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Απηνθίλεην νλνκάδεηαη θάζε ηξνρνθφξν επηβαηηθφ φρεκα κε ελζσκαησκέλν 

θηλεηήξα. χκθσλα κε ηνπο ζπλεζέζηεξνπο νξηζκνχο, ηα απηνθίλεηα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα 

θηλνχληαη (σο επί ην πιείζηνλ) ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, λα έρνπλ θαζίζκαηα γηα έλα σο 

έμη άηνκα, έρνπλ ζπλήζσο ηέζζεξηο ηξνρνχο θαη θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά 

αλζξψπσλ, αιιά θαη κεξηθέο θνξέο γηα ηε κεηαθνξά δηαθφξσλ πξαγκάησλ. Ωζηφζν, ν 

φξνο απηνθίλεην θαιχπηεη θαη άιια νρήκαηα (θνξηεγά, ιεσθνξεία θηι) (βι. Βηθηπαίδεηα). 

Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ μεθίλεζε ηνλ 18ν αηψλα απφ ηελ Αγγιία, 

δεκηνχξγεζε λέεο αλάγθεο γηα γξήγνξε θαη θζελή κεηαθνξά πξντφλησλ θαη αλζξψπσλ ζε 

καθξηλέο απνζηάζεηο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο αηκνκεραλήο, ηελ εμέιημε 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ εκθάληζε απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ, φπσο 

αηκνθίλεηεο άκαμεο θαη ην ηξαίλν. 

Έηζη, έρνπκε ηνλ 19ν αηψλα ηελ εκθάληζε αξθεηψλ αηκνθίλεησλ νρεκάησλ, φπσο ην 

1801 ηελ κεραλνθίλεηε θαξφηζα ηνπ Richard Trevithick, ην 1815 ην αηκνθίλεην απηνθίλεην 

ηνπ θαζεγεηή Josef Bozek, ην 1830 ηηο αηκνθίλεηεο άκαμεο ηνπ Walter Hancock, ηηο νπνίεο 

κάιηζηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα δεκηνπξγήζεη κία εηαηξεία κεηαθνξάο επηβαηψλ, κε 

πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ην δηάζηεκα 1820-1840 

απνηέιεζε ηελ ρξπζή επνρή ηεο αηκνθίλεζεο φπνπ πξσηνπφξνη θαη δεκηνπξγηθνί κεραληθνί 

φπσο ν Hancock, ν Macerone θαη ν Gurney παξνπζίαζαλ νρήκαηα πξαθηηθά ηθαλά λα 

πξαγκαηνπνηνχλ κεγάια ηαμίδηα γηα ηελ επνρή ηνπο θαη κε ζρεηηθά κεγάιν δείθηε 

αμηνπηζηίαο.  

Ωζηφζν, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ηνπ απηνθηλήηνπ έπαημε ε εκθάληζε ηνπ 

θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο (Μ.Δ.Κ) φπσο ηνλ ζρεδίαζε ν Γεξκαλφο εθεπξέηεο Nicolaus 

August Otto. Ωο εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ζεσξείηαη ην 1886, φηαλ ν Carl 

Benz θαηέζεζε αίηεζε γηα δίπισκα επξεζηηερλίαο ζην απηνθξαηνξηθφ γξαθείν 

επξεζηηερληψλ γηα ην “φρεκα κε βελδηλνθηλεηήξα”, ε νπνία ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο εγθξίζεθε κε ηελ νλνκαζία patent motorwagen (παηεληαξηζκέλν απηνθίλεην) θαη 

αξηζκφ DRP-37435. Σν ηξίηξνρν κφιηο ελφο ίππνπ απηνθίλεην ηνπ Benz παξνπζηάδεηαη ζην 

επξχ θνηλφ ζηηο 3 Ηνπιίνπ. Παξάιιεια, αιιά ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηεο 

εθεχξεζεο ηνπ Benz, νη κεραληθνί Gottieb Daimler θαη Wilhelm Maybach δεκηνχξγεζαλ έλα 

απηνθίλεην, ην νπνίν είρε ην ζαζί κηαο άκαμαο, άιια κε δπλαηφηεξν θηλεηήξα, θαη 

θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ηελ κεγαιχηεξε ηειηθή ηαρχηεηα ζε ηεηξάηξνρν φρεκα κέρξη ηφηε 

(16 ρι/ψξα). 
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Εικόνα 1. Ρεπλίκα του πατενταριςμζνου αυτοκίνθτου Benz   Εικόνα 2.Blitzen car ρεκόρ ταχφτθτασ(1909) 

 
Εικόνα 3 το 1ο λεωφορείο με Μ.Ε.Κ .Ζνα φορτθγό Benz τροποποιθμζνο από τθν Netphener company (1895) 

    
   Εικόνα 4 Velo (Benz& Cie 1894)                                    Eικόνα 5 Stahiradwagen (Gottieb Daimler 1899) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Benz_Velo_1894.jpg
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ην ηέινο ηνπ 19ν αηψλα έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ακέηξεησλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ, 

φπσο ηνπ Karl Benz ηελ Benz & Company Rheinische gasmotoren fabrik ην 1883, ε νπνία 

ζηελ αξρή μεθίλεζε ζαλ εηαηξεία θαηαζθεπήο βηνκεραληθψλ κεραλψλ, αιιά ζηελ πνξεία 

εμειίρζεθε ζηελ κεγαιχηεξε απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο επνρήο ηεο (572 κνλάδεο 

παξαγσγήο ην 1899). Αθφκα ζπλαληάκε ηελ Γαιιηθή De Dion Bouton ηελ ίδηα ρξνληά, ην 

1890 ηελ DMG θαη ηηο Γαιιηθέο Panhard et Levassor θαη Peugeot, ηελ Oldsmobile ζηηο 

Ζ.Π.Α. ην 1897, ηε Renault ην 1898, ηελ Opel ην 1899 θαη πνιιέο άιιεο. Κάπνηεο απφ απηέο 

πξσηαγσλίζηεζαλ γηα ιίγν θαηξφ θαη κεηά εμαθαλίζηεθαλ, άιιεο εμαθαλίζηεθαλ θαηεπζείαλ 

θαη άιιεο πξσηαγσληζηνχλ αθφκα θαη ζήκεξα. Σελ πεξίνδν εθείλε ην απηνθίλεην ήηαλ έλα 

λέν πξντφλ, ην νπνίν έρξεδε βειηίσζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαη παξφηη ήηαλ έλα 

πξσηνπνξηαθφ θαη θαηλνηφκν γηα ηελ επνρή πξντφλ πνπ πξνζέιθπε ηα βιέκκαηα θαη 

κνλνπσινχζε ην ελδηαθέξνλ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, φπνπ θαη αλ εκθαληδφηαλ, ήηαλ 

αθφκε άγλσζην ζην επξχ θνηλφ. Έηζη, αξρίδνπλ λα δηνξγαλψλνληαη νη πξψηεο εθζέζεηο 

απηνθηλήηνπ (ζαιφληα απηνθηλήηνπ) θαη νη πξψηνη αγψλεο απηνθηλήηνπ, ελψ παξάιιεια 

αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο πξνζπάζεζαλ είηε νη ίδηνη λα δεκηνπξγήζνπλ ξεθφξ (είηε 

δεκηνπξγψληαο πξσηφηππα ζε δηάθνξνπο λένπο ηνκείο, είηε „ζπάδνληαο‟ παιηά), είηε 

πνιιέο θνξέο δηεμήγαγαλ αλνηρηνχο δηαγσληζκνχο – πξνθιήζεηο κε ρξεκαηηθφ έπαζιν, 

δεκνζηεχνληαο  ηα απνηειέζκαηα αθφκα θαη φηαλ νη πξνζπάζεηεο ηνπο δελ ήηαλ επηηπρείο. 

Έηζη έρνπκε ηελ γέλλεζε ησλ αγψλσλ ηαρχηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ή φπσο 

νλνκάδνληαλ „θνχξζα ηαρχηεηαο‟ ή „ξάιη‟. Ωο πξψηνο αγψλαο ηαρχηεηαο κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ ζεσξείηαη απφ πνιινχο ε δηαδξνκή Παξίζη-Ρνχελ πνπ δηνξγάλσζε ε γαιιηθή 

εθεκεξίδα Le petit journal ζηηο 22 Ηνπιίνπ 1894 κε ηελ νλνκαζία „δηαγσληζκφο γηα άκαμεο 

δίρσο άινγα‟ κε ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ έπαζιν γηα ηνπο ληθεηέο 10.000 γαιιηθά θξάγθα. 

Δθαηφ δχν ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ελδηαθέξνλ πιεξψλνληαο ηελ εγγξαθή ζπκκεηνρήο 

ησλ 10 θξάγθσλ, αιιά απφ απηνχο κφλν είθνζη πέληε εκθαλίζηεθαλ ζηνπο πξνθξηκαηηθνχο  

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο 19 κέρξη ηηο 21 θαη απφ απηνχο 21 επηιέρζεθαλ λα 

μεθηλήζνπλ ηελ επφκελε εκέξα. Πξψηνο νινθιήξσζε ηα 120 ρηιηφκεηξα ηεο δηαδξνκήο  ζε 

6 ψξεο θαη 48 ιεπηά κε κέζε σξηαία ηαρχηεηα ηα 19 ρικ/ψξα ν θφκεο De Dion, αιιά δελ 

θέξδηζε ην έπαζιν αθνχ σο θξηηήξηα γηα ην έπαζιν ήηαλ ε ηαρχηεηα, ν ρεηξηζκφο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θξηηέο ν δηαγσληδφκελνο 

πνπ ην απηνθίλεην ηνπ ήηαλ πην θνληά  ζηα ηδαληθά ραξαθηεξηζηηθά, ήηαλ ην βελδηλνθίλεην 3 

ίππσλ κε νδεγφ ηνλ Albert Lemaitre πνπ ηεξκάηηζε δεχηεξν κε δηαθνξά ηξεηζήκηζη ιεπηψλ 

απφ ηνλ πξψην, ησλ Panhard et Levassor θαη ησλ fils de Peugeot Frères πνπ κνηξάζηεθαλ 
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ην πξψην έπαζιν ησλ 5.000 θξάγθσλ, ελψ ν θφκεο De Dion κε ην αηκνθίλεην φρεκα ηνπ 

πήξε ην δεχηεξν έπαζιν ησλ 2.000 θξάγθσλ. 

 Αθνινχζεζαλ θαη άιινη αγψλεο φπσο ην Παξίζη- Μπνξληψ- Παξίζη ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1895, φπνπ ν ληθεηήο ζα αλαθεξπζζφηαλ κε κφλν θξηηήξην ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ ζέζε 

ηεξκαηηζκνχ. Ο πξψηνο πνπ νινθιήξσζε ηελ δηαδξνκή ησλ 1.187 ρηιηνκέηξσλ ήηαλ ν 

Emile Levassor κε ην 1.205 θπβηθψλ  Panhard et levassor απηνθίλεην ηνπ, κε ρξφλν 

ζαξάληα νρηψ ψξεο θαη ζαξάληα επηά ιεπηά, έμη ψξεο πην γξήγνξα απφ ηνλ δεχηεξν θαη 

έληεθα ψξεο πην γξήγνξνο απφ ηνλ ηξίην, σζηφζν θξίζεθε αθαηάιιεινο γηα ην πξψην 

βξαβείν, φπσο θαη ν δεχηεξνο, επεηδή ηα απηνθίλεηα ηνπο ήηαλ δηζέζηα, ελψ επίζεκα ν 

αγψλαο ήηαλ γηα ηεηξαζέζηα… έηζη, ληθεηήο αλαθεξχρζεθε  ν ηξίηνο Paul Koechilin  κε ην 

βελδηλνθίλεην Peugeot ηνπ θαη θέξδηζε ην πξψην βξαβείν ησλ 35.000 θξάγθσλ. Σνλ Ηνχιην 

ηνπ ίδην ρξφλνπ έρνπκε ηνλ πξψην αγψλα ζηε Ακεξηθή, ηνλ 87 ρηιηνκέηξσλ αγψλα Chicago 

Times -Herald πνπ δηνξγάλσζε ε εθεκεξίδα Chicago Times –Herald. Όζηεξα απφ αξθεηέο 

δπζθνιίεο θαη επηξάπεια, απφ ηνπο έμη ζπκκεηέρνληεο δχν ηεξκάηηζαλ, πξψηνο ν Charles 

Duryea κε ην κεραλνθίλεην φρεκα ηνπ, πνπ θέξδηζε ην  ρξεκαηηθφ έπαζιν ησλ 5.000 

δνιαξίσλ θαη δεχηεξνο ν Oscar Mueller κε ην Benz ηνπ. Πηζηεχεηαη φηη ε Ακεξηθαληθή 

απηνθηλεηνβηνκεραλία αλαπηχρζεθε θαη άλζηζε κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο ηα επφκελα 

ρξφληα ιφγσ ηεο επηηπρίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα θαη ηεο πνιχ θαιήο δεκνζηφηεηαο πνπ 

έηπρε.  

  
Εικόνα 6. Charles dyrea (1895)   Εικόνα 7. Πρωτοςζλιδο εποχισ για τον αγϊνα Παρίςι –Ρουζν(1894) 
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 Εικόνα 8. Ο κόμθσ De Dion ςτον  αγϊνα Παρίςι –Ρουζν(1894)  Εικόνα 9. Albert Lemaitre ςτον  αγϊνα Παρίςι –Ρουζν(1894) 

  
Εικόνα 10.Διαφθμιςτικό ζκκεςθσ αυτ\νιτου Παριςιοφ   Εικόνα 11. Ζκκεςθ αυτοκινιτου Παριςιοφ (1898)   

 

Γηα λα ππάξμεη έθζεζε απηνθηλήηνπ, ρξεηάδνληαη θαηάιιεινο ρψξνο, θαηαζθεπαζηέο 

νρεκάησλ, πξνκεζεπηέο, πξνζέιεπζε θνηλνχ θαη, ηέινο, ζνβαξφο δηνξγαλσηήο πνπ λα 

κπνξεί λα νξγαλψζεη ζσζηά φια ηα πξνεγνχκελα. Όζηεξα απφ ηηο απνηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο δηνξγαλψζεσλ ηνπ 1894 θαη ηνπ 1896, απηφ θαηέζηε δπλαηφ ην 1898 ζηελ 1ε 

έθζεζε Παξηζηνχ (Le salon de l‟automobil du cycle et des sports) πνπ έγηλε ζηνλ θήπν 

Tuillerie απφ ηνλ Albert De Dion, κε 77 θαηαζθεπαζηέο, πάλσ απφ 230 εθζέηεο θαη κε 

140.000 επηζθέπηεο. Οη εθζέηεο έπξεπε λα απνδείμνπλ φηη ην φρεκα ηνπο άμηδε κηα ζέζε 

ζηελ δηνξγάλσζε, νινθιεξψλνληαο ηελ 50 ρηιηνκέηξσλ δηαδξνκή Παξίζη- Βεξζαιιίεο. 

Αθνινχζεζαλ εθζέζεηο θαη ζε άιιεο επξσπατθέο πφιεηο, φπσο ζην Βεξνιίλν (Internationale 

Automobil Ausstellung) ην 1897, ζην Σνξίλν (Salone dell‟Automobile Di Torino) ην 1900, 

ζηηο Βξπμέιιεο (European Motor show Brussels)  ην 1902, αιιά θαη ζηελ Ακεξηθή, φπσο γηα 
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παξάδεηγκα ην North American International Auto Show (NAIAS) ζην Νηηηξφηη ην 1899 θαη 

ην New York International Auto Show ην 1900.  

Ωο ην πξψην ζχγρξνλν απηνθίλεην ζεσξείηαη ε Mercedes 35 πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ηελ DMG ράξε ζηνλ αξρηζρεδηαζηή ηεο Wihelm Maybach θαη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Emil Jellinek. Ο Emil Jellinek ήηαλ γεληθφο πξφμελνο ηεο Άπζηξν-Οπγγαξίαο ζηελ Νίθαηα 

ηεο Γαιιηθήο Ρηβηέξαο, επηρεηξεκαηίαο θαη ιάηξεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Ο Emil Jellinek αγφξαζε 

ην πξψην ηνπ απηνθίλεην ην 1896 απφ ηελ DMG έλα Phoenix double phaethon 8 ίππσλ ην 

νπνίν είρε ηειηθή ηαρχηεηα 24 ρικ. Δλζνπζηαζκέλνο παξαγγέιλεη θαη άιια απηνθίλεηα απφ 

ηελ DMG, αλνίγεη κηα αλεμάξηεηε αληηπξνζσπεία ζηελ Ρηβηέξα θαη ηα πνπιάεη κε κεγάιε 

επηηπρία, ελψ ηαπηφρξνλα αζρνιείηαη κε ηνπο αγψλεο απηνθηλήηνπ. ηηο 30 Μαξηίνπ ηνπ 

1900 ζηελ εβδνκάδα αγψλσλ ηεο Νίθαηαο ν Wihlem Bauer κεραληθφο ηεο DMG ζηνπο 

αγψλεο, πξνζπάζεζε λα ζπκκεηέρεη απζφξκεηα ζηελ δηαδξνκή Νίθαηα – “La Turbie” κε ην 

23 ίππσλ Daimler Phoenix racing car, αιιά ελεπιάθε ζηελ πξψηε ζηξνθή ζε αηχρεκα θαη 

πέζαλε. Απηφ αλάγθαζε ηελ DMG λα απνζπξζεί απφ ηνλ αγψλα. Ο Emil Jellinek πνπ παξά 

ηηο κεγάιεο επηηπρίεο ηνπ 1899 ζηνπο αγψλεο ηεο Νίθαηαο δελ ήηαλ ήδε επραξηζηεκέλνο κε 

ην ππάξρνλ απηνθίλεην, εθκεηαιιεχηεθε ηελ ηξαγσδία θαη θαηάθεξε λα έιζεη ζε ζπκθσλία 

κε ηελ DMG θαη λα ηελ πείζεη λα ηνπ θαηαζθεπάζεη ην απηνθίλεην ηνπ „κέιινληνο‟ ψζηε λα 

θαηαηξνπψζεη ηνλ αληαγσληζκφ ηελ επφκελε ρξνληά. Σαπηφρξνλα παξήγγεηιε 36 

απηνθίλεηα αμίαο 550.000 κάξθσλ –ηεξάζηην πνζφ γηα ηελ επνρή-, πνπ έπξεπε λα έρεη 

νινθιεξσζεί απφ ηελ εηαηξεία κέρξη ηεο 15 Οθησβξίνπ, ελψ παξάιιεια δεζκεχηεθε θαη γηα 

άιιεο κεγάιεο παξαγγειίεο ζην κέιινλ. Έηζη, ηνλ Ννέκβξην ν Wihelm Maybach θαηάθεξε 

λα εθπιεξψζεη ην φλεηξν ηνπ Jellinek θαη λα αξρίζεη ηηο δνθηκέο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηηο 22 ηνπ 

ίδηνπ κήλα. Σν απηνθίλεην παξαδφζεθε ζηα ρέξηα ηνπ Emil Jellinek ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

1900 θαη ζηελ εβδνκάδα αγψλσλ ηεο Νίθαηαο ηνλ Μάξηην ηνπ 1901 έγξαςε ηζηνξία. Ο 

Jellinek εκθαλίζηεθε κε 5 απηνθίλεηα ζηνπο αγψλεο, θέξδηζε ζρεδφλ ηα πάληα, ελψ έθαλε 

αδηαλφεηα ξεθφξ γηα ηελ επνρή, αλαγθάδνληαο ηνλ Paul Meyah γξακκαηέα ηεο Γαιιηθήο 

ιέζρεο απηνθηλήηνπ λα δειψζεη „έρνπκε εηζέιζεη ζηελ επνρή Mercedes‟.  

H Mercedes 35 ήηαλ ην απηνθίλεην πνπ ζεκαηνδφηεζε ην ηέινο ησλ απηνθηλήησλ-

ακαμψλ. Με ηνλ 5.9 ιίηξσλ, ηεηξαθχιηλδξν, απφδνζεο 35 ίππσλ, ηνπνζεηεκέλν κπξνζηά 

θηλεηήξα ηνπ θαη θίλεζε πίζσ, ήηαλ γηα ηελ επνρή ηνπ παλίζρπξν, ειαθξχ θαη κε ρακειφ 

θέληξν βάξνπο απηνθίλεην, πνπ φκνην ηνπ δελ ππήξρε. Οη επηδφζεηο θαη ε φςε ηνπ ήηαλ 

εμσπξαγκαηηθέο (ηειηθή πάλσ απφ 90 ρικ/ψξα). Μία αθφκε θαηλνηνκία πνπ ζθέθηεθε ε 
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DMG θαη ζπλέβαιε ζηελ επηηπρία ηνπ απηνθηλήηνπ ήηαλ κία πξνζζήθε, ε νπνία κπνξνχζε 

λα γίλεη κέζα ζε ιίγα ιεπηά θαη λα κεηαηξέςεη ην δηζέζην αγσληζηηθφ ζε ηεηξαζέζην 

επηβαηηθφ. Ο Jellinek νλφκαζε ην απηνθίλεην θαη ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Mercedes πξνο 

ηηκήλ ηεο θφξεο ηνπ, αιιά θαη επεηδή δελ ήζειε λα κπιέμεη ζε λνκηθέο πεξηπέηεηεο, αθνχ ηα 

δηθαηψκαηα ηεο Daimler ζηελ Γαιιία ηα είρε ε Panhard et Levassor θαη αθφκε πίζηεπε φηη 

δελ ήηαλ θαιή ηδέα λα πνπιάεη απηνθίλεηα ζηελ Γαιιία κε γεξκαληθφ φλνκα. Ζ DMG 

ζπκθψλεζε, θαη ήηαλ ηφζν κεγάιε ε επηηπρία ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ αθφκε θαη ε ίδηα ε 

εηαηξεία άιιαμε ην φλνκα ηεο ζε Daimler Mercedes. 

 
Εικόνα 12.Φωτο από το ατφχθμα του Wihlem Bauer (30/3/1898) Εικόνα 13. Αγωνιςτικι Mercedes 35 ςε αγϊνα (1901)   

 
Εικόνα 14. Σετρακζςια  Mercedes 35 ςε ζκκεςθ (1901)   Εικόνα 15. Διαφθμιςτικό φυλλάδιο Mercedes (1901) 

 
Εικόνα 16. O κινθτιρασ του Maybach για τθν  Mercedes 35   Εικόνα 17. Ο Emil Jellinek ςτο 8 ίππων  Phoenix αυτοκίνθτο του 
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Μία πνιχ ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ζηελ ηζηνξία ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, θαη 

φρη κφλν, ήηαλ ν Υέλξπ Φνξλη (Henry Ford 1863-1947), πνπ ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1903 ηδξχεη ηελ 

Ford Motor Company. Ήηαλ ε ηξίηε ηνπ επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα, κε πξψηε ην 1899 κε 

ηελ Detroit Automobile company, ε νπνία ρξενθφπεζε ζηα ηέιε ηνπ 1900. Αξγφηεξα, κε ηελ 

βνήζεηα κεηφρσλ, πνπ ηνπ παξείραλ ζηήξημε θαη ηελ πξψηε θνξά, θαη ράξε ζηελ επηηπρία 

πνπ είρε ην αγσληζηηθφ 24 ίππσλ κε ηελ νλνκαζία “sweepstakes” πνπ είρε θαηαζθεπάζεη 

αιιά θαη νδεγήζεη ζε αγψλεο ν ίδηνο, ηδξχεηαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1901 ε Henry Ford 

Company κε ηνλ ίδην αξρηκεραληθφ θαη θάηνρν ηνπ 1/6 ησλ κεηνρψλ. Πξφεδξνο ηεο 

εηαηξείαο ήηαλ ν William Murphy, έλαο απφ ηνπο πην πινχζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ Νηηηξφηη. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ε θαηαζθεπή ελφο ειαθξηνχ, αμηφπηζηνπ απηνθηλήηνπ κε 

ρακειφ γηα ηελ επνρή θφζηνο αγνξάο ηα 1.000 δνιάξηα. πλεπαξκέλνο φκσο απφ ηνπο 

αγψλεο, ν Ford αζρνιείηαη κε ηελ εμέιημε αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ θαη φρη κε ην πξφηδεθη 

πνπ ηνπ είρε αλαηεζεί θη απηφ πξνθαιεί δπζθνξία ζηνπο κεηφρνπο θαη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην κε απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηελ εηαηξεία θαη ηελ κεηέπεηηα 

κεηεμέιημε, ηεο εηαηξείαο, ζηελ Cadillac Automobile Company. 

ηελ ζπλέρεηα, ν Φφξλη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Tom Cooper έλαλ επθαηάζηαην θαη 

δηάζεκν πξσηαζιεηή αγψλσλ κνηνζπθιεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή δχν ίδησλ αγσληζηηθψλ 

απηνθηλήησλ ησλ ζξπιηθψλ „999‟ θαη „arrow‟. Μεγάιε ζπκβνιή ζηελ δεκηνπξγία ηνπο είραλ 

νη C.Harold Wills, πνπ αθνινχζεζε ηνλ Ford απφ ηελ Henry Ford Company, θαη νη Ed Huff 

θαη Gus Degener, ελψ κεγάιε νηθνλνκηθή ζηήξημε παξείρε ν Alexander Y. Malcomson. Με 

νδεγφ ηνλ Barney Oldfield ην „999‟ γλσξίδεη ηεξάζηηα επηηπρία ζηνπο αγψλεο. Με ηα 

ρξεκαηηθά έπαζια απφ ηνπο αγψλεο, ζπλάγεη ην 1902 κε ηνλ Malcomson ηελ εηαηξία Ford & 

Malcomson Company Ltd κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ελφο ειαθξηνχ θαη πξνζηηνχ 

απηνθηλήηνπ, ην νπνίν ήηαλ έηνηκν ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ ίδηνπ έηνπο. Γξήγνξα 

αλαγθάζηεθαλ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζε κεγαιχηεξν ρψξν θαη λα αλαδεηήζνπλ θαη άιινπο 

κεηφρνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπο ζε κεγαιχηεξν νίθεκα ζηελ 

Mark Avenue, ηελ είζνδν ζηελ εηαηξεία ζαλ κεγαινκέηνρνη ηνπ John W.Anderson θαζψο 

θαη ησλ αδειθψλ Dodge, νη νπνίνη ήηαλ θαη πξνκεζεπηέο εμαξηεκάησλ ηεο εηαηξείαο εθείλε 

ηελ πεξίνδν. Αθφκε ε Ford & Malcomson Company Ltd εμειίρζεθε ζε Ford Motor  

Company κε ηνλ Ford σο αληηπξφεδξν (αθνχ δελ θαηείρε ην πιεηνςεθηθφ παθέην) θαη 

αξρηκεραληθφ ηεο εηαηξείαο. 
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Σνλ Ηνχιην ηνπ 1903 άξρηζαλ νη πσιήζεηο ηνπ κνληέινπ Α (Model A) θαη κέζα ζε 15 

κήλεο 1.700 Model A είραλ πνπιεζεί. Ζ επηηπρία απηή θέξλεη κεγάια θέξδε ζηελ εηαηξεία 

θαη ηελ δπλαηφηεηα λα εμειίμεη θαη άιια κνληέια φπσο ην B,C, F, ην N θαη άιια θαη 

θαηαθέξλεη λα αλαγλσξηζηεί σο κηα ζνβαξή απηνθηλεηνβηνκεραλία. Ζ επηηπρία φκσο απηή, 

επηθέξεη θαη κηα ηεξάζηηα θφληξα κε πνιπεηήο δηθαζηηθέο δηακάρεο κε ηελ ALAM 

(Association of Licensed Automobile Manufacturers). 

Εικόνα 18. O Henry Ford ςε θλικία 56 ετϊν(1919) Εικόνα 19. Αγωνιςτικό“Sweepstakes” Ο  Ford ςτο τιμόνι ,ο Ed Huff πλάι (1901)   
 

Εικόνα 20.Σο κρυλικό ¨999¨ο Barney Oldfield και Henry Ford(1902) Εικόνα 21.Ο  Ford και θ ςφηυγοσ του ςτο πρϊτο του αυτοκίνθτο 

 
Εικόνα 22.Διαφιμιςθ Ford (1903) Εικόνα 23. Ford Model A (1903-1904)  Εικόνα 24. Εργοςτάςιο Ford Mark Avenue (1903 ) 
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Εικόνα 25. Διαφιμιςθ αγωνιςτικοφ Ford με τον ίδιο ςτο τιμόνι (1905) Εικόνα 26. Διαφιμιςθ  Ford  Model F (1903) 

 
Εικόνα 27. Διαφιμιςθ  Ford  Model N & R (1905)  Εικόνα28. Εξακφλινδρο  Ford Model K (1907) 

O George Baldwin Selden έλαο δηθεγφξνο κε εηδίθεπζε ζηνπο λφκνπο πεξί 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη επξεζηηερληψλ ππνζηήξημε, φηη ην 1878 είρε εθεχξεη ην 

απηνθίλεην θαη θαηέζεζε αίηεζε γηα δίπισκα επξεζηηερλίαο, ηελ νπνία θαζπζηεξνχζε ν ίδηνο 

ζθφπηκα θαη ζην ηέινο ηνπ ρνξεγήζεθε ε άδεηα επξεζηηερλίαο ην 1895 (νη πξνδηαγξαθέο 

πνπ έζεηε ζηελ άδεηα ηνπ ήηαλ πξαθηηθά αδχλαηνλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή θάπνηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ απηνθηλνχκελνπ νρήκαηνο). Σν 1900 πνχιεζε ηα δηθαηψκαηα ηεο παηέληαο ηνπ 

ζηελ Electric Vehicle Company κε αληάιιαγκα 15 δνιάξηα αλά απηνθίλεην πνπ 

θαηαζθεχαδε ε εηαηξεία θαη κε ειάρηζην εηήζην πνζφ ηα 5.000 δνιάξηα. 

ηελ ζπλέρεηα, ε κε πνιιά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα Electric Vehicle Company άξρηζε 

λα εθκεηαιιεχεηαη καδί κε ηνλ George Baldwin Selden ηελ παηέληα ηνπ, ππνβάιινληαο 

κελχζεηο ζηηο ππφινηπεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο δεηψληαο ηνπο 5% απφ ηελ πψιεζε θάζε 

απηνθηλήηνπ πνπ πσινχζαλ. Ωο θχξην ζηφρν ηνπο είραλ ηελ εηαηξεία κε ηηο πεξηζζφηεξεο 
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πσιήζεηο ηεο επνρήο, ηελ Winton Motor Carriage Company ηνπ Alexander Winton. Λφγσ 

ιάζνο ππεξαζπηζηηθήο ζηξαηεγηθήο, ν Winton θαηλφηαλ φηη ζα ράζεη ηελ δηθαζηηθή δηακάρε 

θαη ήηαλ έηνηκνο γηα ζπκβηβαζκφ. Αιιά ιίγν πξηλ λα ζπκβεί απηφ, ηέζζεξηο κεγάιεο 

αλεμάξηεηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο νξγαλψζεθαλ, πηνζέηεζαλ θνηλή ζηξαηεγηθή έλαληη ησλ 

δηθαησκάησλ, πιεζίαζαλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Electric Vehicle Company θαη απαίηεζαλ 

ηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζην 1,25% απφ ηελ πψιεζε θάζε απηνθηλήηνπ. Σν κηζφ ζα 

πήγαηλε ζηελ Electric Vehicle Company θαη ζηνλ George Baldwin Selden, ελψ ην ππφινηπν 

ζα δίδνληαλ ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζα ίδξπαλ. Ο νξγαληζκφο απηφο ζα απνθάζηδε 

πνηνο είρε δηθαίσκα λα θαηαζθεπάδεη θαη λα πνπιάεη απηνθίλεηα ζηελ Ακεξηθή ιφγσ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο παηέληαο ηνπ George Baldwin Selden. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 

βνεζνχζαλ ηνλ Winton κε ηα λνκηθά ηνπο ηκήκαηα θαη κε ρξήκαηα ζηε δηθαζηηθή ηνπ 

δηακάρε. Ζ Electric Vehicle Company βιέπνληαο φηη δελ είρε ηνπο πφξνπο λα ηα βάιεη θαη 

κε ηηο 5 κεγάιεο εηαηξείεο, πξνηίκεζε λα ζπκκαρήζεη καδί ηνπο. Έηζη έρνπκε ηελ δεκηνπξγία  

ηεο ALAM, ελφο νξγαληζκνχ πνπ πξνζπάζεζε λα ειέγμεη ηελ αγνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ 

Ακεξηθή. Αξθεηέο εηαηξείεο έζπεπζαλ λα εγγξαθνχλ ζηελ ALAM, κε πξψηε ηελ Winton 

Motor Carriage Company. 

Σν ίδην πξνζπάζεζε λα θάλεη θαη ν Ford ην 1903 κε ηελ εηαηξεία ηνπ, αιιά ε ALAM 

ηνπ αξλήζεθε ηελ ζπκκεηνρή κε θχξηα αηηηνινγία ηηο δχν απνηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

θηλήζεηο ζην παξειζφλ. Ο Ford απηφεηνο άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη θαη λα πνπιάεη 

απηνθίλεηα δίρσο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ αξλεηηθή απάληεζε, δείρλνληαο μεθάζαξα φηη 

αςεθνχζε θαη πεξηθξνλνχζε ηελ ALAM, ε νπνία ηνπ δήηεζε λα πιεξψζεη ην πνζνζηφ πνπ 

ηνπ αλαινγνχζε απφ ηελ πψιεζε θάζε απηνθηλήηνπ θαη αλαδξνκηθά. Ο Ford αξλήζεθε λα 

πιεξψζεη νηηδήπνηε ζηελ ALAM θαη έηζη μεθίλεζε κηα δηθαζηηθή δηακάρε πνπ φκνηα ηεο δελ 

είρε μαλαζπκβεί ζην παξειζφλ, θξάηεζε ζρεδφλ 8 ρξφληα, κε πάλσ απφ 14.000 ζειίδεο 

πξαθηηθά, αιιεινθαηεγνξίεο, χβξεηο, απεηιέο, δηαθεκίζεηο θαη αληηδηαθεκίζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθή ε δηαθήκηζε ηεο ALAM πνπ απεηινχζε φπνηνλ αγνξάζεη θαη θπθινθνξήζεη 

απηνθίλεην Ford κε κήλπζε. Ζ πξσηφδηθε απφθαζε βγήθε ζηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ 1909 

ππέξ ηεο παηέληαο ηνπ Selden, κηα απφθαζε ζνθαξηζηηθή πνπ έθαλε θαη άιιεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο πνπ είραλ ηαρηεί ζηελ πιεπξά ηνπ Ford λα ππνηαρηνχλ ζηελ ALAM, 

κε πην ζεκαληηθή ηελ λενζχζηαηε General Motors ηνπ Charles Durant. Ο Ford φκσο δελ ην 

έβαιε θάησ άζθεζε έθεζε θαη ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1911 θέξδηζε ηελ πξνζθπγή ηνπ θαη ε 

ALAM επέιεμε λα κελ παξαζηεί ζηελ δηαδηθαζία. Ζ απφθαζε φξηδε φηη ε παηέληα ηνπ 

Selden ίζρπε, αιιά κφλν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο απηνθηλνχκελνπ νρήκαηνο 
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πνπ πεξηέγξαθε ζηελ άδεηα ηνπ θαη φρη γηα θάζε απηνθηλνχκελν φρεκα πνπ 

θαηαζθεπάδνληαλ. Αλ θαη είρε κείλεη κφλν έλαο ρξφλνο κέρξη λα είλαη έγθπξε ε επξεζηηερλία 

ηνπ Selden, ε λίθε ηνπ Ford ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηελ Ακεξηθή, αιιά θαη ζε φινλ ηνλ θφζκν θαη ηνλ θαζηέξσζε ζαλ 

ιατθφ ήξσα ζηα κάηηα ηνπ θνηλνχ. Απαιιαγκέλνο απφ ην βαξίδην ηεο πιεξσκήο 

δηθαησκάησλ ζηελ ALAM, ν Ford ήηαλ έηνηκνο λα αιιάμεη ηνλ θφζκν κε ηηο ηδέεο ηνπ. 

 
Εικόνα29.Φυλλάδιο με τίτλο Electrical patents  Εικόνα30.Πιςτοποιθτικό αςφαλείασ  που ζδινε ο Ford ςτουσ πελάτεσ του ότι κα 
τουσ Και το αυτοκίνθτο Selden  ςτο εξϊφυλλο. υπεραςπιςτεί νομικά ςε περίπτωςθ μινυςθσ τουσ λόγω τθσ ευρεςιτεχνίασ Selden 

 
Εικόνα31.ο Selden παρουςιάηει το ¨αυτοκίνθτο¨ του ςτθν δίκθ για να Εικόνα32.Σαμπζλα που πιςτοποιεί   ότι το      
αποδείξει ότι ζχει εφεφρει κάτι.            όχθμα ζχει πιςτοποίθςθ τθσ πατζντασ Selden 
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Εικόνα33 ατυρικό δθμοςίευμα ςτον τφπο για τθν διαμάχθ ανάμεςα ςε Ford και Selden. 
 

Ζ κεγάιε φκσο επηηπρία ηνπ Ford  πνπ άιιαμε ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ίζσο ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε ρσξίο ππεξβνιή ηνλ θφζκν, ήηαλ ην απηνθίλεην πνπ παξνπζίαζε 

ζην θνηλφ ην 1908, ην πεξίθεκν Ford Model T ή Tin Lizzie, ή T-Model ή ζθέην T. Ο Ford 

είρε πεη:  

«Θα καηαζκεσάζω ένα ασηοκίνηηο για ηο εσρύ κοινό. Θα είναι αρκεηά μεγάλο για μια 

οικογένεια, αλλά και αρκεηά μικρό ώζηε ο καθένας να μπορεί να ηο λειηοσργεί και να 

ηο ζσνηηρεί. Θα καηαζκεσάζεηαι από ηα καλύηερα σλικά, από ηοσς καλύηεροσς ποσ 

μπορούν να προζληθθούν, με ηις απλούζηερες μεθόδοσς ζτεδιαζμού ποσ η 

μονηέρνα επιζηήμη ηης μητανικής μπορεί να παρέτει. Αλλά θα είναι ηόζο θθηνό ποσ 

κανένας άνηρας ποσ έτει ένα καλό μιζθό να μην μπορεί να αποκηήζει ένα- και να 

εσταριζηηθεί με ηην οικογένειά ηοσ ηις εσλογημένες ώρες ταράς ζηοσς μεγάλοσς 

ανοιτηούς ηόποσς ηοσ Θεού». 

