όηη ε Bugatti είλαη Γαιιηθή, αιιά απηό δελ είλαη αιεζέο. Απιά, ην 1919, 

κεηά ηνλ 1ν Παγθόζκην Πόιεκν, ε πεξηνρή πέξαζε ζε Γαιιηθή θπξηαξρία θαη ν ηδξπηήο παξέκεηλε 

ζε εθείλα ηα κέξε… 
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–BUICK– Δπώλπκν ηνπ θνηζέδνπ κεηαλάζηε David Dumbar Buick, ηδξπηή ηεο Buick 

Manufacturing Company ε νπνία είλαη θαη ν πξόγνλνο ηεο General Motors. 

–CADILLAC– Έρεη πάξεη ην όλνκά ηεο από ηνλ Γάιιν εμεξεπλεηή Antoine de la Mothe, Sieur de 

Cadillac πνπ αλαθάιπςε ην Νηηηξόηη. Ννλόο ηεο ν ηδξπηήο ηεο Henry Martyn Leland. 

–CATERHAM– H εηαηξεία Caterham Cars Ltd. ηδξύζεθε κε έδξα ηελ πόιε Caterham ζην Surrey 

ηεο Αγγιίαο. 

–CHEVROLET– Σν 1910 ν William Durant έλαο επηηπρεκέλνο ακεξηθάλνο θαηαζθεπαζηήο 

δήηεζε από ηνλ Louis Chevrolet, νδεγό αγώλσλ, λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ θαηαζθεπή θαη πξνώζεζε 

ελόο λένπ απηνθηλήηνπ. ηηο 3 Ννεκβξίνπ ηνπ 1911 ε Chevrolet Motor Car Company πήξε ζάξθα 

θαη νζηά. Αλ θαη ζηεξηδόηαλ θπξίσο ζηνλ William Durant ν ηειεπηαίνο επέιεμε ην όλνκα ηνπ 

Chevrolet γηαηί αθελόο κελ ηνπ άξεζε θαη αθεηέξνπ ήζειε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ δηαζεκόηεηα θαη 

αλαγλσξηζηκόηεηά ηνπ. 

–CHRYSLER– Έρεη πάξεη ην όλνκά ηεο από ηνλ κεραληθό Walter P. Chrysler. 

–CITROEN– Σν επώλπκν ηνπ ηδξπηή ηεο Andre Citroen, ελόο επηηπρεκέλνπ βηνκήραλνπ πνπ 

αζρνιείην κε ηνπο ζηξαηησηηθνύο εμνπιηζκνύο θαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ μεθίλεζε ηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ. 

–DAEWOO–Σελ εηαηξία ίδξπζε ην 1967 ν Kim Woo-jung κε ηελ νλνκαζία Daewoo Industrial. 

Daewoo ζεκαηλεη κεγάιν ζύκπαλ ζηα θνξεάηηθα.. Ζ εηαηξία είρε 20 δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, αιιά 

δελ είρε θαλέλα νρεκάησλ.. Από ην 1937 βέβαηα, ππήξρε ζηελ Κνξέα ε National Motor, ε νπνία 

κεηνλνκάζηεθε ζε Saenara Motor ην 1962 θαη εμαγνξάζηεθε ην 1965 Shinjin Industrial, 

κεηνλνκάζηεθε ζε Shinjin Motor θαηά ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ Toyota, ζε General Motors Korea ην 

1972 θαη μαλά ζε Saehan Motor ην 1976. Σειηθά κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ 1982 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Daewoo Motor. To 2002, πέξαζε μαλά ζηελ θαηνρή ηεο GM. 

–DAIHATSU– Σν 1951 ή εηαηξεία Hatsudoki Seizo Co. Ltd πνπ είραλ ηδξύζεη νη θαζεγεηέο 

Yoshinki θαη Turumi από ην Παλεπηζηήκην ηεο Οδάθα κεηνλνκάζηεθε ζε Daihatsu Kogyo Co. Ltd 

(ζ.κ. Καηαζθεπάζηξηα Γελλεηξηώλ ηεο Οδάθα). Σν 1974 άιιαμε ην όλνκά ηεο ζε Daihatsu Motor 

Company Ltd. 

–DAIMLER– Έρεη πάξεη ην όλνκά ηεο από ηνλ Gottlieb Daimler (1834-1900). 

–DATSUN– Σν 1912 έλαο λεαξόο Ηάπσλαο, ν Masujiro Hashimoto, ίδξπζε ηελ εηαηξεία 

Kwaishinsha Motor Car Company, θαη παξήγαγε έλα κνληέιν πνπ νλόκαζε DAT. Κάζε γξάκκα ηεο 

ιέμεο DAT ήηαλ αξρηθό ελόο από ηνπο 

ζπγγελείο ηνπ. Σν “D” ήηαλ γηα ηνλ Kenjoro Den, ην “A” γηα ηνλ Rokuro Aoyama, θαη ην “T” γηα 

ηνλ Meitaro Takeuchi. Ο Hashimoto ήζειε κε απηό ηνλ ηξόπν λα ηηκήζεη ηνπο ζπγγελείο ηνπ πνπ 

εθηόο ησλ άιισλ είραλ ρξεκαηνδνηήζεη θαη ην εγρείξεκά ηνπ. Σν 1926 ε εηαηξεία ζπγρσλεύζεθε κε 
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ηελ Jidosha Seizo. Ζ λέα εηαηξεία νλνκάζηεθε DAT Jidosha Seizo Company Limited. Σν 1930 

απνθαζίζζεθε λα κεηνλνκαζζεί ζε DATSON (ζ.κ. ν γηόο ηνπ DAT). Αξγόηεξα ην όλνκα άιιαμε ζε 

DATSUN. 

–DELOREAN– Σν επίζεην ηνπ ηδξπηή ηεο επηρεηξεκαηία θαη κεραληθνύ John Zachary Delorean. 

–DODGE– Σν επώλπκν ησλ αδειθώλ John θαη Horace Dodge ηδξπηώλ ηεο εηαηξείαο. 

–FERRARI– Σν επίζεην ηνπ ηδξπηή ηεο Enzo Ferrari (1898-1988). 

–FIAT– Fabbrica Italiana Automobili Torino (ζ.κ. Ηηαιηθή Απηνθηλεηνβηνκεραλία ηνπ Σνξίλν). 

–FORD– Ο Henry Ford (1863-1947), ζηελ αξρή ίξδπζε ηελ Henry Ford Company ην 1901, θαη 

αξγόηεξα ην 1903 ηελ Ford Motor Company. 