«I will build a car for the great multitude. It will be large enough for the family, but 

small enough for the individual to run and care for. It will be constructed of the best 

materials, by the best men to be hired, after the simplest designs that modern 

engineering can devise. But it will be so low in price that no man making a good 

salary will be unable to own one – and enjoy with his family the blessing of hours of 

pleasure in God's great open spaces»  (πεγή Wikipedia)                                         
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Σν  Model T ήηαλ φια απηά θαη θάηη παξαπάλσ. Ήηαλ έλα απηνθίλεην αμηφπηζην, κε απιή, 

αλζεθηηθή θαη θζελή, αιιά φρη θηεληάξηθε θαηαζθεπή, κε γξήγνξε παξάδνζε ζηνπο 

αγνξαζηέο, κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο, απνδνηηθφ, κε θαιέο επηδφζεηο ζηνπο 

αλψκαινπο δξφκνπο ηεο επνρήο, εχθνιν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ (γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο) 

θαη ζηελ ζπληήξεζή ηνπ θη φια απηά ζε ρακειή ηηκή. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί ην 

εμαηξεηηθφ δίθηπν δηαλνκήο θαη ε κεγάιε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ζε φια ηα κέζα ηεο επνρήο 

πνπ έθαλε ν Ford. ια απηά ζπληέιεζαλ ζε κηα ηεξάζηηα εκπνξηθή επηηπρία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην  Model T είρε ηνπνζεηεκέλν κπξνζηά ηνλ 2.9 ιίηξσλ 

ηεηξαθχιηλδξν ελ ζεηξά ηεηξάρξνλν θηλεηήξα κε ηηο βαιβίδεο ζην πιάη, ν νπνίνο είρε 

απφδνζε 20-22 άινγα ζηηο 1.800 ζ.α.ι. θαη απέθεξε ζην πεξίπνπ 550 θηιψλ απηνθίλεην 

ηειηθή 64- 72 ρικ. θαη κηα απηνλνκία πεξίπνπ 200 ρικ αλά ληεπφδηην. Λφγσ ηεο ρακειήο 

ζπκπίεζεο ηνπ θηλεηήξα, ην απηνθίλεην αλ θαη ζεσξνχληαλ βελδηλνθίλεην κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη κε θεξνδίλε θαη κε αηζαλφιε θαη γεληθά κπνξνχζε λα „θάςεη‟ θησρήο 

πεξηεθηηθφηεηαο κίγκαηνο θαχζηκν. Οη  4 θχιηλδξνη  ήηαλ ελ ζεηξά θαη ρπηεπκέλνη ζαλ έλα 

κπινθ κεραλήο (κνλνκπιφθ, φπσο ζηα ζχγρξνλα απηνθίλεηα) θάηη αζπλήζηζην γηα ηελ 

επνρή, ελψ ε θεθαιή ήηαλ απνζπψκελε (θάηη πνπ βνεζνχζε ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

αληηθαηάζηαζεο ησλ βαιβίδσλ). Ο θηλεηήξαο ήηαλ απφ ρπηνζίδεξν, ην ληεπφδηην ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλν θάησ απφ ηα θαζίζκαηα ησλ κπξνζηά επηβαηψλ θαη ην θαχζηκν πήγαηλε κε 

θπζηθή ξνή ζην κνλφ θαξκππξαηέξ  ηχπνπ Venturi. H ςχμε ηνπ θηλεηήξα ηνλ πξψην ρξφλν 

επηηπγράλνληαλ κέζσ αληιίαο λεξνχ, ελψ ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα θχθισκα 

κε ζεξκνζπζζσξεπηή (thermosyphon system), έλα πην θζελφ θαη πην απιφ ζχζηεκα. Σν 

θηβψηην ηαρπηήησλ ιηπαίλνληαλ κε  ην  ιηπαληηθφ πγξφ ηεο κεραλήο θαη ε θίλεζε 

κεηαδίδνληαλ κέζσ ηνπ επηθπθιηθνχ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ δπν ζρέζεσλ θαη ηεο φπηζζελ 

ζηνπο πίζσ ηξνρνχο. Φξέλα ππήξραλ κφλν ζηνπο πίζσ ηξνρνχο, ελψ ην ρεηξφθξελν 

ιεηηνπξγνχζε  ζαλ λεθξά. Σν απηνθίλεην έκπαηλε ζε ιεηηνπξγία κε κηα ρεηξνθίλεηε καληβέια, 

ε νπνία πάιη ιφγσ ηεο ρακειήο ζπκπίεζεο „γχξηδε‟ ζρεηηθά εχθνια. ρεδηαζηηθά ην Model T 

έκνηαδε πεξηζζφηεξν κε ηα απηνθίλεηα πξν Mercedes 35 επνρήο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάξηεζή ηνπ πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε απφ θξάκα βαλαδίνπ θαη πεξηιάκβαλε κία κφλν 

εγθάξζηα εκηειιεηπηηθή ζνχζηα γηα θάζε άμνλα θαη φρη κία γηα θάζε ηξνρφ, ην Model T είρε 

πνιχ θαιέο αλαξξηρεηηθέο ηθαλφηεηεο. Κξάκαηα βαλάδηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηεηακέλσο 

ζε φιν ην πιαίζην θαη θπξίσο ζην ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ, ελψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθε φπσο ζπλεζίδνληαλ ζηα απηνθίλεηα ηεο επνρήο  θαη ην μχιν ζαλ πιηθφ ζε 

δηάθνξα εμαξηήκαηα, φπσο ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ, αιιά θαη ζην πιαίζην. 
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Σν πξψην Model T πσιήζεθε ζηελ Ακεξηθή ζηηο 1 Οθησβξίνπ 1908 έλαληη 850 

δνιαξίσλ (έθδνζε ηνπξηζκνχ, ε runabout έθδνζε θφζηηδε 825 δνιάξηα), ελψ ην ηειεπηαίν ην 

1927. Σελ πεξίνδν απηή πνπιήζεθαλ πάλσ απν15 εθαηνκκχξηα ζηελ Ακεξηθή θαη πάλσ 

απφ 900 ρηιηάδεο ζηνλ ππφινηπν θφζκν, θάλνληαο ην, ην απηνθίλεην κε ηελ κεγαιχηεξε 

εκπνξηθή επηηπρία ην θαη πξψην παγθφζκην απηνθίλεην, αθνχ παξάρζεθε θαη πσιήζεθε  ζε 

πάλσ απφ 10 ρψξεο εθηφο Ακεξηθήο, φπσο Καλαδάο, Αγγιία, Γεξκαλία, Αξγεληηλή θαη  

αιινχ. Σν Model T ήηαλ έλα ζαχκα ηεο  κεραληθήο φρη ηφζν γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ θαη ηελ 

κεραλνινγηθή ιεηηνπξγία, φζν γηα ηνλ ηξφπν  θαηαζθεπήο ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο  θξάκαηα 

Βαλάδηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ, ν Ford θαηάθεξε λα κεηψζεη ηελ κάδα ησλ 

πιηθψλ, ην βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη πην ζεκαληηθά ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο 

ηνπ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε απφδνζε θαη ε αμηνπηζηία ηνπ. 

Ο Ford δελ έδσζε ηα επφκελα ρξφληα βάζε ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ηνπ 

απηνθηλήηνπ, νχηε πξνζπάζεζε λα παξνπζηάζεη λέα κνληέια, πην ζχγρξνλα θαη πην αξεζηά 

ζην θνηλφ θαη βαζηθά δελ παξήγαγε άιιν κνληέιν πιελ ηνπ  Model T απηά ηα 19 ρξφληα. 

Κξάηεζε ηελ ίδηα ζπληαγή φια ηα ρξφληα παξαγσγήο ηνπ Model T, κεραλνινγηθά  παξέκελε 

ην ίδην θαη λαη κελ κπνξεί λα ππήξραλ απφ ην πξψην απηνθίλεην ηνπ 1908 κέρξη ην 

ηειεπηαίν ηνπ 1927 θάπνηεο δηαθνξέο, αιιά  ήηαλ θπξίσο αηζζεηηθέο. Κάπνηεο ηερλνινγίεο 

πνπ αλαθαιχθζεθαλ αξγφηεξα θαη ν αληαγσληζκφο ηηο πξνζέθεξε ζπλήζσο σο ζηάληαξ 

ζηα κνληέια ηνπο, ν Ford ηηο πξνζέθεξε ζαλ έμηξα εμνπιηζκφ, λαη κελ ζε ινγηθή ηηκή αιιά 

αθξηβέο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο βαζηθήο έθδνζεο ηνπ Model T, θάηη πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ε πιεηνλφηεηα ησλ αγνξαζηψλ λα κελ ηηο πξνηηκάεη, π.ρ. ζηα κνληέια ηνπ 

1919  πξνζθέξνληαλ ειεθηξηθή κίδα αληί γηα καληβέια κε θφζηνο φκσο 75 δνιάξηα  θάηη  

πνπ  αλέβαδε ηελ ηηκή ηεο βαζηθήο έθδνζεο απφ 500 ζε 575 δνιάξηα (αχμεζε 15%). Δθεί 

πνπ επηθέληξσζε φιεο ηνπ ηηο πξνζπάζεηεο ν Ford θαη πξνζπάζεζε λα εμειίμεη ζην 

βέιηηζην, ήηαλ ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ Model T. 

     

Εικόνα34. Ford model T     Εικόνα35.  Διαφθμιςτικό  Ford model T (1908) 
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Εικόνα36.χεδιάγραμμα από το ςφςτθμα εκκίνθςθσ του model T Εικόνα37.χεδιάγραμμα του κινθτιρα του model T  

 

Εικόνα38.χεδιάγραμμα από το ςαςί του  Ford model T  
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Εικόνα39.χεδιάγραμμα  του ςυςτιματοσ ψφξθσ του model T Εικόνα40.χεδιάγραμμα ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ καυςίμου model T  

Εικόνα41.χεδιάγραμμα ςυςτιματοσ μετάδοςθσ  model T  Εικόνα42.χεδιάγραμμα με τομι κινθτιρα  model T

 

Εικόνα43. κινθτιρασ  model T   Εικόνα44.χεδιάγραμμα ςυςτιματοσ κίνθςθσ και ταμποφρων  model T 
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Εικόνα45.εικόνα από το εςωτερικό του  model T , διάταξθ πεταλίων 

Ζ εηαηξεία Oldsmobile δαλεηδφκελε ηερλνγλσζία απφ άιιεο βηνκεραλίεο ηεο επνρήο 

φπσο ηελ βηνκεραλία φπισλ Colt, ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία ηελ γξακκή ζπλαξκνιφγεζεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Oldsmobile 

Curved Dash( 1901-1904) ηνπ πξψηνπ απηνθηλήηνπ καδηθήο παξαγσγήο. Σελ ίδηα ηερληθή 

αιιά κε πνιιέο βειηηψζεηο ρξεζηκνπνίεζε θαη ν Ford γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Model T, 

θηάλνληαο ην πξψην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ απηνθηλήηνπ πεξίπνπ ηηο 10.000 κνλάδεο 

(εληππσζηαθφ γηα ηελ επνρή λνχκεξν πνπ φκσο δελ έθηαλε γηα λα θαιχςεη ηελ δήηεζε). Σν 

θφζηνο θαη ν ρξφλνο παξαγσγήο δελ έπεθηε ζηα επίπεδα πνπ ήζειε ν Ford. Έηζη, ζην 

θαηλνχξγην εξγνζηάζην ζην Highland Park ηνπ Michigan  ην 1914 έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηεο 

θάζεηεο θηλνχκελεο γξακκήο παξαγσγήο.  

Πην πεξηεθηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν Ford γηα λα έρεη ην Model T ηελ επηηπρία 

πνπ ήζειε αθνινχζεζε ηελ εμήο ζηξαηεγηθή. Γεκηνχξγεζε ηελ θηλνχκελε γξακκή 

παξαγσγήο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Model T ρξεζηκνπνηεί κηα ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο κε ηππνπνηεκέλα εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά κε ζθνπφ λα παξαγάγεη έλα 

ηππνπνηεκέλν πξντφλ ην νπνίν ήηαλ εχθνιν ζηελ θαηαζθεπή αιιά θαη ζηελ επηζθεπή ηνπ. 

Γηα λα ην επηηχρεη απηφ αμηνπνίεζε ηελ ηειεπηαία ιέμε ζηελ ηερλνινγία ζηνπο ειεθηξηθνχο 

θηλεηήξεο, γηα λα δεκηνπξγήζεη θηλνχκελνπο δηαδξφκνπο παξαγσγήο, ζηα ζπζηήκαηα 

αθξηβνχο κέηξεζεο θαη ζηηο εξγαιεηνκεραλέο. Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 

ηππνπνηεκέλν ζχζηεκα ηνπ Ford ζηεξίδεηαη ζε ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα. 

Αληίζεηα ζηελ γξακκή παξαγσγήο δελ ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φπσο 

ζπλεζίδνληαλ αιιά αλεηδίθεπηνπο ή ειαθξά εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο πνπ ν θαζέλαο 

εθηεινχζε κία απιή ζχληνκε θαη επαλαιακβαλφκελε εξγαζία. Ζ επηηπρία δελ έγθεηηαη ηφζν 

ζηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο αιιά ζηνλ ζπγρξνληζκφ, ζηελ ζπλερή ξνή 

εμαξηεκάησλ θαη ζηνλ ζσζηφ θαηακεξηζκφ εξγαζηψλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ ην 

εμάξηεκα Α ρξεηάδεηαη 20 δεπηεξφιεπηα γηα λα ηνπνζεηεζεί θαη ην εμάξηεκα Β 41 
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δεπηεξφιεπηα, ηφηε πξέπεη αλά κία ζέζε εξγαζίαο θαη εξγαιεηνκεραλή γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ εμαξηήκαηνο Α λα ππάξρνπλ δχν αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη εξγαιεηνκεραλέο γηα ην 

εμάξηεκα Β, αθφκε ζα πξέπεη γηα θάζε έλα εμάξηεκα Α πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην εξγνζηάζην 

δχν εμαξηήκαηα Β λα εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ζε πνηα 

ζεηξά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ γξακκή παξαγσγήο καο. Έηζη, έρνπκε κηα ζπλερή 

ξνή εμαξηεκάησλ θαη παξαγσγήο (principal of flow), ε νπνία δηαθφπηεηαη κφλν φηαλ 

ππάξμεη θάπνηα θαζπζηέξεζε (bottleneck) θάπνπ ζην ζχζηεκα. ιεο απηέο νη θαηλνηνκίεο 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα φηη, ελψ ζηελ αξρή ε παξαγσγή ήηαλ έλα απηνθίλεην πεξίπνπ αλά 

12,5 ψξεο, έπεζε ζηα 93 ιεπηά θαη επέηξεςε ζηελ εηαηξεία λα παξάγεη απφ 10.000 

απηνθίλεηα ην ρξφλν πάλσ απφ 10.000 απηνθίλεηα ηελ εκέξα, δειαδή θάζε 24 

δεπηεξφιεπηα έλα απηνθίλεην. 

Καηαζθεχαζε ηεξάζηηα εξγνζηάζηα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζπλήζσο ζε κεγάιεο 

πφιεηο, γηα λα θαηαθέξεη λα ρσξέζεη ηηο πεξίπινθεο γξακκέο παξαγσγήο, λα έρεη άθζνλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ  αιιά θαη γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηηο κεγάιεο ηνπηθέο αγνξέο. Σα 

εξγνζηάζηα  ήηαλ πεξηθξαγκέλα θαη νξηνζεηεκέλα ζπλήζσο κε κάληξεο θαη ήηαλ θιεηζηά 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο.  Αγφξαζε  νξπρεία, κεγάιεο εθηάζεηο δάζνπο γηα λα έρεη θζελέο 

πξψηεο χιεο. Αγφξαζε  ζηδεξφδξνκν, πινία θαη δεκηνχξγεζε έλα ζηφιν θνξηεγψλ γηα λα 

κεηαθέξεη ηα πξντφληα ηνπ γξήγνξα θαη φπνπ θαη φπνηε ήζειε ρσξίο κεζάδνληεο, αγφξαζε 

παινπξγείν γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηδακηψλ θαη ησλ θξπζηάιισλ ηνπ Model T, ηέινο 

παξαηεξψληαο πφζεο κεγάιεο πνζφηεηεο μχινπ πεξίζζεπαλ απφ ηελ γξακκή παξαγσγήο 

απνθαζίδεη λα ην αλαθπθιψζεη, δεκηνπξγψληαο έλα εξγνζηάζην παξαζθεπήο θάξβνπλνπ, 

αξρηθά ην νλνκάδεη Ford charcoal, έπεηηα κεηνλνκάδεηαη ζε kingsford charcoal πξνο ηηκήλ 

ηνπ γακπξνχ ηνπ. Μηα εηαηξεία πνπ ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη λα πξσηαγσληζηεί κέρξη 

ζήκεξα. 

Μηα άιιε θαηλνηνκία πνπ πξνσζεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ είλαη απφ ελλέα ψξεο  

ηελ βάξδηα λα ηελ κεηαηξέςεη ζε νθηάσξε δεκηνπξγψληαο έηζη ηξείο βάξδηεο εξγαζίαο ην 

εηθνζηηεηξάσξν. Αθφκε θαζηέξσζε ζαλ θαηψηεξν εκεξνκίζζην ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηα 5 

δνιάξηα φηαλ ην θαηψηεξν εκεξνκίζζην ήηαλ ηα 2,5 δνιάξηα ζηελ βηνκεραλία εθείλε ηελ  

επνρή. Σέινο, αθνχ είρε ζπκπηέζεη ηα θφζηε θαη ηνλ ρξφλν παξαγσγήο θαηά πνιχ θαη 

ππήξρε απμεκέλε δήηεζε αληί λα παγψζεη ή λα απμήζεη ηηο ηηκέο πψιεζεο, ηηο κείσζε (είρε 

θηάζεη ε βαζηθή έθδνζε λα πσιείηαη  260 δνιάξηα) θαη ίδξπζε λέα εξγνζηάζηα ψζηε λα 

απμήζεη ηελ παξαγσγή ελψ γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη απφ ηα πςειά θέξδε πνπ 
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απνθφκηδε ηα επέλδπε ψζηε λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Μηα θίλεζε πνπ είρε σο 

ζθνπφ λα θάλεη πην πξνζηηφ θαη ειθπζηηθφ ην πξντφλ ζην επξχ θνηλφ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε πνπ είρε δψζεη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ. Με απιά ιφγηα ήζειε λα 

παξάγεη ζπλέρεηα, λα έρεη επραξηζηεκέλν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα είρε ηελ 

δπλαηφηεηα λα θαηαλαιψλεη απηά πνπ παξάγεη.   

ιεο απηέο νη ηερληθέο πνπ εμέιημε ν Ford θαζψο θαη γεληθά ε επηηπρεκέλε 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε  δεκηνχξγεζαλ έλαλ θαηλνχξγην φξν ηνλ θνξληηζκφ (Fordism). 

αλ νξηζκφ κπνξνχκε λα δψζνπκε: «Ο θνξληηζκφο είλαη έλα θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο πνπ 

έρεη σο ραξαθηεξηζηηθά ηελ θαζεηνπνηεκέλε καδηθή παξαγσγή, ηελ ζηαζεξφηεηα ζηα θέξδε 

ηεο επηρείξεζεο, ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ κε πιήξε παξαγσγή θαη πιήξε 

απαζρφιεζε» (βι. Βηθηπαίδεηα). Οη ηδέεο ηνπ Ford άιιαμαλ ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηελ 

βηνκεραλία γεληθά αθφκε θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία ζηελ Ακεξηθή αιιά θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Έθεξαλ ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία, ελψ απνηεινχζαλ παξάγνληα 

ζηαζεξφηεηαο γηα αξθεηά ρξφληα. Μέρξη ηελ  δεθαεηία ηνπ 70 έρνπκε ηελ ρξπζή επνρή ηνπ 

Φνξληηζκνχ. 

Σν Model T πσιήζεθε ζε δηάθνξνπο ηχπνπο ακαμσκάησλ, φπσο δηζέζην, αλνηθηνχ 

ηχπνπ ή θιεηζηνχ,  ηεηξαζέζην αλνηθηνχ ηχπνπ ή θιεηζηνχ, θνξηεγφ κε πιαηηά θαξφηζα ή 

θαλνληθή κε παξαπέηηα, εμαζέζην κηθξφ ιεσθνξείν θαη ζε  άιιεο πνιιέο εθδφζεηο, ελψ 

πνιιέο θνξέο νη ηδηνθηήηεο ηνπ ην αγφξαδαλ λα γηα λα ην δηαιχζνπλ ζε θνκκάηηα αθνχ ηα 

εμαξηήκαηα ηνπο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αληαιιαθηηθά θαη ζε άιιεο 

εθαξκνγέο ή λα ηα κεηαπνηήζνπλ ζε κεραλήκαηα δηαθνξεηηθήο ρξήζεο,  φπσο ζε ηξαθηέξ 

ή σο γελλήηξηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο αθφκα θαη πξηνληζηήξηα πάγνπ θαη ζε άιιεο πνιιέο 

εθαξκνγέο. Μέρξη ην 1927 πνπ αληηθαηαζηήζεθε απφ ην Model Α, ην πξψην απηνθίλεην 

καδηθήο παξαγσγήο κε ηδάκηα αζθαιείαο, είρε θαηαθέξεη λα πνπιήζεη πάλσ απφ 16,5 

εθαηνκκχξηα κνλάδεο παγθνζκίσο, ελψ ν θηλεηήξαο ηνπ παξάγνληαλ κέρξη ην 1941 γηα 

ρξήζε ζε άιιεο εθαξκνγέο φπσο βηνκεραληθέο, ζηξαηησηηθέο θαη ζηα ζθάθε ζαιαζζήο. Σν 

Model T βνήζεζε ζηελ εμάπισζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ Ακεξηθή αιιά θαη ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαη ην θαζηέξσζε ζαλ ην βαζηθφ κέζν κεηαθνξάο. ηηο αξρέο ηνπ αηψλα 

θπθινθνξνχζαλ κεξηθέο ρηιηάδεο απηνθίλεηα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη απφ απηά ηα 

πεξηζζφηεξα ήηαλ ειεθηξνθίλεηα ή αηκνθίλεηα ελψ ηα απηνθίλεηα κε θηλεηήξα εζσηεξηθήο 

θαχζεο ήηαλ ε κεηνςεθία. Με ηελ έιεπζε ηνπ Model T απηφ άιιαμε, θαζψο ε εηήζηα 

παξαγσγή ηνπ Model T ην 1925 ήηαλ 2 εθαηνκκχξηα κνλάδεο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη  ην 
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Model T άιιαμε ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, ηελ 

φςε ηνπ θφζκνπ, αθνχ αληηθαηέζηεζε ηα δσήιαηα νρήκαηα, ελψ έπαημε θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία ζηελ επηθξάηεζε ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία  

έλαληη ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ηνπ αηκνθηλεηήξα. Δμαηηίαο ηνπ, ε Ford θαζηεξψζεθε σο κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ηεο επνρήο, ε Ακεξηθή σο ε ρψξα κε ηελ κεγαιχηεξε 

παξαγσγή απηνθηλήησλ ζηνλ θφζκν (αθνχ εθείλε ηελ επνρή πεξίπνπ ην 90% ησλ 

απηνθηλήησλ θαηαζθεπάδνληαλ ζηελ Ακεξηθή) θαη ν ίδηνο ν Ford σο έλαο απφ ηνπο  

πινπζηφηεξνπο αλζξψπνπο ηνπ θφζκνπ. 

 
Εικόνα46 .Διαφιμιςθ του model T , (Αμερικι)    Εικόνα47 .Διαφιμιςθ του model T , (Καναδάσ) 

   

Εικόνα48. Διαφιμιςθ του model T , (Γαλλία)   Εικόνα49. Διαφθμιςτικό “κιτ”μετατροπισ  model T ςε τρακτζρ (ΗΠΑ) 
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Εικόνα50. Φωτογραφία από τθν γραμμι παραγωγισ του model T ςτο Highland Park του Michigan (Αμερικι) 

  

Εικόνα51.Σο πρϊτο εργοςτάςιο Ford ςτθν Αργεντινι (1921) Εικόνα52. Φϊτο από τθ γραμμι παραγωγισ του model T (1913) 

 
Εικόνα53. “κιτ” εργαλείων για Ford model T (1908)   Εικόνα54. Φϊτο από τθ γραμμι παραγωγισ του model T 
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Εικόνα55. “Σο δεκαπεντομυριακοςτό Ford model T,οδθγόσ  Edsel Ford ςυνοδθγόσ Henry Ford(26/5/1927) 

 

Εικόνα56. “Επίδειξθ αναρριχθτικϊν ικανοτιτων “ του  model T ςτθν ςφγχρονθ εποχι (2016) 

 
Εικόνα57.Μodel T ανακαταςκευαςμζνο ςε τρακτζρ  Εικόνα58.Μodel T ανακαταςκευαςμζνο ςε εκχιονιςτικό 
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   Εικόνα59. Διαφθμιςτικό φυλλάδιο  διαφόρων εκδόςεων  model T  (1914) 

 

Εικόνα60.Σο Ford model T ςτον πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο  Εικόνα61. Ford model T  γερανόσ ρυμοφλκθςθσ αυτοκινιτων

 
Εικόνα62. Ford model T ζκδοςθ Runabout  1908)   Εικόνα63. Ford model T ζκδοςθ Runabout (1915) 

Εικόνα64.model T ζκδοςθ Runabout(1917) Εικόνα65.model T ζκδοςθ Runabout(1923) Εικόνα66.model T ζκδοςθ Runabout(1927) 
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Έλαο άιινο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ βελδηλνθίλεησλ νρεκάησλ 

ήηαλ ν ειεθηξηθφο εθθηλεηήο (κίδα). Ζ ειεθηξηθή κίδα αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Charles Franklin 

Kettering (1876-1958), έλαλ εθεπξέηε-κεραληθφ θαη επηρεηξεκαηία πνπ είρε θαηνρπξψζεη 

186 επξεζηηερλίεο θαη είρε ηδξχζεη ηελ εηαηξεία Delco, θαη απφ ηνλ Henry Martyn Leland 

(1843-1932) έλαλ ηαιαληνχρν κεραληθφο θαη εθεπξέηε, ν νπνίνο είρε αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

Henry Ford ζηελ Henry Ford Company. Τπήξμε ν βαζηθφο πξσηαγσληζηήο ηεο κεηεμέιημεο 

ηεο ζε Cadillac Automobile Company, ελψ κεηέπεηηα ίδξπζε ηελ Lincoln Motor Company. Ο 

Leland ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ηερληθήο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, κηα ηερληθή πνπ κεηέπεηηα 

ρξεζηκνπνίεζε κε ηεξάζηηα επηηπρία ν Henry Ford. 

Σν 1911 o Kettering παξνπζίαζε ηνλ ειεθηξηθφ εθθηλεηή θαη ππέβαιιε  αίηεζε γηα 

δίπισκα επξεζηηερλίαο, πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε (U.S Patent1,150,523) θαη ην  1912 ε Cadillac 

παξνπζίαζε ην Cadillac Model 30 touring car ην πξψην “απηνθσηηδφκελν”, 

“απηνεθθηλνχκελν” θαη “απηναλαθιεγφκελν” απηνθίλεην ζηνλ θφζκν. 

Εικόνα67Cadillac .model 30 Touring car(1912)  Εικόνα68.Henry Martyn Leland Εικόνα69.Charles Franklin  Kettering 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ (1914-1918)  έρνπκε ηελ 

εκθάληζε ηνπ άξκαηνο κάρεο (ηαλθ) πνπ φπσο θαη ην απηνθίλεην έπαημε θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία ζηελ έθβαζε ησλ καρψλ. Έηζη, κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ππάξρεη κηα αικαηψδε 

αλάπηπμε ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Πξψηνλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη πεξαηηέξσ 

εμέιημε  λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζηνλ πφιεκν (φπσο ε ηερλνινγία απφ 

αεξνπνξηθνχο θηλεηήξεο ζηα απηνθίλεηα ηεο Rolls Royce) θαη δεχηεξνλ  ιφγσ ηεο δήηεζεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε (θπξίσο ζηελ Δπξψπε), αθνχ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν νη 

πεξηζζφηεξνη πνπ έιαβαλ κέξνο ζε απηφλ ηνλ πφιεκν ήξζαλ ζε επαθή κε κεραλνθίλεηα 

νρήκαηα θαη κε ην ηέινο ηνπ πνιινί βεηεξάλνη πνπ επέζηξεθαλ ζηελ παηξίδα ηνπο, μφδεπαλ 

ηελ πνιεκηθή ηνπο απνδεκίσζε ζηελ αγνξά θάπνηνπ απηνθηλνχκελνπ νρήκαηνο. Απηφ 
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επέθεξε κηα πξσηνθαλή έθξεμε ζηελ αγνξά απηνθηλήηνπ θαη ηελ εκθάληζε θαηλνχξγησλ 

θαηαζθεπαζηψλ (θπξίσο ζε Αγγιία θαη Γαιιία).  

Έλαο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ εκθαλίζηεθαλ ήηαλ ν Αληξέ Γθπζηάβ ηηξνέλ 

(André-Gustave Citroën1878-1935) πνπ ίδξπζε ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία Citroen ην 1919. 

Ο André-Gustave Citroën ήηαλ έλαο Γαιινεβξαίνο  κεραληθφο θαη εθεπξέηεο ν νπνίνο 

πέξαζε κεγάιν κέξνο ηεο θαξηέξαο ηνπ θαηαζθεπάδνληαο γξαλάδηα γηα ηηο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θαη ην 1906 θαηφξζσζε λα πξνζιεθζεί σο δηεπζπληήο ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία Mors, ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ήηαλ 

ππεχζπλνο γηα ηελ καδηθή παξαγσγή ππξνκαρηθψλ θαη φπισλ θαη ζηηο δχν ζέζεηο 

αληαπεμήιζε κε επηηπρία θαη εηδηθά ζηνλ δεχηεξν ξφιν ηνπ θέξδηζε δηεζλή θήκε σο 

θνξπθαίνο εηδηθφο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. αλ ζήκα θαηαηεζέλ ηεο 

εηαηξείαο ηνπ επέιεμε ην γλσζηφ ινγφηππν κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ ινρία ή φπσο πνιινί 

πηζηεχνπλ ην ζρήκα ηεο παηέληαο πνπ πηζηψζεθε ζε απηφλ δειαδή ηα δηπιά ειηθνεηδή 

γξαλάδηα, κηαο παηέληαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηα απηνθίλεηα πνπ θαηαζθεχαζε. Αθφκε απφ 

ηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ επίζθεςή ηνπ ζηα εξγνζηάζηα ηνπ Ford απέθηεζε 

ηερλνγλσζία ζηηο ηερληθέο ηεο θηλνχκελεο γξακκήο παξαγσγήο. ηηο 7 Ηνπιίνπ βγήθε ζηελ 

αγνξά ην πξψην απηνθίλεην Citroen πνπ  κε εκεξεζία παξαγσγή ηα 100 απηνθίλεηα, ήηαλ 

θαη  ην πξψην απηνθίλεην καδηθήο παξαγσγήο ζηελ Δπξψπε. ΄Ζηαλ ην Type A , πνπ ζηελ 

βαζηθή ηνπ έθδνζε ήηαλ εμνπιηζκέλν κε έλα πδξφςπθην  ηεηξαθχιηλδξν 1327 θ.εθ., ηζρχνο 

18 ίππσλ ζηηο 2.100 ζηξνθέο αλά ιεπηφ. Με ηειηθή ηαρχηεηα 65-68 ρικ./ψξα. Δλψ ππήξρε 

θαη κηα ηζρπξφηεξε έθδνζε ε 10CV Type A Spécial πνπ ήηαλ εμνπιηζκέλν κε έλα 

ηζρπξφηεξν θηλεηήξα 1452 θ.εθ.  θαη ηζρχνο 22 ίππσλ  ζηηο 2100 ζηξνθέο αλά ιεπηφ πνπ 

ράξηδε κηα εληππσζηαθή ηειηθή γηα ηελ επνρή 75 ρικ αλά ψξα. Ζ θίλεζε θαη ζηηο δχν 

εθδφζεηο, κεηαδίδνληαλ ζηνπο πίζσ ηξνρνχο κέζσ ελφο ηξηηάρπηνπ κεραληθνχ θηβσηίνπ 

ηαρπηήησλ. Φξέλα είρε κφλν ζηνπο πίζσ ηξνρνχο θαζψο θαη ην ρεηξφθξελν επελεξγνχζε 

κφλν ζηνπο πίζσ ηξνρνχο. Καηαζθεπάζηεθε ζε δχν κήθε κε αξθεηέο εθδνρέο ε θάζε κηα. 

Έθεξε θαη αξθεηέο θαηλνηνκίεο  ζηελ επξσπατθή απηνθηλεηνβηνκεραλία, αθνχ γηα  πξψηε 

θνξά επξσπατθφ κνληέιν ηφζν ρακεινχ θφζηνπο δηαηηζφηαλ κε νιφθιεξν ακάμσκα θαη  κε 

πιήξε εμνπιηζκφ, θαζψο έθεξε ζηάληαξ ειεθηξηθφ εθθηλεηή (κίδα), ειεθηξηθνχο πξνβνιείο, 

πιήξεο θαπφ, ξεδέξβα θ.α. Μέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1921 πνπ απνζχξζεθε απφ ηελ 

παξαγσγή είρε πνπιήζεη 24.093 αληίηππα. 
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Εικόνα70. Andre Gustave Citroen(1878-1935) Εικόνα71.Γραμμι παραγωγισ Type A 

  
Εικόνα72. Citroen Type A (1919)  Εικόνα73. Citroen Type B (1921) Εικόνα74. Citroen Type C  (1923)

   

Εικόνα75. Citroen CV8 Rosalie (1933)  Εικόνα76. ιμα Citroen Εικόνα77.Citroen αγωνιςτικό Petite Rosalie 

Αθνινχζεζε ην Citroën Type  B, έλα κεζαίν απηνθίλεην, ην νπνίν ήηαλ αθφκα πην 

ηζρπξφ απφ ηνλ πξνθάηνρν ηνπ θαη δηαηηζφηαλ θαη απηφ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο ακαμσκάησλ 

θαη ζε αξθεηέο εθδφζεηο αθνχ αλαλεψλνληαλ ζπλερψο κε λέα κνληέια φπσο ην  B10 πνπ 

δηέζεηε λέν ακάμσκα απφ “γλήζην” αηζάιη (γηα πξψηε θνξά απηνθίλεην ζηελ Δπξψπε). 

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην 1921 έσο ην 1926 ζε 898.421 αληίηππα, θηάλνληαο κάιηζηα ην πην 
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εμειηγκέλν κνληέιν ηεο γθάκαο, ην B14 ηα 400 αληίηππα ηελ εκέξα. Δίρε θαη απηφ ρακειφ 

θφζηνο αγνξάο, ελψ είρε αθφκε, εμαηξεηηθή θήκε γηα ηελ νηθνλνκία θαπζίκνπ πνπ 

επηηχγραλε (8 ιίηξα ζηα 100 ρικ), αιιά θαη γηα ηελ ζηηβαξφηεηα ηνπ πιαηζίνπ ηνπ. Σν Type 

C  πνπ ζαλ απηνθίλεην πφιεο θαηαζθεπάδνληαλ κε θηλεηήξα 5 ίππσλ απφ ην 1922 έσο 

ην1926,  κε ηελ έθδνζε Type C2 αξρηθά θαη ζην ηέινο κε ην C3.Αθνιχζεζαλ νη κεγαιχηεξεο 

εθδφζεηο C4 πνπ αληηθαηέζηεζε ην B14 θαη ε πνιπηειήο C6, έλα εμαθχιηλδξν απηνθίλεην 

κεζαίαο θαηεγνξίαο πνπ ζηα ηέζζεξα έηε παξαγσγήο ηνπ, θαηαζθεπάζηεθαλ 61280 

κνλάδεο. 

ην ζαιφλη απηνθηλήηνπ ζην Παξίζη ην 1932 παξνπζηάζηεθε ε ζεηξά CV(κεηαθξάδεηαη 

θνξνινγήζηκνη ίππνη). Με ην 8CV, ην 10CV  θαη ην 15 CV. Σα λνχκεξα ησλ 3 εθδνρψλ 

αληηζηνηρνχζαλ ζην Γαιιηθφ ζχζηεκα θνξνιφγεζεο,  ην νπνίν βαζίδνληαλ ζηα θπβηθά ηνπ 

θηλεηήξα. Καη ηα ηξία είραλ δηαθνξεηηθνχο θηλεηήξεο θαη δηαζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, πάλησο θαη 

ηα ηξία είραλ πνιχ θαιέο ηηκέο, εμνπιηζκφ θαη  επηδφζεηο γηα ηελ θαηεγνξία ηνπο, κε 

απνθνξχθσκα κηα έθδνζε αγσληζηηθνχ, βαζηζκέλε ζην ακάμσκα ηνπ 8CV, πνπ ζηελ πίζηα 

Linas- Montlhery,  ην 1931 θαηέξξηςε θαη θαζηέξσζε δηαδνρηθά λέα ξεθφξ ηαρχηεηαο, 

ραξίδνληαο ηνπ ην ςεπδψλπκν Rosalie, πνπ πηνζεηήζεθε γηα φια ηα κνληέια ηεο ζεηξάο.  

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1934 θαη ηα ηξία κνληέια αλαβαζκίδνληαη κε έλα πην αεξνδπλακηθφ 

ακάμσκα θαη ιαλζάξνληαη κε ηνλ θσδηθφ NH(Nouvelle Habillage, «λέα ελδπκαζία»), ελψ 

απφ ηνλ Μάην θαηαζθεπάδνληαη κε αλεμάξηεηνπο ηξνρνχο κπξνζηά θαη ξάβδν ζηξέςεο. Αλ 

θαη αξρηθά κε ηελ έιεπζε ηνπ θαηλνχξγηνπ κνληέινπ δηαθφπεθε ε παξάγσγε ηνπο γηα πάξα 

πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, γξήγνξα επαλήιζαλ κε θηλεηήξεο7CV θαη 11CV  απφ ην λέν 

κνληέιν. Ολνκάζηεθαλ 7UA θαη11UA αληίζηνηρα θαη παξήρζεζαλ κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1938 θαη πξνζθέξνληαλ σο  θζελφηεξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηνπ λένπ κνληέινπ Δπίζεο 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ έθδνζε diesel πνπ παξνπζηάζηεθε επίζεκα ζηελ έθζεζε 

απηνθηλήηνπ ηνπ Παξηζηνχ( Paris motor show) ηνπ 1936.Σν απηνθίλεην απηφ ήηαλ ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ππνγξάςεη ην 1932 ν Citroën κε ηελ εηαηξία Ricardo 

Engineering, ηνπ sir Harry Ricardo(1885-1974), ελφο ηαιαληνχρνπ κεραληθνχ, ν νπνίνο 

ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο κεραληθνχο ζηελ ηζηνξίαο ησλ ζαιάκσλ 

θαχζεσο, κε απνθνξχθσκα ηεο ηδηνθπίαο ηνπ,  ηελ δεκηνπξγία ηνπ Ricardo “Comet” diesel 

injection pre chamber, κηαο παηέληαο πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ησλ 

πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ. Σν 1934 εκθαλίδεηαη ην πξψην ιεηηνπξγηθφ πξσηφηππν ελψ 

κέρξη ην 1935 είραλ θαηαζθεπαζηεί κεξηθέο ληνπδίλεο ιεηηνπξγηθψλ θαη αμηφπηζησλ Citroën 
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Rosalie  diesel. Απφ ην 1934 κέρξη ην 1939 θαηαζθεπάδνληαη πεξίπνπ 3000 Ricardo- 

Citroën πεηξειαηνθηλεηήξεο, γηα ρξήζε ζε εκπνξηθά νρήκαηα θαζηζηψληαο ην Citroën  

Rosalie ην πξψην πεηξειαηνθίλεην απηνθίλεην παξαγσγήο ζηνλ θφζκν.  

Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ν Citroën έδσζε  κεγάιε βαξχηεηα θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπ, αθνχ εθηφο απφ ηα ζπλήζε κέζα ηεο επνρήο ξαδηφθσλν, εθεκεξίδα θιπ. 

επηζηξάηεπζε θαη αιιά κέζα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ρξεζηκνπνίεζε ηνλ πχξγν ηνπ Άηθει 

σο ηελ κεγαιχηεξε δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα ζηνλ θφζκν, κεηαμχ ηνπ 1925 θαη ηνπ 1934, ελψ 

Γηα λα πξνσζήζεη ηα εκηεξππζηξηνθφξα νρήκαηα πνπ θαηαζθεχαδε, δηνξγάλσζε 

απνζηνιέο γηα ηελ νδεγηθή θαηάθηεζε αθηιφμελσλ πεξηνρψλ φπσο π.ρ. ζηελ αράξα. Απφ 

ην 1922 κέρξη ην 1934 ρξεκαηνδφηεζε αξθεηέο απνζηνιέο  απφ ηελ Αζία, θαη ηελ Αθξηθή  

κέρξη ηελ αληαξθηηθή θαη ηα βξαρψδε φξε ηνπ Καλαδά. 