–JAGUAR –Πήξε ην όλνκά ηεο από ην δών Σδάγθνπαξ ζέινληαο λα ηνλίζεη ηελ ηαρύηεηα θαη ηε 

ράξε ηεο. 

–JEEP– Ο όξνο Jeep πξνέξρεηαη από ηελ ζηξαηησηηθή νξνινγία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πξώηνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη κεραληθνί ηνπ ζηξαηνύ απνθαινύζαλ έηζη θάζε λέν όρεκα πνπ ηνπο 

εξρόηαλ γηα δνθηκή. Σν ίδην γηλόηαλ θαη ζηελ δεθαεηία ηνπ ‟30 όηαλ ρξεζηκνπνηείην ν όξνο GP 

(General Purpose) (ζ.κ. Γεληθήο Υξήζεο) νκόερνο κε ην Jeep. Σν όλνκα απηό εκθαλίζζεθε ηελ ίδηα 

επνρή θαη ζηελ ζεηξά θόκηθο ηνπ Πνπάη κε ηνλ ραξαθηήξα Eugene the Jeep πνπ ην κόλν πνπ 

κπνξνύζε λα μεζηνκίζεη ήηαλ Jeep – Jeep. Όπσο θαη λάρεη όκσο θαζηεξώζεθε ζηελ ζπλείδεζε ηνπ 

θόζκνπ ζηελ δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ όηαλ ην όρεκα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 

Willys Quarter-Ton Jeep ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θόξνλ από ηελ ακεξηθάληθε πνιεκηθή κεραλή. 

–HONDA– Ο Soichiro Honda (1906-1991) ήηαλ κεραληθόο θαη ίδξπζε ηελ Honda ην 1948. ηελ 

αξρή ε εηαηξεία παξήγαγε κόλν κνηνζπθιέηεο γηα λα πεξάζεη ην 1964 θαη ζηνλ ρώξν ησλ 

απηνθηλήησλ. 

–ΖUMMER– Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία AMGeneral, έρεη ξίδεο κέζσ ηεο Standard Wheel 

Company, ηεο Overland Automotive Division ηνπ John North Willys, θαη ηεο Willys-Overland 

Motors από ην 1903. Απηό πνπ ζίγνπξα δελ γλσξίδεηε όινη ζαο είλαη όηη ε Willys-Overland Motors 

κεηνλνκάζηεθε ζε Willys Motors θαη κεηά ζε Kaiser Jeep Corporation.Παξαθιάδη ηεο Kaiser Jeep 

Corporation είλαη κόλν γηα ζηξαηησηηθά πξνγξάκκαηα ε εηαηξία AMGeneral από ην 1967 θαη 

κεηά.Σν 1979, ε AMGeneral ζρεδίαζε γηα ηνλ ακεξηθαληθό ζηξαηό ην όρεκα High Mobility Multi-

purpose Wheeled Vehicle, γλσζηό σο HMMWV ην νπνίν πξνθέξεηαη ζαλ Humvee (ρακβί) Από ην 

1988 ν βαξηδελέγθεξ ήζειε έλα ηέηνην όρεκα γηα πνιηηηθή ρξήζε. Μάδεςε θαη 2.000 άιινπο 

επώλπκνπο, έδσζαλ παξαγγειία, θαη έηζη ην 1992 βγήθε ζηελ αγνξά ην πξώην πνιηηηθό HMMWV 

κε ηελ νλνκαζία HUMMER.. 

Σν 2001, ε GM αγόξαζε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία HUMMER από ηελ AMGeneral, θαη απηνκάησο, 

πξνζηέζεθε ζηα HUMMER ην H1..Απιά θαη κόλν επεηδή από ην 2002, μεθίλεζε ε παξαγσγή (κε 
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ζρέδηα ηεο GM πιένλ) αιιά από ην εξγαηηθό δπλακηθό ηεο AMGeneral ηνπ νρήκαηνο HUMMER 

H2..ήκεξα θπθινθνξεί θαη ην HUMMER H3 ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

Απνθιεηζηηθή επζύλε γηα πσιήζεηο θαη ζέξβηο, έρεη όκσο ε GM.. GMC Σν 1901, ν Max 

Grabowsky ίδξπζε ηελ εηαηξία Rapid Motor Vehicle Company, κε ζθνπό ηελ θαηαζθεπή θνξηεγώλ. 

Ζ Rapid Motor Vehicle Company κεηά ηελ εμαγνξά ηεο από ηελ GM ην 1909 κεηνλνκάζηεθε ζε 

General Motors Truck Company, ε νπνία πεξηιάκβαλεi θαη ηελ Reliance Motor Car Company ζηα 

πιαίζηα ζπγρώλεπζεο ησλ 2 εηαηξηώλ. Σν GMC Truck είλαη ην πξώην πξντόλ πνπ παξνπζηάζηεθε ην 

1912. 

–HYUNDAI– Ζ ρηνπληάη, μεθίλεζε ηνλ απξίιην ηνπ 1946 απν ηνλ Ju-Yung Chung. Απηόο πξώηνο 

ίδξπζε ηελ Hyundai Auto Service ζηελ ζενύι, ζε ειηθία 31 εηώλΣν όλνκα ζεκαηλεη Μνληέξλν.. Σν 

ζεκαηάθη ζπκβνιίδεη 2 ππάξμεηο πνπ θάλνπλ ρεηξαςία ε εηαηξία θαη ν θαηαλαισηήο.Ζ γλσζηή 

ζήκεξα Hyundai Motor Company ηδξύζεθε απν ηνλ Ju-Yung Chung θαη ηνλ αδεξθό ηνπ Se-Yung 

Chung ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1967. 

–KIA– Ζ KIA ηδξύζεθε ην 1944 σο Hyungsung Precision Industry θαη θαηαζθεύαδε ζσιήλεο θαη 

ηκήκαηα πνδειάησλ. Σν 1952 θαηαζθεύαζε ην πξώην ηεο πνδήιαην θαη κεηνλνκάζηεθε ζε KIA 

Industrial Company. Kia ζεκαηλεη «αλαηέιισλ από ηελ Αζία» από ην ΚΗ-αλαηέιισ θαη ην 

Α=Αζία.. 

–LADA– Lada ζε ειεύζεξε κεηάθξαζε, ζηα ξσζηθά, ζεκαίλεη “όκνξθν, κηθξό, αγαπεηό”. 

–LAMBORGHINI– Πήξε ην 1963 ην όλνκα ηνπ ηδξπηή ηεο εηαηξείαο Ferrucio Lamborghini. 

–LANCIA– Ο Vincenzo Lancia ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Claudio Fogolin ίδξπζε ηελ εηαηξεία ην 

1906. Αλ θαη 25 κόιηο ρξνλώλ ν Lancia ήηαλ αξθεηά έκπεηξνο θαζώο δνύιεπε γηα αξθεηό θαηξό 

ζηελ FIAT κε ηελ νπνία κάιηζηα είρε ιάβεη κέξνο θαη ζε αγώλεο. 

–LEXUS– Ο πνιπηειήο θιάδνο ηεο Toyota έρεη πάξεη ην όλνκά ηνπ από ηελ έλσζε δύν ιέμεσλ πνπ 

ζύκθσλα κε ηνπο ηδξπηέο ηνπ ζπκβνιίδνπλ ηελ θηινζνθία ηεο κάξθαο: Luxury (ζ.κ. Πνιπηέιεηα) 

θαη Elegance (ζ.κ. Κνκςόηεηα). 

–LIGIER– Υξσζηάεη ην όλνκά ηεο ζηνλ Γάιιν νδεγό ηεο Formula 1 Guy Ligier. 

–LINCOLN– Ολνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκή ηνπ δνινθνλεκέλνπ πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ, Abraham 

Lincoln. 

–MASERATI– Οη ηέζζεξεηο αδειθνί Alfieri, Ettore, Ernesto θαη Bindo Maserati, ίδξπζαλ ηελ 

εηαηξεία ην 1914. 

–LOTUS– Ζ δεύηεξε κάξθα κε … πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο κεηά ηελ Jaguar. Ολνκάζηεθε έηζη 

από ην όλνκα ηνπ γλσζηνύ θπηνύ. 

–MAZDA– Όζνη γλσξίδνπλ από Εσξναζηξηζκό δελ ζα έρνπλ απνξίεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

νλόκαηνο ηεο εηαηξείαο. Ο Ahura Mazda, είλαη ν Θεόο ηεο νθίαο θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε 
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θαηόξζσζε λα ελώζεη ηνπο αλζξώπνπο δίλνληάο ηνπο ην ράξηζκα ηεο Λνγηθήο. Σν όλνκα κνηάδεη, 

επίζεο, κε απηό ηνπ ηδξπηή ηεο εηαηξείαο Jujiro Matsuda. 

–MERCEDES– Ο Emil Jellinek επηρεηξεκαηίαο θαη αθόινπζνο ηεο Απζηξννπγγαξίαο ζηελ Γαιιία 

ν νπνίνο είρε θαη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα δηάζεζεο απηνθηλήησλ Daimler ζηελ Απζηξία, ηελ 

Οπγγαξία, ηελ Γαιιία θαη ηηο ΖΠΑ ηα κεηνλόκαζε ζε Mercedes (ην όλνκα ηεο θόξεο ηνπ). 

–MITSUBISHI– Γηαπσλέδηθε ιέμε πνπ ζεκαίλεη “ηξία δηακάληηα” ηα νπνία άιισζηε είλαη θαη ην 

ζήκα ηεο Mitsubishi. Ο ηδξπηήο ηεο Yataro Iwasaki μεθίλεζε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα εθκεηαιιεπόκελνο ηξία αηκόπινηα ην 1870. Έθηνηε ν αξηζκόο “ηξία” θπξηαξρεί 

ζηελ εηαηξεία είηε πξόθεηηαη γηα ζηόρνπο, είηε γηα ζηξαηεγηθή, είηε γηα πνιηηηθέο. 

–MORRIS– O William Richard Morris (1877-1963), μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζαλ επηζθεπαζηήο 

πνδειάησλ γηα λα πεξάζεη ζηηο κεραλέο ην 1901 θαη ζηα απηνθίλεηα ην 1913. Ζ εηαηξεία MG έρεη 

πάξεη ην όλνκά ηεο από ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Morris Garage. 

–NISSAN– Σν 1931 ε DATSUN αγνξάζζεθε από ηελ THE TOBATA IMONO COMPANY θαη 

έγηλε κέξνο ηεο. Γύν ρξόληα αξγόηεξα απνζρίζζεθε από ηελ κεηέξα εηαηξεία, κεηέθεξε ηελ έδξα 

ηεο ζηε Γηνθνράκα θαη έγηλε ε αλεμάξηεηε απηνθηλεηνβηνκεραλία Jidosha Seizo Kabushiki Kaisha. 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνήιζε από ηελ επελδπηηθή εηαηξεία Nihon Sagyo ηελ νπνία δηεύζπλε ν 

Yoshisuke Ayukawa ηδηνθηήηεο ηεο TOBATA IMONO. Απηή ε επελδπηηθή εηαηξεία ήηαλ ήδε 

γλσζηή ζε όιε ηελ Ηαπσλία από ηελ ζνβαξή ηεο πνξεία ζην Υξεκαηηζηήξην. Όινη ηελ γλώξηδαλ 

κάιηζηα ζαλ Ni-San από ηελ ζπληνκνγξαθία ηεο πνπ εκθαλίδνληαλ ζηνλ πίλαθα ησλ 

αγνξαπσιεζηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Σν 1934 ε Jidosha Seizo Kabushiki Kaisha κεηνλνκάζηεθε 

ζε NISSAN MOTOR COMPANY LIMITED. 

–OLDSMOBILE– Πήξε ην όλνκά ηεο από ηνλ ηδξπηή ηεο Ransom Eli Olds (1864-1950). Ο ίδηνο 

έρεη δώζεη ην όλνκα ηνπ θαη ζε άιιε εηαηξεία: ηε REO. 

–OPEL– Σν επίζεην ηνπ ηδξπηή ηεο Adam Opel πνπ ην 1862 κεηέηξεςε ηελ βηνηερλία ηνπ ζε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία. 

–PEUGEOT– Πήξε ην όλνκά ηεο από ηνλ Jean Jaques Peugeot (1699-1741) θαη πξόγνλόο ηεο 

είλαη ε εηαηξεία κε ηνλ πνιύ … θνκςό ηίηιν Les Fils des Peugeot Freres (ζ.κ. Οη γηνί ησλ Αδειθώλ 

Πεδό) πνπ μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ην 1890 κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή γεσξγηθώλ εξγαιείσλ. 

Ο Armand Peugeot θαηόξζσζε λα αγνξάζεη έλα λέν πεηξειαηνθηλεηήξα από ηνλ Panhard ράξε ζηνλ 

νπνίν εμειίρζεθε ζηνλ δεύηεξν θαηαζθεπαζηή ηεο Γαιιίαο. 