 

Δηθόλα78Sir Harry Ricardo(1885-1974) Δηθόλα79.Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ επξεζηηερλίαο ηνπ Ricardo “comet” ζαιάκνπ θαύζεσο 

    

Δηθόλα80.Γηαθήκηζε Citroen Δηθόλα81 Απνζηνιε Citroen αράξα(1922) Δηθόλα82.Απνζηνιε Citroen ζηελ Αζία (1931) 
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Δηθόλα83.Palais des Expositions Citroen(1931) Δηθόλα42.Γηαθήκηζε Citroen C6Δηθόλα85.Γηαθήκηζε Citroen  kegresse  truck 

Ζ ηδέα θαηαζθεπήο ελφο απηνθηλήηνπ κε ηελ θίλεζε ζηνπο κπξνζηηλνχο ηξνρνχο ππήξρε 

πξηλ απφ ηελ αξρή ηνπ  20νπ αηψλα θαη κέρξη ην 1929 έρνπκε αξθεηά πξσηφηππα πνπ φκσο 

δελ παξάγνληαη πνηέ θαη αξθεηά αγσληζηηθά φπσο απηφ πνπ παξνπζίαζε ν Harry Arminius 

Miller ζην Indianapolis Motor speedway ην1925. 

Σν 1929 ν Miller, ν νπνίνο αθφκα θαη ζήκεξα ζεσξείηε σο κηα απφ ηηο πην πνιπκήραλεο 

θηγνχξεο ζηελ ηζηνξία ησλ Ακεξηθάληθσλ αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ, πείζεη ηνλ εξγνδφηε 

ηνπ  Edward G.Budd ζηελ θαηαζθεπή ελφο πξσηφηππνπ πξνζζηνθίλεηνπ απηνθηλήηνπ. Ο 

Edward G.Budd έλαο Ακεξηθαλφο ήηαλ έλαο εθεπξέηεο θαη επηρεηξεκαηίαο ν νπνίνο ην 1912  

ίδξπζε ηελ Budd Company πνπ αξρηθά εηδηθεπηψ ζηελ θαηαζθεπή πξεζαξηζηψλ  αηζάιηλσλ 

ακαμσκάησλ  γηα απηνθίλεηα, κε πην ζεκαληηθνχο πειάηεο ηνπο αδεξθνχο Dodge νη νπνίνη 

ελψ δελ πίζηεπαλ φηη κπνξνχζε λα θηηαρηεί απηνθίλεην εμνινθιήξνπ απφ αηζάιη έθαλαλ κηα 

ζεκαληηθή παξαγγειία 70000 αλνηρηψλ ακαμσκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

Model 30 ηνπ πξψηνπ απηνθηλήηνπ ηεο εηαηξίαο Dodge θαη ην πξψην απηνθίλεην κε 

ακάμσκα θαηαζθεπαζκέλν εμνινθιήξνπ  απφ αηζάιη. χληνκα θαη άιιεο εηαηξίεο 

αθνινχζεζαλ ην παξάδεηγκα ηνπο θαζηζηψληαο ηελ Budd Company θπξίαξρε εηαηξία ζηελ 

θαηαζθεπή ακαμσκάησλ. 

Δηθόλα86EdwrdG.Budd(1870-1946) Δηθόλα87ΑγσληζηηθόMiller122Δηθόλα88HarryMiller(1875-1943)Δηθόλα89Dodge model30 
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Σν απνηέιεζκα ήηαλ ην Ruxton έλα απηνθίλεην πνπ παξήρζε απφ ην 1929 κέρξη ην 1930 

απφ ηηο εηαηξίεο Moon Motor company θαη Kissel Motors, πνπ φκσο ιφγσ θάπνησλ 

δηαθσληψλ θαη δηνηθεηηθψλ κεηαβνιψλ  ζηηο εηαηξείεο  παξήρζεζαλ κφιηο 500 απηνθίλεηα 

θαη ηελ δηάιπζε ησλ εηαηξεηψλ. Λίγνπο κήλεο πην πξηλ είρε εκθαληζηεί ην ππεξπνιπηειέο 

νθηαθχιηλδξν, ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θ.εθ, 125 

ίππσλ Cord L-29 θιέβνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ πξψηνπ εκπξνζζνθίλεηνπ απηνθηλήηνπ πνπ 

ηέζεθε ζε παξάγσγε ζηελ Ακεξηθή. Με αξρηθή ηηκή ηα 3295 δνιάξηα πνπ ζηελ ζπλέρεηα 

κεηψζεθε δηαδνρηθέο θνξέο ζηα 2395 ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929 πνχιεζε κφιηο 

4429 απηνθίλεηα. Δλψ ζηελ ζπλέρεηα ην 1936 παξνπζηάζηεθε ην Cord 810/812 έλα απφ ηα 

πην ζεκαληηθά θαη πην φκνξθα απηνθίλεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Λίγν πξηλ ηεξκαηηζηεί 

ε παξαγσγή ηνπ ην 1937 παξνπζηάζηεθε κηα  έθδνζε κε ππεξζπκπηεζηή θαη195 ίππνπο. 

 

Δηθόλα90. Ruxton (1929)     Δηθόλα91. Cord L-29 (1929) 

  

Δηθόλα92. Cord 812 (1937)    Δηθόλα93. Cord 812 supercharged (1937) 

 Απφ ην 1933 ηα νηθνλνκηθά ηεο εηαηξίαο ηνπ Citroën ήηαλ ζε άζρεκε θαηάζηαζε. Ο 

Citroën ήζειε λα αλαπηχμεη έλα πξσηνπνξηαθφ θαη θαηλνηφκν απηνθίλεην ην νπνίν ζα ήηαλ 

πνιχ κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζα θαιπηέξεπε ηα νηθνλνκηθά ηεο εηαηξίαο.  Απηφ 

επεηεχρζε ζε έλα απφ ηα πνιιά ηαμίδηα ηνπ  Citroën ζηελ Ακεξηθή, εθεί επεξεαζκέλνο απφ 

ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Edward G.Budd εληξχθεζε ζηελ ηδέα θαηαζθεπήο ελφο 

εκπξνζζνθίλεηνπ απηνθηλήηνπ, ηνπ ζξπιηθνχ Traction Avant (έιμε εκπξφο). 
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Σνλ Απξίιην ηνπ 1934 χζηεξα απφ κφιηο 18 κήλεο εμέιημεο απφ ηνπο Αληξέ Λεθέκπξ 

(André Lefèbvre) θαη Φιακίλην Μπεξηφλη (Flaminio Bertoni)  παξνπζηάζηεθε ζην θνηλφ ην 

Traction Avant. Θα κπνξνχζε  λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα απηνθίλεην πνπ έθεξε επαλάζηαζε 

ζηνλ θφζκν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, θαζφξηζε ηελ πνξεία ηεο Citroën, αιιά θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο θίξκαο, επεξέαζε ηελ εηθφλα- θηινζνθία ησλ ζχγρξνλσλ 

απηνθίλεησλ καδηθήο παξαγσγήο.  

Έθηνο απφ ηελ επαλαζηαηηθή ζρεδίαζε πνπ, θαηά γεληθή νκνινγία ήηαλ ειθπζηηθή, ράξηδε 

ζην απηνθίλεην κηα θνπηνπξηζηηθή εηθφλα, κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα  θαη βνεζνχζε 

ζηηο επηδφζεηο ηνπ ιφγν  ηεο  απμεκέλεο αεξνδπλακηθφηεηαο, ην Traction Avant δηέζεηε θαη 

άιια θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πνηέ κέρξη ηφηε δελ είραλ εκθαληζηεί φια ζε έλα 

απηνθίλεην καδηθήο παξαγσγήο, φπσο  ακάμσκα κνλνθφθ (monocoque) ή απηνθεξφκελν 

πιαίζην, θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην αηζάιη, πδξαπιηθά θξέλα θαη 

ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο, αλεμάξηεηε αλάξηεζε κε ζηξεπηηθέο ξάβδνπο θαη ςαιίδηα γηα 

αλάξηεζε, εκπξφζζηα θίλεζε ε νπνία κεηαδίδνληαλ απφ ηνλ θηλεηήξα πνπ βξίζθνληαλ ζην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο, θηλεηήξα κε δπν κφλν 

βάζεηο ζηήξημεο θαζψο θαη βαιβίδεο επηθεθαιήο θαη αθαηξνχκελα ρηηψληα ζηνλ ζάιακν 

θαχζεο. Με εμαίξεζε ηηο δχν πξψηεο εθδφζεηο 7Α  θαη 7Β 1331 θ.ε.θ θαη1529 θ.ε.θ  

αληίζηνηρα νη νπνίεο ήηαλ ζρεηηθά αδχλακεο θαη εκθαλίζηεθαλ ηνπο πξψηνπο κήλεο 

παξαγσγήο θαη έπεηηα εγθαηαιείθηεθαλ, ην Traction Avant είρε αλψηεξεο επηδφζεηο ζε 

φινπο ηνπ ηνκείο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ  ια απηά  απνηειέζαλ ζηάληαξ ραξαθηεξηζηηθά 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ  απηνθίλεησλ καδηθήο παξαγσγήο ηνπ κέιινληνο. 

Δηθόλα94. Σν κνλνθόθ ακάμσκα ηνπTraction Avant  Δηθόλα95.Citroen Traction Avant 15CV 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citroen_Traction_Avant_body-chassis_unit_(Autocar_Handbook,_13th_ed,_1935).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traction_avant.jpg
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Δηθόλα96.ύλδεζε ακαμώκαηνο Traction Avant κε θηλεηήξα Δηθόλα97.Μπξνζηηλό ζύζηεκα αλαξηήζεσλ Traction Avant 

 

Παξφιε ηεο ελζνπζηψδνπο ππνδνρήο πνπ έηπρε απφ θνηλφ θαη εηδηθνχο ,παξφια ηα 

αλψηεξα θαη επαλαζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ην Traction Avant  νδήγεζε ζε πηψρεπζε 

ηελ   Citroën ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1934. 

 Σα ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ Traction Avant  (κφιηο 18 κήλεο), θαζψο 

θαη ε απφθαζε ηνπ Citroën λα γθξεκίζεη θαη λα αλαθαηαζθεπάζεη επεθηείλνληαο ηνπο 

ρψξνπο ηνπ παιηνχ εξγνζηαζίνπ, αιιά θαη ηα ηεξάζηηα έμνδα γηα ηελ δηαθεκηζηηθή 

πξνψζεζε ηνπ Traction Avant  ζήκαηλαλ ηεξάζηηα έμνδα γηα ηελ εηαηξία θαη νδήγεζαλ ζηελ 

ιάζνο απφθαζε έλαξμεο παξαγσγήο ηνπ απηνθηλήηνπ παξφια ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα 

αμηνπηζηίαο(θπξίσο ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο), πνπ εάλ ππήξρε αθφκε ιίγνο ρξφλνο εμέιημεο  

αθφκε ζα είραλ εμαιεηθζεί. ινη απηνί νη παξάγνληεο  ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζην δίθηπν εμππεξέηεζεο πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε αθνχ ην 

πξνζσπηθφ δελ ήηαλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ 

Traction Avant,  νδήγεζαλ ζηελ πηψρεπζε ηελ Citroën θαη ζηελ αλάιεςε ησλ ελίσλ ηεο 

εηαηξίαο απφ ηνλ κεγαιχηεξν πηζησηή ηεο, ηνλ θαηαζθεπαζηή ειαζηηθψλ Μηζειέλ 

(Michelin).O ίδηνο ν Citroën πέζαλε απφ θαξθίλν  ηνπ ζηνκάρνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1935. 

ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλάιεςε ηεο εηαηξίαο απφ ηνλ Michelin νη κεραληθνί 

έιπζαλ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο, βειηίσζαλ ην απηνθίλεην ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο φπσο π.ρ. παξνπζηάδνληαο ηζρπξφηεξνπο θηλεηήξεο, ελψ αθφκε παξνπζίαζαλ 

αξθεηέο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ακαμψκαηνο φπσο coupe θαη cabriolet(roadster).Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί  γηα ηηο δχν απηέο εθδνρέο, φηη ηηο ζρεδίαζε ν Διιεληθήο θαηαγσγήο, Γάιινο Εάλ 

Νηαλίλνο (Jean Daninos) ν νπνίνο αζρνιήζεθε ελεξγά κε ηελ εμέιημε ηνπ Traction Avant . 

Ζ παξαγσγή ηνπ  Traction Avant  ζπλερίζηεθε κε ζπλερείο βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο, κε 

κφλν κηα κηθξή παξέλζεζε ηνλ Β παγθφζκην πφιεκν, κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1957 φπνπ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conservatoire_Citroen_063_(10155402024).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conservatoire_Citroen_064_(10155660493).jpg
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αληηθαηαζηήζεθε απφ ηελ ζξπιηθή DS.Δξγνζηάζηα ζπλαξκνιφγεζεο εθηφο απφ ηελ Γαιιία 

ππήξραλ ζην Βέιγην, ζηελ Γεξκαλία, ζηελ Γαλία αιιά θαη ζηελ Αγγιία γηα ηελ δεμηνηίκνλε 

έθδνζε ηνπ. 

 
Δηθόλα103. Jeep Willys (1942 )    Δηθόλα104.Kubelwagen ζην αλαηνιηθό κέησπν (1943) 

Με ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ μεθηλάεη κηα θαηλνχξγηα επνρή κέζα ζηηο απφ ηηο ζηάρηεο ηεο 

παιηάο, φπνπ πξαθηηθά ην απηνθίλεην έρεη ελεξγφ ξφιν ζηελ αλνηθνδφκεζε ησλ ρσξψλ 

αιιά θαη νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζπληεινχλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάθακςε ησλ 

θαηεζηξακκέλσλ νηθνλνκηψλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζην νηθνλνκηθφ ζαχκα. 

ηελ αξρή δελ ππάξρνπλ λέα κνληέια, αιιά ε παξαγσγή ζπλερίδεηαη εθεί πνπ ζηακάηεζε 

πξηλ ηνλ πφιεκν θαη ζε ζρέδηα πνπ αλαβιήζεθαλ ιφγσ ηνπ πνιέκνπ. Οη 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ήδε πξηλ ηνλ πφιεκν είραλ θαηαιάβεη ηελ ζεκαζία ησλ κηθξψλ 

θηελψλ απηνθηλήησλ. Σα κηθξά θηελά, επθνινζπληήξεηα  απηνθίλεηα καδηθήο παξαγσγήο 

είλαη απηά πνπ θηλνχλ ηα γξαλάδηα ηεο αλάπηπμεο θαη νδεγνχλ φρη κφλν ζην μεπέξαζκα ηεο 

θξίζεο , αιιά θαη ζε κία θνινζζηαία αλάπηπμε.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ Γαιιία είδακε φηη κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ε Citroën, μαλάξρηζε 

λα παξάγεηαη ην Traction Avant κέρξη ην 1957. Αιιά ην κνληέιν πνπ βνήζεζε λα αλαθάκςεη 

ε Citroën(καδί ηεο θαη ε Γαιιηθή νηθνλνκία)  θαη λα επεθηαζεί ζαλ φκηινο ήηαλ ην Νηεζεβφ 

(Deux Chevaux, 2CV) έλα κηθξφ νηθνλνκηθφ απηνθίλεην πνπ ήηαλ αεξφςπθην 375 θ.ε.θ κε 

απφδνζε 9 ίππνπο αξρηθά. Ζ θίλεζε κεηαδίδνληαλ κέζσ ελφο ηεηξαηάρπηνπ θηβσηίνπ ζηνπο 

κπξνζηηλνχο ηξνρνχο. Σν 2CV ήηαλ ην φλεηξν ηνπ Αληξέ Γθπζηάβ ηηξνέλ γηα έλα θηελφ 

απηνθίλεην γηα ηνλ ιαφ, αιιά νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ μεθίλεζαλ κεηά ην 

1935 απφ ηνλ Πηέξ Μπνπιαλγθέξ (Pierre-Jules Boulanger) ζαλ έλα απηνθίλεην θπξίσο γηα 

ηνπο αγξφηεο ηεο ππαίζξνπ θαη ζα αληηθαζηζηνχζε ηα άινγα. Σα πξψηα πξσηφηππα ήηαλ 

ήδε έηνηκα απφ ην 1939 αιιά ιφγσ ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ ήηηα ηεο Γαιιίαο νη ππεχζπλνη ηεο 
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εηαηξίαο πξνηίκεζαλ λα ηα θξχςνπλ θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο εμέιημήο ηνπο κπζηηθά, γηα λα κελ 

πέζνπλ ζηα ρέξηα ησλ Ναδί. 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ έγηλε ην 1948 ζην ζαιφλη απηνθηλήηνπ ηνπ Παξηζηνχ θαη ζπλέρηζε λα 

παξάγεηαη κέρξη ην 1990! ηα 42 απηά ρξφληα πνχιεζε εθαηνκκχξηα αληίηππα ζε δηάθνξεο 

εθδνρέο ηνπ ακαμψκαηνο φπσο 4πνξην launtlet ή ζαλ επαγγεικαηηθφ θιεηζηνχ ή αλνηρηνχ 

ηχπνπ θνξηεγάθη, αθφκε παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξεο εθδφζεηο ηνπ, επεηεηαθέο φπσο ε 

έθδνζε Charleston αιιά θαη εηδηθέο φπσο ε ηεηξαθίλεηε έθδνζε ηνπ Sahara κε δχν 

θηλεηήξεο έλαλ κπξνζηά θαη έλαλ πίζσ, ηέινο έθηαζε λα έρεη εκπξφο δηζθφθξελα θαη 

θηλεηήξα 602 θ.ε.θ πνπ ηνπ ράξηδε ηειηθή πεξίπνπ 115 ρικ/ψξα.  

Δηθόλα105.Έλα πξσηόηππν 2CV ηνπ 1939 Δηθόλα106. 2CV Charleston ηνπ 1989 Δηθόλα107.Πξώηεο γεληάο 2CV (1948-1960) 

Δηθόλα108. Citroen 2CV 4x4 Sahar Δηθόλα109.Citroen 2CV  ηύπνπ  van (1978)Δηθόλα110.2CV Citroneta Azam 13 ίππσλ 1961 

Αμίδεη αθφκε λα αλαθέξνπκε φηη θαη δηάθνξα άιια κνληέια ηεο Citroën βαζίζηεθαλ ζην 

ζαζί θαη ζηα κεραληθά κέξε  ηνπ 2CV, φπσο ηα Citroën Dyan, ην Mehari έλα είδνπο 

ηεηξαθίλεηνπ, ην Ami πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα είδνο ππεξληεζεβφ θαη 

άιια. Αθφκε δηάθνξεο κηθξήο θιίκαθαο θαη δπλακηθφηεηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θπξίσο 

ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, φπσο ζην Ηξάλ, ζην Βηεηλάκ, Ηζπαλία, Βέιγην θαη άιιεο, 

αλάκεζα ηνπο θαη ε Διιάδα κε ηελ εηαηξία Namco θαη ην ζξπιηθφ pony, χζηεξα απφ ηελ 

άδεηα αιιά θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο Citroën θαηαζθεχαζαλ απηνθίλεηα θαη ηξίηξνρα πνπ 

βαζίζηεθαλ ζην 2CV. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Citroen2CV_prototype.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Citroen_2CV_Mezzana.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Citroen2cvtff.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Citro%C3%ABn_2CV-4x4.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1978.citroen.2cv.750pix.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:1961_Citroneta_Azam_13hp_pickup.jpg
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ηελ νπζία ε Citroën απφ ην 1948 κέρξη ην 1974 θαηαζθεχαδε 2 θιάζεηο απηνθηλήησλ, ην 

νηθνλνκηθφ 2CV θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπ θαη ην πνιπηειή Traction Avant  κέρξη ην 1957, πνπ 

αληηθαηαζηήζεθε απφ ηελ DS θαη ηελ DS απφ ην 1957 κέρξη ην 1974, φπνπ πάιη παξά ηα 

επηηπρεκέλα κνληέια ηεο, ε Citroën θήξπμε μαλά πηψρεπζε ιφγσ ιάζνο θξίζηκσλ 

απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ θαη πέξαζε ζηα ρέξηα ηεο Peugeot 

Σν  2CV παξέκεηλε ζηελ ηζηνξία ζαλ έλα απφ ηα πην θαινπνπιεκέλα θαη επηηπρεκέλα κε 

ηδηαίηεξν ίκαηδ θαη πξνζσπηθφηεηα απηνθίλεηα, έρεη αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο θαλαηηθφ 

θνηλφ θαη ζαπκαζηέο. 

    

Εικόνα111. Citroen Namco Pony Εικόνα112.ΒελγικόVaclee Mungo  Εικόνα113.Ολλανδικο Le patron 

Εικόνα114  Citroen Am  Εικόνα115. Citroen Mehari 2X4 Εικόνα116. Citroen (Βάτραχοσ)DS Pallas (1967) 

Έλα άιιν ζξπιηθφ κηθξφ απηνθίλεην πνπ έρεη αθφκε θαη ζηηο κέξεο ηελ εηθφλα ηνπ 

αληηζπκβαηηθνχ θαη ζεσξείηαη ζπλψλπκν κηαο νιφθιεξεο επνρήο, κε θαλαηηθνχο θίινπο 

αθφκε θαη ζήκεξα θαη αθφκε πην επηηπρεκέλν, κε πνιχ πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο απφ ην 

2CV είλαη ην VW Type 1 (Beetle), δειαδή ην ζξπιηθφ θαηζαξηδάθη. 

Σν θαηζαξηδάθη έρεη ζπλδεζεί άκεζα κε ην γεξκαληθφ ζαχκα, ελψ ε VW νθείιεη φρη κφλν ηελ 

δεκηνπξγία ηεο ζε απηφ, αιιά θαη ηελ θαζηέξσζεο ζαλ κία απφ ηηο ηα ηξείο κεγαιχηεξεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηνπ θφζκνπ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Citroen-pony.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vanclee_Mungo_1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lepatron_4.jpeg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Amboise_11.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Citro%C3%ABn_M%C3%A9hari_offen.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citroen_Ds100.jpg
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ια μεθίλεζαλ ην 1934 φηαλ ν Υίηιεξ δήηεζε απφ ηνλ δφθηνξα Φέξληηλαλη Πφξζε 

(Ferdinand Porsche) λα ζρεδηάζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη έλα κηθξφ απηνθίλεην, πνπ ζα είλαη 

αμηφπηζην, ζα κπνξεί λα κεηαθέξεη κε αζθάιεηα κηα νηθνγέλεηα ζηνπο γεξκαληθνχο 

απηνθηλεηφδξνκνπο, δελ ζα έρεη θαηαλάισζε πάλσ απφ 7 ιίηξα θαπζίκνπ αλά 100 

ρηιηφκεηξα, ζα είλαη αεξφςπθην γηα λα κελ παγψλεη ην ζχζηεκα ςχμεο ηνπ ηεο θξχεο λχρηεο 

ηνπ ρεηκψλα, επθνινδήγεην, επθνινζπληήξεην, εχθνια επηζθεπάζηκν θαη ε ηηκή αγνξάο ηνπ 

δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 1000 κάξθα. 

Ο Πφξζε πνπ ήδε απφ ην 1931 πξνζπαζνχζε λα αλαπηχμεη έλα κηθξφ πξνζηηφ απηνθίλεην, 

θαηαθέξλεη λα παξνπζηάζεη ζηνλ Υίηιεξ 2 πξσηφηππα ην 1935. ηηο 26 Μαΐνπ ηνπ 1938 ν 

Υίηιεξ ζηελ επίζεκε παξνπζίαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζην θνηλφ έθνςε ηελ θνξδέια εγθαηλίσλ 

ηνπ νινθαίλνπξγηνπ εξγνζηαζίνπ ζην Φαιεξζιέκπελ (Fallersleben) ηεο θάησ αμνλίαο 

βγάδνληαο έλα ιφγν πξνπαγάλδαο γηα ην απηνθίλεην ηνπ ιανχ. ε θνληηλή απφζηαζε απφ 

ην εξγνζηάζην δεκηνπξγήζεθε έλα πξφηππν ρσξηφ γηα ηηο νηθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

κεηέπεηηα εμειίρζεθε ζηελ ζεκεξηλή πφιε ηνπ Βφιθζκπνπξγθ (Wolfsburg).Ζ παξαγσγή 

μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζην κηζνηειεησκέλν εξγνζηάζην. 

 
Δηθόλα117.δξ. Φέξληηλαλη Πόξζε Δηθόλα118.Γηαθεζε πξνπαγάλδα ηνπ kDF Δηθόλα119.Πξσηόηππν Porsche Typ12 (1:5) 

To Type 1 φπσο νλνκάδνληαλ ηφηε, είρε ηνλ 1134 θ.ε.θ ηεηξαθχιηλδξν αεξφςπθην θηλεηήξα  

ηζρχνο, 25 ίππσλ, ζην πίζσ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ, ελψ θαη ε θίλεζε κεηαδίδνληαλ ζηνπο 

πίζσ ηξνρνχο κέζσ ελφο 4 ζρέζεσλ κεραληθνχ θηβψηηνπ. Δίρε κφλν κία εθδνρή 

ακαμψκαηνο, δίπνξην επηβαηηθφ, ε νπνία ήηαλ άθξσο αεξνδπλακηθή γηα ηελ επνρή ηεο. Σν 

730 θηιψλ Type 1 είρε ηειηθή 105 ρικ/ψξα, έθηαλε ηα 100 ρικ/ψξα ζε 50 Γεπ. Δλψ είρε 

θαηαλάισζε γχξσ ζηα 7,5 ιίηξα θαπζίκνπ ζηα 100 ρικ. 

Μέρξη ην 1945 ε παξαγσγή ηνπ ήηαλ ειάρηζηα απηνθίλεηα ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα 

ζηειέρε ηνπ Ναδηζηηθνχ θφκκαηνο, ελψ θαηαζθεπάζηεθαλ ρηιηάδεο κνλάδεο ζηξαηησηηθψλ 

απηνθηλήησλ πνπ είραλ σο βάζε ηνπο ην Type 1( φπσο ην Kubelwagen). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-2005-1017-525,_Dr._Ferdinand_Porsche.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146II-732,_Erholung_am_Flussufer.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porsche_typ12.jpg
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Μεηά ην 1945 θαη ηελ θαηάιεςε ηεο Γεξκαλίαο απφ ηνπο ζπκκάρνπο άξρηζε λα παξάγεηαη 

καδηθά, λα νλνκαζηεί Volkswagen θαη λα θεξδίζεη ην παξαηζνχθιη Käffer δειαδή 

ζθαξαβαίνο. Ζ παξαγσγή ηνπ ζηακάηεζε ην 2003 θαη ζηα ρξφληα απηά κε αξθεηέο 

βειηηψζεηο θαη αιιαγέο αιιά ρσξίο λα αιιάδεη ε αξρηθή ζπληαγή, ν θαξαβαίνο πνπιήζεθε 

ζε φιν ηνλ θφζκν, παξαζθεπάζηεθε ζε φιεο ηηο επείξνπο πιελ ηεο Αληαξθηηθήο θαη 

θαηάθεξε λα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο έλα ζχκβνιν επαλάζηαζεο θαη ειεπζεξίαο. 

Σα 55 απηά ρξφληα πνπιήζεθαλ ζρεδφλ 22 εθαηνκκχξηα ζθαξαβαίνη θάλνληαο ηνλ σο έλα 

απφ ηα πην ζεκαληηθά απηνθίλεηα ζηελ ηζηνξία καδί κε ην Ford Model T θαη ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπ ην 2CV θαη ην Mini θαη ιηγφηεξν ην Fiat 500. 

Γηα ηελ ηζηνξία πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πξψηε Porsche πνπ θαηαζθεπάζηεθε, ε 356 

βαζίδνληαλ ζηα κεραληθά κέξε θαη ζην πάησκα ηνπ θαξαβαίνπ. Ο γηφο ηνπ Φέξληηλαλη 

Πφξζε ν „Φέξη΄ ήηαλ  ππεχζπλνο γηα απηφ,  ελψ ν ίδηνο ν Φέξληηλαλη Πφξζε κε ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ ζπλειήθζε θαη αλαγθάζηεθε λα ζπκκεηέρεη ζηε εμέιημε ελφο κηθξνχ απηνθηλήηνπ 

γηα ηελ Ρελψ, γηα ην Renault 4CV. 

 
Δηθόλα120.O ηειεπηαίνο ζθαξαβαίνο( 2003)Δηθόλα121. Σν εθαηνκκπξηνζηό Καηζαξηδάθη(1955) Δηθόλα122.VW Type1 1938) 

) 

Δηθόλα123.VW 1300 (1970)   Δηθόλα124. Porsche 356cabrio Δηθόλα125. Renault. 4CV 

Σν άιιν ζεκαληηθφηεξν απηνθίλεην φισλ ησλ επνρψλ, πξνέξρεηαη απφ ηελ Αγγιία, 

πξφθεηηαη γηα ην δεκηνχξγεκα ηνπ Διιεληθήο  θαηαγσγήο Αιέμαλδξνπ Ηζεγφλε, ην Μίλη 

(Austin 7, Morris Mini Minor). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Volkswagen_Bubbla_sista_bilen.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:12-03-01-autostadtr-by-RalfR-08a.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:12-01-03-autostadtl-by-RalfR-48.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VW_1300_side.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VW_1300_side.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:4cvfront.JPG


40 
 

Παξνπζηάζηεθε ζην θνηλφ ην 1959. Ο θηλεηήξαο ησλ 850 θ.ε.θ, απφδνζεο 34 ίππσλ, 

βξίζθνληαλ ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ε θίλεζε κεηαδίδνληαλ ζηνπο 

κπξνζηηλνχο ηξνρνχο κέζσ ελφο 4 ζρέζεσλ  ρεηξνθίλεηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ ήηαλ φηη παξά ηηο πάξα πνιχ κηθξέο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ ην εζσηεξηθφ ηνπ ήηαλ αξθεηά επξχρσξν θαη κπνξνχζε λα θηινμελήζεη εχθνια 4 

ελήιηθεο επηβάηεο, απνηέιεζκα ηεο έμππλεο ζρεδίαζεο θαη εξγνλνκίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, 

αθνχ ην θηβψηην ηαρπηήησλ ηνπνζεηήζεθε θάησ απφ ηνλ θηλεηήξα (ζην ίδην ιάδη) θαη ην 

ςπγείν αληί λα  ηνπνζεηεζεί ζην κπξνζηά κέξνο ηνπνζεηήζεθε ζην πιάη. Αθφκε νη 

αλαξηήζεηο απνηεινχληαλ απφ δηπιά ςαιίδηα κπξνζηά θαη πζηεξνχληεο βξαρίνλεο πίζσ νη 

νπνίνη βαζίδνληαλ ζε νξηδφληηα ηνπνζεηεκέλνπο θψλνπο, θάηη πνπ ην έθαλε εμαηξεηηθά 

άκεζν ζηελ νδήγεζε θαη ηελ νδηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζπγθξίζηκε κε θαξη, αιιά θαη 

εμαηξεηηθά άβνιν ζε δξφκν κε ιαθθνχβεο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαδξνκψλ ησλ 

αλαξηήζεσλ. ην εζσηεξηθφ ππάξρνπλ ζήθεο γηα κηθξνπξάγκαηα ζε φιν ην απηνθίλεην, 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ξάθη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ, ελψ ζησλ κηθξψλ 

δηαζηάζεσλ πνξη κπαγάδ ε πφξηα αλνίγεη πξνο ηα θάησ γηα λα κπνξεί λα παξακέλεη 

αλνηρηή θαη λα ζηεξίδεη απνζθεπέο πνπ πεξηζζεχνπλ .ιεο απηέο νη θαηλνηνκίεο είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ην 80%  ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ απηνθηλήηνπ λα πξννξίδνληαη γηα επηβάηεο θαη 

απνζθεπέο.  

Ζ παξαγσγή ηνπ ηεξκαηίζηεθε ην 2000 κε 5.387.776 κνλάδεο. ηα ρξφληα απηά ππέζηε 

αξθεηέο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ψζηε λα κπνξεί λα ζπκβαδίδεη κε ηελ θάζε επνρή(φπσο 

π.ρ. ην 1996 ηνπνζεηήζεθε αεξφζαθνο θαη πξνεληαηήξεο δσλψλ) αιιά ρσξίο λα απνθιίλεη 

απφ ην αξρηθφ ζρέδην. ηα 41 απηά ρξφληα εκθαλίζηεθε άιιε κηα εθδνρή ηνπ ακαμψκαηνο ε 

έθδνζε Clubman ελψ δεκηνπξγήζεθαλ θαη αξθεηέο εθδφζεηο ηνπ φπσο ε θνξπθαία Cooper 

S 1275 θ.ε.θ θαη απφδνζεο 76 ίππσλ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε θάπνηα ζηηγκή ηελ 

δεθαεηία ηνπ 80 ην κίλη παξάγνληαλ κε δεκίεο γηα ηελ Βξεηαληθή Leyland Motor Company 

θαη φηη ζε θάπνηα ζηηγκή καηαηψζεθε ε παξαγσγή ηνπ θαη έγηλε κηα πξνζπάζεηα 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ, αιιά γξήγνξα μαλακπήθε ζηελ παξαγσγή. 

Σν κίλη έρεη κείλεη σο ζχκβνιν κηαο επνρήο θαη ζεσξείηαη ε επηηνκή ηεο απιφηεηαο, αθφκε 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηηο επηηπρίεο ηνπ ζηνπ αγψλεο ηαρχηεηαο ηεο επνρήο φπνπ 

ηαπείλσλε κεγαιχηεξεο θιάζεο θαη θαηά πνιχ αθξηβφηεξα ηνπ απηνθίλεηα  θαζηζηψληαο ην 

έλαλ „θνλέα γηγάλησλ‟. 
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Δηθόλα126. Μίλη Μόξηο   Δηθόλα127. Σνκή εζσηεξηθνύ Μίλη  Δηθόλα128. Ο „ζεξ‟ Ιζεγόλεο  

ηελ Ηηαιία ην 1955 εκθαλίζηεθε ην Fiat Νuova 500 (λέν 500, ην 500ξάθη θνηλφο), ήηαλ έλα 

κηθξφ νηθνλνκηθφ απηνθίλεην ηεο Α θαηεγνξίαο πνπ  καδί κε ην Fiat  600 πνπ είρε εκθαληζηεί 

ην 1955 αληηθαζηζηνχζε ην πξνπνιεκηθφ Fiat 500 Topolino ή αιιηψο ην ακάμη ηνπ Mickey 

Mouse φπσο ήηαλ γλσζηφ, ην νπνίν παξήρζε απφ ην 1936 κέρξη ην 1955  ζε πεξίπνπ 

520.000 κνλάδεο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην Cisitalia 202, δεκηνχξγεκα ηνπ Πίεξν 

Νηνχζην κε ην ρεηξνπνίεην αινπκηλέλην ακάμσκα, πνπ ήηαλ ην πξψην απηνθίλεην πνπ 

εμειίρζεθε ζε αεξνζχξαγγα θαη πνπ ην 1951 ην κνπζείν κνληέξλαο ηέρλεο ηεο Νέαο Τφξθεο 

ην αλαθήξπμε έξγν ηέρλεο θαη ην θαζηέξσζε σο έλα απφ ηα κφληκα εθζέκαηα ηνπ, ήηαλ 

βαζηζκέλν ζην πάησκα θαη ηα κεραληθά κέξε ηνπ Topolino. 

Σν 500Ν ήηαλ έλα κηθξψλ δηαζηάζεσλ απηνθίλεην εμνπιηζκέλν κε έλαλ δηθχιηλδξν 

αεξφςπθην 479 θ.ε.θ θηλεηήξα, απφδνζεο 13,5 ίππσλ , ζην πίζσ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ , 

ήηαλ πηζσθίλεην κε ηεζζάξη κεραληθφ θηβψηην, ην βάξνο δελ μεπεξλνχζε ηνλ κηζφ ηφλν, είρε 

θαηαλάισζε 4,5 ιίηξα αλά 100 ρηιηφκεηξα θαη ηειηθή 85 ρικ/ψξα. 

Ζ παξαγσγή ηνπ ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1975 νη δίπνξηεο εθδφζεηο ηνπ θαη κέρξη ην 1977 γηα 

ηελ έθδνζε Station wagon (Giardineria).ηα 20 απηά ρξφληα πνχιεζε πάλσ απφ 4 

εθαηνκκχξηα αληίηππα δέρζεθε αηζζεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο αιιά ζηελ νπζία 

παξέκεηλε ην ίδην. Δμαηξεηηθά ζπάληεο ζεσξνχληαη νη ηζρπξφηεξεο εθδφζεηο Abarth θαη ε 

Απζηξηαθή Steyr Puch. 

Θεσξείηαη έλα εμαηξεηηθά επηηπρεκέλν απηνθίλεην, είλαη ζπλδεκέλν κε ηελ εηθφλα ηεο 

κεηαπνιεκηθήο Ηηαιίαο θαη κε ηελ εηθφλα ηνπ απηνθηλήηνπ πφιεο, βαζηθά ζεσξείηαη φηη 

πξνζδηφξηζε ηελ έλλνηα ηνπ απηνθηλήηνπ πφιεο. Σν 500ξάθη  δηαηεξεί έσο θαη ζήκεξα 

θαλαηηθφ θνηλφ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Citroen_2CV_Glasgow_Transport_Museum.jpg
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Δηθόλα129. Fiat 500 Topolino Δηθόλα130. Cisitalia 202 έλα θηλνύκελν έξγν ηέρλεοΔηθόλα131. Fiat 500 N Giardineria

 
Δηθόλα132. Αθηηλνγξαθία ηνπ Fiat 500 N (1957)  Δηθόλα133. Fiat 500 N ηνπ 1966 θαη .Fiat 500 ηνπ 2008 

Δίδακε ηελ αικαηψδε αλάπηπμε πνπ αθνινχζεζε κεηά ηνλ Β‟ παγθφζκην πφιεκν ζηελ 

Δπξψπε θαη  4 απφ ηα πην ζεκαληηθά απηνθίλεηα φισλ ησλ επνρψλ, αιιά  θαη ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ κεηαπνιεκηθψλ κνληέισλ καδηθήο 

παξαγσγήο. Αθφκε πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ δεκηνπξγία αξθεηψλ ζεκαληηθψλ 

απηνθηλεηνβηνκεραληψλ φπσο ηεο Φεξάξη (Ferrari) ην 1946 ζηελ Ηηαιία, ηεο άακπ (Saab) 

ζηε νπεδία, ηεο έαη (Seat) ζηελ Ηζπαλία ην 1950 θαη άιιεο. Σα απηνθίλεηα ηεο Seat 

βαζίδνληαλ ζε πξσηφηππα κνληέια Fiat( θαηφπηλ άδεηαο) ζπλήζσο πξνεγνχκελεο γεληάο. 

Μηα ηαθηηθή πνπ αθνινχζεζαλ θαη άιιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο θπξίσο ηνπ αλαηνιηθνχ 

κπινθ φπσο ε Λάληα (Lada). 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάπηπμεο, είλαη ε δεκηνπξγία ηεο θιάζεο ησλ ππεξαπηνθηλήησλ 

(supercars). Ωο πξψην supercar ζεσξείηαη ε Mercedes 300 SL Gullwing πνπ βγήθε ζηελ 

παξαγσγή ην 1952. 

 

Δηθόλα134.Σν πξώην κνληέιν Seat 1400(1953) Δηθόλα135.Σν πξώην κνληέιν Saab 92(1949) Δηθόλα136.Mercedes 300SL (1955) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fiat500topolino.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cisitalia_202.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MHV_Fiat_500_Giardiniera_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiat_Nuova_500_prima_serie_-_spaccato.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1966_Fiat_Nuova_500F_and_2008_Fiat_500.jpg
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ηελ άιιε κεξηά ηνπ Αηιαληηθνχ ηα πξάγκαηα ήηαλ ιίγν δηαθνξεηηθά, αθνχ ν πφιεκνο δελ 

επεξέαζε ηελ νηθνλνκία ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο, θαη ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ είρε άιιεο ζπλήζεηεο θαη δηαθνξεηηθφ βηνηηθφ επίπεδν. πσο θαη ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ελψ νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο είραλ θνηλφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

αλαπηχρζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

ηελ Ακεξηθή ινηπφλ ηα πξψηα απηνθίλεηα πνπ άξρηζαλ λα παξάγνληαη, ήηαλ πάιη είηε 

πξνπνιεκηθά ζρέδηα, είηε κε κνληέια πνπ βαζίδνληαλ ζε πξνπνιεκηθά ζρέδηα, είηε 

απηνθίλεηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ πφιεκν φπσο ε πνιηηηθή έθδνζε ηνπ Jeep Willys, πνπ 

είρε ηεξάζηηα εκπνξηθή επηηπρία. 