–PONTIAC– Ηδξύζεθε ην 1893 από ηνλ Edward M. Murphy σο Pontiac Buggy Company ζηελ 

πόιε Pontiac, ηνπ Michigan. Ζ εηαηξία θαηαζθεύαδε άκαμεο γηα άινγα, θαη κεηά ην 1907 κε ηελ 

επσλπκία Oakland Motor Car Company ηδξύζεθε κηα ζπγαηξηθή ηεο, κε ζθνπό ηελ παξαγσγή 

απηνθίλεησλ.Σν 1909, ε General Motors εμαγόξαζε ηηο κηζέο ηεο κεηνρέο.Ο ηδξπηήο ηεο GM 
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άιισζηε (William Durant), ήηαλ θίινο κε ηνλ Murphy. Όκσο ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Durant 

λα θξαηήζεη ηελ ίδηα ηελ GM, ε Pontiac δελ παξνπζίαζε απηνθίλεην παξά κόλν ην 1926. 

–PORSCHE– Ο Ferdinand Porsche ήηαλ έλαο πνιύ γλσζηόο ζρεδηαζηήο πνπ αλ θαη μεθίλεζε 

λσξίο ηελ δεκηνπξγηθή ηνπ πξνζπάζεηα έπξεπε λα πεξηκέλεη 15 πεξίπνπ ρξόληα γηα λα δεη ηα ζρέδηα 

ηνπ λα παίξλνπλ ηελ κνξθή ελόο απηνθηλήηνπ παξαγσγήο. 

–RENAULT– Ο Louis Renault (1877-1944) κε ηα αδέιθηα ηνπ Marcel θαη Fernand, ίδξπζαλ ηελ 

γαιιηθή νηθνγελεηαθή εηαηξεία Renault Freres (ζ.κ. Αδειθνί Ρελό) πνπ έκειε λα γίλεη έλαο από 

ηνπο κεγαιύηεξνπο επξσπαίνπο θαηαζθεπαζηέο. 

–ROLLS-ROYCE– Ο Βξεηαλόο κεραληθόο Henry Royce θεκνινγείηαη πσο απνγνεηεπκέλνο από 

έλα θαηλνύξγην απηνθίλεην πνπ είρε αγνξάζεη απνθάζηζε λα θηηάμεη έλα δηθό ηνπ. Γεκηνύξγεζε 

ηελ εηαηξεία Royce Ltd πνπ πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηρεηξεκαηία C.S.Rolls. Οη δύν 

εηαηξείεο ζπγρσλεύζεθαλ ην 1906 ζηελ Rolls Royce Ltd.. 

–ROVER– Σν όλνκα πξνέξρεηαη από ην πνδήιαην “Rover Safety Cycle” ηνπ 1884 πνπ κνηάδεη 

πνιύ κε ηα ζεκεξηλά πνδήιαηα θαη νλνκάζηεθε έηζη γηαηί ήηαλ πξσηνπνξηαθό γηα ηελ επνρή ηνπ 

ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο. Καιέο είλαη νη γθξαβνύξεο αιιά γηα ζθεθηείηε όινπο απηνύο ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ αλέβαηλαλ ζηα ηόζν επηθίλδπλα εθείλα πξώηα πνδήιαηα κε ηηο άληζεο ξόδεο θαη ην 

κεγάιν ύςνο. Σν ζίγνπξν θαη ζηαζεξό απηό πνδήιαην ήηαλ δεκηνύξγεκα ησλ Starley θαη Sutton 

πνπ αθελόο ηνπο έθαλε πινύζηνπο αθεηέξνπ ηνπο έδσζε ηελ ώζεζε λα πεξάζνπλ ζηελ θαηαζθεπή 

κνηνζπθιεηώλ θαη απηνθηλήησλ. 

–SAAB– Ζ Svenska Aeroplane AB (Aktiebolaget)(Swedish Airplane, Limited) (ζ.κ. νπεδηθά 

Αεξνπιάλα ΔΠΔ) ηδξύζεθε ην 1937. Καη‟ αξρήλ όπσο θαλεξώλεη ην όλνκά ηεο θαηαζθεύαδε 

θηλεηήξεο γηα αεξνπιάλα γηα λα πεξάζεη ην 1944 ζηελ παξαγσγή θαη απηνθηλήησλ. 

–SEAT– ηηο 9 Μαίνπ ηνπ 1950 ηδξύζεθε ε Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo, S.A. 

(SEAT). ε ειεύζεξε απόδνζε ην όλνκά ηεο ζεκαίλεη όηη θαη ε δηθή καο ΔΛΠΑ (Διιεληθή Λέζρε 

Πεξηήγεζεο θαη Απηνθηλήηνπ). 

–SIMCA– Ση πην απιό?? Societη Industrielle de Mηcanique et Carrosserie Automobile. Γαιιηθή 

εηαηξία κε ίδξπζε ην 1935 από ηνλ εκπνξηθό αληηπξόζσπν ηεο Φίαη ζηελ Γαιιία, θύξην H.T. 

Pigozzi. 

–SUBARU– Έλα όλνκα κε ειιεληθό ελδηαθέξνλ. ηα γηαπσλέδηθα Subaru ζεκαίλεη Έλσζε. 

Απνδίδεη, όκσο, θαη ηνλ αζηεξηζκό ησλ Πιεηάδσλ, έμη αζηεξηώλ ζηα νπνία κεηακνξθώζεθαλ, 

ζύκθσλα κε ηελ κπζνινγία, νη θόξεο ηνπ Άηιαληα. Ο αζηεξηζκόο απηόο εκθαλίδεηαη θαη ζην 

ινγόηππν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

–TATRA– Σν όλνκα πξνέξρεηαη από ηα γλσζηά Σζέρηθα βνπλά Σάηξα. Ηδξύζεθε ην 1850 σο 

Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriksgesellschaft θαη κεηνλνκάζηεθε ην 1919 ζε Σαηξα. 
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–TOYOTA– Πήξε ην όλνκά ηεο από ηνλ ηδξπηή ηεο Sakichi Toyoda (1894-1952). ηελ αξρή 

ιεγόηαλ Toyoda Automatic Loom Works Ltd. θαη είρε ζαλ θύξην αληηθείκελν ηελ πθαληνπξγία θαη 

ζηε ζπλέρεηα (ην 1937) Toyota Motor Company. 

–VAUXHALL– Πήξε ην όλνκά ηεο από ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία έδξεπε: ην Vauxhall Gardens ηνπ 

Λνλδίλνπ. 