Απφ ηα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε γηα ηελ κεηαπνιεκηθή 

Ακεξηθάληθε βηνκεραλία είλαη ε θαζηέξσζε ησλ 3 κεγάισλ (GM,FORD,CHRYSLER) θαη ηνλ 

αλειεή αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε πνπ έθαλαλ γηα 

λα εμαθαλίζνπλ ηνλ ππφινηπν αληαγσληζκφ. Δίηε ππνρξεψλνληαο κηθξέο παξαδνζηαθέο 

εηαηξείεο ζε ζπγρσλεχζεηο, είηε ζε θιείζηκν, φπσο π.ρ. Packard θαη Studebaker. Δίηε κελ 

αθήλνληαο θαηλνχξγηεο εηαηξείεο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα βάζε ζηελ αγνξά, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ εηαηξία Tucker. 

) 
Δηθόλα137.Tucker 48 “Torpedo”  Δηθόλα138.Γηαθεκηζηηθό Tucker(1947) Δηθόλα139.Preston Tucker (1903-1956) 

 Ο Πξέζηνλ Σάθεξ (Preston Thomas Tucker) ήηαλ έλαο ηαιαληνχρνο κεραληθφο θαη 

πξσηνπφξνο ηεο απηνθίλεζεο πνπ απφ κηθξή ειηθία καγεκέλνο απφ ην απηνθίλεην 

πξνζπαζνχζε λα αζρνιείηαη ζπλέρεηα καδί ηνπ δνπιεχνληαο ζε ζρεηηθνχο θιάδνπο (σο 

νδεγφο, σο πσιεηήο απηνθηλήησλ θ.ιπ.). Λίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ηδξχεη ηελ δηθή 

ηνπ απηνθηλεηνβηνκεραλία κε ζθνπφ λα θαηαζθεπάζεη ην” απηνθίλεην ησλ νλείξσλ ηνπ”. 

Όζηεξα απφ αξθεηά ζρέδηα θαη πξσηφηππα παξνπζηάδεη ην 1948 ην πνιπζπδεηεκέλν 

απηνθίλεην ηνπ, ην Tucker 48 ή Tucker Torpedo φπσο ήηαλ ην παξαηζνχθιη ηνπ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:1948_Tucker_Sedan_at_the_Blackhawk_Museum.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tucker_Torpedo_Brochure_c._1947.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Preston_Tucker.png
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Σν Tucker 48 ήηαλ δεθαεηίεο κπξνζηά απφ ηελ επνρή ηνπ, ν εμαθχιηλδξνο 5475 θ.ε.θ 

απφδνζεο 166 ίππσλ, ηχπνπ  Franklin θηλεηήξαο πξνέξρνληαλ απφ ηελ αεξνπινΐα θαη είρε 

κεηαηξαπεί ζε πδξφςπθην απφ ηνλ Tucker, ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Ζ θίλεζε κεηαδίδνληαλ ζηνπο πίζσ ηξνρνχο είηε κέζσ ελφο 4ηάρπηνπ 

κεραληθνχ θηβσηίνπ είηε ελφο απηφκαηνπ θηβσηίνπ ηνπ “Tuckermatic”, ελφο επαλαζηαηηθνχ 

θηβσηίνπ πνπ απνηεινχληαλ απφ ιηγφηεξα απφ 30 βαζηθά κέξε (έλα ηππηθφ απηφκαην 

θηβψηην ηεο επνρήο απαηηνχληαλ απφ 90).Σν 1900 θηιψλ αεξνδπλακηθφ ακάμσκα κπνξνχζε 

λα αλαπηχμεη ηειηθή ηαρχηεηα πεξίπνπ 200 ρικ/ψξα. 

ηελ ζρεδίαζε ηνπ ζπκκεηείρε ελεξγά θαη ν Διιελνακεξηθαλφο Αιέμ Σξεκνχιεο (Alex 

Tremulis).Σν θνπηνπξηζηηθφ ακάμσκα μερψξηδε απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ 

ην ηξίην θσηηζηηθφ ζψκα πνπ βξίζθνληαλ ζηελ κέζε αλάκεζα ζηα 2 κπξνζηηλά θαλάξηα θαη 

ην νπνίν έζηξηβε φζν ην ηηκφλη ηνπ απηνθηλήηνπ γηα λα ραξίζεη θαιχηεξε νξαηφηεηα ζηνλ 

νδεγφ ζηηο ζηξνθέο. 

Αμηνζεκείσηα ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο ηνπ φπσο δηζθφθξελα γηα ηελ 

αθηλεηνπνίεζε ησλ ηξνρψλ, αλεμάξηεηε αλάξηεζε ζε θάζε ηξνρφ , θακππισηφ παξκπξίδ 

πνπ πεηάγνληαλ πξνο ηα έμσ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο, ξνι κπαξ πξνζαξκνζκέλν ζηελ 

νξνθή γηα πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ ζε πεξίπησζε ληεξαπαξίζκαηνο, επελδπκέλν κε 

καιαθά πιηθά ηακπιφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο θαη 

πνιιά άιια. 

Ο Tucker θαηφξζσζε λα “ζηήζεη” έλα ηθαλνπνηεηηθφ δίθηπν πσιήζεσλ  ζε φιε ζρεδφλ ηελ 

Ακεξηθή ,ράξε ζηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ηνπ λα πξνζειθχζεη ην επελδπηηθφ 

ελδηαθέξσλ αξθεηψλ ζνβαξψλ  επελδπηψλ θαη λα θάλεη επξέσο γλσζηφ ην πξντφλ ηνπ πξηλ 

ηελ θπθινθνξία ηνπ, βξίζθνληαο πειάηεο λα πξνπιεξψζνπλ θαη λα κπνπλ ζε ιίζηα 

αλακνλήο γηα ηελ απφθηεζε ελφο Tucker 48. 

ην ηθάγν εθκηζζψλεη ην κεγαιχηεξν έθηαζεο εξγνζηάζην παξαγσγήο ζηνλ θφζκν(475 

εθηάξηα) ην πεξίθεκν Dodge Chicago Aircraft Engine Plant θαη μεθηλάεη ηελ παξαγσγή ηνπ. 

Ζ SEC (Securities and Exchange Commission) ε επηηξνπή εγγπήζεσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο 

επηηεξεί θαη ειέγρεη ζηελά φιεο ηηο κηθξέο αλεμάξηεηεο  απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηεο επνρήο, 

ε εηαηξία ηνπ Tucker δελ απνηειεί εμαίξεζε. 
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Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1949 ε επηηξνπή ζηνηρεηνζεηεί θαηεγνξίεο θαη παξαπέκπεη ηνλ Tucker 

θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζε δίθε κε ηελ θαηεγνξία ηεο απάηεο. ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1950 

ν Tucker αζσψζεθε παλεγπξηθά αιιά ε δεκηά είρε ήδε γίλεη. Σα ρηιηάδεο αξλεηηθά 

δεκνζηεχκαηα γηα ηελ εηαηξία ην απηνθίλεην αιιά θαη γηα ην πξφζσπν ηνπ ίδηνπ ηνπ Tucker, 

θαζψο θαη ε „ξεηζηληά‟ απφ ηελ δίθε είραλ θάλεη ηεξάζηηα θαη κε αλαζηξέςηκε δεκία ζηελ 

εηθφλα ηεο εηαηξίαο ζην θνηλφ. Πξηλ ηελ αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο γηα ηελ δίθε ν 

Tucker είρε θαηαθέξεη λα θαηαζθεπάζεη 36 κνλάδεο πνπ απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν 

ζπλερψο βειηηψλνληαλ, ελψ κεηά ηελ δίθε ράξε ζηελ βνήζεηα ελφο κηθξνχ πηζηνχ θνξκνχ 

ππαιιήισλ εθ‟ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη ησλ βνήζεζαλ αθηινθεξδψο, θαηαζθεχαζε 

άιια 15 κνληέια πξηλ αλαγθαζηεί λα ξεπζηνπνηήζεη κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο 

εηαηξίαο ηνπ.  

Ο Preston θαη ε εηαηξία ηνπ δελ θαηάθεξαλ πνηέ λα αλαθάκςνπλ, ν ίδηνο πέζαλε 6 ρξφληα 

κεηά, ελψ δηαπξαγκαηεχνληαλ κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Βξαδηιίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

κηθξνχ απηνθηλήηνπ. Απφ ηα 51 απηνθίλεηα πνπ θαηαζθεχαζε ν Tucker δηαζψδνληαη 49, ηα 

πεξηζζφηεξα έρνπλ ζέζε ζε κνπζεία απηνθηλήηνπ θαη εθζέκαηα ζε ηδησηηθέο ζπιινγέο,  ε 

αμία ηνπο απνηηκάηαη ζε εμαςήθηα λνχκεξα. 

  
Δηθόλα140. Πίζσ όςε.Tucker 48 „Torpedo‟ Δηθόλα141.ρεδηάγξακκα παηέληαοTucker 48 Δηθόλα142.κπξνζηά όςε.Tucker 48 

Δηθόλα143.Ο ζρεδηαζηήο  Αιέμ Σξεκνπιεο Δηθόλα144 Υξηζηνπγελληάηηθε θάξηα Tucker(1947)Δηθόλα145.ΓηαθίκηζεTucker  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:1948_Tucker_Torpedo_rear.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tucker_torpedo_patent.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tucker.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tucker_Corporation_Christmas_Card,_1947.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Preston_Tucker's_Secret_New_Car,_The_Carioca.jpg
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Ζ Ακεξηθάληθε απηνθηλεηνβηνκεραλία έδεηρλε πιένλ ηππνπνηεκέλε, θαζψο θάζε κνληέιν 

έκνηαδε κε ην άιιν, ελψ πνιιέο θνξέο δχν θαη ηξία κνληέια βαζίδνληαλ ζην ίδην πάησκα 

θαη κνηξάδνληαλ θνηλά κεραληθά κέξε. Σα πεξηζζφηεξα ήηαλ ππεξβνιηθά νγθψδε ήηαλ 

εμνπιηζκέλα είηε κε εμαθχιηλδξνπο είηε κε νθηαθχιηλδξνπο θηλεηήξεο πνπ δελ είραλ λα 

επηδείμνπλ θάηη ηερλνινγηθά σζηφζν ράξηδαλ ζηα απηνθίλεηα πςειέο επηδφζεηο αθνχ είραλ 

πςειέο ηππνδπλάκεηο ιφγσ ησλ πνιιψλ θπβηθψλ. Ο θηλεηήξεο θαη ηα ζπζηήκαηα 

κεηάδνζεο θαη αλαξηήζεσλ ζπρλά βαθηίδνληαλ κε θαπρεζηάξηθα, επαλαζηαηηθά νλφκαηα 

φπσο Firedome ή Hudramatic γηα λα θξχςνπλ ηελ αξρέγνλε πξνέιεπζή ηνπο. Ήηαλ 

ηξνκεξά ελεξγνβφξα, ξππνγφλα ελψ είραλ πςειέο επηδφζεηο κφλν ζηελ επζεία, αθνχ είρε 

δνζεί κφλν βάξνο ζηελ άλεζε ησλ επηβαηψλ θαη φρη ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ζε θιεηζηά 

θνκκάηηα. Λέμεηο φπσο δηζθφθξελα, αλεμάξηεηεο αλαξηήζεηο, θαηαλνκή βάξνπο θαη 

νηθνλνκία θαπζίκνπ ήηαλ ιέμεηο άγλσζηεο γηα ηνπο „κεγάινπο ηξείο‟. 

Έηζη έρνπκε ηελ εκθάληζε ησλ muscle car, δειαδή «δπλαηψλ» απηνθηλήησλ. πλήζσο ήηαλ 

απηνθίλεηα πνπ ζηηο θαλνληθέο ηνπο εθδφζεηο εμνπιίδνληαλ κε εμαθχιηλδξνπο θηλεηήξεο 

αιιά ζηηο ¨βειηησκέλεο ¨εθδφζεηο ηνπο ¨δαλείδνληαλ¨ ηνπο V8 θηλεηήξεο ησλ κεγαιχηεξσλ 

κνληέισλ ηεο εηαηξείαο ζπρλά κε δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο θαη έμηξα εμαξηήκαηα(φπσο π.ρ. 

πεξηζζφηεξα θαξκππξαηέξ) γηα κεγαιχηεξεο ηππνδπλάκεηο. Σα απηνθίλεηα απηά είραλ 

πςειέο επηδφζεηο ζηελ επηηάρπλζε θαη ζηε ηειηθή ηνπο ηαρχηεηα πνπ θαη γηα ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα ζεσξνχληαη θαιέο, αιιά αθφκα θαη γηα ηελ επνρή ηνπο ε νδηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ην ζηακάηεκα ηνπο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί επηθίλδπλν. Σα muscle car αγαπήζεθαλ 

πνιχ απφ ην θνηλφ αθφκα θαη εθηφο Ακεξηθήο ελψ κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ θαλαηηθφ θνηλφ 

θαη ζαπκαζηέο, ε θαηεγνξία απηή έρεη ζπλδεζεί κε ηελ σκή δχλακε. 

 
Δηθόλα146.  Pontiac GTO (1966)  Δηθόλα147.Ford Thunderbolt(1964) Δηθόλα148. Plymouth GTX 440(1970) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pontiac_GTO_1966.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:A_1964_Ford_Thunderbolt_Muscle_Car.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:1970redGTX.JPG
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Ζ ρξπζή επνρή ησλ muscle car ήηαλ αλακθηζβήηεηα ε δεθαεηία ηνπ 60 φπνπ αληαγσληζκφο 

ήηαλ ηεξάζηηνο, κάιηζηα ιίγν πξηλ ην 1973 δηάθνξα κνληέια είραλ θηάζεη  ηππνδπλάκεηο 

άλσ ησλ 500 ίππσλ. Αθφκε πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ θαηεγνξία ησλ Pony car ηα νπνία 

ήηαλ θαηά θάπνην ηξφπν ππνθαηεγνξία ησλ muscle car.Ηδξπηήο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ζεσξείηαη ε Ford φηαλ ηνλ Μάην ηνπ 1964 παξνπζίαζε ην 2+2 ζέζεσλ παλέκνξθν θαη 

δηαρξνληθφ Ford Mustang ην νπνίν δηαηίζεην κε εμαθχιηλδξνπο αιιά θαη ζεξηψδεο V8 

θηλεηήξεο .Μφλν ηα δχν πξψηα ρξφληα θαηαζθεπήο ηνπ μεπέξαζε ηηο 1,3 εθαηνκκχξηα 

κνλάδεο θαζηζηψληαο ην έλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα κνληέια φισλ ησλ επνρψλ, νη άιιεο 

ακεξηθάληθεο εηαηξείεο αθνινχζεζαλ κε κνληέια φπσο ην Chevrolet Camaro θαη ην 

„αδεξθάθη‟ ηνπ Pontiac Firebird θαη άιια … αιιά θαλέλα δελ είρε ηελ επηηπρία ηνπ Mustang.  

Δηθόλα149.Ford Mustang #1(1964) Δηθόλα150.Ford Shelby Mustang (1967) Δηθόλα151.Ford Boss351 Mustang (1971) 

   Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 έλα ζηαζεξά αλαπηπζζφκελν θίλεκα 

θαηαλαισηψλ απαηηνχζε απφ ηηο Ακεξηθαληθέο αξρέο λα ιάβεη δξαζηηθά κέηξα ψζηε νη 

Ακεξηθαληθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο λα αξρίζνπλ λα θηηάρλνπλ αζθαιέζηεξα, ιηγφηεξν 

ξππνγφλα θαη ιηγφηεξν ελεξγνβφξα νρήκαηα. Καηαιπηηθφ ξφιν ζην λα εηζαθνπζηνχλ απηέο 

νη θσλέο έπαημε ην βηβιίν πνπ παξνπζίαζε ν Ράιθ Νέηληεξ (Ralph Nader) ην 1965 κε ηίηιν 

Unsafe at any speed (αλαζθαιέο ζε νπνηαδήπνηε ηαρχηεηα). ην βηβιίν ηνπ ν  Nader 

θαηαδείθλπε ηελ πξνβιεκαηηθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηζζφηεξσλ Ακεξηθαληθψλ 

απηνθηλήησλ, ην πφζν ελεξγνβφξα, ξππνγφλα θαη αλαζθαιή ήηαλ. Σν ίδην έηνο ην θνγθξέζν 

ζέζπηζε απζηεξφηεξνπο θαλνληζκνχο ζηηο εθπνκπέο ξχπσλ ησλ απηνθηλήησλ, ελψ ην 

επφκελν έηνο ην εζληθφ ζπκβνχιην θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηαο απηνθηλεηνδξφκσλ ζέζπηζε 

λφκνπο γηα αζθαιέζηεξα απηνθίλεηα. 

Αιιά νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο έγηλαλ κεηά ην θνκβηθφ γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία  έηνο  

1973, κε ην Αξαβηθφ εκπάξγθν πεηξειαίνπ πνπ αθνινχζεζε ηνλ Αξαβν-Ηζξαειηλφ πφιεκν. 

Σν ζνθ γηα ηελ Ακεξηθαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη γηα ην θνηλφ ήηαλ ηεξάζηην. Τπήξμαλ 

ειιείςεηο ζε θαχζηκα ζε αξθεηέο πνιηηείεο κε απνηέιεζκα ηελ επηβνιή λφκνπ ψζηε ηα 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ford_Mustang_serial_number_one.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:'67_Shelby_Mustang_(Cruisin'_At_The_Boardwalk_'10).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ford_Mustang_Boss_351_Sportsroof_1971.jpg
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θαχζηκα λα δηαηίζεληαη κε θνππφλη. Ζ επνρή ηνπ θηελνχ πεηξειαίνπ πέξαζε αλεπίζηξεπηε 

θαη παξφιε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα θαπζίκσλ πξηλ ην εκπάξγθν ε 

κφλε ιχζε ήηαλ ιηγφηεξν ελεξγνβφξα απηνθίλεηα.  

Ζ κεγάιε θεξδηζκέλε ηνπ εκπάξγθν ήηαλ ε Ηαπσληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία. Τπήξρε πξηλ 

ηνλ Β παγθφζκην πφιεκν φπνπ ηα πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα πνπ θαηαζθεχαδε ήηαλ 

αληίγξαθα ή βαζηζκέλα ζε επξσπατθά κνληέια (θπξίσο Βξεηαληθά). Μεηά ηνλ Β παγθφζκην 

πφιεκν εληξχθεζε ζηηο ηερληθέο καδηθήο παξαγσγήο Ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο, πνπ ιφγσ 

ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο πεηζαξρίαο πνπ δηαθξίλεη ηνλ Ηαπσληθφ ιαφ 

θαηάθεξε λα εθαξκφζεη κε κεγαιχηεξε επηηπρία απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο, ελψ παξάιιεια 

θαηάθεξε λα ηηο βειηηψζεη(π.ρ. απφ ηνλ Φνξληηζκφ ζην Σνγηνηατζκφ), θαζηζηψληαο ηελ 

πξσηνπφξν ζηελ ξνκπνηηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ήδε  πξηλ ην εκπάξγθν είραλ ζηαζεξά αλαπηπζζφκελεο εμαγσγέο 

απηνθηλήησλ ζε άιιεο ρψξεο, ελψ κε ην εκπάξγθν ηα κηθξά, αμηφπηζηα, νηθνλνκηθά ζε 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ, κε θαιέο επηδφζεηο γηα ηα θπβηθά ηνπο θαη ινγηθά θνζηνινγεκέλα 

απηνθίλεηα πνπ θαηαζθεχαδαλ  έθεξαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ηελ Ηαπσλία ζηελ 

πξψηε ζέζε ζαλ ηελ κεγαιχηεξε απηνθηλεηνπαξαγσγφ ρψξα. 

Μηα ζέζε πνπ θξάηεζε ζρεδφλ κέρξη ην 2000, θαη ηελ έραζε κφλν θαη κφλν επεηδή 

θαηαζθεχαζε θαη ζε άιιεο ρψξεο εξγνζηάζηα (θπξίσο ζε απηέο πνπ εμήγαγε απηνθίλεηα γηα 

λα απνθεχγεη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηέζεηο). Απφ ηελ θαηαζθεπή αληηγξάθσλ βξέζεθε 

λα δίλεη άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή δηθψλ ηεο κνληέισλ, πξσηνπφξνο ζε λέεο ηερλνινγίεο, 

δεκηνπξγφο λέσλ  θαηεγνξηψλ απηνθηλήησλ (π.ρ. RAV 4-SUV), ελψ φιεο νη ππφινηπεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο βξέζεθαλ λα πξνζπαζνχλ λα ηελ αθνινπζήζνπλ θαη λα ηελ 

κηκεζνχλ ζηηο ηερληθέο ηεο (π.ρ. Just  in time – αθξηβψο ζηελ ψξα ηνπ- κέζνδνο πξνκήζεηαο 

εμαξηεκάησλ ζηελ γξακκή παξαγσγήο – Σνγηνηατζκφο) 

 
Δηθόλα152.Datsun 120Y (1973)   Δηθόλα153.Mazda 1000 θνξηεγάθη (pick up) (1970) 
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Δηθόλα154+155.Σoyota Corolla (1ε γεληά)(1966) ην κνληέιν κε ηεο κεγαιύηεξεο πσιήζεηο Σoyota Corolla (11ε γεληά)(2016)  

 
Δηθόλα156.Σoyota Rav 4 Σν πξώην ¨SUV¨(1994)  Δηθόλα157.Suzuki Wagon R Σν πην θαινπνπιεκέλν Kei car(1993)

 
Δηθόλα158.Mazda ΜΥ5 Σν πην θαινπνπιεκέλν δηζέζην(1989) Δηθόλα159.Σoyota Yaris Δπξσπατθό απηνθίλεην ηεο ρξνληάο2000 

Κάλακε κηα γξήγνξε ηζηνξηθή αλαδξνκή ε νπνία ήηαλ επηηαθηηθή γηα λα δνχκε θάπνηεο απφ 

ηηο πην ζεκαληηθέο ζηηγκέο ζηελ ηζηνξία ηνπ απηνθηλήηνπ, θάπνηεο πξνζσπηθφηεηεο θαη 

θάπνηα κνληέια πνπ δηακφξθσζαλ ηελ εηθφλα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο φπσο είλαη ζήκεξα. Δίδακε πσο πξσηνπφξνη  θαηάθεξαλ λα 

ππεξθεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη λα επηηχρνπλ, είδακε ηελ κάρε γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο 

επξεζηηερλίαο, ηηο παξαρσξήζεηο δηθαησκάησλ, ηελ εμάπισζε ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ 

επηθξάηεζε ησλ Μ.Δ.Κ, πψο νη πνιηηηθέο, νη δηεζλείο ζπζρεηηζκνί θαη ηα παγθφζκηα 

γεγνλφηα επεξέαζαλ αιιά θαη πφζν επεξεάζηεθαλ απφ ηελ πνξεία ηνπ απηνθηλήηνπ, πσο 

ε δηαθήκηζε επεξεάδεη ηελ πνξεία ελφο κνληέινπ αιιά θαη κηαο νιφθιεξεο εηαηξίαο θαη πψο 

ην θαηλνηφκν, „ην δηαθνξεηηθφ‟ θαη απηφ πνπ είλαη πην „κπξνζηά‟ απφ ηνλ αληαγσληζκφ άιιεο 

θνξέο θέξλεη ηελ επηηπρία ,δφμα θαη πινχηε θαη άιιεο θνξέο ηελ απνηπρία, δπζβάζηαρηα 

ρξέε θαη ηνλ αθαληζκφ. 
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Δηθόλα160. Crysler turbine car  (1963) Δηθόλα161.Kiichiro Toyoda(1894-1952)Δηθόλα162.Οπξώηνο θηλεηήξαο Wankel ηεοMazda 

Σν απηνθίλεην είλαη έλα πξντφλ θαη ν βαζηθφο ζθνπφο παξαγσγήο ηνπ είλαη ην θέξδνο. 

Πξέπεη  ινηπφλ ην πξντφλ πνπ ζέινπκε λα πνπιήζνπκε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

εθάζηνηε αγνξαζηηθνχ θνηλνχ θαη αλ δελ ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πξντφληνο 

καο, λα ηελ δεκηνπξγήζνπκε  ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Οη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ην έρνπλ 

θαηαιάβεη απηφ θαη εθηφο απφ ηηο ηερληθέο παξαγσγήο, έρνπλ δψζεη κεγάιε βαξχηεηα ζηα 

ηκήκαηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαθήκηζεο. 

Ζ κεγάιε επηηπρία ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο είλαη ζην φηη θαηάθεξε ην απηνθίλεην λα ην 
παξνπζηάζεη σο έλα κέζν πνπ δειψλεη πινχην θαη θνηλσληθή ζέζε, σο θάηη πνπ έρεη ςπρή 
θαη γεληθά φηη ε εηθφλα ηνπ ηδηνθηήηε ηαπηίδεηαη κε ηνπ απηνθηλήηνπ ελψ ζηελ ηειηθή είλαη έλα 
κέζν πνπ καο κεηαθηλεί απφ ην ζεκείν Υ ζην ζεκείν Τ.  

  
Δηθόλα163.Γηαθήκηζε Alfa Romeν   Δηθόλα164.Γηαθήκηζε Porsche  Δηθόλα165.Γηαθήκηζε Porsche 

   
Δηθόλα166.Γηαθήκηζε Alfa Romeo  Δηθόλα166.Γηαθήκηζε Toyota Δηθόλα167.Γηαθήκηζε Toyota 
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Γίδνληαη εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα έξεπλεο αγνξάο θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ 

ην αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο ηνπο θαη  γεληθά δίδνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ακαμψκαηνο ψζηε λα είλαη πνζεηφ θαη ειθπζηηθφ γηα 

ην θνηλφ. Αθφκε αμηνινγνχλ ηηο εθάζηνηε αγνξέο θνζηνινγνχλ αλάινγα ην πξντφλ ηνπο ελψ 

πνιιέο θνξέο ην ίδην ακάμη έρεη δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πνηφηεηα. Π.ρ. ην Suzuki 

Swift πνπ ζπλαξκνινγείηαη ζηελ Ηαπσλία ζεσξείηαη αλψηεξν πνηνηηθά απφ ην αληίζηνηρν 

πνπ ζπλαξκνινγείηαη ζηελ Oπγγαξία, νη δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο ζε έλα 

έκπεηξν κάηη είλαη εκθαλείο ελψ θαη ηα  πιηθά θαη ηα αληαιιαθηηθά θαηά έλα κηθξφ βαζκφ 

είλαη δηαθνξεηηθά π.ρ. ην θίιηξν ηνπ αέξα ησλ Swift πνπ είλαη ζπλαξκνινγεκέλα ζηελ 

Ηαπσλία δελ „θνπκπψλνπλ‟ ζηα Οπγγξηθά. Σα  Οπγγξηθά θνζηίδνπλ πνιχ ιηγφηεξν ζηελ 

εηαηξία απφ  ηα αληίζηνηρα Ηαπσληθά θαη πξννξίδνληαη γηα θησρφηεξεο αγνξέο απφ ηη ηα 

Ηαπσληθά ελψ φηαλ ππάξρεη έιιεηςε ζπκπιεξψλνπλ ην έλα ην άιιν. Αθφκε κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη απφ ηα Ηαπσληθά ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε απηά πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηελ ηνπηθή αγνξά θαη ζηα ππφινηπα .Γηαθνξά εκθαληζηαθά, φπσο δηαθνξεηηθέο γξίιηεο 

ςπγείνπ ζε νξηζκέλα κνληέια (εθηφο ην πξνθαλέο φηη ην ηηκφλη βξίζθεηαη ζηελ δεμηά κεξηά), 

δηαθνξέο ζηνλ ζηάληαξ (βαζηθφ) εμνπιηζκφ, ζηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο θαη δηαθνξέο ζηελ 

απφδνζε θαη ζηελ ξχζκηζε ησλ θηλεηήξσλ αθνχ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί θαλνληζκνί ζηηο 

εθπνκπέο ξχπσλ αλάκεζα ζε Δπξσπατθή έλσζε θαη Ηαπσλία, αθφκε θαη απφ ηα δχν 

εξγνζηάζηα νξηζκέλα κνληέια πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ αληηπξνζσπεία θάπνηαο ρψξαο 

δέρνληαη αιιαγέο θαη γίλνληαη „εηδηθέο‟ εθδφζεηο γηα ηελ ρψξα απηή. Σέινο γηα λα γίλεη πην 

θαηαλνεηφ ην παξάδεηγκα καο πξέπεη λα αλαθέξνπκε ην  εξγνζηάζην ηεο Suzuki ζηελ Ηλδία 

φπνπ ηα κνληέια πνπ θαηαζθεπάδνληαη λαη κελ κνηάδνπλ εκθαληζηαθά θαη  κνηξάδνληαη ζε 

θάπνην βαζκφ κεραληθά ζχλνια θαη ηερλνινγία κε ηα αδεξθάθηα ηνπο απφ  Οπγγαξία θαη 

Ηαπσλία αιιά κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ δηαθνξεηηθά απηνθίλεηα, αθνχ φρη κφλν ν 

ζηάληαξ εμνπιηζκφο δελ έρεη θακία ζρέζε αιιά θαη ην απηνθίλεην έρεη δηαθνξεηηθά δεζίκαηα 

θαη εληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπ θαη νλνκάδεηαη Suzuki Maruti swift . Ζ βαζηθή έθδνζε ηνπ 

Swift Ηλδίαο δελ έρεη ABS, ESP, AIR CONDITION, αεξφζαθνπο  θ.ιπ.. ραξαθηεξηζηηθά  πνπ 

έρνπλ φιεο νη άιιεο έηζη ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί λαη κελ παιαηνκνδίηηθν αθνχ δελ 

έρεη επθνιίεο πνπ φια ηα απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα Δπξψπε θαη Ηαπσλία έρνπλ σο 

ζηάληαξ εμνπιηζκφ ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία ηψξα αιιά θαη επηθίλδπλν αθνχ ζηα Ηαπσληθά 

θαη επξσπατθά Crash Test ζα έπαηξλε κεδέλ. Σα Swift Ηλδίαο πξννξίδνληαη γηα 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θαη ε ηηκή απφθηεζεο ηνπο είλαη ιηγφηεξν απφ ηελ κηζή απφ ηα 

„αδεξθάθηα‟ ηνπ.  
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Δηθόλα168.Suzuki swift Ιαπσλίαο  Δηθόλα169.Suzuki swift Sport ΔπξώπεοΔηθόλα170Crash test Suzuki swift  Ιλδίαο 

Αθφκε έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ην πνιχ γλσζηφ θαη επηηπρεκέλν Toyota Hilux , φπνπ 

παξάγεηαη θαη απηφ ζε δηάθνξα εξγνζηάζηα κε πξννξηζκφ δηάθνξεο αγνξέο ηνπ θφζκνπ 

αιιά κε δηαθνξεηηθά κεραληθά ζχλνια (2.4d, 2.6d,2.7d,2.9d…) δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ θαη 

ιίγν δηαθνξεηηθή εκθάληζε ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. Αθφκε κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο 

γηα  πξαθηηθνχο ιφγνπο π.ρ. έλα Hilux πνπ πσιείηαη ζε Αθξηθαληθή ρψξα θαη πξννξίδεηαη 

λα θηλείηαη ζηελ έξεκν αράξα, ζε ακκψδεο πεξηνρέο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ην ίδην κε 

έλα  Hilux πνπ πσιείηαη ζε ζθαλδηλαβηθέο πεξηνρέο πνπ ζα θηλείηαη ζε παγεηνχο θαη 

ζεξκνθξαζίεο ππφ ην κεδέλ. Αθφκε πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην ηειεπηαίν κνληέιν 

παξνπζηάζηεθε ζηελ Δπξψπε ζρεδφλ έλα έηνο κεηά πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ Αζία. Σέινο 

πξέπεη λα ππνδείμνπκε φηη ζηελ Ακεξηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ ππάξρεη  Hilux αιιά 

Tacoma θαη Thundra, ην πξψην είλαη βαζηζκέλν ζην Hilux  αιιά κε εληειψο δηαθνξεηηθή 

εμσηεξηθή φςε, ηζρπξφηεξα κεραληθά ζχλνια θαη set up (ξπζκίζεηο) αλαξηήζεσλ, ην 

δεχηεξν έρεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο θαη θαηά πνιχ ηζρπξφηεξα κεραληθά ζχλνια. Γελ  ηα 

νλνκάδεη Hilux αιιά Tacoma θαη Thundra γηα λα κελ κπνξεί λα γίλεηαη ν ζπλεηξκφο, ζαλ 

κηθξφ νηθνλνκηθφ αμηφπηζην Ηαπσληθφ pick up πνπ είρε θπξηαξρήζεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

ζην Ακεξηθάληθν θνηλφ, αιιά κε ζθνπφ λα αληαγσληζηεί ηα ακεξηθάληθα ζεξηψδε pick up, θαη 

παξφηη ε Toyota έρεη ηδξχζεη άιιεο δχν εηαηξείεο, (scion γηα ην λεαληθφ θνηλφ, lexus γηα 

πνιπηέιεηα) απνθαζίδεη λα παξάγεη ηα θαηλνχξγηα Ακεξηθάληθα pick up ηεο ζαλ Toyota γηα  

λα ζπκίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη ζαλ Tacoma θαη Thundra ζαλ θάηη ην θαηλνχξγην. 

  

Δηθόλα171.Σoyota Hilux  Δπξώπεο(2003). (2003)Δηθόλα172.Σoyota Σacoma (2016).  Δηθόλα173. Σoyota Thundra (2014) 
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Δηθόλα174.Σoyota Hilux  Δπξώπεο (2016)   Δηθόλα175.Σoyota Hilux  Δθδνζε „Βόξεηνο πόινο‟ 

 

Δηθόλα176.Γηαθεκηζηηθό ηεο ηζηνξία ηνπ Σoyota Hilux   
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Δάλ ζα έπξεπε λα θάλνπκε κηα πεξίιεςε ηεο ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζε κεξηθέο ζεηξέο, ζα ιέγακε φηη απηή ρσξίδεηαη ζε πέληε 

πεξηφδνπο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: Πξηλ ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν, κεηά ηνλ Β΄ παγθφζκην 

πφιεκν φπνπ ε αλάγθε γηα δεκφζηαο ρξήζεο απηνθίλεηα(ιεσθνξεία θαη θνξηεγά)γηα ηελ 

αλνηθνδφκεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο, θέξλεη κηα άλζεζε θαη κηα ζηαζεξά 

αλαπηπζζφκελε απηνθηλεηνβηνκεραλία, πνπ ζηελ αξρή είρε σο απνηέιεζκα εθηφο ησλ 

δεκφζηαο ρξήζεο θνξηεγψλ θαη ιεσθνξείσλ, ηελ εκθάληζε κηθξψλ ηξίθπθισλ απηνθηλήησλ 

θαη θνξηεγψλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο θαζψο θαη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή κηθξνχ ηεηξάηξνρνπ επηβαηεγνχ απηνθηλήηνπ, κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

70 φπνπ έρνπκε ηελ εκθάληζε ησλ κηθξψλ ηδηπνεηδψλ ειεπζέξνπ ρξφλνπ, κε πξψηνπο 

δηδάμαο ην Namco Citroen Pony θαη ην Mini Jeep Scout 127,  πνπ θαη ηα δχν γλψξηζαλ 

κεγάιε επηηπρία. Αξθεηνί Έιιελεο θαηαζθεπαζηέο πξνζπαζνχλ λα ηνπο κηκεζνχλ θαη λα 

ηνπο μεπεξάζνπλ, κέρξη ην 1984- 1985 φπνπ αιιάδεη ε επλντθή θνξνινγία ζε απηνχ ηνπ 

ηχπνπ ηα απηνθίλεηα θαη θάπνηεο επλντθέο ξπζκίζεηο θαη πξνλφκηα πνπ είραλ δνζεί ζηελ 

βηνκεραλία θαη ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία εηδηθφηεξα ράλνληαη, θάηη πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ην θιείζηκν θαη ηελ δηάιπζε ησλ πεξηζζνηέξσλ βηνκεραληψλ, νξηζκέλεο 

ζπλερίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζαλ εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη ελψ γηα απηέο πνπ 

επηβηψλνπλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξάγνπλ, έξρεηαη ε ηαθφπιαθα ην 94 - 95 φηαλ ην 

απηνθίλεην γηα άιιε κηα θνξά αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα θνξνεηζπξαθηηθφ εξγαιείν γηα ην 

θξάηνο, κε άκεζν απνηέιεζκα ην θιείζηκν ηεο ΣΔΟΚΑΡ θαη ηεο AUTOMECCANICA ΑΔΒΔ. 

Μφλν ε ΔΛΒΟ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ράξε ζηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη παξαγγειίεο. 

Απφ ην 2014 έρεη ηεζεί ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο. Πην αλαιπηηθά: 

Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Διιεληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία πξηλ ηνλ Β΄ 

παγθφζκην πφιεκν, αιιά ζπγθεληξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

ζαλ πξψην Διιεληθφ απηνθίλεην κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε έλα κηθξφ απηνθίλεην πνπ 

θαηαζθεχαζε κάιινλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910, γηα ηδησηηθή ρξήζε  ν Νίθνο 

Θενιφγνπ, έλαο Έιιελαο πνπ κεηαλάζηεςε ζηελ Ακεξηθή, εθεί έγηλε κεραληθφο, επέζηξεςε 

πίζσ ζηελ Διιάδα θαη απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηνπ εηαηξία. Γελ έρνπκε πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην κηθξφ απηνθίλεην πνπ θαηαζθεχαζε, ε χπαξμε ηνπ αλαθαιχθζεθε 

ηπραία απφ θσηνγξαθίεο απφ ην πξνζσπηθφ θσηνγξαθηθφ αξρείν ηνπ ίδηνπ ηνπ Θενιφγνπ. 

Δηθάδεηαη φηη ρξεζηκνπνίεζε θηλεηήξα κνηνζπθιέηαο ηχπνπ Pierce. 
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Δηθόλα177.To ειαθξύ απηνθίλεην Θενιόγνπ θαη ν ίδηνο Δηθόλα178.Φσηνγξαθία – δηαθήκηζε επνρήο Θενιόγνπ 

Ο Θενιφγνπ αξρίδεη ηελ εηζαγσγή ζαζί Ford θαη ν ίδηνο θαηαζθεπάδεη θαη δηαξξπζκίδεη ηα 

ακαμψκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, είηε ζαλ ιεσθνξείν, είηε ζαλ θνξηεγφ. Ζ 

εηαηξία πνπ ίδξπζε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πεξηζζφηεξν βηνηερλία θαηαζθεπήο 

ακαμσκάησλ  (θαξνζεξί) παξά απηνθηλεηνβηνκεραλία. Σν ίδην ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί θαη 

γηα ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, θηάλεη κφλν λα αλαθέξνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ 

θαηαζθεπαζηέο θάξσλ ηα παιαηφηεξα ρξφληα, φπσο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο 

ηνπ ν Bouhagier πνπ είρε εξγνζηάζην ζηελ Πάηξα.. Έλαο άιινο πξσηαγσληζηήο ζηελ 

θαηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα θνξηεγά θαη ιεσθνξεία ήηαλ ν Γ. Σνπξληθηψηεο  πνπ  ηδξχεη 

ηελ εηαηξία ηνπ ην 1922, κε έδξα ηελ Αζήλα. Σν 1925  εηζρσξεί σο ζπλέηαηξνο ζηελ εηαηξία  

ν Πέηξνο Σαγθαιάθεο, καδί δεκηνπξγνχλ ηελ κεγαιχηεξε θαη ηζρπξφηεξε εηαηξία 

θαηαζθεπήο ακαμσκάησλ ζηελ Διιάδα. Σελ ίδηα πεξίνδν Ο Θενιφγνπ θιείλεη ηελ εηαηξεία 

ηνπ. 

Σν 1934 ν Σαγθαιάθεο απνρσξεί απφ ην ζρήκα θαη ηδξχεη ηελ δηθή ηνπ εηαηξία ηελ 

Αλψλπκνο Διιεληθή Δηαηξεία Βηνκεραλίαο Ακαμψλ Απηνθηλήησλ Π.ΣΑΓΚΑΛΑΚΖ. χληνκα 

παίξλεη ηα ελία ηεο αγνξάο, κάιηζηα ε επηηπρία ηνπ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ πξνζπαζεί λα 

πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ελφο κηθξνχ επηβαηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη κάιηζηα ηα 

θαηαθέξλεη , αθνχ φπσο ιέγεηαη θαηάθεξε λα θαηαζθεπάζεη έλα κηθξφ αξηζκφ κνλάδσλ, 

(θαηφπηλ αδείαο απφ ηηο εηαηξείεο ηνπο), ησλ δεκνθηιψλ γηα ηελ επνρή ηνπο απηνθίλεησλ 

DKW  θαη Austin 7 , πνπ φπσο ν ίδηνο ηζρπξίδνληαλ ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπο ήηαλ 

ηζάμηα ησλ κεηξηθψλ. Δίλαη άγλσζην εάλ ν ίδηνο θαηαζθεχαζε ην ζαζί ή απιά ην 

ζπλαξκνιφγεζε ή ην εηζήγαγε έηνηκν φπσο θαη ην πνζνζηφ ηεο ΔΠΑ. Σν εγρείξεκα πάλησο 

δελ είρε ζπλέρεηα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο ηελ δπζθνιία εηζαγσγήο εμαξηεκάησλ θαη 

θπξίσο ιφγσ ηνπ μεζπάζκαηνο ηνπ πνιέκνπ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο ε εηαηξεία 

αλάζηεηιε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 
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Δηθόλα179.Φσηνγξαθία  ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη 8 θνξηεγώλ κε εξπύζηξηα γηα Δ. θαηαζθεπήο Σαγθαιάθε πξηλ ηελ θαηνρή 

  
Δηθόλα180.Μηθξό απηνθίλεην ΑUSTIN θαηαζθεπήο ΣαγθαιάθεΔηθόλα181.Διαθξηάο θαηαζθεπήο Σαγθαιάθε, απηνθίλεην DKW  

Με ην ηέινο ηεο θαηνρήο ε εηαηξεία επαλαιεηηνπξγεί θαη θαηαζθεπάδεη επηηπρψο ην πξψην 

Διιεληθφ ιεσθνξείν „κε ακάμσκα εμνινθιήξνπ κεηαιιηθφ‟ ελψ κεηέπεηηα ην 1953 

ππνγξάθεη ζχκβαζε κε ηε VW ψζηε λα είλαη απνθιεηζηηθφο εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο ζηελ 

Διιάδα (απφ ην 1939 είλαη θαη απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο ηεο Ακεξηθάληθεο 

Studebaker). Ζ δεθαεηία ηνπ 50 είλαη ε ρξπζή επνρή ηεο εηαηξείαο, πνπ φκσο ζηγά, ζηγά 

αξρίδεη λα θζίλεη. Σν 1963 κελ αληέρνληαο ηνλ ζθιεξφ εγρψξην αληαγσληζκφ  ησλ άιισλ 

θαηαζθεπαζηψλ, απνθαζίδεη λα επεθηαζεί θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ 

θαη ππνγξάθεη ζπκθσλία κε ηελ εηαηξεία INTERNATIONAL.Σν 1965 ηδξχεηαη ε ΣΔΜΑΥ 

φπνπ σο θαη ζήκεξα είλαη ν κνλαδηθφο θαηαζθεπαζηήο ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ ζηελ 

Διιάδα. Αλ θαη πξέπεη λα πνχκε φηη κε ηα ρξφληα έπεθηε ε ΔΠΑ ησλ νρεκάησλ ηεο θαη 

ζήκεξα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πεξηζζφηεξν εηζαγσγηθή εκπνξηθή παξά 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία.   
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 Δηθόλα182.Φσηνγξαθία από ην  εζσηεξηθό ηνπ εξγνζηαζίνπ Σαγθαιάθε ηελ δεθαεηία ηνπ 50. 

Δηθόλα183.Φσηνγξαθία ηνπ εξγνζηαζίνπ Σαγθαιάθε Δηθόλα184.Φσηνγξαθία ηνπ εξγνζηαζίνπ Σαγθαιάθε. 

 

Δηθόλα185.Γηαθήκηζε Σαγθαιάθε Δηθόλα186.Σν πξώην ππξνζβεζηηθό όρεκα Σαγθαιάθε θαηαζθεπαζκέλν ζηελ Διιάδα 

http://ellas2.files.wordpress.com/2011/04/tangalakis-e28093-dkw_-1937.jpg
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Δηθόλα187.ππξνζβεζηηθά νρήκαηα Σαγθαιάθε   Δηθόλα188.ππξνζβεζηηθά νρήκαηα Σαγθαιάθε. 

   
Δηθόλα189ππξνζβεζηηθό όρεκα ΣαγθαιάθεΔηθόλα190ππξνζβεζηηθό όρεκα ΣαγθαιάθεΔηθόλα191ππξνζβεζηηθά νρήκαηα Σαγθαιάθε 

 Δηθόλα192.Φσηνγξαθία από ην  εζσηεξηθό  ηνπ εξγνζηαζίνπ Σαγθαιάθε ζήκεξα 
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Δηθόλα193.πξνηόληα Σαγθαιάθε   Δηθόλα194.πξνηόληα Σαγθαιάθε  Δηθόλα195.πξνηόληα Σαγθαιάθε 

πσο είδακε κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ππάξρεη ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε γηα 

επαγγεικαηηθά νρήκαηα, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ξαγδαία αλάπηπμε θαηαζθεπαζηψλ 

ακαμσκάησλ. Τπνινγίδεηαη φηη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60  αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

θαηαζθεπή „Διιεληθψλ ιεσθνξείσλ θαη  θνξηεγψλ‟, πάλσ απφ 100 θαηαζθεπαζηέο, φπσο ν 

ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ, νη αθνί Παπαδάθε θαη άιινη… 

Οη δχν βαζηθνί πξσηαγσληζηέο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ αγνξά, εθείλε ηελ επνρή, αιιά θαη 

γηα δεθαεηίεο αξγφηεξα, ήηαλ ε εηαηξεία ηεο  νηθνγέλεηαο  αξαθάθε (φκηινο επηρεηξήζεσλ 

αξαθάθε) θαη ε ΒΗΑΜΑΞ ηεο νηθνγέλεηαο Φσζηεξνπνχινπ. 

Ο φκηινο αξαθάθε ηδξχεηαη ην 1922 απφ ηνλ Ησάλλε αξαθάθε ζηελ Θεζζαινλίθε. ηελ 

αξρή δξαζηεξηνπνηείηαη ζαλ εκπνξηθφο φκηινο θαη κέρξη ην 1941 πνπ ηα θεληξηθά ηεο 

γξαθεία κεηαθέξνληαη ζηελ Αζήλα, θαηαθέξλεη λα ζπλάςεη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο 

αληηπξνζψπεπζεο κε αξθεηέο γλσζηέο εηαηξείεο ηεο επνρήο, φπσο Renault, Fiat, Dunlop, 

θ.ιπ.. Αιιά ίζσο ε πην θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζπκθσλία πνπ επηηπγράλεη ε εηαηξεία, είλαη 

ην 1950,  φπνπ ε Volvo ηεο αλαζέηεη ηελ απνθιεηζηηθή εηζαγσγή θαη δηαλνκή, ησλ 

ιεσθνξείσλ, ησλ θνξηεγψλ, θαη ησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ πνπ θαηαζθεχαδε ε νπεδηθή  

εηαηξεία, θαζψο θαη βηνκεραληθνχο θηλεηήξεο, κεραλήκαηα ππνδνκψλ θαη κεραλέο 

ζαιάζζεο. Αθνινχζεζαλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο, φπσο κε ηηο Ηαπσληθέο Honda 

θαη  Mitsubishi, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. 

Απφ ην 1962 αξρίδεη ηελ θαηαζθεπή ιεσθνξείσλ γηα ηελ Διιεληθή αγνξά. ηελ αξρή ζε 

εηζαγφκελα ζαζί Volvo, ελψ κεηέπεηηα ζε ζαζί πνπ ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο, κε 

κεραληθά κέξε ηεο  Volvo. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε  ζεηξά ιεσθνξείσλ SB (Saracakis brothers) 

ηεο Volvo, ηα πξψηα νινθιεξσκέλα ιεσθνξεία ηεο Volvo κε ηνλ θηλεηήξα πίζσ. Σν πξψην 
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κνληέιν ήηαλ ην SB55, ελψ αθνινχζεζαλ θαη άιια, ζπλερψο εμειηζζφκελα κνληέια ηεο 

ζεηξάο φπσο, ην SB556 θαη SB85 θαη άιια. ια γλψξηζαλ κεγάιε επηηπρία, παξήρζεζαλ 

ζε ρηιηάδεο κνλάδεο, ελψ ν αξαθάθεο θαηάθεξε λα θάλεη θαη αξθεηέο εμαγσγέο ησλ 

ιεσθνξείσλ SB. 

 
Δηθόλα196 εκπνξηθό ζήκα ηεο εηαηξείαο Δηθόλα197.Τπεξαζηηθό 6θίιπλδξν Volvo SB85  Δηθόλα198.6θίιπλδξν Volvo SB85 

Σν 1975 απνβηψλεη ν ηδξπηήο ηνπ νκίινπ Η. αξαθάθεο θαη ηα ελία ηνπ νκίινπ πεξλάλε ζηνλ 
γηφ ηνπ Γεκήηξε (Σάθε) αξαθάθε, ν νπνίνο έρεη ελζηεξληζηεί ηελ θηινζνθία ηνπ παηέξα 
ηνπ θαη ηεο εηαηξείαο, απφ πην παιηά θαη ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ παηέξα ηνπ, δειαδή λα 
ρξεκαηνδνηεί θαη λα δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ην ίδην έηνο, ηελ εκθάληζε ηεο λέαο ζεηξάο SBAV, ην πξψην 

ρσξίο ζαζί ιεσθνξείν ηεο εηαηξείαο, πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ SB.Δλψ 2 ρξφληα αξγφηεξα 

παξάγεη ην πξψην αξζξσηφ ιεσθνξείν κήθνπο 18 κέηξσλ, πνπ είρε ρσξεηηθφηεηα 40 

θαζήκελνπο θαη 101 φξζηνπο επηβάηεο. Δίρε έμππλε θαη ζρεηηθά φκνξθε ζρεδίαζε αιιά 

παξφια απηά πήξε ην πξνζσλχκην „δεηλφζαπξνο‟ ιφγσ ηνπ κήθνπο ηνπ. Ο „δεηλφζαπξνο‟ 

ζηελ αξρή θαηαζθεπάδνληαλ κε πιαίζην αξαθάθε θαη έπεηηα κε πιαίζην Volvo B10M θαη 

εκηηξέηιεξ Schenk, ελψ θαηαζθεπάζηεθε θαη ζε απινχζηεξε κνξθή βαζηζκέλε ζην B10M. 

Οη πξψηνη „δεηλφζαπξνη‟ εκθαλίζηεθαλ  ζηελ Θεζζαινλίθε ην 1977. 

Ο φκηινο θαηαθέξλεη λα επηβηψζεη ηεο θξίζεο πνπ ρηχπεζε ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηελ 

Διιάδα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη ζπλέρηζε λα παξάγεη θαηλνηφκα πξντφληα φπσο 

ην άθξσο επηηπρεκέλν SBAV90 (ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90), αιιά θαη λα εμαγάγεη 

ιεσθνξεία ζε ηξίηεο ρψξεο(θπξίσο ηεο κέζεο αλαηνιήο).Οη ηειεπηαίεο κεγάιεο επηηπρίεο 

ηνπ είλαη ην 1999 φηαλ θαηαζθεπάδεη 120 αξζξσηά ιεσθνξεία, γηα  ηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ 

πγθνηλσληψλ ηεο Αζήλαο, ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα ζε πιαίζην Volvo B7LA θαη 

παξνπζηάδνπλ ην εμήο θαηλνηφκν ραξαθηεξηζηηθφ : Δίλαη ηα πξψηα ηξηαμνληθά αξζξσηά 

ιεσθνξεία ζηνλ θφζκν κε ρακειφ πάησκα ζε φιν ην κήθνο ηνπο. Ζ λέα ζεηξά νλνκάδεηαη 

„Αζελά‟. Σν 2000 παξνπζηάδεηαη ν „Αιέμαλδξνο‟, ην πξψην ιεσθνξείν ζηελ Διιάδα κε 

ακάμσκα απφ αλνμείδσην αηζάιη. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ  Αιέμαλδξνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

εηζαγφκελν ζαζί  Volvo.Ζ πξψηε παξαγγειία ήηαλ 40 ιεσθνξεία γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Saracakis_logo.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Saracakis_SB55.jpg
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αλάγθεο ηεο ζπκπξσηεχνπζαο. αλ ηειεπηαία απζεληηθή  δεκηνπξγία ηεο εηαηξείαο, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ν Άηξσηνο πνπ παξνπζηάζηεθε ην 2002, ην ακάμσκα ήηαλ ζρεδίαζεο 

αξαθάθε θαη ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην αηζάιη κε εηζαγφκελν ζαζί Volvo. 

ήκεξα θαηαζθεπάδεη ζε πνιιή κηθξφηεξε θιίκαθα ακαμψκαηα θαη κε πνιιή κηθξφηεξε 

ΔΠΑ απφ φηη ζην παξειζφλ. Σν θαηαζθεπαζηηθφ ηκήκα ηνπ νκίινπ είλαη πάξα πνιιή κηθξφ. 

Ο φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα.  

 
Δηθόλα199.Αξζξσηό ιεσθνξείν SARAKACIS Volvo B10M  (δεηλόζαπξνο) 

Δηθόλα200. SARACAKIS SBVA(ΚΣΔΛ)Δηθόλα201. SARACAKIS SBVA 595  Δηθόλα202.Γεκήηξεο (Σάθεο) αξαθάθεο 

http://mesametaforas.gr/busgallery/displayimage.php?album=2040&pid=10117


62 
 

 
Δηθόλα203. SARACAKIS SBVA 90(Π.Ν) Δηθόλα204.SARACAKIS Α796 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Δηθόλα205. SARAKACIS Atrotos 

Ζ εηαηξεία ΒΗΑΜΑΥ ηδξχζεθε ην 1930 ζαλ εκπνξηθή εηαηξεία, κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή 

νρεκάησλ Mercedes Benz. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β‟ παγθνζκίνπ πνιέκνπ αλέζηεηιε ηελ 

ιεηηνπξγία  ηεο θαη μαλάξρηζε λα επηρεηξεί ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50. 

Δθηφο απφ ηελ εκπνξηθή αληηπξνζψπεπζε ηεο Mercedes Benz ζηελ Διιάδα, θαηαθέξλεη λα 

είλαη ν πξψηνο θαηαζθεπαζηήο παγθνζκίσο, πνπ παίξλεη άδεηα ρξήζεο δηθαησκάησλ γηα 

κεραληθά κέξε θαη ηερλνγλσζία ηεο Mercedes, γηα ηελ θαηαζθεπή δηθψλ ηνπ νρεκάησλ. 

Απφ ην 1956 αξρίδεη ηελ θαηαζθεπή ακαμσκάησλ πάλσ ζε εηζαγφκελα ζαζί Mercedes ελψ 

απφ 1960 γίλεηαη θαηαζθεπαζηήο νινθιεξσκέλσλ νρεκάησλ(κε ΔΠΑ πνπ έθηαζε ην 

80%).Οη πην επηηπρεκέλνη ηχπνη ιεσθνξείσλ πνπ θαηαζθεπάδεη είλαη νη R495,R514, F530 

θαη F580.Ζ ζεηξά F είλαη ηφζν θαιή, πνπ ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ζηελ 

Γεξκαλία γίλεηαη κε κεγάιν ελζνπζηαζκφ δεθηή απφ ηα ζηειέρε ηεο θαη νλνκάδεηαη F πξνο 

ηηκήλ ηνπ Φσζηεξφπνπινπ. 

Ο Φσζηεξφπνπινο είρε 3 εξγνζηάζηα παξαγσγήο, έλα ζηελ Θεζζαινλίθε, έλα ζηελ 

Λάξηζα θαη ην ζηνιίδη γηα ηελ εηαηξεία αιιά θαη γηα ηελ βηνκεραλία ηεο Διιάδαο ζηελ Αζήλα, 

ζηελ ιεσθφξν Αζελψλ.Οη γξακκέο παξαγσγήο ηνπ ζεσξνχληαλ ππεξζχγρξνλεο γηα ηελ 

επνρή ηνπ, κε ξνκπνηηθνχο απηνκαηηζκνχο πνπ δελ ππήξραλ νχηε ζην κεηξηθφ εξγνζηάζην 

ηεο εηαηξείαο, ελψ θαη νη δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ έιεγρνπ, ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ζεσξνχληαλ θνξπθαίεο φρη κφλν γηα ηα Διιεληθά 

δεδνκέλα αιιά θαη γηα ηα Δπξσπατθά. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ ηα πξντφληα ηνπ λα ζεσξνχληαη ηζάμηα πνηνηηθά αιιά θαη θάπνηεο 

θνξέο αλψηεξα ησλ κεηξηθψλ. Ζ ίδηα ε Mercedes  έζηειλε πξνζσπηθφ απφ φινλ ηνλ θφζκν 

γηα εθπαίδεπζε ζηα εξγνζηάζηα ηνπ Φσζηεξφπνπινπ, δαλείζηεθε ζηνηρεία απφ ηηο ηερληθέο 

http://mesametaforas.gr/busgallery/displayimage.php?album=2040&pid=17558
http://mesametaforas.gr/busgallery/displayimage.php?album=2040&pid=14177
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Saracakis_atrotos.jpg
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παξαγσγήο ηνπ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ηερλνγλσζία απφ ηνλ Φσζηεξφπνπιν.Σα 

πξντφληα ηνπ ήηαλ ηφζν πνηνηηθά πνπ έθεξαλ ηελ ΒΗΑΜΑΥ ζηελ πξψηε ζέζε ζηηο πσιήζεηο 

ιεσθνξείσλ θαη πνχικαλ ζηελ Διιάδα κε παξαγσγή ρηιηάδεο κνλάδεο, θαζψο θαη κε 

ζεκαληηθφ αξηζκφ εμαγσγψλ ζε ρψξεο θπξίσο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο αιιά θαη ζε 

Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο ζηελ Διβεηία. Ήηαλ ηφζν αμηφπηζηα θαη θαινθαηαζθεπαζκέλα 

πνπ πνιιά ιεηηνπξγνχλ έσο ηηο κέξεο καο. 

Δηθόλα206.Λνγόηππν ηεο ΒΙΑΜΑΥ ζε ηακπιό ιεσθνξείνπΔηθόλα207. Από ηα πξώηα ιεσθνξεία ΒΙΑΜΑΥ F580 (1966)

 Δηθόλα208. Δηθόλα από ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηεο ΒΙΑΜΑΥ ζηελ Αζήλα κε 4 γξακκέο παξαγσγήο ιεσθνξείσλ

http://1.bp.blogspot.com/-D4iIFYqPEpw/VVXCnYX13SI/AAAAAAAAD6Y/dlapa3LSy5s/s1600/BIAMAX4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MF2gb4x1HT8/Vr2Z4f629TI/AAAAAAAA6bs/NU88n_AvEmo/s1600/BIAMAX_F580.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-t5Ua0mMqvf0/Vr2Zzn6iS8I/AAAAAAAA6bk/3nXJsoNBfIM/s1600/BIAMAX+F1.jpg


64 
 

 
Δηθόλα209. Άξζξν επνρήο γηα ηελ επηηπρία ηεο ΒΙΑΜΑΥ  Δηθόλα210. Σξόιεη ΒΙΑΜΑΥ  F600  ηελ δεθαεηία ηνπ 60 

 Δθηφο απφ ιεσθνξεία, πνχικαλ θαη ηξφιετ, φπνπ ε ΒΗΑΜΑΞ πξσηνζηάηεζε, θαηαζθεχαζε 

θαη άιινπο ηχπνπο νρεκάησλ φπσο ηξαθηέξ, απνξξηκκαηνθφξα, θνξηεγά Γ.Υ, θ.ιπ, ζε 

κηθξφηεξε φκσο θιίκαθα. Παξ‟ φιεο ηηο επηηπρίεο ηεο, ηα άθξσο πνηνηηθά πξντφληα ηεο, ηελ 

ζπλέπεηα ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, ηελ αμηνπηζηία θαη ην πνιχ θαιφ 

φλνκα πνπ είρε ζηελ κεηά ηελ πψιεζε ζηελ ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ ηεο θαη γεληθά ηελ 

πνιχ θαιή θήκε πνπ είρε θηίζεη κε θφπν απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 50, ν Φσζηεξφπνπινο ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θιείλεη ηελ εηαηξεία, πνπιάεη ηνλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ(γηα εθείλε 

ηελ επνρή) ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ηερλνγλσζία ηεο, ζηελ Σνχξθηθε Otomarsan, θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα. 

 
Δηθόλα211. Σν  ζξπιηθό ιεσθνξεία ΒΙΑΜΑΥ F580 S 

https://1.bp.blogspot.com/-F7hYh1-m4ac/Vr2ZxsYW3fI/AAAAAAAA6bg/UYpxS9uLfZA/s1600/BIAMAX3.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biamax_trolley.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-21l6XOPeozY/Vr2eSx4rkpI/AAAAAAAA6cM/9At9C-dks-0/s1600/VIAMAX+2.jpg
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πσο πξναλαθέξακε  πξνεγνπκέλσο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θιείζαλε αξθεηέο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζηελ Διιάδα, αλάκεζα ηνπο θαη ε εηαηξεία ηνπ Φσζηεξφπνπινπ. 

Γελ κπνξνχκε λα απαληήζνπκε ζην πνηνο θηαίεη, αθνχ έλαο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ 

νδήγεζαλ ζην θιείζηκν. Αο εμεηάζνπκε γξήγνξα ηηο πεξηπηψζεηο, ησλ θαηά ηελ δηθή κνπ 

άπνςε 3 πην επηηπρεκέλσλ εξγνζηαζίσλ ζηελ παξαζθεπή ακαμσκάησλ γηα ιεσθνξεία.  

Ο Σαγθαιάθεο πνπ ηελ δεθαεηία ηνπ 50 ήηαλ θαηά γεληθή νκνινγία ν πην επηηπρεκέλνο 

θαηαζθεπαζηήο, ηελ επφκελε δεθαεηία δελ αληέρεη ηνλ εγρψξην αληαγσληζκφ θαη αιιάδεη 

΄πεδίν δξάζεο‟ θαη επηθεληξψλεηαη ζηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, φπνπ παξακέλεη κέρξη 

ζήκεξα. Σα νρήκαηα πνπ παξαζθεπάδεη ζήκεξα έρνπλ πνιχ κηθξή ΔΠΑ αθνχ θάλεη πνιχ 

κηθξέο παξεκβάζεηο ζην ακάμσκα θαη θπξίσο ζπλαξκνινγεί. Ο ιφγνο είλαη φηη πιένλ ε 

ηερλνινγία έρεη πξνρσξήζεη, δελ κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί ηα κεγάια εξγνζηάζηα θαη ηνλ 

ζπκθέξεη λα αγνξάδεη έηνηκα εμαξηήκαηα θαη λα ηα ζπλαξκνινγεί, φπσο φινη νη 

θαηαζθεπαζηέο ζηνλ θφζκν, ζην κεγέζνπο ηεο ΣΔΜΑΥ.  

ηηο 2 άιιεο πεξηπηψζεηο κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 80, βιέπνπκε φηη θαη νη δχν παξάγνπλ 

πνηνηηθά πξντφληα, επελδχνπλ θαη νη 2 ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, επεθηείλνπλ ζπλέρεηα 

ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο, ηνπο θάλνπλ εμαγσγέο , ελψ θαη νη δχν βειηηψλνπλ ΄ηηο 

ηερλνινγίεο΄ πνπ παίξλνπλ απφ ηα „κακά‟ εξγνζηάζηα παξνπζηάδνληαο θαηλνηφκα 

πξντφληα. Ο αξαθάθεο ζπλερίδεη θαη κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 κε κία φκσο 

ζπλερψο θζίλνπζα πνξεία, πνπ παξά ην θξέλν πνπ κπήθε θαη ηελ αλαζηξνθή ηεο, κε 

κεξηθέο επηηπρίεο πνπ θαηάθεξε λα έρεη εμαηηίαο ησλ ζρεδίσλ πνπ είρε εμειίμεη ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ε θζίλνπζα πνξεία άξρηζε λα 

κεγαιψλεη, κε απνηέιεζκα ζηηο κέξεο καο λα κελ ζρεδηάδεη „δηθά ηνπ „ ιεσθνξεία θαη  απηά 

πνπ θαηαζθεπάδεη λα έρνπλ πνιχ κηθξή ΔΠΑ. Ο ιφγνο είλαη πάιη ν ίδηνο, ε εηαηξεία ιφγσ 

ησλ ησλ δηεζλψλ ζπζρεηηζκψλ(αληαγσληζηέο, εμσζηξέθεηα, θιπ), ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο θαη ιφγσ ηνπ νηθνλνκηθνχ  θαη επελδπηηθνχ θιίκαηνο αιιά θαη ηεο 

κηθξήο αγνξάο ζην εζσηεξηθφ, έθξηλε φηη έπξεπε λα επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηνλ 

εκπνξηθφ ηνκέα θαη ζηηο εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ κε απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή κείσζε 

θνλδπιίσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ ππνδνκψλ θαη παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα  επελδχεη ζε ηξίηεο ρψξεο ζαλ εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο 

αγξνηηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ κεραλεκάησλ. Αο δνχκε ηελ πεξίπησζε ΒΗΑΜΑΞ ιίγν πην 

αλαιπηηθά . 
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Ζ ΒΗΑΜΑΞ αληηκεηψπηδε εξγαζηαθά πξνβιήκαηα απφ ηα  ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 πνπ 

φκσο κε ηελ αιιαγή ηεο δεθαεηίαο δηνγθψζεθαλ. Μεγάιεο ζε ρξνληθή δηάξθεηα απεξγίεο  θαη 

κε θάπνηεο θνξέο αηηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ππεξβνιηθά. Αθφκε 

ζηελ δεθαεηία ηνπ 80 επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή κεηαρεηξηζκέλσλ ιεσθνξείσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ, ζηακαηάεη ε πξνζηαζία ζηα „Διιεληθά‟ ιεσθνξεία κεηψλνληαο ηελ θνξνινγία θαη 

ηνπο δαζκνχο ζηα εηζαγφκελα θαη απμάλνληαο ηελ θνξνινγία ζηα εγρψξηα(δέζκεπζε ηεο 

Διιάδαο ζηελ Δ.Δ). Αθφκε ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΔΑ απνξξίθηεθαλ ηα Διιεληθά 

ιεσθνξεία θαη πξνηηκήζεθαλ ηα πην θζελά αιιά ζαθψο ππνδεέζηεξα πνηνηηθά, Οπγγξηθήο 

θαηαζθεπήο Ikarus. 

Λίγν πξηλ ην θιείζηκν ν Φσζηεξφπνπινο, αθνχ έρεη ηθαλνπνηήζεη ζρεδφλ φια ηα αηηήκαηα 

ησλ απεξγψλ, δεηάεη γξαπηέο εγγπήζεηο φηη ζα ηνπ επηηξαπεί λα εμάγεη ηα πξντφληα ηνπ 

ρσξίο απξφνπηα, ελψ δελ ζα αθνινπζήζνπλ άιιεο απεξγίεο θαη ζα ηεξεζνχλ ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα παξαδφζεσλ, αιιά ιακβάλεη αξλεηηθή απάληεζε, έηζη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο παξαγγειίαο, θιείλεη ην εξγνζηάζην θαη πνπιάεη ηνλ εμνπιηζκφ 

ζηελ Σνχξθηθε Otomarsan, φπνπ φπσο πηζηεχεηαη, ράξηο ζηα κεραλήκαηα θαη ηερλνγλσζία 

πνπ αγφξαζε απφ ηελ ΒΗΑΜΑΞ, εμεπξσπαΐζηεθε θαη εμειίρζεθε,  ζηελ ζεκεξηλή Mercedes 

Benz Turk. 

Ο ίδηνο ν Φσζηεξφπνπινο ζα ππνζηεξίμεη αξγφηεξα φηη έιαβε απηήλ ηελ απφθαζε κε 

βαξηά θαξδηά, αιιά αλαγθαία, αθνχ φπσο ππνζηήξημε δελ άληερε ηνλ „ πφιεκν‟ πνπ 

δέρνληαλ απφ ζπλδηθαιηζηέο θαη θπβέξλεζε.  

 
Δηθόλα212. Γεκνζίεπκα επνρήο γηα ΒΙΑΜΑΞ.  Δηθόλα213. Γεκνζίεπκα επνρήο γηα ΒΙΑΜΑΞ 

http://1.bp.blogspot.com/-ObWTTltv8zY/VVXClxG4gNI/AAAAAAAAD58/u5bovC4or9o/s1600/BIAMAX01.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-SLWAAqermjA/VVXCmzlBw-I/AAAAAAAAD6M/rt-ixHEuAr4/s1600/BIAMAX2.jpg
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Δθηφο απφ ιεσθνξεία θαη θνξηεγά Γ.Υ, ζηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα εκθαλίδνληαη ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη θαηαζθεπαζηέο πνπ θηηάρλνπλ απιήο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο 

νρήκαηα, φπσο κνηνπνδήιαηα θαη ηξίθπθια. ιεο απηέο νη θαηαζθεπέο, παξάγνληαλ 

θαηφπηλ αδείαο θαηαζθεπήο, πνπ είραλ εμαγνξάζεη νη Έιιελεο θαηαζθεπαζηέο απφ εηαηξείεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ(πλήζσο ε Αγγιηθή εηαηξεία RELIANT θαη ην Γεξκαληθφ φρεκα  Fuldamobil). 

Σα κηθξά απηά ηξίθπθια γλψξηζαλ επηηπρία θαζψο εθηφο ηνπ ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο θηήζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο, είραλ  ρακειά ηέιε θαη θνξνινγία (αληίζηνηρα; κνηνζπθιέηαο). 

Υξεζηκνπνηνχζαλ κεραληθά κέξε θαη ηερλνγλσζία (πνπ αξθεηέο θνξέο βειηίσλαλ) απφ ηα ΄ 

κεηξηθά „ εξγνζηάζηα, ελψ κε ηνλ θαηξφ παξνπζίαζαλ λέα πξντφληα, πνπ βαζίδνληαλ ζηα 

πξψηα φπσο ηξίθπθια θνξηεγά. Απφ ηα ηξίθπθια θνξηεγά θαη απηνθίλεηα θηάλνπκε ζηα 

ηεηξάηξνρα θνξηεγά(ζπλήζσο κε κεραληθά κέξε Mercedes) θαη κέζα ζε κία δεθαεηία ζηα 

ηεηξάηξνρα ηδηπνεηδή. 

Έλαο απφ απηνχο ηνπο θαηαζθεπαζηέο ήηαλ ν Γεψξγηνο Γεκεηξηάδεο ηδηνθηήηεο ηεο 

εηαηξείαο BIOPLASTIC S.A, πνπ ήδε απφ ην 1958, θαηαθέξλεη λα θαηαζθεπάζεη θαη λα 

παξνπζηάζεη ζην θνηλφ έλα ειαθξχ ηεηξάηξνρν φρεκα, ην  Mod 505, ην νπνίν φκσο ηειηθά, 

δελ παξαζθεπάδεη πνηέ καδηθά, πηζηεχνληαο φηη δελ ζα έρεη εκπνξηθή επηηπρία, εμαηηίαο ηεο 

πςειήο θνξνινγίαο. Αληίζεηα αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηξίθπθισλ.  

 
Δηθόλα214. Παξνπζίαζε ηνπ Mod 505 ζην θνηλό    Δηθόλα215. Γηαθεκηζηηθό θπιιάδην ηνπ Attica 200 

 

http://www.caroto.gr/static/media/2011/12/02-attica1.jpg
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Σν ηξίθπθιν πνπ παξαζθεπάδεη, ην νλνκάδεη  Attica 200, είλαη βαζηζκέλν ζην Γεξκαληθφ 

Fuldamobil (θαηφπηλ άδεηαο), κε θηλεηήξεο Heinkel ή Sachs, ελψ ην ακάμσκα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπεζηέξα. Ζ παξαγσγή ηνπ ζηακαηάεη ην 1972, έρνληαο φκσο πην 

πξηλ παξνπζηάζεη έλα φρεκα βαζηζκέλν ζην Attica, πνπ φκσο ην κπξνζηά ηνπ κέξνο είλαη 

ην πίζσ ηνπ Attica θαη παξφιε ηελ πεξίεξγε φςε ηνπ γλσξίδεη κηα κηθξήο θιίκαθαο επηηπρία.  

Ο  Γεκεηξηάδεο νλεηξεχνληαλ ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεηξάηξνρνπ ειαθξηνχ απηνθηλήηνπ θαη 

1965 παίξλεη ηα δηθαηψκαηα απφ ηε Israeli Autocar  γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Attica Carmel 12, 

ην νπνίν παξήρζε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε ιίγεο κνλάδεο.  

 Δηθόλα216. Γηαθεκηζηηθό θπιιάδην ηνπ Attica Carmel 12  

 Δηθόλα217. Γηαθεκηζηηθό θπιιάδην ηνπ  ηξίθπθινπ Attica Cabriνletta. 
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Παξά ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία ηνπ, ν Γεκεηξηάδεο δελ 

παξαηηείηαη ηνπ νλείξνπ ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεηξάηξνρνπ νηθνλνκηθνχ „Διιεληθνχ „ 

απηνθηλήηνπ. Έηζη ην 1977  κεηνλνκάδεη ηελ εηαηξεία ηνπ ζε D.I.M Motor  θαη παξνπζηάδεη 

ζην θνηλφ ην D.I.M 652, έλα ειαθξχ απηνθίλεην πνπ έκνηαδε εκθαληζηαθά ζηα δεκνθηιή 

Autobianchi Α112, αιιά πέξαλ ηεο νκνηφηεηαο ζηελ εκθάληζε δελ είραλ θακία ζρέζε. Σν 

D.I.M 652 ήηαλ έλα ηεηξαζέζην κηθξψλ δηαζηάζεσλ απηνθίλεην, κφιηο 865 θηιψλ  κε 

πνιπεζηεξηθφ ακάμσκα θαη κεραληθά κέξε δαλεηζκέλα απφ ην Fiat 126. Ζ παξνπζίαζε ηνπ 

γίλεηαη ζην ζαιφλη απηνθηλήηνπ ηεο Γελεχεο φπνπ έηπρε κεγάιεο δεκνζηφηεηαο απφ ηνλ 

μέλν ηχπν ηεο επνρήο, κε αξθεηά ζεηηθά ζρφιηα. Παξάγεη κφιηο 10 κνλάδεο, θπξίσο γηα 

δνθηκέο θαη δελ θαηαθέξλεη λα νινθιεξψζεη ηη κεγαιεπήβνιν ζρέδην ηνπ. Κιείλεη ηελ 

εηαηξεία ηνπ ην 1982 ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηα δηάθνξα 

γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ηζρπξίδεηαη φηη αληηκεηψπηζε ν Γεκεηξηάδεο, γηα ηελ 

έθδνζε άδεηαο ηχπνπ θαη παξαγσγήο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 

 
Δηθόλα218. Γηαθεκηζηηθό θπιιάδην DIM ζηα Γαιιηθά θαη ζηα Αγγιηθά. 
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Άιιε επηηπρεκέλε εηαηξεία ηεο επνρήο ήηαλ ε ALTA ε νπνία θαηαζθεχαδε ην „αδεξθάθη „ ηνπ 
Attica 200 ην ALTA 200, φπνπ θαη απηφ βαζίδνληαλ ζην Γεξκαληθφ Fuldamobil, αιιά κε 
αξθεηέο βειηηψζεηο. Γηαηείζνληαλ κε θηλεηήξα Heinkel 198 θ.ε.θ θαη πνιπεζηεξηθφ ακάμσκα, 
αιιά κε ην ακάμσκα ζρεδηαζκέλν απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία θαη θαηά γεληθή νκνινγία 
ειθπζηηθφηεξν απφ ην αδεξθάθη ηνπ. Σν ALTA 200 παξάρζεθε απφ ην 1968 κέρξη ην 1974 
κε επηηπρία. Απφ ην1967 ε ALTA είρε παξνπζηάζεη έλα  ηξίθπθιν θνξηεγφ απηνθίλεην, πνπ 
είρε αλαπηχμεη ε ίδηα, ην Α700 ,ην νπνίν  ράξηο ζηελ θαιή πνηφηεηα θαηαζθεπήο, ηελ 
ειθπζηηθή γηα ηελ θαηεγνξία απηή, ζρεδίαζε πνπ είρε, αιιά θαη ηελ αμηνπηζηία πνπ επέδεημε, 
γλψξηζε κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία. Σν Α700  ρξεζηκνπνηνχζε κεραληθά ζχλνια(θηλεηήξα, 
ζαζκάλ, δηαθνξηθφ) απφ ην B.M.W 700, ηα νπνία απέδηδαλ 35 ίππνπο ραξίδνληαο ζρεηηθά 
θαιέο επηδφζεηο ζην φρεκα, ην σθέιηκν θνξηίν ήηαλ 800 θηιά. Ζ εηαηξεία είρε ηδξπζεί απφ 
ην 1958, κεηνλνκάζηεθε ζε ALTA ην 1962 ελψ έπαπζε λα ιεηηνπξγεί ην 1978. Δθηφο απφ 
απηά ηα 2 νρήκαηα ε εηαηξεία θαηαζθεχαζε θαη ρηιηάδεο κνηνπνδήιαηα ALTA, κε θηλεηήξεο 
SACHS 50 θ.ε.θ  θαη κηθξνχ θπβηζκνχ ηξίθπθιεο κνηνζπθιέηεο (πνιινί ηηο ραξαθηεξίδνπλ 
σο ειαθξηά ηξίθπθια θνξηεγά), ελψ παξάιιεια αζρνιήζεθε θαη κε ηελ θαηαζθεπή 
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

 
Δηθόλα219. ALTA 200, έθζεκα ζην Διιεληθό κνπζείν απηνθηλήηνπ   Δηθόλα220. Γηαθεκηζηηθό επνρήο ηνπ A700 

  
Δηθόλα221.δηαθεκηζηηθό θπιιάδην ALTA 200. Δηθόλα221.Γηαθήκηζε ALTA 200 ηνπ „νηθνγελεηαθνύ απηνθηλήηνπ ηνπ Έιιελα.‟ 
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Τπήξμαλ αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο ηξίθπθισλ νρεκάησλ κεηά ηνλ πφιεκν, πνπ δελ κπνξνχκε 

λα αλαθεξζνχκε θαη λα αλαιχζνπκε ηελ ηζηνξία φισλ, αξθεί λα πνχκε φηη γεληθά ε δήηεζε 

γηα θζελά ππνηππψδε επθνινζπληήξεηα νρήκαηα, πνπ ππήξμε κεηά ηνλ πφιεκν, θαζψο 

θαη ε δπζθνιία ζηελ εχξεζε πξψησλ πιψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ακέηξεηα αληαιιαθηηθά 

απφ ηα κηζνθαηεζηξακέλα  ησλ ζηξαηησηηθά νρήκαηα, νδήγεζαλ ζηελ άλζεζε απηψλ ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ. Άιινη κε ηεξάζηηεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, θαη  εθαηνληάδεο πξνζσπηθφ 

θαη άιινη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νηθνγελεηαθέο βηνηερλίεο. ινη φκσο 

κε εκπνξηθέο επηηπρίεο. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηξίθπθιεο 

θαηαζθεπέο ήηαλ ηφζν πνηνηηθέο θαη αμηφπηζηεο πνπ φρη κφλν ζπλαγσλίδνληαλ ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά πνιιέο θνξέο ζεσξνχληαλ αλψηεξεο( Σν πφζν θαιέο 

ήηαλ, απνδεηθλχεηαη ζην φηη πάξα ηελ ζθιεξή ρξήζε πνπ είραλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, 

θαζψο θνξηψλνληαλ πεληαπιάζην βάξνο απφ απηφ πνπ ζπληζηνχζε ν θαηαζθεπαζηήο, ηελ 

ππνηππψδε ζπληήξεζε, κπνξεί θαλείο λα ηηο ζπλαληήζεη ζην δξφκν αθφκε θαη ζήκεξα ζην 

δξφκν 50 ρξφληα κεηά). Δπηδείθλπαλ πνιιέο θνξέο ειθπζηηθφηεξε  εμσηεξηθή ζρεδίαζε θαη 

εξγνλνκία ζην εζσηεξηθφ απ‟ φηη ν μέλνο αληαγσληζκφο. Κπξηάξρεζαλ ζηνπο δξφκνπο ηεο 

Διιάδαο γηα αξθεηά ρξφληα. 