–VECTOR– Ζ εηαηξία ηδξύζεθε από ηνλ Jerry Wiegert ην 1971 σο Vehicle Design Force αιιά* ην 

1972 κεηνλνκάζηεθε ζαλ Vector Aeromotive Corporation.Ζ πξώηε πξνζπάζεηα γηα λα 

θαηαζθεπάζεη ε Ακεξηθή ζνύπεξθαξ, αληάμην ησλ επξσπατθώλ. 

–VOLKSWAGEN– εκαίλεη ζηα γεξκαληθά “απηνθίλεην ηνπ ιανύ” θαη πξόθεηηαη γηα ζύλζεζε 

ησλ ιέμεσλ Volks (ζ.κ. Λαόο) θαη Wagen (ζ.κ. Όρεκα). Σν πξώην όρεκα ηεο εηαηξείαο ήηαλ ν 

“θαξαβαίνο” θαη πξνήιζε από ηελ επηκνλή θαη εκκνλή ηνπ Αδόιθνπ Υίηιεξ λα απνθηήζνπλ όινη 

νη Γεξκαλνί ζηελ δεθαεηία ηνπ ‟30 έλα ξαδηόθσλν λα αθνύλ ηα δηαγγέικαηά ηνπ θαη έλα 

απηνθίλεην λα κεηαθηλνύληαη. 

–VOLVO– ηα Λαηηληθά ζεκαίλεη “Κπιάσ” θαη απηό ην όλνκα επέιεμαλ νη ηδξπηέο ηεο Gustaf 

Larson θαη Assar Gabrielsson ην 1925. 

–WOLFSBURG– Απηό είλαη πεξίεξγν ζέκα. Βηνκεραληθό ρσξίν, πνπ ηδξύζεθε ην 1938 από ηνπο 

Γεξκαλνύο, κε ζθνπό λα δηακέλνπλ εθεί νη εξγαδόκελνη ηεο εηαηξίαο VW. Δθεί θαηαζθεπαδόηαλ ην 

πεξίθεκν KDF-Wagen γλσζηό κεηά ζε όινπο ζαλ ζθαξαβαίνο.. 

–ZASTAVA– Σν πιήξεο όλνκά ηεο είλαη Zavodi Crvena Zastava (ζ.κ. Σν Δξγνζηάζην ηεο Κόθθηλεο 

εκαίαο) 

               

      ΚΑΠΟΗΔ ΆΛΛΔ ΈΝΝΟΗΔ  

Ζ αξρή ηνπ 20
νπ

 αη. βξίζθεη ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο λα θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βξεθηθά 

βήκαηα.  Οη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ αλνίγνπλ ηελ κία εηαηξία κεηά ηελ άιιε θαη ηα πξώηα 

ζξπιηθά απηνθίλεηα ζπζηήλνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Σα απηνθίλεηα ζπλήζσο βαθηίδνληαη κε ηα 

νλόκαηα ησλ θαηαζθεπαζηώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν έρνπκε κέρξη ζήκεξα πνιιά δηάζεκα labels, 

όπσο Ford, Opel, Citroen, Chrysler, Ferrari, Honda. Τπάξρνπλ όκσο θαη πνιιέο εηαηξίεο 

απηνθηλήησλ ε νλνκαζία ησλ νπνίσλ δελ είλαη ε πξνβιεπόκελε… 

Σν 1910 ηδξύεηαη ζην Μηιάλν, ε Αλώλπκε Απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο Λνκβαξδίαο 

(AnonimaLombarda Fabbrica Automobila). Σα ακάμηα ηεο απνθαινύληαη κε ηελ 

ζπληνκνγξαθία ALFA.Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, έλαο αθόκα κηιαλέδνο επηρεηξεκαηίαο παίξλεη 

κεξίδην ζηελ εηαηξία, ν NicolasRomeo. Καη έηζη, ε εηαηξία παίξλεη ην όλνκα κε ην νπνίν είλαη 

γλσζηή κέρξη ζήκεξα: Alfa-Romeo! 
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CADILLAK 

Όρη δελ είλαη θαηαζθεπαζηήο ηνπ δηάζεκνπ απηνθηλήηνπ ν θνο Cadillak αιιάείλαη ν Henry Leland. 

Ο Antoine de la Mothe, Sieur de Cadillak, είλαη ν εμεξεπλεηήο ν νπνίνο αλαθάιπςε ην Νηηηξόηη θαη 

ην ίλδαικα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

CEVROLET 

O νδεγόο αγσληζηηθώλ απηνθηλήησλ Louis Cevrolet θαιέζηεθε ην 1910 από ηνλ πεηπρεκέλν 

θαηαζθεπαζηή απηνθηλήησλ, William Durant, λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ θαηαζθεπή ελόο λένπ 

απηνθηλήηνπ. Ο θαηαζθεπαζηήο επέιεμε λα δώζεη ζην λέν ακάμη ην όλνκα ηνπ Cevrolet, έλα όλνκα 

πνπ παξείρε εύθνιε αλαγλσξίζηκνηεηα θαη είρε ζπλδεζεί κε ηνλ δηάζεκν νδεγό αγώλσλ. Έηζη ην 

1911 ηδξύεηαη ε Cevrolet Motor Car Company. 

DAIMLER 

Ζ απηνθηλεηνβηνκεραλία Daimler δελ ελζνπζηάζηεθε ηδηαίηεξα όηαλ έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο 

πειάηεο ηεο, ν δηπισκάηεο Emil Jelinek, άξρηζε λα απνθαιεί ηα ακάμηα ηνπ κε ηo όλνκα ηεο θόξεο 

ηνπ, Mercedes! Καζώο όκσο ν Jelinek ήηαλ έλαο από ηνπο ηζρπξόηεξνπο αληηπξνζώπνπο 

ηεοDaimler ζε Δπξώπε θαη ΖΠΑ, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία δελ απέθπγε ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

νλόκαηνο Μercedes γηα ηα νρήκαηα ηεο! 

DATSUN 

Σν πώο πήξε ην όλνκα ηεο ε Datsun είλαη κηα πεξίπινθε…ηαπσληθή ηζηνξία. Σν 1912 έλαο λεαξόο 

Ηάπσλαο ηδξύεη κηα απηνθηλεηνβηνκεραλία, κε ηελ βνήζεηα θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζπγγελώλ 

ηνπ. Γηα λα ηηκήζεη ηνπο ρξεκαηνδόηεο ηνπ, νλνκάδεη ην πξώην απηνθίλεην DAT.Σν θάζε γξάκκα 

ήηαλ αθηεξσκέλν ζε θάπνην ζπγγελή ηνπ. Σν D ζηνλ Kenjoro Den, ην Α ζηνλ Rokuro Aoyama θαη 

ην Σ ζηνλ Meitaro Takeuchi. Μηα δεθαεηία αξγόηεξα ε εηαηξία ζπγρσλεύεηαη κε κηα άιιε ηαπσληθή, 

θαη νλνκάδεηαη DAT-SON (ην παηδί ηνπ DAT!!). Γηα λα είλαη πην εύερν ην DATSON  έγηλε ρξόληα 

αξγόηεξα DATSUN! 

FIAT 

Ζ ιέμε FIAT είλαη κηα απιή ζπληνκνγξαθία πνπ ζεκαίλεη Ηηαιηθή Απηνβηνκεραλία ηνπ Σνξίλν 

(Fabbrica Italiana Automobili Torino) 

JEEP 

To όλνκα Jeep είλαη ζηξαηησηηθή νξνινγία. Ο όξνο GP (General Purpose) ρξεζηκνπνηνύληαλ κέρξη 

ηελ δεθαεηία ηνπ ΄30 γηα όια ηα νρήκαηα πνπ έθηαλαλ γηα δνθηκή ζην ζηξαηό. Σν όλνκα Jeep όκσο 

θαζηεξώζεθε ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θόζκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, όηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ ακεξηθαληθό ζηξαηό ηα αλζεθηηθά νρήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 

(WillysQuarter–Ton Jeep 

LADA 

To όλνκα LADA είλαη ξώζηθε ιέμε θαη ζεκαίλεη ζηα ξώζηθα κηθξό, νκνξθνύηζηθό! Με απηό ην 
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όλνκα ε ξώζηθε απηνθηλεηνβηνκεραλία AvtoVAZ πξνσζνύζε ηα κνληέια ηεο ζηνλ Γπηηθό Κόζκν. 

Μέρξη ην 1970, ηα ίδηα ακάμηα ήηαλ γλσζηά ζην θνπκνπληζηηθή αγνξά κε ην όλνκα Zhiguli. 

LEXUS 

Ση ζεκαίλεη ε ιέμε Lexus πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνιπηειή απηνθηλεηνβηνκεραλία; 

Δίλαη έλαο εύερνο ζπλδπαζκόο ησλ ιέμεσλ Luxury (πνιπηέιεηα) θαη Δlegance (θνκςόηεηα). 

ΜΑΕDA 

Σν MAZDA είλαη έλα ακάμη εκπλεπζκέλν από ηα δώδηα! Ο Mazda ζύκθσλα κε ηνλ Εσξναζηξηζκό, 

είλαη ν ζεόο ηεο ζνθίαο θαη απηόο πνπ θαηόξζσζε λα ελώζεη ηνπο αλζξώπνπο δίλνληαο ηνπο ην 

ράξηζκα ηεο ινγηθήο. Ο ηδξπηήο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Jujiro Matsuda, είρε θαίλεηαη αζηξηθέο 

αλεζπρίεο, ή αθόκα πην πεδά επέιεμε απηό ην όλνκα γηαηί έκνηαδε κε ην όλνκα ηνπ… 

MITSUBISHI 

Mitsubishi ζεκαίλεη 3 δηακάληηα θαη ε ιέμε απηή έδσζε ην όλνκα ηεο ζε κία από ηηο πην δηάζεκεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηνπ θόζκνπ. Γηαηί όκσο είλαη 3 ηα αζηέξηα; Ο ηδξπηήο ηεο εηαηξίαο 

μεθίλεζε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο κε 3 αηκόπινηα. Έθηνηε ν αξηζκόο 3 αθνινπζεί 

όιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ θηλήζεηο, είηε πξόθεηηαη γηα ακάμηα, είηε γηα ζηόρνπο …. 

ROLS-ROYCE 

Ο Βξεηαλόο κεραληθόο ίδξπζε ηελ εηαηξία Royce LTD, απνθαζηζκέλνο λα δεκηνπξγεί νιόδηθα ηνπ 

απηνθίλεηα. Πνιύ γξήγνξα θίλεζε ηελ πξνζνρή ηνπ επηρεηξεκαηία Rolls, θαη νη δύν επηρεηξεκαηίεο 

ζπγρώλεπζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θάησ από ηελ επσλπκία Rolls-Royce! Σν ζεκαηάθη ηεο εηαηξίαο 

εηθνλίδεη κηα θνπέια κε αλνηρηά ηα ρέξηα πξνο ηα πίζσ πνπ έρεη ην όλνκα “The spirit of ecstasy”. 

ROVER 

Ζ Rover πήξε ην όλνκα ηεο από ην πνδήιαην δξόκνπ(!), Rover Safety Cycle πνπ εθπήξαλ 

νηStarley θαη Sutton. Σν πνδήιαην πνπ είρε παξόκνηα κνξθή κε ηελ ζεκεξηλή, έγηλε δηάζεκν γηαηί 

ήηαλ πνιύ πην αζθαιέο ζε ζρέζε κε ηα πξώηα πνδήιαηα κε ηηο άληζεο ξόδεο. Ζ εκπνξηθή επηηπρία 

ηνπ έθαλε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πινύζηνπο θαη ηνπο έδσζε ηελ ώζεζε λα αλνίμνπλ νη δνπιεηέο θαη 

λα πεξάζνπλ ζηελ θαηαζθεπή πξώηα κνηνπνδειάησλ θαη ζηελ ζπλέρεηα απηνθηλήησλ! 

SAAB 

Πνηνο από καο ππνςηάδεηαη πσο SAAB ζεκαίλεη νπεδηθά Αεξνπιάλα ΔΠΔ; 

Ζ Svenska AeroplaneA.B. μεθίλεζε σο θαηαζθεπάζηξηα θηλεηήξσλ γηα αεξνπιάλα πξηλ 

επηθεληξσζεί ζηα κνληέια εδάθνπο-εδάθνπο! 

SEAT 

Σν όλνκα ηεο SEAT είλαη κηα αθόκα ζπληνκνγξαθία. 

Ζ Socieadad Espanola de Automoviles deTurismo ζεκαίλεη ζηα Ηζπαληθά Ηζπαληθή Έλσζε 

Απηνθηλήηνπ θαη Σνπξηζκνύ. Κάηη ζαλ ηελ δηθηά καο ΔΛΠΑ δειαδή! 
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SUBARU 

Ζ ιέμε SUBARU  ζεκαίλεη ζηα Ηαπσληθά Έλσζε. Σν ζήκα ηεο απεηθνλίδεη κηα έλσζε 7 αζηεξηώλ, 

ηνλ γλσζηό αζηεξηζκό ησλ Πιεηάδσλ ε αιιηώο ηελ Πνύιηα! ύκθσλα κε ηελ κπζνινγία νη 

Πιεηάδεο ήηαλ θόξεο ηνπ Άηιαληα, πνπ απηνθηόλεζαλ όηαλ έκαζαλ ηελ ηηκσξία ηνπ παηέξα ηνπο 

λα ζεθώλεη γηα πάληα ηελ γε. 