Ζ πνξεία ηνπο άξρηζε λα θζίλεη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 70. Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ φηη πιένλ ην 

βηνηηθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα είρε αλέβεη θαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο πξνηηκνχζαλ λα 

δψζνπλ κεξηθά ρξήκαηα παξαπάλσ θαη λα αγνξάζνπλ έλα θαλνληθφ ηεηξάηξνρν 

απηνθίλεην. Απηφ νδήγεζε ζην θιείζηκν αξθεηψλ απφ απηνχο κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 80 , ή 

ηελ απεκπινθή ηνπο απφ ηελ θαηαζθεπή νρεκάησλ, αιιά θαη ηελ ελαζρφιεζε αξθεηψλ κε 

ηελ θαηαζθεπή ηεηξάηξνρσλ νρεκάησλ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηεηξάηξνρα αγξνηηθά 

απηνθίλεηα θαη ζηαδηαθά ηελ εκθάληζε ησλ κηθξψλ ηδηπνεηδψλ νρεκάησλ. 

 
Δηθόλα222. Σξίθπθιν όρεκα  Β.Δ.Σ. (1965)  (Αζήλα)   . Δηθόλα223. Σξίθπθιν θνξηεγό  Β.Δ.Σ. (1967) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:BET_125.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:BET_truck_1967.jpg
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Δηθόλα224. Σξίθπθιν  Β.Δ.Σ. 500 (1975). Δηθόλα225Σξίθπθιν θνξηεγό ROS(Αζήλα) Δηθόλα225. Σξίθπθιν θνξηεγό PITSOS(Αζήλα) 

 
Δηθόλα226.AK HELLAS T200(Αζήλα) Δηθόλα227. Tξίθπθιν Minotavros(Κξήηε) ) Δηθόλα228.Tξίθπθιν ζθαθηηθό CANDIA (Κξήηε)          

    
Δηθόλα229Σξίθπθιν θνξηεγό Styl kar 1300  Δηθόλα230Σξίθπθιν θνξηεγό SAM (1966) Δηθόλα231Σξίθπθιν θνξηεγό Motorcar(1967) 

  
Δηθόλα232.Σξίθπθιν θνξηεγό Atlas 1200 P/3(1969)  Δηθόλα233.Σξίθπθιν θνξηεγό Motoemil(1967) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:BET_500.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:A_characteristic_photograph_of_a_Candia_vehicle,_taken_in_Crete_in_1980.jpg
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 Δηθόλα234. Φνξηεγό 4x4 Autofarma Motoemil(1977) 

   
Δηθόλα235. Tξίθπθιν Pan car(1968)       Δηθόλα236.Pan car beach Buggy(1977)     Δηθόλα237.Dinap 1200 

 
Δηθόλα238. Tξίθπθιν Mego  250s(1962) Δηθόλα239.Φνξηεγό Record GS200(1980) Δηθόλα240.Φνξηεγό Record GS200(Κξήηε) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Record_GS_2000_front.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Record_GS_2000_back.jpg
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Δηθόλα241. Agricola 25 GT 4x4 (1975)    Δηθόλα242. Autodiana Autocar 4x4 (1975) 

 
Δηθόλα243. ΔΒΙΑΜ  4x4 θνξηεγό  (1979)  Δηθόλα244. Diana  4x4 θνξηεγό  (1979) 

    
Δηθόλα245.θαθηηθό Diana V3    Δηθόλα246. Σξαθηέξ Μαιθόηζε (1959)      Δηθόλα247.Σξαθηέξ Πέηξνο Πεηξόπνπινο (1960) 

 

Δηθόλα248. Φνξηεγό  Unitrak 4X4 Πέηξνο Πεηξόπνπινο (1976)  Δηθόλα249.Αλπςσηηθό κεράλεκα Πέηξνο Πεηξόπνπινο (1990) 

 

http://ellas2.files.wordpress.com/2011/04/agricola-25-gt-4x4-truck.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Petropoulos_tractor.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Unitrak.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Petropoulos_forklift.jpg
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Δηθόλα250.Balkania autotractor θνξηεγν 4Υ4 (1975)  Δηθόλα251.Balkania autotractor Kz ηδίπ 4Υ4 (1975) 

 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εηαηξείεο γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα είλαη ε ΜΔΒΔΑ ( Μεζνγηαθαί 

Δπηρεηξήζεηο Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ θαη Αληηπξνζσπεηψλ). αλ επίζεκν έηνο ίδξπζεο 

ζεσξείηαη ην 1960, αιιά ε εηαηξεία πξνυπήξρε απφ ην 1954 φπνπ αζρνιηφηαλ κε ηελ 

εηζαγσγή κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, κεηέπεηηα ζηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπο θαη 

ζηαδηαθά ζηελ θαηαζθεπή δηθψλ ηεο δίθπθισλ θαη ηξίθπθισλ νρεκάησλ. 

Ζ ΜΔΒΔΑ ζεσξείηαη απφ ηνπο πξσηνπφξνπο, αιιά θαη απφ ηνπο πην  επηηπρεκέλνπο 

εκπνξηθά θαηαζθεπαζηέο ηξίθπθισλ θαη κνηνπνδειάησλ ζηελ Διιάδα, θαηαγξάθνληαο 

κάιηζηα θαη αξθεηέο εμαγσγέο ζην εμσηεξηθφ. Ήηαλ ηέηνηα ε επηηπρία πνπ εμαγφξαζε 

κεξηθψο ηελ Διιεληθή εηαηξεία Nigo ηνπ Γθνξγνιή, ηελ κεηνλφκαζε ζε Mego θαη ηεο έδσζε 

ηερλνγλσζία θαη άδεηα λα θαηαζθεπάδεη πξντφληα ηεο ζαλ Mego. 

Καηαζθεχαζε ακέηξεηνπο ηχπνπο κνηνπνδειάησλ φπσο ην Hermes, Apollon, Junior, θαη 

άιια πνιιά ζπλήζσο κε θηλεηήξεο Zundapp, κε κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία. ηνλ ηνκέα ησλ 

ηξίθπθισλ ειαθξηψλ  θνξηεγψλ γλψξηζε ηεξάζηηα επηηπρία . Σν πξψην πνπ θαηαζθεχαζε 

ην 1961 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη ηξίθπθιε κνηνζπθιέηα θαζψο ην κπξνζηηλφ 

κέξνο ήηαλ κνηνζπθιέηα θαη ην ππφινηπν κηζφ ήηαλ θαξφηζα. Ο θηλεηήξαο ηνπ αξρηθά ήηαλ 

50 θ.ε.θ Zundapp.Μέρξη ην 1974 πνπ ζηακάηεζε λα παξάγεηαη απηή ε πξψηε γεληά κε 

ζπλερείο βειηηψζεηο, ν εθάζηνηε αγνξαζηήο κπνξνχζε λα δηαιέμεη απφ 50 έσο 100 θ.ε.θ  

θηλεηήξα, ην κπξνζηηλφ κέξνο λα έρεη θακπίλα γηα ηνπο επηβάηεο θαη δηάθνξεο άιιεο 

επηινγέο.  Σν ηξίθπθιν απηφ έθαλε κεγάιν αξηζκφ πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ αξηζκφ εμαγσγψλ, θάηη πνπ έδσζε κεγάιε ψζεζε ζηελ εηαηξεία ζην λα 

πξνζπαζήζεη λα αλαπηπρζεί θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ζε άιινπο ηνκείο θαη αγνξέο. Ζ 

δεχηεξε γεληά πνπ παξνπζηάζηεθε ην 1974 δελ είρε ηελ πξνζδνθψκελε εκπνξηθή επηηπρία 
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θαη ην 1977 ζηακάηεζε ε παξαγσγή ηεο. Σν ίδην έηνο παξνπζηάζηεθε ε Σξίηε γεληά, ην 

ζξπιηθφ 206, ην νπνίν ήηαλ άθξσο πνηνηηθφ, κε φκνξθε ζρεδίαζε ζην εμσηεξηθφ ηνπ , αιιά 

θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη εμαηξεηηθά αμηφπηζην, θάλνληαο ην λα μερσξίδεη απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ, εγρψξην θαη εμσηεξηθφ. Σν 206 έθαλε ηεξάζηην αξηζκφ πσιήζεσλ. 

  
Δηθόλα252.Πξώηεο γεληάο ηξίθπθιν MΔΒΔΑ ρσξίο θακπίλα  Δηθόλα253.Σξίηεο γεληάο ηξίθπθιν MΔΒΔΑ . Σν 206(1977) 

 Ζ ΜΔΒΔΑ έθαλε ζεκαληηθφ αξηζκφ εμαγσγψλ γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα. Δθηφο απφ ηα 

ειαθξηά ηξίθπθια θνξηεγάθηα ηεο πνπ δηαηέζεθαλ, κε επηηπρία, ζε αγνξέο ηεο Αθξηθήο αιιά  

θπξίσο ηεο Αζίαο ζε δηάθνξεο εθδνρέο, ε εηαηξεία αλέπηπμε πξντφληα θαζαξά γηα εμαγσγή. 

Απηά ήηαλ, ηα ηξίθπθια νρήκαηα Bingo θαη  ΜΔΒΔΑ FL. Σν πξψην  ήηαλ έλα ειαθξχ αλνηθηφ 

επηβαηηθφ φρεκα, κε ρεηξηζηήξηα κνηνζπθιέηαο, θηλεηήξα 50 θ.ε.θ θαη ήηαλ θαηάιιειν γηα 

ηελ κεηαθνξά 4 αηφκσλ. Δμήρζε ζηηο αγνξέο ηεο Αζίαο ζαλ ηαμί, κε κεγάιε επηηπρία. Δλψ 

ην δεχηεξν ήηαλ, έλα ηξίθπθιν φρεκα κε έλα θαξφηζη πνπ ζηεξίδνληαλ ζε 2 ηξνρνχο  ην 

κπξνζηηλφ κέξνο θαη κε θνξκφ κνηνζπθιέηαο ζην πίζσ κέξνο. Καη απηφ πξννξίδνληαλ γηα 

ηηο αγνξέο ηεο Αζίαο. 

  
Δηθόλα254.Σν ηξίθπθιν  ηαμί MΔΒΔΑ Bingo (1972)  Δηθόλα255.Σν ηξίθπθιν  όρεκα MΔΒΔΑ FL  (1971) 
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πσο είδακε έρνληαο θαηαθηήζεη ηελ Διιεληθή αγνξά, ζηελ θαηεγνξία ησλ κνηνπνδειάησλ 

θαη ησλ  ειαθξηψλ ηξίθπθισλ θνξηεγψλ  απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 θαη έρνληαο ήδε θάλεη 

εμαγσγέο, ε ΜΔΒΔΑ πξνζπαζεί ηελ δεθαεηία ηνπ 70 λα επεθηαζεί θαη λα θαζηεξσζεί ζαλ 

έλαο ζνβαξφο θαηαζθεπαζηήο νρεκάησλ. Δθηφο απφ ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ γηα εμαγσγή 

πξνζπαζεί λα εηζέιζεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξίθπθισλ θνξηεγψλ βαξένπ ηχπνπ θαη  ζηελ 

θαηεγνξία ησλ  επηβαηηθψλ νρεκάησλ. 

Έηζη ην 1970 παξνπζηάδεη 2 λέα ηξίθπθια θνξηεγά νρήκαηα. Σν κνληέξλαο ζρεδίαζεο θαη 

άθξσο πνηνηηθφ  ΜΔΒΔΑ ST1/50 πνπ είρε σθέιηκν θνξηίν 300 θηιά θαη ην Reliant 1200/TW 

9B, πνπ θαηαζθεπάδνληαλ απφ ηελ ΜΔΒΔΑ θαηφπηλ αδείαο απφ ηελ Αγγιηθή Reliant, ην 

νπνίν είρε θηλεηήξα 700 θ.ε.θ θαη σθέιηκν θνξηίν 800 θηιά. Λέγεηαη φηη ην Reliant 1200/TW 

9B είρε αλαπηπρηεί απφ ηελ Reliant γηα εμαγσγή ζε κεζνγεηαθέο αγνξέο θαη θπξίσο γηα ηελ 

Διιεληθή αγνξά, φπνπ πξνέθπςε ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΜΔΒΔΑ. Σν ST1/50 θαηαζθεπάζηεθε 

κέρξη ην 1977, ελψ ην Reliant 1200/TW 9B  κέρξη ην 1976. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 

Αγγιία ην Reliant 1200/TW 9B θαηαζθεπάζηεθε κέρξη ην 1987. 

 

  
Δηθόλα256.Σν ηξίθπθιν  θνξηεγό MΔΒΔΑ ST1/50  (1970) Δηθόλα257.Σξίθπθιν  θνξηεγό MΔΒΔΑ RELIANT 1200/TW 9B  (1970). 

Δπίζεο ην 1974 εηζέξρεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ, παίξλνληαο άδεηα 

απφ ηελ Αγγιηθή Reliant, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξίηξνρνπ Reliant Robin.Σν Robin θάλεη 

θάπνην αξηζκφ πσιήζεσλ, αιιά έρεη ήδε αξρίζεη ε πεξίνδνο θζνξάο ησλ πσιήζεσλ ησλ 

ηξίηξνρσλ ειαθξηψλ επηβαηηθψλ ζηελ Διιάδα. Ζ παξαγσγή ηνπ ηεξκαηίδεηαη ην 1978. Ζ 
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ΜΔΒΔΑ  έρεη αλάπηπμε ηελ ηδέα ελφο ηεηξάηξνρνπ ειαθξηνχ νρήκαηνο, θαηεγνξίαο κηθξψλ 

ηδηπνεηδψλ πνπ εθείλα ηα ρξφληα αξρίδεη λα αλζεί ζηελ Διιάδα, απφ ηα ηέιε ηνπ 1974. 

 Έηζη ην 1979 παξνπζηάδεηαη ην ΜΔΒΔΑ Fox, έλα ηεηξάηξνρν ειαθξχ απηνθίλεην κε 

ηεηξάρξνλν θηλεηήξα 850 θ.ε.θ απφδνζεο 38 ίππσλ πνπ κε ην ηεηξαηάρπην κεραληθφ 

θηβψηην ηαρπηήησλ, ην Fox κπνξνχζε λα αλαπηχμεη ηειηθή ηαρχηεηα 128 ρικ/ψξα. Σν Fox 

είρε παξαρζεί γηα ηελ Διιεληθή αγνξά κε ζθνπφ λα αληαγσληζηεί ηα δεκνθηιή εθείλε ηελ 

πεξίνδν Namco Pony,  Fiat Mini Jeep Scout 127  θαη Mava Renault Farma. 

Σν Fox ήηαλ βαζηζκέλν ζην πάησκα ηνπ Reliant Kitten θαη ν θηλεηήξαο θαζψο θαη ηα 

πεξηζζφηεξα κεραληθά κέξε ήηαλ Reliant. Γελ είλαη μεθάζαξν εάλ ην αλέπηπμε ε ΜΔΒΔΑ ή 

ε Reliant γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΜΔΒΔΑ, ή εάλ ην εμέιημαλ απφ θνηλνχ. ίγνπξν πάλησο είλαη 

φηη αλαπηχρζεθε γηα ηελ Διιεληθή αγνξά. Σν επηθξαηέζηεξν ζελάξην είλαη φηη ηελ ηδέα, ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αξρηθή αλάπηπμε ηνπ νρήκαηνο είρε ε ΜΔΒΔΑ, ελψ ζηελ ζπλέρεηα ηελ 

πεξαηηέξσ εμέιημε γηα λα πάξεη άδεηα θαηαζθεπήο ηελ είρε ε Reliant. Σν απηνθίλεην θαίλεηαη 

σο Αγγιηθφ, αθνχ άδεηα παξαγσγήο δφζεθε απφ ηελ Αγγιηθή θπβέξλεζε θαη φρη απφ ηελ 

Διιεληθή αθνχ νη δαηδαιψδεο δηαδηθαζίεο θαη ε γξαθεηνθξαηία θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ 

έθδνζε άδεηαο ηχπνπ ζηελ Διιάδα. Ζ παξαγσγή ηνπ ζηακαηάεη ην 1983 φηαλ αιιάδεη θαη ην 

θαζεζηψο θνξνινγίαο ζηελ Διιάδα, γηα  απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα απηνθίλεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα  

απηή είρε παξαρζεί ζε 3.000 κνλάδεο. Μεηά ην ηέινο παξαγσγήο ηνπ ζηελ Διιάδα ε 

Reliant ζπλέρηζε λα παξάγεη ην Fox κε κηθξέο βειηηψζεηο(φπσο π.ρ. ειαζηηθά κεγαιχηεξσλ 

δηαζηάζεσλ) θαη κε ηελ επσλπκία Reliant κέρξη ην 1990 φπνπ θαη παχεη ηελ παξαγσγή ηνπ. 

Ζ ΜΔΒΔΑ φπσο θαη αξθεηνί άιινη Έιιελεο θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ θιείλεη ην 1985. Λίγν 

πξηλ ην ηέινο ππήξμαλ ζθέςεηο θαη επαθέο κε ηελ Reliant, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

κεγαιχηεξνπ θαηεγνξίαο απηνθηλήηνπ πνπ φκσο δελ ηειεζθφξεζαλ. 

 

Δηθόλα258.Σξίθπθιν MΔΒΔΑ Robin σο έθζεκα (1975).Δηθόλα259. RELIANT Fox εγθαηαιιειεκέλν θάπνπ ζηελ Αγγιία.  
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Δηθόλα260.Γηαθεκηζηηθό θπιιάδην ΜΔΒΔΑ  Fox 

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηνπ θιίκαηνο ηεο επνρήο είλαη ε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο 

Δκπνξηθή Απηνθηλήησλ Α.Δ.Β.Δ., πνπ ηδξχζεθε ην 1963 σο εκπνξηθή εηαηξεία, κε ζθνπφ 

ηελ εηζαγσγή ησλ Ηαπσληθψλ νρεκάησλ Mazda. Απφ ηελ εηζαγσγή, πέξαζαλ ζηελ 

ζπλαξκνιφγεζε ηξίθπθισλ επαγγεικαηηθψλ θνξηεγψλ θαη απφ ην 1968 ζηελ θαηαζθεπή ζε 

κηθξή θιίκαθα, αιιά κε πνιχ κεγάιε ΔΠΑ, ηνπ ηεηξάηξνρνπ κηθξνχ θνξηεγνχ Mazda. 

Απφ ην 1971 απφ κηθξήο θιίκαθαο θαηαζθεπαζηήο νρεκάησλ ε Δκπνξηθή Απηνθηλήησλ 

κεηαηξέπεηαη ζε βηνκεραληθήο θιίκαθαο θαηαζθεπαζηήο νρεκάησλ, κε εμαγσγέο ζην 

εμσηεξηθφ,  ζε θξάηε, φπσο ε πξία, ε Ληβχε αιιά θαη ε Διβεηία. Απφ ηα πξψηα νρήκαηα 

πνπ θαηαζθεχαζε ζηηο λεφδκεηεο, ζχγρξνλεο θαη κεγάιεο έθηαζεο βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο, ζην 21-23 ρηιηφκεηξν Αζελψλ Λακίαο, ήηαλ ηα θνξηεγάθηα Mazda Β-

1500 θαη Β-1600. Μάιηζηα παξνπζίαζε ηξνπνπνηεκέλεο απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία εθδνρέο 

ηνπο, νη νπνίεο ήηαλ καθξχηεξεο απφ ηηο πξσηφηππεο. Οη εθδνρέο απηέο γλψξηζαλ εκπνξηθή 

επηηπρία ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Μάιηζηα έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο 

απηψλ ησλ θνξηεγψλ, δηαηεζέλησλ κε ην εκπνξηθφ ζήκα Grezda (Mazda θαη Greece). Απφ 

ην 1977 θαηαθέξλεη λα πάξεη δηθαηψκαηα θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ 
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Mazda 323 κε ζεκαληηθή ΔΠΑ θαη ηνπ δίηνλνπ θνξηεγνχ Δ-200. Αθνινπζνχλ ζπκθσλίεο κε 

ηνλ φκηιν ηεο GM γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε  ηνπ Opel Kadett ην 1981 αιιά θαη κε ηελ Ηηαιηθή 

Alfa romeo γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ δεκνθηινχο εθείλε ηελ επνρή Alfasud, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζην Μπνγηάηε. Παξά ην πνιχ κεγάιν θεθάιαην πνπ είρε 

δηαηεζεί γηα ηελ εηαηξεία, ηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο, ηηο εμαγσγηθέο επηηπρίεο, ηηο 

επηηπρεκέλεο ζπκθσλίεο (απφθηεζε ηερλνγλσζίαο) κε εηαηξείεο θνιινζνχο, ηνλ πςειφ 

αξηζκφ παξαγσγήο νρεκάησλ, αιιά θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχζε ε εηαηξεία(πεξίπνπ 1000), ε εηαηξεία θιείλεη ην 1985. Λίγν πξηλ λα θιείζεη 

είρε θαηαζθεπάζεη έλα κηθξφ αξηζκφ κνλάδσλ θνξηεγψλ Isuzu 1,5 ηφλνπ, ελψ ήηαλ πνιχ 

θνληά ζην λα πάξεη δηθαηψκαηα γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ  Alfa romeo 33. Αθφκε πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη ήηαλ πνιχ θνληά ζην λα πάξεη δηθαηψκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή 

απηνθηλήησλ απφ ηελ Κνξεαηηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Hyundai, ε νπνία εθείλν ηνλ θαηξφ 

πξνζπαζνχζε λα „εηζβάιεη΄ ζηελ Δπξψπε. 

 

Δηθόλα261. Σξίθπθιν θνξηεγό Mazda Διιεληθήο θαηαζθεπήο. Δηθόλα262.Φνξηεγό Grezda B-1500 

Δθηφο απφ ηνπ ζπλεζηζκέλνπο ιφγνπο ηεο επνρήο φπσο  ε αιιαγή θνξνινγίαο αιιά θαη ηα 

εξγαζηαθά πξνβιήκαηα (πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ πνιχ κεγάια),άιινη ιφγνη 

γηα ην θιείζηκν ηεο εηαηξείαο, ήηαλ ε κεγάιε θσηηά πνπ έπηαζαλ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Grezda , ε νπνία εθδειψζεθε βξαδηλέο ψξεο, ρσξίο επηπρψο αλζξψπηλεο απψιεηεο αιιά 

κε ηελ ζρεδφλ νινζρεξή θαηαζηξνθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ηελ πξνζπάζεηα 

αλνηθνδφκεζεο αλαθέξεηαη, φηη φρη κφλν δελ ζηεξίρηεθε ε εηαηξεία απφ ην θξάηνο κε 

θάπνηνπ είδνπο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ή επθνιίαο, αιιά φηη κπήθαλ εκπφδηα, φπσο π.ρ. ηνλ 

δηπιαζηαζκφ ηνπ επηηφθην ηνπ βηνκεραληθνχ  δάλεηνπ ιφγσ ηνπ πιεζσξηζκνχ. Έλαο άιινο 

ιφγνο, ήηαλ ε απνρψξεζε ηεο GM ην 1985 απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζην Μπνγηάηε θαη  ε 
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κεηαθνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε άιιεο ρψξεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ 

απνρψξεζε ηεο ε  GM επηζήκαλε ηελ ερζξηθή ζηάζε ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηηο κεγάιεο 

επελδχζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα θαπηεξίαζε ηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα θαη ππνλφεζε φηη έλαο 

αθφκε ιφγνο πνπ εγθαηέιεηπε ηελ Διιάδα ήηαλ ε πνιχ θαθή πνηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο 

ησλ πξντφλησλ ηεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην. 

 

Δηθόλα263.‟Διιεληθό‟ Mazda 323 ζε ζηηγκηόηππν από αγώλα ηαρύηεηαο. Δηθόλα264.Γηαθίκεζε Mazda 323  

 

Δηθόλα265.Alfa romeo alfasud facelift     Δηθόλα266.Opel Kadett D 

Άιιε εηαηξεία πνπ εκθαλίζηεθε εθείλα ηα ρξφληα θαη κάιηζηα ήηαλ κηα απφ απηέο πνπ έρεη 

κεξίδην ζηελ παγίσζε αιιά θαη ζηελ εμάπισζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ κηθξψλ ηδηπνεηδψλ είλαη 

ε Απηνθηλεηνβηνκεραλία Διιάδνο ΑΒΔΔ, πνπ ηδξχζεθε ην 1975 ζηελ Αζήλα. Έλαο απφ 

ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο πνπ έθαλε απηήλ ηελ ηεξάζηηα επέλδπζε γηα ηα 

Διιεληθά δεδνκέλα, ήηαλ θαη ν επίζεκνο εηζαγσγέαο Fiat ζηελ Διιάδα. Άκεζα θαη 

κηκνχκελε ηελ ηαθηηθή ηεο Namco, εμάγγεηιε ηελ παξαγσγή ηνπ Διιεληθνχ απηνθηλήηνπ 

Mini Jeep Scout 127. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εηαηξεία απιψο ζα ζπλαξκνινγνχζε, κε πνιχ 

κηθξή ΔΠΑ, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα εμαξηήκαηα ήηαλ εηζαγφκελα, θαηφπηλ αδείαο απφ κηα 

Ηηαιηθή θαηαζθεπάζηξηα νρεκάησλ, ηελ Fissore, ην απηνθίλεην πνπ θαηαζθεχαδε, ην νπνίν 

ήηαλ βαζηζκέλν θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηα κεραληθά κέξε ηνπ Fiat 127. Παξφια απηά ην 
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απηνθίλεην ζεκείσζε κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία αλαγθάδνληαο ηελ Απηνθηλεηνβηνκεραλία 

Διιάδνο λα κεηαθεξζεί ζε κεγαιχηεξεο θαη αθφκε πην ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ 

Θήβα. Δθεί ην Mini Jeep Scout 127 πνπ ιφγσ ηεο δηακάρεο κε ηελ Ακεξηθαληθή εηαηξεία 

Jeep, γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ νλφκαηνο,  άιιαμε νλνκαζία ζε 127 Amico, θαηαζθεπάζηεθε 

ζε αθφκε κεγαιχηεξε θιίκαθα έρνληαο ππνζηεί αξθεηέο βειηηψζεηο θαη κε ηελ ΔΠΑ ηνπ 

απηνθηλήηνπ λα θηάλεη ην 50%. Σν ίδην έηνο ε Απηνθηλεηνβηνκεραλία Διιάδνο παξνπζίαζε 

έλα απηνθίλεην θαζαξά δηθήο ηεο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο, ην Poker 126, πνπ ήηαλ 

βαζηζκέλν ζην Fiat 126. Γπζηπρψο ην Poker 126 δελ γλψξηζε κεγάιε επηηπρία  θαη ε 

παξαγσγή ηνπ ηεξκαηίζηεθε γξήγνξα, έρνληαο θαηαζθεπαζηεί κφιηο 253 κνλάδεο. Αθφκε 

ζην θαηλνχξγην ηεο εξγνζηάζην θαηαζθεχαζε θαη άιια νρήκαηα Fiat θαηφπηλ αδείαο, ζε 

κηθξφηεξε θιίκαθα απφ ην Amico, φπσο ηα επαγγεικαηηθά Fiat 238 θαη Fiat 900Σ. 

Με ηελ αιιαγή ηεο θνξνινγίαο ην 1984 άξρηζαλ ηα πξνβιήκαηα γηα ηελ εηαηξεία πνπ ηειηθά 

δελ άληεμε θαη ην 1988, νη εγθαηαζηάζεηο ηεο πέξαζαλ ππφ ηνλ έιεγρν κηαο άιιεο 

Διιεληθήο εηαηξείαο, ηεο Automeccanica. 

 

Δηθόλα267.Mini jeep scout 127     Δηθόλα268. Poker 126(1978) 

 

Δηθόλα269. Fiat 238   Δηθόλα270. Fiat 900T   Δηθόλα271. Fiat127 II (1977-1981) 
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 Δηθόλα272.Γηαθήκηζε ηεο ηειεπηαίαο γεληάο  Fiat 127 Amico  
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 Δηθόλα273.Γηαθήκηζε ηεο πξώηεο γεληάο  Fiat 127 Amico 

Ζ Automeccanica ηδξχζεθε ην 1979 απφ πξψελ ζηειέρε ηεο Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

Διιάδνο. Καηαθέξλεη λα πάξεη ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ Daihatsu 

Charade ζηελ Διιάδα, αιιά θαη κεραληθά κέξε Daihatsu γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθνχ ηεο 

απηνθηλήηνπ, ηνπ Zebra, ελφο απηνθηλήηνπ παξφκνηαο θηινζνθίαο κε ην 127 Amico. Σν 

απηνθίλεην ηεο, πνπ εκθαληζηαθά κνηάδεη κε 127 Amico, αιιά κε  θσηηζηηθά ζψκαηα, γξίιηεο 

ςπγείνπ, πξνθπιαθηήξεο θ.ιπ. Daihatsu Charade, ιαλζάξεηαη ζηελ αγνξά, άιιεο θνξέο σο 

Daihatsu Zebra θαη άιιεο θνξέο απιά σο Zebra, φπνπ γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα θάλεη έλα 

θαιφ αξηζκφ πσιήζεσλ. Ζ παξαγσγή ηνπ ηεξκαηίδεηαη ην 1985 χζηεξα απφ ηελ αιιαγή 

θνξνινγίαο, αιιά ε εηαηξεία δελ θιείλεη. Καηαθέξλεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα θαηλνχξγηα 

δεδνκέλα, παίξλνληαο δηθαηψκαηα απφ ηελ Ρσζηθή Lada γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηδηπ ηεο 

Ρψζηθεο εηαηξείαο, ην Niva, ζε αλνηθηή έθδνζε (θάκπξην), ε νπνία δηαηέζεθε ζηελ Διιεληθή 

αγνξά θπξίσο. Σν 1988 αγνξάδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Διιάδνο 

ζηελ Θήβα φπνπ θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ην 1995, αθνχ κε ην „γεξαζκέλν‟ Niva δελ κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο αιιαγέο ζηελ θνξνινγία ηνπ απηνθηλήηνπ. 
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Δηθόλα274.Daihatsu Zebra,  έθζεκα ζην κνπζείν απηνθηλήηνπ ηεο Διιάδνο. 

 Δηθόλα275.Γηαθίκεζε επνρήο Daihatsu Zebra. 
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Δηθόλα276.Daihatsu Zebra έμσ από ην εξγνζηάζην ηεοAutomeccanica (1981) Δηθόλα277.Daihatsu Charade (G20) 

Αιιά ην απηνθίλεην πνπ „ίδξπζε‟ θαη θαζηέξσζε ηελ θαηεγνξία ησλ κηθξψλ ηδηπνεηδψλ ζηελ 

Διιάδα θαη  έδσζε  ψζεζε ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, αιιά θαη ζηελ βηνκεραλία ηεο 

Διιάδνο γεληθφηεξα είλαη ην Namco Citroen Pony, πνπ θαηαζθεχαδαλ νη αδειθνί 

Κνληνγνχξε.  

Οη αδειθνί Κνληνγνχξε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 50 αζρνινχλην κε ηνλ ηνκέα ηνπ απηνθηλήηνπ 

θαη πξνζπαζνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ζηελ Γεξκαλία, έλα ειαθξχ θνξηεγφ κε ην φλνκα  

„Hellas‟, αιιά ρσξίο επηηπρία. Σν 1960 θαηαθέξλνπλ λα απνζπάζνπλ ηα δηθαηψκαηα 

παξαγσγήο ελφο νρήκαηνο, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ απφ ηνλ δφθηνξα Wilfried Fahr, ηδξπηή 

ηεο εηαηξείαο  FAΖR A.G. Σν φρεκα νλνκάδεηαη Farmobil. 

Σν 1961 ηδξχνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε ηελ εηαηξεία FARCO κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή θαη 

εκπνξηθή δηαλνκή ηνπ  Farmobil αλά ηελ πθήιην. Απφ ην 1962 αξρίδεη ηελ παξαγσγή ηνπ 

Farmobil, ην φπνην αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ απφ ηα πξσηφηππα 

πνπ θαηαζθεχαζε ν Fahr. Σν Farmobil ήηαλ έλαο απιήο θαηαζθεπήο φρεκα, βάξνπο 600 

θηιψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε έλα δηθχιηλδξν, αεξφςπθην θηλεηήξα BMW Isseta, 700 θ.εθ. 

απφδνζεο, 35 ίππσλ ζηηο 5000 ζηξνθέο θαη έλα ηεηξαηάρπην θηβψηην ηαρπηήησλ Porsche 

γηα ηελ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο. Σν Farmobil είρε πνιχ θαιέο επηδφζεηο εθηφο δξφκνπ θαη 

πνιχ θαιέο αλαξξηρεηηθέο ηθαλφηεηεο παξφηη δελ ήηαλ ηεηξαθίλεην αιιά πηζσθίλεην. Ήδε, 

απφ ην 1961, πξηλ ηελ επίζεκε έλαξμε παξαγσγήο ηνπ, είρε παξνπζηαζηεί ζε αξθεηέο 

εθζέζεηο απηνθηλήηνπ, φπνπ έιαβε ζεηηθά ζρφιηα. Παξφιν ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ επηθξάηεζε 

ζηελ Διιάδα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, ηηο ζεηηθέο δηαθεκίζεηο θαη θξηηηθέο πνπ έιαβε, δελ  

θαηάθεξε λα πάξεη άδεηα έγθξηζεο ηχπνπ. Έηζη δελ πσιήζεθε πνηέ ζηελ Διιάδα πάξα 

κφλν ζην εμσηεξηθφ. Σν 1963 ε Ακεξηθάληθε εηαηξεία CHRYSLER, εμαγνξάδεη ηελ FARCO 

θαη ηελ κεηνλνκάδεη ζε CHRYSLER Hellas S.Α, φπνπ ζπλερίδεη ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε 
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ζην εμσηεξηθφ ηνπ Farmobil κέρξη ην 1966, φπνπ θαη απνθαζίδεη ην θιείζηκν ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ κεηαθνξά ηεο γξακκήο παξαγσγήο ζε άιιε ρψξα. 

Βιέπνπκε μαλά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Farmobil, ην κεγάιν πξφβιεκα γξαθεηνθξαηίαο πνπ 

ππήξρε θαη δπζηπρψο ππάξρεη αθφκα ζηελ Διιάδα, ζρεηηθά κε ηελ άδεηα έγθξηζεο ηχπνπ 

γηα ηα νρήκαηα Διιεληθήο θαηαζθεπήο. Αθφκε πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο πνπ δηεθφπε ε παξαγσγή ζην εξγνζηάζην ηεο Θεζζαινλίθεο, ήηαλ φηη ε 

Διιάδα εθείλε ηελ πεξίνδν δελ ήηαλ κέινο ηεο ηφηε Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΟΚ) έηζη ε 

εηζαγσγή  ηνπ νρήκαηνο ζε απηέο ηηο  ρψξεο, επηβαξχλνληαλ κε εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, 

βιέπνπκε ινηπφλ ην αληίζηξνθν πξφβιεκα απφ απηφ πνπ αθνινχζεζε ηα επφκελα ρξφληα 

φηαλ ε Διιάδα πξνζαξηήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη θαηήξγεζε ηνπο δαζκνχο ζηα 

εηζαγφκελα επξσπατθά ιεσθνξεία θαη απηνθίλεηα  ζηελ ζπλέρεηα. 

  
Δηθόλα278.Διιεληθή δηαθήκηζε Farmobil    Δηθόλα279.Γεξκαληθή δηαθήκηζε Farmobil 

 

Δηθόλα280. δηαθήκηζε  Chrysler Farmobil  Δηθόλα281.Aπν ηα ηειεπηαία Farmobil πνπ κάιηζηα δηαηέζεθαλ από ηελ  BMW 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:1965_Farmobil_at_Lime_Rock,_front_right.jpg
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 Δηθόλα282.ηηγκηόηππν ηνπ Farmobil ζε αγώλεο- δνθηκαζίεο ηεο επνρήο. 

Οη αδειθνί Κνληνγνχξε, δελ παξαηηνχληαη απ ην φλεηξν ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ελφο 

Έιιεληθνχ‟ απηνθηλήηνπ θαη ην 1972 παξνπζηάδνπλ ζηελ έθζεζε απηνθηλήηνπ έλα Ηξαληθφ 

Mehari αιιά  ζαλ  Έιιεληθφ‟ Citroën. Σν απηνθίλεην θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ, 

απνζπψληαο ζεηηθά ζρφιηα. Σν 1973, ηδξχνπλ ηελ εηαηξεία Namco, έρνληαο πην πξηλ ην ίδην 

έηνο θαηαθέξεη λα πάξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή αληηπξνζψπεπζε ησλ απηνθηλήησλ Citroën γηα 

ηελ βφξεηα Διιάδα θαη έρνληαο ηδξχζεη ηελ UNICO ΑΔ, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ δηαλνκήο αληαιιαθηηθψλ Citroën, αιιά θαη εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ (θπξίσο ηερληηψλ απηνθηλήησλ).  

Ζ παξαγσγή ηνπ Έιιεληθνχ‟ Namco Citroen Pony μεθηλάεη ζηελ Θεζζαινλίθε ζηα ηέιε ηνπ 

1974. Σν Pony φπσο είρακε αλαθέξεη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο, ήηαλ βαζηζκέλν ζην 

ζξπιηθφ 2CV θαη ήηαλ κέξνο ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηεο Citroën γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

απηνθηλήηνπ πνπ ζα ήηαλ εχθνιν λα παξαρζεί, ζε γξήγνξν ρξφλν, κε απιέο ηερληθέο ρσξίο 

λα είλαη απαξαίηεηεο αθξηβέο εξγαιεηνκεραλέο θαη απφ θηελέο, εχθνιν λα απνθηεζνχλ 

πξψηεο χιεο. Έηζη εξγνζηάζηα κηθξνχ κεγέζνπο κε βαζηθέο ππνδνκέο θαη ηερλνγλσζία ζα 

κπνξνχζαλ λα ην παξαγάγνπλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε  απφθηεζε ηνπ θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζα 

ήηαλ εχθνιε απφ ηνπ ηδηνθηήηεο ηνπ. Δίρε σο ζηφρν ηνπ αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ελψ ε 

παξαγσγή ηνπ πξννξίδνληαλ λα γίλεη ζε ρψξεο κε βαζηθέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη απφ φιεο απηέο ηηο εθδνρέο πνπ ήηαλ βαζηζκέλεο ζην 2CV, ην 

Pony ήηαλ  ην πην εκπνξηθά επηηπρεκέλν, θηάλνληαο ηηο „ρξπζέο‟ επνρέο εηήζηα παξαγσγή 

άλσ ησλ 5000 κνλάδσλ.. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηηπρίαο ηνπ είλαη φηη εμήρζε ζε 

14 ρψξεο, αλάκεζα ηνπο θαη ε Γεξκαλία, αιιά θαη ε Ακεξηθή(κηθξφο αξηζκφο νρεκάησλ), 
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ελψ ζηελ Γαιιία ε Citroën δελ επέηξεςε ηελ  δηάζεζε ηνπ θνβνχκελε φηη ζα επηζθίαδε ην 

αληίζηνηρν απηνθίλεην δηθήο ηεο παξαγσγήο FAF, αιιά θαη ην  2CV. 