VOLVO 

Όινη πεξίκελαλ όηη ε θαηλνύξγηα απηνθηλεηνβηνκεραλία πνπ ηδξύζεθε ην 1925, ζα έπαηξλε έλα 

όλνκα εκπλεπζκέλν από ηα νλόκαηα ησλ ηδξπηώλ ηεο Larson θαη Gabrielsson. Αληί απηνύ όκσο νη 

θαηαζθεπαζηέο επέιεμαλ γηα όλνκα κηα ζπκβνιηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη ζηα ιαηηληθά θπιώ. Καη 

εγέλεην ε Volvo! 

VOLKSWAGEN 

H Volkswagen πήξε ην όλνκα ηεο από ην πξώην ιατθό απηνθίλεην πνπ θαηαζθεύαζε. Ο Αδόιθνο 

Υίηιεξ νξακαηίζηεθε έλα απηνθίλεην πξνζηηό γηα θάζε γεξκαληθό πνξηνθόιη. Γηα ην ζρέδην απηό 

επηζηξαηεύηεθε ν δηάζεκνο κεραληθόο Πόξζε, ν νπνίνο ζρεδίαζε ηνλ κηθξό θαξαβαίν. Σν ζξπιηθό 

απηνθηλεηάθη ήηαλ ην πξώην όρεκα πνπ παξήγαγε ε Volkswagen θαη έκεηλε ζηελ ηζηνξία ζαλ ην 

ακάμη, ζήκα-θαηαηεζέλ ησλ ρίπηο. 

 

 ΣΑ 10 ΠΗΟ ΓΡΖΓΟΡΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 

Δλώ νη πεξηζζόηεξνη από καο κπνξνύλ λα νλεηξεπηνύλ κόλν όηη έζησ θαη γηα κηα ζηηγκή ζα 

κπνξέζνπλ λα βξεζνύλ πίζσ από ην ηηκόλη ελόο από ηα πην γξήγνξα απηνθίλεηα ζηνλ θόζκν, 

θάπνηνη ηα έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο.  Καη ηα ραίξνληαη όπνηε ζέινπλ.  Πόζν θαη πνηα είλαη όκσο 

ηα ηαρύηεξα απηνθίλεηα ζηνλ θόζκν: 

1. Bugatti Veyron Super Sport: 429.7 ρικ./ώξα,  0-96 ρικ./ώξα ζε 2,4 δεπηεξόιεπηα. Κηλεηήξαο 

16θύιηλδξνο, ζε ζρήκα W, ρσξεηηθόηεηαο  8 ιίηξσλ   κε 1200 ίππνπο θαη ηηκή βάζεο ζηα  

1.820.000 επξώ . 
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Παξά ην γεγνλόο όηη ε Bugatti Veyron έραζε ηνλ ηίηιν ηνπ ηαρύηεξνπ απηνθηλήηνπ ζηνλ πιαλήηε 

από  SSC Ultimate Aero ηνλ Μάξηην ηνπ 2007, θαηάθεξε  λα πάξεη μαλά ηα ζθήπηξα ζηε Γεξκαλία 

ζηηο 10 Ηνπιίνπ 2010 κε ηε λέα έθδνζε Super Sport 2010 κε 429.7  ρικ./ώξα.  

2. Hennessey Venom GT:  418,5 ρικ./ώξα , 0-96 ρικ./ώξα  ζε 2,5 δεπηεξόιεπηα. Έρεη θηλεηήξα  

turbo V8, 6,2-ιίηξσλ V8 LS9  πνπ παξάγεη 1200 ίππνπο θαη ε ηηκή ηνπ είλαη ζηα 720.200 €. 

  

 

 Σν Venom GT δελ έρεη αθόκε δνθηκαζηεί αιιά ελδερνκέλσο ζα κπνξνύζε λα ρηππήζεη θαη ηα 240 

ρικ./ώξα.. Απηό ζα ζήκαηλε όηη ζα κπνξνύζε απιώο λα είλαη ν πιεζηέζηεξνο αληαγσληζηήο ηεο 

Veyron Super Sport! 

3. Koenigsegg Agera R: 418,5 ρικ./ώξα , 0-96 ρικ./ώξα ζε 2,9 δεπηεξόιεπηα. 5.0-ιίηξσλ V8 

θηλεηήξαο κε δύν ηνύξκπν θαη απόδνζε 1099 ίππσλ. Ζ ηηκή εθθίλεζεο είλαη  1.213.000 €. 
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 Αλ είζηε ιάηξεηο ησλ ρεηκεξηλώλ ζπνξ, ην Agera R κπνξεί λα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα παθέην 

εμνπιηζκνύ γηα ζθη θαζώο επίζεο κε ρεηκεξηλά ειαζηηθά. 

4. SSC Ultimate Aero: 413,6 ρικ./ώξα , 0-96 ρικ./ώξα ζε 2,7 δεπηεξόιεπηα. Twin-turbo V8 

θηλεηήξαο  κε 1183 ίππνπο θαη  ηηκή βάζεο ζηα 496.000 επξώ . 

  

 

  

Γνθηκάζηεθε κε ηνλ Μάξηην ηνπ 2007 θαη κπήθε ζην Βηβιίν ησλ Ρεθόξ Γθίλεο, αθνύ ην SSC 

Ultimate Aero ήηαλ ην πην γξήγνξν απηνθίλεην ζηνλ θόζκν από Μάξηηνο 2007 - Ηνύιηνο 2010. 

5. Saleen S7 Twin-Turbo: 399 ρικ./ώξα , 0-96 ρικ./ώξα ζε 2,8 δεπηεξόιεπηα. Twin Turbo 

θηλεηήξαο V8 , θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από αινπκίλην, κε 750 ίππνπο. Ζ ηηκή εθθίλεζεο 

είλαη  420.800 επξώ. 
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6. Koenigsegg CCX: 394,3 ρικ./ώξα , 0-96 ρικ./ώξα ζε 3,2 δεπηεξόιεπηα. Κηλεηήξαο V8 κε 

απόδνζε  806 ίππσλ θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο γηα απηό ην ππέξνρν supercar λα βξίζθεηαη ζηα 

414.000 επξώ. 

  

 

  

Καηαζθεπαζκέλν ζηε νπεδία, είλαη ν κεγαιύηεξνο αδειθόο ηνπ Agera R, ράλνληαο κόλν από 4 

άιια supercars ζηνλ θόζκν. 

7. McLaren F1: 386 ρικ./ώξα , 0-96 ρικ./ώξα ζε 3,2 δεπηεξόιεπηα. Δμνπιίδεηαη κε ηνλ εθπιεθηηθό 

V12 θηλεηήξα ηεο BMW κε 627 ίππνπο θαη ε ηξέρνπζα ε ηηκή ηνπ είλαη 735.400 επξώ. 

  

 Σν ηαρύηεξν απηνθίλεην ζηνλ 20ν αηώλα, κε πόξηεο ην άλνηγκα ησλ νπνίσλ κνηάδεη κε θηεξά 

λπρηεξίδαο. Γπζεύξεην supercar αθνύ ε παξαγσγή ηνπ έρεη ζηακαηήζεη εδώ θαη κηα 15εηία. Παξ΄ 

όια απηά εμαθνινπζεί λα γλσξίδεη ηεξάζηηα δεκνθηιία. 
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8. Gumpert Apollo: 360 ρικ. / ώξα , 0-96 ρικ./ώξα ζε 3,0 δεπηεξόιεπηα. Κηλεηήξαο V8 4,2 

ιίηξσλ   πνπ απνδίδεη 650 ίππνπο. Σηκή εθθίλεζεο ζηα 342.000 €. 

  

 

  

Ο νίθνο Gumpert ηζρπξίδεηαη όηη ην Apollo έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε ζα κπνξνύζε λα νδεγεζεί 

αλάπνδα ζε κηα ζήξαγγα κε ηαρύηεηεο ζηα 300 ρικ./ώξα  ή παξαπάλσ. Φπζηθά, θαλείο δελ έρεη 

δνθηκάζεη θάηη ηέηνην. Αθόκε. 

9. Noble M600: 358,8 ρικ./ ώξα , 0-96 ρικ./ώξα ζε 3,7 δεπηεξόιεπηα. Twin-turbo 4,4-ιίηξσλ V8 

θηλεηήξα κε 650 ίππνπο. Σηκή εθθίλεζεο ζηα  250.170 επξώ. 

  

 

 Σν Noble M600 είλαη εθηόο ησλ άιισλ έλα απηνθίλεην κε  ειθπζηηθό ζρεδηαζκό,  ιεπηό θαη 

θαινζρεκαηηζκέλν ακάμσκα πνπ δελ  θξαπγάδεη γηα λα ην πξνζέμεη θάπνηνο. 
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10. Ascari A10: 354 ρικ./ώξα , 0-96 ρικ./ώξα ζε 2,8 δεπηεξόιεπηα. Κηλεηήξαο V8, 5,0 ιίηξσλ ηεο 

BMW   κε 625 ίππνπο. Ζ βαζηθή ηνπ ηηκή είλαη ζηα  492.800 επξώ. 

  

 

  

Ζ εηαηξεία ζρεδηάδεη λα παξάγεη 50 όια θη όια απηά απηά ηα  supercars ζην εξγνζηάζηό ηεο ζην 

Banbury, ζηελ Αγγιία. 

Όζνλ αθνξά ηελ 10ε ζέζε, έρνπκε ηεηξαπιή ηζνπαιία: 

10. Lamborghini Aventador: 350 ρικ./ώξα, 0-96 ρικ./ώξα ζε 2,9 δεπηεξόιεπηα. Κηλεηήξαο V12 κε 

700 ίππνπο θαη βαζηθή ηηκή ζηα 287.850 επξώ. 
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ύκθσλα κε ηελ Lamborghini, Aventador είλαη ην όλνκα ελόο ηαύξνπ, πνπ ηέζεθε ζε κάρε ζηελ 

Αξέλα ηεο αξαγόζα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1993. Ζ Aventador είλαη ε ηαρύηεξε Lamborghini πνπ 

θαηαζθεπάζζεθε πνηέ. 

  

ΔΠΗΛΟΓΟ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώζακε, απνθηήζακε αξθεηέο 

θαη έγθπξεο γλώζεηο ζρεηηθά κε ην απηνθίλεην.  Παξόιν πνπ είλαη έλα κέζν ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνύκε θαζεκεξηλά δελ ην αληηιακβαλόκαζηε ηελ πνιύηηκε αμία θαη ηελ ελδηαθέξνπζα 

ηζηνξία πνπ θξύβεη από πίζσ ηνπ. 

 θνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ελεκεξώζνπκε ηνπο καζεηέο ώζηε λα αμηνπνηνύλ θαηάιιεια 

ην κέζν απηό κεηαθνξάο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Δξσηεκαηνιόγην 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ „‟ΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΚΑΗ Ζ ΖΜΑΗΑ 

ΣΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΦΤΛΟ ΓΤΝΑΗΚΑ ΑΝΣΡΑ    

ΖΛΗΚΗΑ <30` <30    

ΔΡΩΣΖΖ 

1 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΜΖΥΑΝΑΚΗ ΜΜΜ ΑΛΛΟ  

2 

 

ΔΝΑ ΓΤΟ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ 

ΑΠΟ ΓΤΟ 

ΚΑΝΔΝΑ  

3 ΝΑΗ ΟΥΗ    

4 ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ    

5 ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΠΟΓΟΖ-

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 
ΣΗΜΖ 

6 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
ΚΑΝΔΝΑ 

ΑΠΟ ΣΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

 

 
7 ΝΑΗ ΟΥΗ    

8 ΝΑΗ ΟΥΗ    

9 ΠΟΛΤ ΛΗΓΟ ΔΛΑΥΗΣΟ ΖΣΑΝ ΣΟ 

ΜΟΝΟ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

 

 

 

10 >100€ =100€ <100€   

11 ΝΑΗ ΟΥΗ    

12 ΑΤΞΖΜΔΝΟ ΚΟΣΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

ΔΠΗΘΤΜΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΟΤ 

ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ ΜΔ 

ΝΔΟΣΔΡΟ 

 

 

ΑΛΛΟ   

13 ΝΑΗ ΟΥΗ    

14 ΜΖΥΑΝΑΚΗ/ΜΖΥΑΝΖ ΣΑΞΗ ΛΔΟΦΩΡΔΗΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ  
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Κνιάδ 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Wikipedia.gr 

amaksi.info 

www.formula1.com 

www.sportdrive.gr 

pinokio.gr 

http://www.formula1.com/
http://www.sportdrive.gr/