Έλαο απφ ηνπ ιφγνπο πνπ ην Pony μερψξηζε απφ ηα „αδέιθηα‟ ηνπ  ήηαλ, εθηφο ηηο 

αηζζεηηθέο δηαθνξέο(ηηο πεξηζζφηεξεο ηηο επηκειήζεθε ν Γεψξγηνο Μηραήι) πνπ είρε θαη πνπ 

ην θαζηζηνχζαλ θαηά γεληθή νκνινγία πην ειθπζηηθφ γηα ην θνηλφ απφ ηα αδέιθηα ηνπ, ήηαλ 

ε πάξα πνιχ θαιή πνηφηεηα θαηαζθεπήο, αιιά θαη νη δηάθνξεο θαηλνηνκίεο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ, φπσο ε πφξηα εθθφξησζεο θαη δηάθνξεο άιιεο ζήθεο γηα κηθξναληηθείκελα, πνπ ην 

θαζηζηνχζαλ πην πξαθηηθφ. Σν φλνκα Citroën έπαημε θαη απηφ ηελ ζεκαζία ηνπ αθνχ ήηαλ 

κηα απφ ηηο ειάρηζηεο εθδνρέο ηνπ 2CV πνπ  ηηο επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηεί ην ινγφηππν 

Citroën. Αθφκε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εκπνξηθή ηνπ επηηπρία έπαημε θαη ε δήηεζε ζηελ 

Διιεληθή αγνξά φπνπ ην Pony ήηαλ έλα απφ ηα πην θηελά απηνθίλεηα(ίζσο θαη ην 

θηελφηεξν),κε ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο αιιά ζπλάκα θαη ην πην πνηνηηθφ ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ(θαηεγνξία πνπ απνιάκβαλε θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), θαζηζηψληαο ην ειθπζηηθφ ζηνλ 

κέζν Έιιελα πνπ εθείλε ηελ επνρή νλεηξεχνληαλ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Αθφκε πξέπεη λα αλαθέξνπκε ην ππνδεηγκαηηθφ δίθηπν δηαλνκήο θαη ηελ ζσζηή ζηξαηεγηθή 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Σέινο πξέπεη λα θαηαδείμνπκε 

ηελ πξνηίκεζε ηνπο,  κε κεγάιεο παξαγγειίεο, απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο 

αιιά θαη απφ ηα ζψκαηα αζθαιείαο, θαζηζηψληαο ην, ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, καθξάλ ην 

πην επηηπρεκέλν εκπνξηθά ζε πσιήζεηο  Έιιεληθφ ηδηπ‟ ζηελ θαηεγνξία ηνπ.  

Ζ κεγάιε επηηπρία ηνπ Pony ψζεζε ηνπο αδειθνχο Κνληνγνχξε ζηελ ζθέςε, γηα επέλδπζε 

χςνπο 2,7 δηο δξαρκψλ γηα ηελ  θαηαζθεπή κεγαιχηεξνπ εξγνζηαζίνπ, ζην ιηκλφηνπν 

Κηιθίο,  κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, φπνπ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ μέλεο 

ηξάπεδεο αιιά θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε απφ μέλεο, κεγάινπ βειελεθνχο, 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο φπσο ε Ford, ζα αλαπηχζζνληαλ κηα βηνκεραληθή κνλάδα, πνπ ζα 

έθηαλε λα απαζρνιεί 10000 άηνκα πξνζσπηθφ. Πξνζπάζεηα πνπ ηειηθά δελ επδνθίκεζε ηα 

επφκελα ρξφληα. Ζ παξαγσγή ηνπ Pony ζηακάηεζε ηππηθά ην 1983 αιιά ήδε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά είραλ δηαθνπή νη εξγαζίεο, αθνχ θαηαζθεπάζηεθαλ κφιηο 286 

κνλάδεο. ηα ρξφληα απηά νη παξαγσγηθέο κέζνδνη αιιά θαη ην ίδην ην Pony ζπλερψο 

βειηηψλνληαλ, ελψ ε ΔΠΑ ηνπ είρε θηάζεη ην 67%. 

Σν 1985 εκθαλίζηεθε ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ, ην Super pony ην νπνίν, είρε ππνζηεί 

ζεκαληηθέο αλαβαζκίζεηο απφ ην παιηφ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχζε πιένλ εμαξηήκαηα Citroën, 

αιιά κεραληθά ζχλνια δαλεηζκέλα απφ ηελ Ford. Αθφκα, πξνζθέξνληαλ  πεξηζζφηεξεο  
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επηινγέο γηα ηνλ ππνςήθην αγνξαζηή, φπσο ε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε 

ηεηξάπνξην θαη δίπνξην ακάμσκα, κεγάιε γθάκα θηλεηήξσλ θ.α. Οη αθνί Κνληνγνχξε 

πξνζπάζεζαλ λα εηζρσξήζνπλ μαλά ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο, πξνζπαζψληαο λα 

ζπλάςνπλ ζπκθσλία κε ηνλ φκηιν ηεο Ford  ψζηε λα αλαιάβεη ηελ παγθφζκηα δηάζεζε ηνπ 

Super pony, κέζσ ηνπ δηθηχνπ αληηπξνζψπσλ ηεο, κε δέζκεπζε εηήζηαο παξαγσγήο 

20000 κνλάδσλ. Σν πξσηφηππν απηνθίλεην κηα έθδνζε ηνπ Super pony πνπ εθνδηάδνληαλ 

κε θηλεηήξα 1900 θ.εθ, πνπ ζηάιζεθε ζηελ Ακεξηθή πέξαζε κε επηηπρία ηα ηεζη πνπ ηνπ 

επηβιήζεθαλ, αιιά ηειηθά δελ επεηεχρζε ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο 2 πιεπξέο. 

 

Δηθόλα283.Γηαθήκηζε ηνπ Pony (Α)   Δηθόλα284.Γηαθήκηζε ηνπ Pony (Β) 

  
Δηθόλα285. Δθδνρε ηνπ Pony (Γ).    Δηθόλα286.Γηαθήκηζε  Pony 

 

Δηθόλα287.Γηαθήκηζε  Pony    Δηθόλα288.Γηαθήκηζε  Pony.   Δηθόλα289.Γηαθήκηζε  Pony 
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Δηθόλα290.Γηαθήκηζε  Pony ζηξαηόο.     Δηθόλα291.Γηαθήκηζε  Pony αζηπλνκία.  

 

Δηθόλα291.Γηαθήκηζε  Pony αγξνθπιαθή.    Δηθόλα292.Γηαθήκηζε  Pony αεξνπνξία. 

 

Δηθόλα293. Δθδνρε  Pony( Γ)πνπ εμήρζε ζηελ Ακεξηθή  Δηθόλα294. Σεηξάπνξην Super Pony 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Namco_Pony_Citroen.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Namco_Pony_Super_4d.jpg
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Δηθόλα295. Η πιαηθόξκα πνπ αλέπηπμε ε Namco. Δηθόλα296. Σo πξσηόηππν Super Pony πνπ εμήρζε ζηελ Ακεξηθή 

 Δηθόλα297.Γηαθήκηζε ηνπ Super Pony ζηελ Διιάδα. 



93 
 

Γπζηπρψο ε δεχηεξε γεληά pony δελ γλψξηζε ηελ επηηπρία ηεο πξψηεο θαη κέρξη ην 1994, 

πνπ ηεξκαηίζηεθε ε παξαγσγή ηνπ, θαηαζθεχαζε κφλν κεξηθέο εθαηνληάδεο αληίηππα. 

Αιιά νη αδειθνί Κνληνγνχξε αξλνχληαη πεηζκαηηθά λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ θιάδν ηεο 

θαηαζθεπήο νρεκάησλ θαη ην ίδην έηνο πνπ ηεξκάηηζαλ ηελ παξαγσγή ηνπ Super pony, 

απνθάζηζαλ λα εμάγνπλ ηερλνινγία γηα ηελ θαηαζθεπή απηνθηλήησλ ζε ειαθξηέο 

βηνκεραλίεο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Καηάθεξαλ λα ζπλάςνπλ ζπκθσλία κε κηα 

Βνπιγάξηθε εηαηξία γηα ηελ πψιεζε ησλ δηθαησκάησλ  θαηαζθεπήο, κηαο λέαο γεληάο pony 

ζηελ  Βνπιγαξία, αιιά θαη ζηε δηάδνζε ηερλνγλσζίαο ζηα  ζπζηήκαηα ηεηξαθίλεζεο πνπ 

είρε αλαπηχμεη ε Namco ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

 

Δηθόλα298.Παξνπζίαζε Pony ζηελ Βνπιγαξία.  Δηθόλα299.Γηαθνξεο εθδνρέο  Pony  Βνπιγαξίαο 

 

Δηθόλα300.Η γξακκή παξαγσγήο  Pony  Βνπιγαξίαο   Δηθόλα301.Η γξακκή παξαγσγήο  Pony  Βνπιγαξίαο 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, νη ππεξδξαζηήξηνη 

αδειθνί Κνληνγνχξε πξνζπάζεζαλ λα εηζρσξήζνπλ θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Έηζη ην 1978 παξνπζίαζαλ κηα ζεηξά θνξηεγψλ 4Υ4 (ηχπνπ 

Unimog), κε εμειηγκέλεο αλαξξηρεηηθέο θαη εθηφο δξφκνπ ηθαλφηεηεο, αιιά θαη πνιχ θαιέο 

δπλαηφηεηεο έιμεο. Oη πνιχ θαιέο εθηφο δξφκνπ δπλαηφηεηεο ηνπ νθείινληαλ θαηά έλα 

κεγάιν βαζκφ ζηνλ θαηνρπξσκέλν κε δίπισκα επξεζηηερλίαο άμνλα απφ ηελ Namco, 

Powermaster. Σν θνξηεγφ δηαηείζεην σο Agricar, Milicar, Pyrcar θαη Multi-trak, κε βάξνο 3- 

6,5 ηφλνπο ,ελψ ππήξρε θαη έθδνζε 6Υ6.  

Παξά ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ηνπ θαη ηελ πνηνηηθή θαηαζθεπή ηνπ, δελ γλψξηζε κεγάιε 

εκπνξηθή επηηπρία, κε κηθξέο παξαγγειίεο απφ ην δεκφζην ηνκέα (θπξίσο απφ ηελ ΓΔΖ). 

Σέινο ζρέδηα γηα ζηξαηησηηθά νρήκαηα φπσο ην „Πάλζεξαο‟ πνπ παξήρζεη ζε 2 πξσηφηππα 

δελ επδνθίκεζαλ. 

 

Δηθόλα302.Namco Agricar      Δηθόλα303.Namco Milicar 6X6. 

 

Δηθόλα304.Namco Milicar.       Δηθόλα305.Namco Milicar.  
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Δηθόλα306.Namco Multi-trak(ΓΔΗ)..    Δηθόλα307.Namco Multi-trak.  

 Δηθόλα308.Namco Pyrcar. 
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Δηθόλα309.Namco Multi-trak.     Δηθόλα310.Ο άμνλαο Powermaster ηεο Namco 

Δάλ θάπνηνο επηζθεθζεί ζήκεξα ηελ  ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ζα θαηαιάβεη φηη νη αδειθνί 

Κνληνγνχξε αθφκε θαη ζήκεξα θάλνπλ θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

„εζληθνχ΄απηνθλήηνπ. Ζ 5ε γεληά πφλπ έρεη ήδε ζρεδηαζηεί θαη ζπλερψο βειηηψλεηαη, ελψ 

εδψ θαη αξθεηφ δηάζηεκα ζχκθσλα κε ηνπο ηδίνπο, πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ζην ζηάδην 

ηεο καδηθήο παξαγσγήο θαη εμαγσγήο απηνθηλήησλ, αιιά θαη ηερλνινγίαο. Μεγάιε έκθαζε 

δίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ζηελ αλάπηπμε απινπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ 

παξαγσγήο ζαζί θαη ακαμσκάησλ, κε ζθνπφ ηελ πψιεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Αθφκε πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ ίδξπζε ηδξπκάησλ, αιιά θαη 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξντφλησλ, 

αιιά θαη ηελ απαγθίζηξσζε ηεο Namco απφ ηηο κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο (φπσο ηελ 

Ford θαη ηελ Citroën).  

Έηζη έρνπκε ηελ λέα πιαηθφξκα ηεο Namco, Uni-platform, ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

Dynatec, ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ αμφλσλ Powermaster θαη ηέινο ηελ πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ελφο δηθνχ ηεο θηλεηήξα, ηνπ πεξηζηξνθηθνχ (Wankel) Toroid, φπσο ηνλ 

νλνκάδεη. 

 

Δηθόλα311.Γξακκή παξαγσγήο Pony κε ηερλνινγία Dynatec  Δηθόλα312.Γξακκή παξαγσγήο Pony κε ηερλνινγία Dynatec 
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Δηθόλα313.Γξακκή παξαγσγήο Pony κε ηερλνινγία Dynatec.Δηθόλα315H πιαηθόξκα Uniplatform πνπ ρξεζηκπνηεί ην Pony 5εο γελίαο  

 Δηθόλα316.Γηαθήκηζε ηνπ ζρεδίνπ Pony Mini-Plant. 
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 Δηθόλα317. Pony 4εο γελίαο όπσο παξνπζηάζηεθε ην 2014. 

 Δηθόλα318. Pony 4εο γελίαο όπσο παξνπζηάζηεθε ην 2014. 
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 Δηθόλα319. Pony 5εο γελίαο όπσο παξνπζηάζηεθε ην 2016. 

 

Δηθόλα320. Γηαθήκηζε Pony 5εο γελίαο ώο Namco 613 (2016).   Δηθόλα321.Ο θύξηνο Πέηξνο Κνληνγνύξεο. 

. 
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Ζ ηζηνξία ηεο  Namco θαη  ησλ αδειθψλ Κνληνγνχξε, ζα κπνξνχζε λα είλαη παξάδεηγκα 

γηα εκάο, αθνχ ήηαλ κία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηεο Διιάδνο. 

Αθφκε δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε φηη ην πξψηεο γεληάο pony γλψξηζε ηεξάζηηα επηηπρία 

ελψ ηα „αδέιθηα‟ ηνπ φρη. Πξέπεη ινηπφλ λα αλαιχζνπκε ην γηαηί.  

Σελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ εκθαλίζηεθε ην pony ζηελ Διιεληθή αγνξά, είρε αξρίζεη λα 

αλεβαίλεη ην βηνηηθφ επίπεδν ζηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη ππήξρε δήηεζε γηα ΄θζελά „ 

απηνθίλεηα. Αθφκε ππήξμε θάπνηα βνήζεηα απφ ην θξάηνο, έζησ θαη κηθξή, κε ηελ κείσζε 

ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απηνθηλήησλ, ηνπο δαζκνχο 

πνπ επέβαιε ζηα εηζαγφκελα απηνθίλεηα, αιιά θαη δηάθνξεο άιιεο δηεπθνιχλζεηο- 

επηδνηήζεηο, πνπ παξείρε φρη κφλν ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, αιιά ζην ζχλνιν ηεο 

βηνκεραλίαο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε κεγάισλ επελδχζεσλ.  Άιινη ιφγνη, φπσο 

πξνείπακε ήηαλ ην πνιχ έμππλν κάξθεηηλγθ θαη ην ζσζηφ δίθηπν δηαλνκήο ησλ αδειθψλ 

Κνληνγνχξε, αιιά θαη ην αλψηεξν πξντφλ πνπ παξήγαγαλ(γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ). Αθφκε 

κελ μερλάκε ηηο έμππλεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηα „αδέιθηα‟ ηνπ αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη αδειθή Κνληνγνχξε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. πσο θαη 

ζην Farmobil, έηζη θαη ζην pony κηα απφ ηηο κεγάιεο θαηλνηνκίεο- δηαθνξέο πνπ εηζήγαγαλ 

ζην πξντφλ πνπ είραλ πάξεη ηα δηθαηψκαηα λα παξάγνπλ, ήηαλ ε απινχζηεπζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αηζζεηηθέο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο 

δηαθνξέο νδήγεζαλ ζε εκπνξηθή επηηπρία. 

πσο θαη νη άιινη επηηπρεκέλνη θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ πνπ είδακε πξηλ 

(Φσζηεξφπνπινο, αξαθάθεο, θ.ιπ.), έηζη θαη νη αθνί Κνληνγνχξε είραλ θαηαιάβεη ηελ 

ζεκαζία ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, έηζη δηέζεζαλ κεγάια πνζά γηα ηελ δεκηνπξγία 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ηελ  επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ηνπο, κε ζθνπφ, ηελ κεγαιχηεξε 

θαη θζελφηεξε παξαγσγή,  ηελ είζνδν ηνπο ζε λέεο αγνξέο, ηελ  αλαβάζκηζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Οη ιφγνη πνπ φιε απηή ε 

πξνζπάζεηα δελ απέδσζε, είλαη πνιινί θαη ζρεδφλ νη ίδηνη φπσο ησλ πξνεγνχκελσλ.  

Οη δηεζλείο ζπζρεηηζκνί, θαη παξφιν νη αθνί Κνληνγνχξε θαηάιαβαλ φηη γηα λα είλαη 

αληαγσληζηηθνί ζε δηεζλέο επίπεδν, πξέπεη λα κεγαιψζνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε, 

θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζέιθπζεο επελδπηψλ θαη ηελ ζπλεξγαζία κε κεγαιχηεξεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, αιιά φρη κε φξνπο εμάξηεζεο απφ απηέο. Γπζηπρψο φκσο, ηα 

ππεξβνιηθά θηιφδνμα ζρέδηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, 

νδήγεζαλ  ζε απνηπρία.  
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Αθφκε ε αθαίξεζε ησλ „ πξνλνκίσλ‟ πνπ απνιάκβαλε απηή ε θαηεγνξία απηνθηλήησλ, αιιά 

θαη ην ηέινο ηεο πξνζηαζίαο ησλ Διιεληθψλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ, κε αιιαγή πνιηηηθήο, 

πνπ επλννχζε ηηο εηζαγσγέο απηνθηλήησλ θαη ηελ εκπνξηθή αληηπξνζψπεπζε μέλσλ 

εηαηξεηψλ παξά ηελ θαηαζθεπή εγρψξησλ απηνθηλήησλ. Αλ πξνζζέζνπκε θαη ζε φια απηά, 

ηελ γξαθεηνθξαηία, ηηο εξγαζηαθέο δπζθνιίεο θαη ην θιίκα ηεο επνρήο απέλαληη ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ φπσο θαηαγγέιινπλ νη αθνί Κνληνγνχξε ήηαλ 

ηεξάζηηεο, κπνξνχκε λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.  

Δπίζεο ελψ παξνπζίαζαλ ην βειηησκέλν  Super pony, πνπ ήηαλ ζαθψο πην κνληέξλν θαη 

ειθπζηηθφ απφ ην απηνθίλεην πνπ αληηθαζηζηνχζε, ζε ζρέζε κε ηνλ εηζαγφκελν  

αληαγσληζκφ , έκνηαδε πεπαιαησκέλν πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε ηνπ ηηκή θαη ηελ 

κεησκέλε ηηκή ησλ εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ, αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ηεο Διιάδαο, δελ ην θαζηζηνχζαλ ειθπζηηθή επηινγή.  

Πιήγκα αθφκε γηα ην Super pony ήηαλ  ην ζηακάηεκα ησλ παξαγγειηψλ απφ ηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζψκαηα αζθαιείαο, αθνχ ε δεχηεξε γεληά δελ πξνηηκήζεθε. Σν 

ίδην είρε ζπκβεί θαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ζηελ ζεηξά θνξηεγψλ πνπ είρε αλαπηχμεη 

ε  Namco, φπνπ ηα άθξσο πνηνηηθά πξντφληα ηεο δελ γλψξηζαλ επηηπρία θαη πξνηηκήζεθαλ 

ειάρηζηα απφ ην δεκφζην. Λέγεηαη φηη ε  εκπνξηθή απνηπρία θαη ν παξαγθσληζκφο ηνπο απφ 

ηηο παξαγγειίεο ηνπ θξάηνπο νθείιεηαη ζηελ δεκηνπξγία ηεο θξαηηθήο ΔΛΒΟ, πνπ 

πξνηηκήζεθε θαη θαζηεξψζεθε σο ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ηνπ δεκνζίνπ ζε βαξέα νρήκαηα. 

Ζ Namco είλαη απφ ηνπο ιίγνπο εάλ φρη ν κνλαδηθφο θαηαζθεπαζηήο νρεκάησλ, πνπ 

μεπήδεζε ηηο ΄΄ρξπζέο επνρέο΄΄ Σεο Διιεληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη θαηαθέξλεη λα 

ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα, έζησ θαη ζεσξεηηθά σο θαηαζθεπαζηήο νρεκάησλ θαη εμαγσγέαο 

ηερλνινγίαο, αθνχ πξαθηηθά δελ παξάγεη ηίπνηα θαη σο θχξηα πεγή εζφδσλ έρεη ηελ 

εκπνξηθή αληηπξνζψπεπζε ζηελ Διιάδα εηζαγφκελσλ νρεκάησλ θαη εξγαιείσλ. 

Αθφκε φκσο θαη ζήκεξα, βιέπνπκε ην πείζκα θαη ηελ γελλαία πξνζπάζεηα ηνπ Πέηξνπ 

Κνληνγνχξε, λα βγάιεη ζηελ παξαγσγή ηε λέα γεληά ηνπ pony, ηνπο έμππλνπο ηξφπνπο 

πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο ηνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε  επελδπηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ. Σέινο ηελ δίςα ηνπ γηα ηελ ζπλερή εμέιημε ηνπ πξντφληνο ηνπ θαη 

ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξντφλησλ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ακηγψο Διιεληθνχ απηνθηλήηνπ. 
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Έλα άιιν απηνθίλεην πνπ μεπήδεζε ηελ επνρή ησλ Διιεληθψλ κηθξψλ ηδηπνεηδψλ είλαη ην 

Farma. Ζ Μava, ηδηνθηεζίαο  ηνπ θπξίνπ Μαληηφπνπινπ, εκπνξηθή αληηπξφζσπνο ηεο 

Renault ζηελ Διιάδα, απνθάζηζε λα κηκεζεί ην παξάδεηγκα ησλ αδειθψλ Κνληνγνχξε θαη 

λα πξνζπαζήζεη λα θαηαζθεπάζεη ην δηθφ ηεο απηνθίλεην. Δθείλε ηελ πεξίνδν φπσο ε 

Citroën είρε ην 2CV θαη είρε βαζίζεη επάλσ ηνπ ην FAF, ζαλ παγθφζκηα πιαηθφξκα γηα 

θηελφ απηνθίλεην, γηα αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, έηζη θαη ε Renault είρε ην Renault 4, ην 

αληίπαιν δένο ηνπ 2CV, αιιά κε 4 πφξηεο γηα ηνπο επηβάηεο θαη πίζσ πφξηα γηα ηνλ ρψξν 

ησλ απνζθεπψλ πνπ επηθνηλσλνχζε κε ηελ θακπίλα ησλ επηβαηψλ, φπνπ κε βάζε ην 

πάησκα θαη ηα κεραληθά ηνπ κέξε είρε βαζηζηεί ην Rodeo, έλα εχθνιν λα παξαρζεί 

απηνθίλεην, κε ρακειά θφζηε απφθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

Ο Μαληηφπνπινο αλέζεζε ζηνλ ηαιαληνχρν Γηψξγν Μηραήι λα ζρεδηάζεη έλα κηθξφ ηδηπ 

βαζηζκέλν ζην  Rodeo, ην νπνίν φκσο ζα κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί ην pony.ε ρξφλν ξεθφξ 

ν Μηραήι ζρεδηάδεη ην Farma θαη πάξα πνιχ γξήγνξα θαηαζθεπάδεηαη έλα πξσηφηππν, ην 

νπνίν ζηέιλεηαη ζηελ Γαιιία ζηα θεληξηθά ηεο Renault γηα δνθηκέο, φπνπ ηηο πεξλάεη κε 

επηηπρία . Ζ Renault δίλεη άδεηα ζηελ Μava γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Farma κε ην ινγφηππν 

Renault.Σν Farma ρξεζηκνπνηνχζε ηα κεραληθά κέξε ηνπ Renault 4, ελψ εκθαληζηαθά ήηαλ 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ αθνχ ρξεζηκνπνηνχζε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ηηο γξίιηεο ηνπ Renault 

14. Ο ηεηξαθχιηλδξνο 845 θ.εθ., απφδνζεο 34 ίππσλ, ράξηδε ηειηθή ηαρχηεηα ζην φρεκα 

110 ρικ/ψξα.Σν 1983 παξνπζηάζηεθε κία εηδηθή έθδνζε πνπ είρε πεξηζζφηεξν εθηφο 

δξφκνπ πξνζαλαηνιηζκφ θαη νλνκάδνληαλ Farma . Αιιά φπσο νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο 

θαηαζθεπαζηέο έηζη θαη ε  Μava δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηεο ην 1985, απνζχξζεθε απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαη επηθεληξψζεθε ζηε εηζαγσγή θαη εκπνξία απηνθηλήησλ απφ ην 

εμσηεξηθφ. Λίγν πξηλ λα ζηακαηήζεη ε παξαγσγή, είρε παξνπζηαζηεί ε αλαλεσκέλε εθδνρή 

ηνπ Farma πνπ φκσο δελ κπήθε ζηελ καδηθή παξαγσγή. Σν Farma θαηαζθεπάζηεθε ζε 

αξθεηέο εθδφζεηο θαη ζε 4500 θνκκάηηα κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο ηνπ, ελψ ε 

εηαηξεία πνπ ην θαηαζθεχαδε, έθηαζε λα απαζρνιεί 100 εξγαδφκελνπο. 

 

Δηθόλα322.Renault 4 III(1974-1978)   Δηθόλα323.Renault Rodeo   Δηθόλα324.Renault 14 (1979) 
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Δηθόλα325.Renault Farma (OTE)     Δηθόλα326.Renault Farma F (van) 

 

Δηθόλα327.Γηαθήκηζε Mava, δηάθνξσλ εθδνρώλ ηνπ Renault Farma. 

 

Δηθόλα328. Σν αλαλεσκέλν Renault Farma πνπ παξνπζηάζηεθε ην 1985 αιιά δελ βγήθε ζηελ παξαγσγή. 
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Δηθόλα329.Γηαθήκηζε ηνπ Renault Farma . 
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 Δηθόλα330.Γηαθήκηζε Mava, δηάθνξσλ εθδνρώλ ηνπ Renault Farma. 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ηζηνξία ηεο εηαηξείαο Δλθηιλη- Νεψξηνλ ε.π.ε ησλ 

αδειθψλ Γνπιαλδξή. Οη αδειθνί Γνπιαλδξή, απέθηεζαλ ηελ θπξηφηεηα ησλ λαππεγείσλ 

ηνπ Νεψξηνπ ηεο χξνπ ην 1968. Σν Νεψξην ηεο χξνπ, ήηαλ κηα απφ ηηο πην παιηέο βαξηέο 

βηνκεραλίεο ζηελ Διιάδα πνπ σο θχξηα απαζρφιεζε ηνπ είρε ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θαη 

επηζθεπαζηηθφ ηνκέα. 

Μία άιιε εηαηξεία πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο, εθείλν ην δηάζηεκα, ήηαλ ε εηαηξεία 

Enfield Automotive, πνπ είρε ηελ έδξα ηεο ζηελ Αγγιία θαη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο θαηαζθεπήο Ζιεθηξηθψλ νρεκάησλ. 

Σν 1973 κε ηελ πεηξειατθή θξίζε νη αδειθνί Γνπιαλδξή, απνθαζίδνπλ ηελ δεκηνπξγία κηαο 

λέαο εηαηξείαο ηεο Δλθηιλη- Νεψξηνλ ε.π.ε πνπ ζα είρε έδξα ηεο ηνλ Πεηξαηά θαη ηελ 

κεηαθνξά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Enfield ζην Νεψξην ηεο χξνπ, φπνπ αξρηθψο 

νινθιεξψλεηαη κηα κεγάιε παξαγγειία Enfield 8000 πνπ εθθξεκνχζε απφ ηελ ππεξεζία 

ειεθηξηζκνχ ηεο Αγγιίαο. Ο Γεψξγηνο Μηραήι επηζηξαηεχηεθε απφ ηελ θαηλνχξγηα εηαηξεία 

θαη έθαλε θάπνηεο  αηζζεηηθέο δηαθνξέο ζην Δ8000, ελψ ηαπηφρξνλα επηκειήζεθε ζηελ 
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δεκηνπξγία ηνπ Enfield 8000 Bicini. Μηαο παξαιιαγήο ηνπ Enfield 8000, ην νπνίν φκσο 

εκθαληζηαθά έκνηαδε κε ηα δεκνθηιή ηδηπνεηδή ηεο επνρήο. Σν Enfield 8000 Bicini 

θαηαζθεπάζηεθε θαηά θχξην ιφγν σο έλα ηνπξηζηηθφ απηνθίλεην γηα ηα λεζηά ηεο Διιάδνο ή 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά έγξαθε ην δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην << δηα  ηαο εγθαηαζηάζεηο πςεινχ 

ηνπξηζκνχ ζηα λεζηά…>>. 

Παξφια απηά, δελ πνπιήζεθαλ απηνθίλεηα Enfield ζηελ Διιάδα, αθνχ πάιη ιφγσ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο δελ εθδφζεθε άδεηα έγθξηζεο ηχπνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα απηνθίλεηα ζηελ 

Διιάδα, έηζη φζα απηνθίλεηα θαηαζθεπάζηεθαλ εμήρζεζαλ ζε άιιεο Δπξσπατθέο, ρψξεο, 

θπξίσο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έγηλαλ θάπνηεο επαθέο γηα ηελ 

εμαγσγή ηνπ ζε κεγάινπο αξηζκνχο ζηελ Ακεξηθαληθή αγνξά ή γηα θαηαζθεπή ηνπ ζηελ 

Ακεξηθή. 

Καηά γεληθή νκνινγία ην Enfield 8000 ήηαλ πνιχ κπξνζηά απφ ηελ επνρή ηνπ, αθνχ 

αληίζηνηρν απηνθίλεην θαηαζθεπάζηεθε κεηά απφ 40 ρξφληα. Κηλεηήξηνο δχλακε ήηαλ έλαο 

ειεθηξνθηλεηήξαο, απφδνζεο 8 ίππσλ, πνπ ράξηδε ζην αινπκηλέλην ακάμσκα ηειηθή 

ηαρχηεηα πεξίπνπ 80 ρικ. θαη απηνλνκία πνπ κπνξνχζε λα πεξάζεη ηα 100 ρηιηφκεηξα 

(αλάινγα ηνλ ηξφπν νδήγεζεο). 

 

Δηθόλα331. Enfield 8000      Δηθόλα332. Enfield – Neorion 8000 
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 Δηθόλα333. Enfield – Neorion E 8000 Bicini. 
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Έλα άιιν θηιφδνμν ζρέδην πνπ πξνζπάζεζαλ λα πινπνηήζνπλ, θαη θαηά έλα κεγάιν 

βαζκφ ηα θαηάθεξαλ, ήηαλ ην δηα ρεηξφο, (πάιη) Γεψξγηνπ Μηραήι, ην Νεφξηνλ ηθάγν. Σν 

ηθάγν θαηαζθεπάζηεθε ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Μηραήι ζην Νεψξην ηεο χξνπ θαη κε ηελ 

ζπλδξνκή Διιήλσλ κεραληθψλ αιιά θαη πξηαλψλ „καζηφξσλ‟. ρεδηαζηηθά αιιάρζεθαλ 

πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηνθηλήηνπ, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ είρε πξψην 

ζρεδηάζεη ν Μηραήι γηα 2 ιφγνπο. Πξψηνλ γηαηί ήηαλ έλα ζρέδην πνπ ν ίδηνο ν Γνπιαλδξήο 

είρε νλεηξεπηεί θαη απηφο έδηλε ηνπο άμνλεο θαη ηηο νδεγίεο γηα ην  πνπ έπξεπε λα θηλεζεί 

ζρεδηαζηηθά ν Μηραήι, θαη δεχηεξνλ ιφγσ ησλ εθηφο δξφκνπ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζηέζεθαλ ζην απηνθίλεην, πξαθηηθά θάπνηα πξάγκαηα έπξεπε λα αιιάμνπλ, ή λα 

αθαηξεζνχλ. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηήξθεζε 8 κήλεο. Σν απηνθίλεην αλαπηχρζεθε πάλσ ζην Ακεξηθάληθν 

Jeep Wagoneer θαη δαλείζηεθε αξθεηά κεραληθά κέξε ηνπ, φπσο ηνλ ζεξηψδε V8 5000 

θ.εθ. AMC θηλεηήξα ηνπ. Σν ζαζί ηνπ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζην Νεψξην είρε αηζάιηλν 

δηθηχσκα πιαηζίνπ, ελψ ην ππφινηπν πιαίζην ήηαλ θηηαγκέλν απφ αινπκηλέληα θνκκάηηα. 

Δπηπιένλ εληζρχζεηο είραλ γίλεη θαη ζηελ θακπίλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε θαηαζθεπή 2 μερσξηζηψλ ζε φςε θαη ραξαθηήξα απηνθηλήησλ, πνπ 

κέρξη ζήκεξα ζεσξνχληαη κνλαδηθά. Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα πνιπηειή 

ιηκνπδίλα κε κεγάιεο εθηφο δξφκνπ δπλαηφηεηεο. Αλ θαη ν ίδηνο ν δεκηνπξγφο ηνπ ζηελ αξρή 

απφ απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ην ραξαθηήξηζε σο έλα βνπλίζην 

δεηλφζαπξν(λεπξηαζκέλνο απφ ηηο αιιαγέο ζηα ζρέδηα ηνπ θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ 

Γνπιαλδξή.), κε ηνλ θαηξφ θαη ν ίδηνο αλαγλψξηζε ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ θαηαζθεπάζκαηνο 

ηνπ θαη ην γεγνλφο φηη ίζσο λα είλαη κηα απφ ηηο πην αμηφινγεο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε ε 

Διιάδα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο Διιεληθνχ απηνθηλήηνπ πνπ ζα καο έθαλε εζληθά 

ππεξήθαλνπο. 

Γπζηπρψο θαηαζθεπάζηεθαλ κφλν 2 αληίηππα (έλα θφθθηλν θαη έλα κπιε), αθνχ ζεσξήζεθε 

φηη ε παξαγσγή ηνπ δελ ζα ήηαλ βηψζηκε, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ηα 2 αληίηππα δελ 

πήξαλ άδεηα έγθξηζεο ηχπνπ θαη φηη θαη ηα 2 θαηαζρέζεθαλ απφ ην ηεισλείν. Σν έλα (ην 

κπιε) ιέγεηαη φηη βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηδηψηε ζπιιέθηε απηνθηλήησλ, ελψ ην άιιν κεηά απφ 

πνιιέο πεξηπέηεηεο απνθηήζεθε απφ ην ηερλνινγηθφ κνπζείν απηνθηλήηνπ Θεζζαινλίθεο 

(ΝΟΖΗ), φπνπ  ρξεζηκνπνηείηε σο έθζεκα θαη κπνξεί ν θαζέλαο λα ην δεη θαη λα ην 

ζαπκάζεη. 
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Δηθόλα334.Σν πξώην  Νεώξησλ  ηθάγν (ην κπιε)  έμσ από ηα λαππεγεία ηεο ύξνπ( 1974) 

 Δηθόλα335.Σν δεύηεξν Νεώξησλ  ηθάγν (ην θόθθηλν) σο έθζεκα ηεο ΝΟΗΙ. 
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Οη δχν κεγαιχηεξεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ πνηέ ζηελ Διιάδα 

ήηαλ ε ΔΛΒΟ θαη ε Σενθάξ, πνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε θαη κε ηηο δχν μερσξηζηά, 

κε ζθνπφ λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Θα κπνξνχζαλ λα γξάθνπλ πνιιά 

πξάγκαηα γηα ηελ ΔΛΒΟ, αθνχ ιφγσ ηεο εκπινθήο ηνπ θξάηνπο ζηελ δηαρείξηζε ηεο, έρνπλ 

αθνπζηεί θαη πνιιά, ελψ δπζηπρψο ην φλνκα ηεο, αληί λα έρεη ζπλδεζεί κε δηάθνξεο 

θαηαζθεπαζηηθέο επηηπρίεο ηεο, έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ θξαηηζκφ θαη ηελ ζπλδηθαιηζηηθή 

δηαθζνξά. Δκείο φκσο εδψ ζα εμεηάζνπκε απηά πξάγκαηα θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

παξνπζηάζνπκε αληηθεηκεληθά ηελ ηζηνξία ηεο. 

Ζ ΔΛΒΟ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε ην 1972 απφ ηελ ζχκπξαμε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

Απζηξηαθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία  STEYR- DAIMLER-PUCH. Οη εγθαηαζηάζεηο ζηελ 

Θεζζαινλίθε ζεσξνχληαη νη κεγαιχηεξεο πνπ έρνπλ ππάξμεη πνηέ ζε απηνθηλεηνβηνκεραλία 

ζηελ Διιάδα ελψ ράξε ζηελ ηερλνγλσζία πνπ έθεξε ε STEYR ήηαλ θαη απφ ηηο πην 

ζχγρξνλεο γηα ηελ επνρή ηνπο, κε ηεξάζηηεο ηερλνινγηθέο θαη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο. 

Αξρηθά ε εηαηξεία πνπ θχξηνο κέηνρνο ηεο ήηαλ ε Απζηξηαθή STEYR, νλνκάδνληαλ 

ΣΑΓΗΔΡ ΔΛΛΑ Α.Β.Δ  θαη σο ζθνπφ είρε ηελ θαηαζθεπή θνξηεγψλ νρεκάησλ, γεσξγηθψλ 

ειθπζηήξσλ, αιιά θαη ζηαζεξψλ θηλεηήξσλ. 

Ζ εηαηξεία γλψξηζε κεγάιε επηηπρία θαη ζπλερψο αλαπηχζζνληαλ θαη απφ εθεί πνπ αξρηθά 

απιψο ζπλαξκνινγνχζε νρήκαηα ή θαηαζθεχαδε θαηφπηλ αδείαο νρήκαηα STEYR θαη  

PUCH, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 βξέζεθε λα ζρεδηάδεη δηθά ηεο νρήκαηα. Αιιά έλαο 

απφ ηνπο ιφγνπο ηεο επηηπρίαο ηεο, ήηαλ νη κεγάιεο παξαγγειίεο πνπ δέρνληαλ απφ ην 

δεκφζην. ηγά, ζηγά θαζηεξψζεθε σο ν θχξηνο πξνκεζεπηήο νρεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ, φρη 

φκσο Αμηνθξαηηθά φπσο ππνζηεξίδνπλ πνιινί, αιιά ιφγσ ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηείρε  ην 

δεκφζην, αδηθψληαο ζηελ νπζία ηεο άιιεο Διιεληθέο εηαηξείεο βαξέσλ νρεκάησλ ηεο 

επνρήο. 

Σν 1986 κεηαβηβάδεηαη ην πνζνζηφ ηεο Απζηξηαθήο εηαηξείαο ζην δεκφζην, θαζηζηψληαο ην 

θχξην κέηνρν, έηζη επί ηεο νπζίαο ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο πεξλάεη εμ νινθιήξνπ ζηα δηθά 

ηνπ ρέξηα. Μηα απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο ηεο λέα δηνίθεζεο ήηαλ ε κεηνλνκαζία ηεο 

εηαηξείαο ζε ΔΛΒΟ (Διιεληθή βηνκεραλία νρεκάησλ) 

ζν πεξλνχζε ν θαηξφο ε ΔΛΒΟ, εμαξηηφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο παξαγγειίεο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη θπξίσο ηνπ ζηξαηνχ. Με ηνλ θαηξφ απνζχξζεθε απφ ηελ θαηεγνξία ησλ 

αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζηελ νπζία επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαζθεπή βαξέσλ 
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νρεκάησλ, φπσο θνξηεγψλ πνπ ήηαλ βαζηζκέλα ζε θνξηεγά STEYR, ιεσθνξεία πνπ ήηαλ 

θαη απηά βαζηζκέλα ζε αληίζηνηρα κνληέια ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε 

θαηαζθεπή ηελ κφλν ηνπ ακαμψκαηνο ζε εηζαγφκελα ζαζί. Σα νρήκαηα απηά πξννξίδνληαλ 

θπξίσο γηα ηνλ ζηξαηφ αιιά αξθεηέο κνλάδεο κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο, δηαηέζεθαλ θαη ζε 

πνιηηηθέο εθδφζεηο. Αθφκε θαηαζθεχαζε ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα φπσο ην Λεσλίδαο πνπ 

θαη απηφ ήηαλ βαζηζκέλν ζε φρεκα ηεο εηαηξείαο STEYR κε  κηθξέο δηαθνξέο , αιιά θαη ην 

Λεσλίδαο 2, πνπ ήηαλ ζαθψο βειηησκέλν θαη κε κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ην αξρηθφ 

φρεκα. Αξθεηά ηεζσξαθηζκέλα εμήρζεζαλ Καη ζηελ Κχπξν. Αθφκε θαηαζθεχαζε αξθεηνχο 

θηλεηήξεο STEYR πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπιήζεθε ζηελ Απζηξηαθή εηαηξεία. 

 Απφ ηηο παξαγγειίεο ηνπ ζηξαηνχ κε μέλεο εηαηξείεο πήξε ηα δηθαηψκαηα θαηαζθεπήο 

αξθεηψλ νρεκάησλ φπσο ησλ ηδηπ Mercedes Benz G class (θαλαδέδα), ζε αξθεηέο 

εθδνρέο, αιιά θαη ησλ Ακεξηθαληθψλ Hummer. Αθφκε θαηαζθεπάδεη αξθεηά βνεζεηηθά 

κεραλήκαηα θαη εθαξκνγέο γηα ηα ζψκα αζθαιείαο, φπσο π.ρ. κεηαθνξέα βνκβψλ γηα ηα 

πνιεκηθά αεξνζθάθε θαη βξαρίνλα – θνξέα αληηαξκαηηθψλ φπισλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί : πεξηζζφηεξα απφ 11000 νρήκαηα παληνδαπνχ εδάθνπο Mercedes θαη 600 

εηδηθνπνεκέλα νρήκαηα Hummer,12. ηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά θνξηεγά ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο εηαηξείεο STEYR, ΜΑΝ, Mercedes θαη OSHKOSH. Αθφκε 2.100 ιεσθνξεία γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο αγνξάο θαη ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Σέινο έρνπλ παξαρζεί επίζεο 

άξκαηα κάρεο Leopard 2Hel,ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ΛΔΩΝΗΓΑ, 

ην πξσηφηππν  ΚΔΝΣΑΤΡΟ θαη έρνπλ δηαζθεπαζηεί άξκαηα κάρεο Leopard 1. 

Δλψ πάιη ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΒΟ εθηφο απφ ηνπο θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ, ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηηο παξαγγειίεο δηάθνξσλ ηδησηψλ εληφο Διιάδνο , ε 

ΔΛΒΟ έρεη λα επηδείμεη κεγάιν εμαγσγηθφ έξγν, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ ίδηα εμήγαγε αζηηθά 

ιεσθνξεία ζε Ρνπκαλία, ηγθαπνχξε, Σζερία, ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία ζηελ εξβία, 

ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ζηελ Τεκέλε, δηάθνξα εηδηθά νρήκαηα ζηελ Κχπξν θαη  ζηξαηησηηθά 

νρήκαηα ζηελ Αιβαλία. Αθφκε αλάιαβε, ηελ θαηαζθεπή αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα 

κεγάιεο μέλεο εηαηξείεο φπσο ηηο STEYR θαη ΜΑΝ, ηελ Daimler Chrysler αιιά θαη ηελ 

RAYTHEON, ζηξαηησηηθά νρήκαηα γηα ηελ RHEINMETAL DEFENCE ELECTRONICS 

Gmhb, άξκαηα κάρεο γηα ηελ KRAUSS MAFFEI WEGMANN θαη εθζθαθείο λαξθψλ γηα ηελ 

PEARON ENGINNERING LTD 
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Απφ ην 2000, χζηεξα απφ δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΔΛΒΟ, ν φκηινο 

επηρεηξήζεσλ,  ΜΤΣΖΛΗΝΑΗΟ Α.Δ ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ, απφθηεζε ην 43% ησλ 

κεηνρψλ, θαζηζηψληαο ηνλ θχξην κέηνρν θαη δίδνληάο ηνπ νπζηαζηηθά ηνλ έιεγρν ηεο 

εηαηξείαο. Ζ εμαγνξά ζπλνδεχηεθε κε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο, πνπ αμηνπνηήζεθε 

ζε επέθηαζε ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζηελ αγνξά λένπ πην κνληέξλνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εηαηξείαο. Αλ θαη ηελ πξψηε ρξνληά ε εηαηξεία θαηέγξαςε θέξδε 

ζρεδφλ 800 εθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ γηα πξψηε θνξά, χζηεξα απφ αξθεηά ρξφληα 

θαίλνληαλ φηη ζα επαλαθάκςεη θαη ζα επαλέιζεη ζηηο παιηέο δφμεο ησλ ηειψλ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 70, ηα επφκελα ρξφληα δηέςεπζαλ απηέο ηηο αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο θαη ε εηαηξεία 

βπζίζηεθε ζε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ κε ηελ θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008, 

δηνγθψζεθαλ. Καηά έλα κεγάιν βαζκφ, ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη ην δεκφζην ζηακάηεζε 

ηηο κεγάιεο παξαγγειίεο ζηελ ΔΛΒΟ. Σν 2010 ν Μπηηιελαίνο απνρψξεζε απφ ηελ δηνίθεζε 

ηεο εηαηξείαο, ελψ απφ ην 2014 ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, 

θαζηζηψληαο ην κέιινλ ησλ εξγαδφκελσλ πνπ ελψ είραλ θηάζεη λα μεπεξλνχλ ηνπο 1000 ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, ηψξα πάιη ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΒΟ, αξηζκνχλ 

ηνπο 375. Αθφκε έθδειε είλαη ε αλεζπρία ησλ εγρψξησλ πξνκεζεπηψλ ηεο εηαηξείαο, νη 

πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηελ βφξεηα Διιάδα θαη κε πξφρεηξνπο 

ππνινγηζκνχο απαζρνινχλ 1500 άηνκα, ελψ θαη ε δεκία πνπ ζα ππνζηεί ην δεκφζην ζα 

είλαη ηεξάζηηα, αθνχ εθηφο ηα ρξήκαηα πνπ ζα ράζεη απφ ηνπο θφξνπο πνπ ζα ιάκβαλε, ηα 

ρξήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέζεη γηα ηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθή νηθνλνκία ηεο Βφξεηαο 

Διιάδνο, αιιά θαη  ρξήκαηα πνπ έρεη δηαζέζεη ζηηο αλαθεθαινπνηήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πνπ ζα γίλνπλ θαπλφο, ζα είλαη δχζθνιε ε αλαζηξνθή ηνπ θαθνχ θιίκαηνο, πνπ ππάξρεη 

γηα κεγάιεο επελδχζεηο. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε, φηη ζηα πάλσ απφ 40 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, δελ 

έρεη ζεκεησζεί πνηέ ζνβαξφ εξγαηηθφ αηχρεκα, πξάγκα ζπάλην γηα ηέηνηα επηρείξεζε, ελψ 

δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ην 2001 βξέζεθε πνιχ θνληά ζηελ θαηαζθεπή δηθνχ ηεο 

ζρεδίαζεο νρήκαηνο, ηνπ ALETIS, ελφο απηνθηλήηνπ πνπ ήηαλ βαζηζκέλν ζην Γεξκαληθφ 

VW Polo, αιιά κε αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο, πνπ  ην έθαλαλ λα κνηάδεη ζηα Διιεληθά 

ηδηπνεηδή ηνπ παξειζφληνο θαη παξνπζηάζηεθε ην ίδην έηνο ζηελ έθζεζε απηνθηλήηνπ ηεο 

Φξαλθθνχξηεο. Καλείο δελ μέξεη, ηη ζα είρε ζπκβεί εάλ ν ALETIS έκπαηλε ζηελ παξαγσγή 

θαη πσο ζα είρε εμειηρζεί ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο, πάλησο είλαη θξίκα κηα ηφζν κεγάιε 

εηαηξεία, πνπ έρεη αξθεηέο εκπνξηθέο επηηπρίεο θαη ζηα ηφζα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, έρεη 

θαηαθέξεη λα απνθηήζεη πηζηνπνηήζεηο, παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηερλνγλσζία, πνπ ηελ 
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θαζηζηνχλ δηεζλή παίθηε, ελψ παξάιιεια δίλεη δνπιεία άκεζα θαη έκκεζα ζε ηφζν θφζκν, 

λα εμαθαληζηεί. 

 Δηθόλα336.Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΒΟ  ζηελ Θεζζαινλίθε ( Η πξώηε  Φώην όπσο ήηαλ ην 1972) 
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 Δηθόλα337.θάθνο ηνπ άξκαηνο κάρεο LEOPARD 2 HEL θαηά ηελ δηάξθεηα δνθηκώλ ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο. 

 

Δηθόλα338.ηξαηησηηθό  θνξηεγό όρεκα. 

 

Δηθόλα339.Πξσηόηππν ηεζσξαθηζκέλν άξκα κάρεο ΚΔΝΣΑΤΡΟ.   Δηθόλα340.Ρπκνπιθό αεξνζθαθώλ.. 
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Δηθόλα341.Πξσηόηππν ηεζσξαθηζκέλν όρεκα ΛΔΩΝΙΓΑ.  Δηθόλα342.Σεζσξαθηζκέλν άξκα κάρεο LEOPARD 2 HEL. 

 Δηθόλα343. Γηάθνξα ζηξαηησηηθά θαη ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ΔΛΒΟ. 

 Δηθόλα344. Φνξησηήο βνκβώλ. 
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 Δηθόλα345.Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΒΟ  ζηελ Θεζζαινλίθε, όπσο είλαη ζήκεξα. 

 Δηθόλα346, ηηγκηόηππν από ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηξαηησηηθώλ νρεκάησλ Hummer. 
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 Δηθόλα347. ηηγκηόηππν από ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηξαηησηηθώλ νρεκάησλ Hummer. 

 

Δηθόλα348.ηξαηησηηθό όρεκα Mercedes G Class.  Δηθόλα349.ηξαηησηηθό όρεκα Mercedes G Class(θαλαδέδα).

 

Δηθόλα350ηξαηησηηθό θνξηεγό STEYR 680 Μ(ΡΔΟ)(Βνζλία 1996). Δηθόλα351.ηξαηησηηθό όρεκα Hummer 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steyr_680M.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greek-hummer.jpg
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Δηθόλα352.ΔΛΒΟ ALETIS (2001)      Δηθόλα353.Σν ινγόηππν ηεο εηαηξείαο. 

Ζ νηθνγέλεηα Θενραξάθε είρε αλαιάβεη ηελ εκπνξηθή αληηπξνζψπεπζε ζηελ Διιάδα, ηεο 

Ηαπσληθήο εηαηξείαο Nissan απφ ην 1961, κάιηζηα ήηαλ ε πξψηε αληηπξνζσπεία ηεο Nissan 

ζηελ Δπξψπε. Σν 1976 ηδξχεη ηελ ΣΔΟΚΑΡ  Δ.Π.Δ κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή θαη 

ζπλαξκνιφγεζε, ησλ Ηαπσληθψλ απηνθηλήησλ Nissan.  Αξρηθά θαηαζθεχαδαλ θηβσηάκαμεο 

ησλ ειαθξψλ θνξηεγψλ ηεο εηαηξείαο, κε δηαθνξνπνηήζεηο φκσο απφ ηηο κεηξηθέο, αθνχ κε 

έμππλεο κεηαηξνπέο θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο θαξφηζαο, αθήλνληαο 

ίδηεο ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο. Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο βξίζθνληαλ ζηε νδφ Θεβψλ ζην 

Αηγάιεσ. 

Ζ παξαγσγή απμάλνληαλ δηαξθψο θαζηζηψληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε επξέζεσο λένπ 

ρψξνπ. Έηζη ην 1978 απνθαζίδεηαη ε  κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο ζε αλψλπκε θαη ε έλαξμε 

εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ππεξζχγρξνλνπ εξγνζηαζίνπ. Δπηιέγεηαη ε πεξηνρή ηνπ 

Βφινπ, θαζψο ε ηνπνζεζία ζπγθέληξσλε αξθεηά ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο 

πξφζβαζε ζε κεγάιν ιηκάλη , ζηελ εζληθή νδφ θαη ζην  ζηαζεξφ δίθηπν ηνπ ΟΔ, ηέινο ε 

απφζηαζε ηνπ ήηαλ κνηξαζκέλε αλάκεζα ζηηο δπν κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδνο. 

Σα εγθαίληα πξαγκαηνπνηνχληαη ην 1979 ελψ ε παξαγσγή άξρηζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1980. Οη εγθαηαζηάζεηο ζεσξνχληαλ ππεξζχγρξνλεο γηα ηελ επνρή ηνπο, αιιά θαη ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ απφ ηα κεγαιχηεξα ζηελ Διιάδα. Σν εξγνζηάζην ήηαλ ηχπνπ 

CKD, δειαδή ήηαλ έλα εξγνζηάζην ζπλαξκνιφγεζεο απηνθηλήησλ θαη ην νπνίν δελ ήηαλ 

ζπγαηξηθφ ηεο Nissan  αιιά ζπλεξγάηεο. Γειαδή ε Nissan παξείρε εμαξηήκαηα, 

αληαιιαθηηθά θαη ηερλνγλσζία ζηελ ΣΔΟΚΑΡ, ελψ ηεο παξείρε θαη ζπκβνπιέο θαη ηερληθή 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ELBO_Aletis_2001_schr%C3%A4g.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hellenic_Vehicle_Industry_2012.svg
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ππνζηήξημε ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, αιιά δελ παξείρε θεθάιαην ή ρξεκαηνδφηεζε  θαη 

νχηε θαη είρε ιφγν ζηα θέξδε ή ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο. Σν εξγνζηάζην ηνπ Βφινπ 

ήηαλ έλα πξσηφηππν, αιιά θαη πξφηππν εξγνζηάζην γηα ηελ Nissan, πνπ ήζειε λα έρεη 

παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα λα απνθχγεη ηνπο δαζκνχο ζηα 

απηνθίλεηα πνπ εηζήγαγε ζηελ Δπξψπε. 

 

Δηθόλα354Γηαθήκηζε NISSAN Θενραξάθεο(1963). Δηθόλα355.Φώην από ηα εγθαίληα – ζεκειίσζε εξγνζηαζίνπ ην 1979. 

Δηθόλα356.Γεκνζίεπκα ηνπ ηύπνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ. 
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 Δηθόλα357.Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΣΔΟΚΑΡ ζηνλ Βόιν. 

Αξρηθά θαηαζθεπάδνληαλ ην ειαθξχ θνξηεγφ Datsun ή Nissan pick-up 1600, πνπ είρε 

σθέιηκν θνξηίν 1 ηφλν θαη ζε κηθξφηεξα λνχκεξα ην επηβαηηθφ Cherry, αξρηθά κε θηλεηήξεο 

1000 θαη 1200 θ.εθ.. Ζ παξαγσγή βειηηψλνληαλ ζπλερψο, ε νηθνγέλεηα Θενραξάθε επέλδπε 

ζπλερψο ζηελ επηρείξεζε ηεο, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ  πην γξήγνξε θαη πνηεηηθφηεξε 

παξαγσγή. Σα απηνθίλεηα πνπ έβγαηλαλ απφ ηελ γξακκή παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ζηνλ Βφιν ήηαλ εθάκηιια πνηνηηθά κε ηα Ηαπσληθήο θαηαζθεπήο. ( Υξεζηκνπνηνχληαλ νη 

ίδηεο κέζνδνη κε ηα Ηαπσληθά εξγνζηάζηα, αθνχ νη ππάιιεινη είραλ εθπαηδεπηεί απφ 

ζπλαδέιθνπο ηνπο Ηάπσλεο κεραληθνχο ηεο Nissan, κε θάπνηεο βέβαηα ηξνπνπνηήζεηο ψζηε 

λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα,.) 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, ην ηκήκα βαθήο ησλ απηνθηλήησλ ηεο, ήηαλ απφ ηα πην ζχγρξνλα 

ζηελ Δπξψπε, ελψ απφ ην 1984, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ε ΣΔΟΚΑΡ εθάξκνζε 

ηελ ηερληθή θχθισλ πνηφηεηαο(quality control circles). Αθφκε ην 1986 απηνκαηνπνηήζεθε ε 

ζπγθφιιεζε ησλ κεξψλ ηνπ ακαμψκαηνο, ελψ ην 1990 ε γξακκή παξαγσγήο 

απηνκαηνπνηήζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν, κε ηελ απφθηεζε ππεξζχγρξνλσλ γηα ηελ επνρή 
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ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ Ηαπσληθή FANUK, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

θαηαζθεπάζηξηεο ξνκπνηηθψλ απηνκαηηζκψλ. Ζ Nissan δελ βνήζεζε ηελ ΣΔΟΚΑΡ ζηελ 

θίλεζε ηεο απηή, αθνχ φπσο δήισζε ην δηθφ ηεο ξνκπνηηθφ ζχζηεκα εθείλε ηελ επνρή ήηαλ 

εμαηξεηηθά δαπαλεξφ θαη είρε ηφζν κεγάιεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ζα ήηαλ 

ππεξβνιηθφ γηα ηελ ΣΔΟΚΑΡ.  

Δθηφο απφ ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο, ε ΣΔΟΚΑΡ αλά ηα ρξφληα κεγάισζε θαη ηελ ΔΠΑ ζηα νρήκαηα πνπ 

θαηαζθεχαδε. Απηφ ην θαηάθεξε ηδξχνληαο δίπια ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ Βφιν  ηελ 

ΣΔΚΟΜ, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηεο ηαπεηζαξίαο ησλ ζαινληψλ ησλ νρεκάησλ, 

κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ ζηηο θηβσηάκαμεο ησλ θνξηεγψλ θ.ιπ. Αθφκε εμαγφξαζε ηελ 

εηαηξεία ηνπηθνχ πξνκεζεπηή ζηνλ Βφιν ηελ Kuhler  γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ςπγείσλ ησλ 

απηνθηλήησλ. Γεληθά ε ΣΔΟΚΑΡ έθαλε φηη κπνξνχζε γηα λα κεγαιψζεη ε ΔΠΑ ησλ 

νρεκάησλ ηεο, ελψ φηαλ δελ κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ή απφ ηνπηθνχο 

πξνκεζεπηέο, πξνηηκνχζε Δπξσπατθνχο πξνκεζεπηέο, νχησο ψζηε λα κεγαιψλεη ε 

Δπξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία, κε φθεινο κηθξφηεξνπο δαζκνχο ζε πεξίπησζε εμαγσγψλ 

ζε Δπξσπατθέο ρψξεο.  

Με ηα ρξφληα θαηάθεξε λα πάξεη άδεηα παξαγσγήο γηα πεξηζζφηεξεο εθδνρέο ησλ 

νρεκάησλ ηεο, φπσο πρ έθδνζε 4 Υ 4 θαη έθδνζε King CAB γηα ην θνξηεγφ, ελψ ην 

επηβαηηθφ Sunny παξήρζε ζε 3ζπξεο,4ζπξεοθαη 5ζπξεο εθδνρέο κε απνθνξχθσκα απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 λα ιάβεη άδεηα παξαγσγήο γηα ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ 

ηξίπνξηνπ Sunny Gti πνπ εμνπιίδνληαλ κε αινπκηλέλην, δεθαεμαβάιβηδν κε ειεθηξνληθή 

αλάθιεμε θαη πνιιαπινχ ςεθαζκνχ(multipoint injection), δίιηηξν θηλεηήξα  απφδνζεο 143 

ίππσλ, πνπ ράξηδε ζην ειαθξχ Gti πνιχ θαιέο επηδφζεηο. Αθφκε ην Gti είρε θαη άιια  

ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θξέλα κε κπξνζηά αεξηδφκελνπο δίζθνπο θαη πίζσ 

δηζθφθξελα θαζψο θαη κνλάδα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ(ABS), ελψ αθφκε 

μερσξίδεη ε παξνπζία ειεγρφκελνπ δηαθνξηθνχ (κπινθέ), θαζψο θαη πνιιέο άιιεο 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη παξήγαγε ζε κηθξά λνχκεξα κηα 

ηξίπνξηε ζπνξ έθδνζε, ην RZ-1 Coupe, πνπ ήηαλ βαζηζκέλε ζην Sunny. Γελ πήξε φκσο 

άδεηα παξαγσγήο ηνπ κηθξφηεξεο θαηεγνξίαο απηνθίλεηνπ ηεο Nissan, Micra θαη ηεο 

κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο, ην Primera, πνπ θαη ηα 2 εηζάγνληαλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ Nissan 

ζε κεγάινπο αξηζκνχο, θάηη πνπ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πνξεία ηεο εηαηξείαο. 
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 Δηθόλα358.Δηθόλα από ηελ γξακκή παξαγσγήο. 

 Δηθόλα359.Δηθόλα από ηελ γξακκή παξαγσγήο. 
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 Δηθόλα360.Δηθόλα από ηελ γξακκή παξαγσγήο.( Από εηθόλα 358 έσο 360 παξαηεξνύκε ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο.) 

 

Δηθόλα361.Δηθόλα από ηελ γξακκή παξαγσγήο       Δηθόλα362.Γηαθήκηζε ΣΔΟΚΑΡ επηδεηθλύνληαο ηελ γξακκή παξαγσγήο ηεο.. 
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Δηθόλα363.Nissan – Datsun 620.     Δηθόλα364.Nissan – Datsun 620. 

 

Δηθόλα365.Nissan – Datsun 720.     Δηθόλα366.Nissan – Datsun 720. 

 

Δηθόλα367.Nissan – Datsun Cherry N10.   Δηθόλα368.Nissan – Datsun Cherry N10. 

 

 

Δηθόλα369.Nissan – Datsun Cherry N12.     Δηθόλα370.Nissan – Datsun Cherry N12. 
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Δηθόλα371.Nissan –Datsun Cherry Sunny B11.Δηθόλα372.Nissan- Cherry Sunny N13. Δηθόλα373.Nissan- Cherry Sunny N13. 

 

Δηθόλα374.Nissan Sunny N14 4πνξην.    Δηθόλα375.Nissan Sunny N14 4πνξην.    Δηθόλα376.Nissan Sunny N14 5πνξην.

 Δηθόλα377.Nissan  Sunny N14 Gti  3πνξην. 

 

Δηθόλα378.Σν εληππσζηαθό εζσηεξηθό ηνπ Nissan  Sunny N14 Gti.  Δηθόλα379.Σν ζπάλην ηξίπνξην Nissan  Sunny RZ-1 Coupe. 
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Δηθόλα380.Nissan  D21 Pick up 4X4     Δηθόλα381.Nissan  D21 King Cab 4x2 

Ζ ΣΔΟΚΑΡ παξνπζίαζε αλνηθηέο εθδφζεηο θάπνησλ νρεκάησλ πνπ θαηαζθεχαδε, ελψ 

πξνζπάζεζε  λα δεκηνπξγήζεη δηθήο ηεο ζρεδίαζεο φρεκα, βαζηζκέλν ζηα απηνθίλεηα πνπ 

ζπλαξκνινγνχζε, αιιά ρσξίο επηηπρία. Αθφκε είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ πξνζπάζεζε λα αλαπηχμεη έλα εμειηγκέλν 

ειεθηξηθφ απηνθίλεην πφιεο ην Rio E 240 θαη ελψ θαηαζθεχαζε έλα πξσηφηππν, δελ 

πξνρψξεζε ζηελ καδηθή παξαγσγή ηνπ. Σν εξγνζηάζην ηεο ΣΔΟΚΑΡ ζηνλ Βφιν παξέκεηλε 

εξγνζηάζην ζπλαξκνιφγεζεο θαη κεξηθήο θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ Nissan θαζ‟ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Έλαο αθφκε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο, ήηαλ ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80. Ζ Ηαπσληθή εηαηξεία  εληππσζηαζκέλε απφ ηελ 

πνξεία ηεο ΣΔΟΚΑΡ θαη βιέπνληαο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είρε αλαπηχμεη ζηνλ παξαγσγηθφ 

ηνκέα αιιά θαη ιφγσ ηεο θνηλήο  θηινζνθίαο πνπ είραλ νη 2 εηαηξείεο, πξνηείλεη ζηελ 

ΣΔΟΚΑΡ, ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηεο Nissan γηα  αλάπηπμε κεγάινπ 

κεγέζνπο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζηελ γεξαηά ήπεηξν, λα δεκηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ, ζηελ 

Διιάδα, κηα κεγαιχηεξε  παξαγσγηθή κνλάδα απφ απηή ηνπ Βφινπ, κε ζθνπφ ηελ 

θαηαζθεπή απηνθηλήησλ Nissan.  

Γπζηπρψο φκσο απηφ δελ ζπλέβε πνηέ, αθνχ ε  Nissan πξνηίκεζε ηελ ρψξα ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο, σο ζηξαηεγηθή ηνπνζεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δνχξεηνπ ίππνπ ηεο. Ζ 

ζπκθσλία ππνγξάθεη αλάκεζα ζηελ Nissan θαη ηελ Αγγιηθή θπβέξλεζε ην 1984, κε ηελ 

δεχηεξε λα έρεη δψζεη αξθεηά θίλεηξα θαη λα έρεη απνδερηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Nissan γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο επέλδπζήο ηεο. Απαηηήζεηο φπσο δηεπθνιχλζεηο ζηα εξγαζηαθά ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, αθνχ απαίηεζε λα ππάξρεη κφλν έλα ζσκαηείν ζαλ  ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν 

ησλ εξγαδνκέλσλ, απαίηεζε αλήθνπζηε γηα ηα ηφηε Αγγιηθά δεδνκέλα, πνπ πάξα ηηο 

αληηδξάζεηο, έγηλε δεθηή. Σν 1986 ηειέζηεθε ε επίζεκε ηειεηή έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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εξγνζηαζίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ αδεξιαλη(Sunderland). Tν εξγνζηάζην ιεηηνπξγεί έσο 

ζήκεξα, κε 2 βάξδηεο παξαγσγήο, αιιά φηαλ απμάλεηαη ε δήηεζε κεηαηξέπεηαη ζε 3 

βάξδηεο. Θεσξείηαη ην θεληξηθφ ππνθαηάζηεκα Nissan ζηελ Δπξψπε αιιά θαιχπηεη ηηο 

παγθφζκηεο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζε παξαγγειίεο. Απφ ηελ γξακκή παξαγσγήο ηνπ έρνπλ 

πεξάζεη ζρεδφλ φια απφ ηα πην δεκνθηιή κνληέια ηεο Nissan, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη 

ζήκεξα θαηαζθεπάδεη 5 κνληέια ζε δηάθνξεο εθδφζεηο θαη εθδνρέο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ε εηήζηα παξαγσγή μεπεξλά ηηο 500.000 κνλάδεο, θαζηζηψληαο ην σο έλα απφ ηα πην 

παξαγσγηθά εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ ηεο Δπξψπεο, ελψ ζεσξείηαη ην 

απνδνηηθφηεξν εάλ ππνινγίζεη θαλείο ζηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηλήησλ πνπ παξάγνληαη αλά 

εξγαδφκελν. Θεσξείηαη σο κηα απφ ηηο πην επηθεξδήο επηρεηξήζεηο ζηελ Βξεηαλία, ελψ απηή 

ηελ ζηηγκή απαζρνιεί άκεζα 6700 ππαιιήινπο θαη δίλεη δνπιεηά έκκεζα ζε κεγαιχηεξν 

αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. Ζ ζηήξημε πνπ παξέρεη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζηνπο ηνπηθνχο 

πξνκεζεπηέο, ζπλππνινγίδνληαο ηνπο θφξνπο πνπ πιεξψλεη ζην θξάηνο ην θαζηζηνχλ σο 

έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηεξίγκαηα ηεο Αγγιηθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ ΣΔΟΚΑΡ είρε δπλαηφηεηα εηήζηαο παξαγσγήο 36.000 νρεκάησλ, αιιά ε κέζε εηήζηα 

παξαγσγήο ηεο ήηαλ κφιηο πάλσ απφ 10.000, ελψ ηα έηε 1990 -1992, πνπ ίζρπζε ην κέηξν 

ηεο απφζπξζεο, ε εηήζηα παξαγσγή μεπέξαζε ηηο 15.000 κνλάδεο. Οη αξηζκνί απηνί είλαη 

κηθξνί γηα εξγνζηάζην ζπλαξκνιφγεζεο CKD, αιιά γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα είλαη κεγάινη, 

εάλ ππνινγίζνπκε φηη ηηο ρξπζέο επνρέο ηεο Διιεληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην  1981 έσο ην 1983,  φζα απηνθίλεηα ζρεδφλ έβγαδε απφ ηηο γξακκέο 

παξαγσγήο ηεο ε ΣΔΟΚΑΡ, έβγαδαλ φινη νη ππφινηπνη Έιιελεο θαηαζθεπαζηέο καδί. Δλψ 

κεηά ηελ αιιαγή θνξνινγίαο θαη ηελ βξνρή ινπθέησλ ηνπ 84, 85, κε έλα κεηξηνπαζή 

ππνινγηζκφ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ΣΔΟΚΑΡ θαηαζθεχαδε πάλσ απφ ην 80% ησλ 

Διιεληθψλ θαηαζθεπήο- ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ. 

ρεδφλ φια ηα νρήκαηα πνπ θαηαζθεχαζε δηαηέζεθαλ ζηελ Διιεληθή αγνξά, κε κηα κηθξή 

εμαίξεζε κηα παξαγγειία 600 Sunny, ην 1986 απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία, κε πξννξηζκφ ηελ 

αγνξά ηεο Ηξιαλδίαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ζρεδφλ φιε ηελ δεθαεηία ηνπ 80 θαη  ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ε ΣΔΟΚΑΡ λα είλαη πξψηε ζηηο πσιήζεηο νρεκάησλ 

ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη κάιηζηα, ζρεδφλ ρσξίο θξαηηθέο παξαγγειίεο, αθνχ ε ΣΔΟΚΑΡ 

πξνηηκήζεθε ειάρηζηα απφ ην θξάηνο κε κηθξέο παξαγγειίεο ζε αζηπλνκηθά απηνθίλεηα θαη 

αθφκε πην κηθξφ αξηζκφ παξαγγειηψλ γηα απηνθίλεηα ζηελ ΓΔΖ. Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1980 κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 1995,πνπ έθιεηζε ην εξγνζηάζην, πέξαζαλ πάλσ απφ 170.000 
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νρήκαηα απφ ηελ γξακκή παξαγσγήο ηεο ΣΔΟΚΑΡ ζηνλ Βφιν, ελψ ππήξμαλ πεξίνδνη πνπ 

ην εξγνζηάζην απαζρνινχζε άκεζα πεξίπνπ 700 εξγαδφκελνπο. Σν θιείζηκν ηεο ήηαλ έλα 

θαίξην πιήγκα γηα ηνπο εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο, αιιά θαη γηα ηελ ήδε απνδπλακσκέλε 

ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ Βφινπ θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ. 

Αο εμεηάζνπκε ηψξα ηνπο ιφγνπο πνπ έθιεηζε ε κεγαιχηεξε απηνθηλεηνβηνκεραλία πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθε πνηέ ζηελ Διιάδα. Βιέπνπκε φηη ε νηθνγέλεηα Θενραξάθε επέλδπζε 

αξθεηά ρξήκαηα ζηελ εηαηξεία ηεο θάηη πνπ είλαη θαιφ αιιά απφ κφλν ηνπ δελ πάεη λα πεη 

ηίπνηα. Δπέλδπζε πνιιά ρξήκαηα ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, δηεμάγνληαο δηαγσληζκνχο γηα 

ζρεδηαζηηθέο ηδέεο θαη πξσηφηππα νρήκαηα, κε ρξεκαηηθά έπαζια δηαθξίζεηο. 

Υξεκαηνδφηεζε αξθεηά εγρψξηα ηερλνινγηθά  ηδξχκαηα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

πξσηνπνξηαθψλ νρεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ αιιά ρσξίο ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα. Σέινο 

έθαλε ζσζηέο θηλήζεηο δεκηνπξγψληαο θαη εμαγνξάδνληαο εηαηξείεο γηα λα απμήζεη ηελ ΔΠΑ 

ησλ πξντφλησλ ηεο, αιιά πνηέ δελ θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη δηθφ ηεο απηνθίλεην θάηη ην 

νπνίν ζα ηελ έθαλε πξννδεπηηθά λα απεμαξηεζεί απφ ηελ κακά εηαηξεία. 

Έδσζε κεγάιε πξνζνρή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο ηεο, απηνκαηνπνηψληαο 

ηελ, θάηη πνπ είρε σο απνηέιεζκα πνηεηηθά πξντφληα εθάκηιια ηνπ Ηαπσληθνχ εξγνζηαζίνπ 

θαη δπλακηθφηεηα βάξδηαο εξγαζίαο 60 απηνθίλεηα ηελ εκέξα, αξηζκφο πνπ κπνξνχζε 

εχθνια λα γίλεη κεγαιχηεξνο θαη ζπλππνινγίδνληαο φηη ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί άιιε κηα 

ή δχν βάξδηεο ην εηθνζηηεηξάσξν, θαηαιαβαίλνπκε φηη κπνξνχζε λα παξαγάγεη έλα ζνβαξά 

κεγάιν εηήζην αξηζκφ νρεκάησλ. Κάηη φκσο πνπ ζα ήηαλ άζθνπν, αθνχ δελ ζα είρε πνπ λα 

ηα δηαζέζεη, αθνχ κπνξεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο λα ήηαλ πξσηνπφξνο ζηηο πσιήζεηο 

νρεκάησλ, εθκεηαιιεπφκελε ηελ ρακειή ηηκή πψιεζεο πνπ επηηχγραλε σο εγρψξηνο 

θαηαζθεπαζηήο, έρνληαο έλα εμαηξεηηθφ δίθηπν δηαλνκψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, κεηά ηελ 

πψιεζε, ρσξίο βέβαηα λα μερλάκε ηνλ ζσζηφ ηξφπν πξνψζεζεο θαη παξνπζίαζεο ζην 

θνηλφ, κε δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζε έληππα κέζα θ.ιπ., αιιά θαη ζε 

πην ξηδνζπαζηηθνχο ηξφπνπο φπσο παξνπζία ζε αγψλεο ηαρχηεηαο, δσξεέο ζε ηδξχκαηα 

θ.ιπ., αιιά δελ έθαλε εμαγσγέο. 

Κιαζζηθφ παξάδεηγκα κε ην πξφβιεκα δηαζεζηκφηεηαο πνπ αληηκεηψπηζε ε ΣΔΟΚΑΡ, ήηαλ 

ε πεξίνδνο ηεο απφζπξζεο, φπνπ μαθληθά απνθαζίζηεθε απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε, 

ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, δεκηνπξγψληαο ειιείςεηο ζηηο παξαγγειίεο αθνχ δελ είρε 

πξνβιεθζεί απφ πξηλ λα ππάξρεη δηαζέζηκνο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζηνθ απηνθηλήησλ, ελψ 

φηαλ άξρηζε λα παξάγεη κεγαιχηεξν αξηζκφ απηνθηλήησλ, ην κέηξν ηεο απφζπξζεο 
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δηαθφπεθε αηθληδηαζηηθά αθήλνληαο έλα κεγάιν αξηζκφ απηνθηλήησλ λα κελ κπνξεί λα 

δηαηεζεί αθνχ ε αγνξά είρε ππεξθνξεζηεί απφ ηηο πσιήζεηο ξεθφξ (γηα ηα ηφηε Διιεληθά 

δεδνκέλα) θαηλνχξγησλ απηνθηλήησλ.  

Αθφκε εθείλα ηα ρξφληα άιιαμε ε θνξνινγία ηνπ απηνθηλήηνπ, κε θξηηήξην ηνπο 

θνξνινγήζηκνπο ίππνπο, θάηη πνπ ίζρπε θαη πην πξηλ, κε ηελ δηαθνξά φκσο φηη ην θφζηνο 

ρξήζεο γηα απηνθίλεηα θάησ ηνλ 1400 θ.εθ κεηψλνληαλ ελψ γηα πάλσ απφ 1400 θ.εθ. 

απμάλνληαλ. πσο είδακε ε ΣΔΟΚΑΡ παξήγαγε απφ επηβαηηθά απηνθίλεηα κφλν ην Sunny, 

ην νπνίν ήηαλ κεζαίαο θαηεγνξίαο απηνθίλεην κε θηλεηήξα 1400 θ.εθ ή 1600 θ.εθ, πνπ ην 

θαζηζηνχζε αθξηβή ιχζε γηα θάπνηνλ κε κηθξνκεζαίν βαιάληην, αθνχ π.ρ. ζα πξνηηκνχζε 

απφ ηελ ίδηα εηαηξεία ην κηθξφηεξεο θαηεγνξίαο Micra πνπ πξνζθέξνληαλ κε κεραληθά 

ζχλνια 1000 θ.εθ. θαη 1300 θ.εθ, ελψ θάπνηνο πνπ κπνξνχζε λα δηαζέζεη πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα γηα απηνθίλεην 1400 θ.εθ θαη πάλσ ζα πξνηηκνχζε ην Primera, πνπ ήηαλ αξθεηά 

πην  ηερλνινγηθά εμειηγκέλν θαη αλψηεξν ζε φινπο ηνπο ηνκείο απφ ην Sunny, φληαο 

κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο απηνθίλεην. Αλ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηελ νιηθή θαηάξγεζε 

θνξναπαιιαγψλ πξνο ηελ ΣΔΟΚΑΡ, κε αχμεζε ηνπ ΔΦΚ( εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ), 

ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ιφγσ ηεο κεησκέλεο παξαγσγήο(απνηέιεζκα ηεο 

κεησκέλεο δήηεζεο), ηελ απνπζία ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηνπο 

εξγαζηαθνχο λφκνπο ηεο επνρήο θαη ην γεγνλφο ηεο αληηθαηάζηαζεο απφ ηελ Nissan  ηνπ 

Sunny κε ην Almera( πνπ ζήκαηλε κεγάιεο  αιιαγέο ζηελ γξακκή παξαγσγήο) θαη 

ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ε ΣΔΟΚΑΡ άιιαδε ηα κνληέια πνπ θαηαζθεχαδε ρσξίο ρξνληθή 

πζηέξεζε ζε ζρέζε κε  ηελ Nissan, κπνξνχκε λα έρνπκε κηα εηθφλα ηεο κειαλήο 

θαηάζηαζεο  γηα ηελ ΣΔΟΚΑΡ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

Ο θχξηνο παξάγνληαο ησλ εμειίμεσλ ήηαλ ε ίδηα ε Nissan, πνπ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ην 90 θιπδσλίδνληαλ απφ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 έρνπκε 

ηελ αχμεζε ηνπ Γηελ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, θάηη πνπ ζηηο αξρέο ηνπ 90, έθεξε ζε δχζθνιε 

ζέζε φιεο ηηο Ηαπσληθέο εηαηξείεο πνπ εμήγαγαλ πξντφληα ζηελ Ακεξηθή θαη είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάθακςε ηεο  „Ηαπσληθήο επίζεζεο‟. Ζ Nissan βξέζεθε ζε δπζκελέζηεξε 

ζέζε ιφγσ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, κνληέισλ αιιά θαη νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο, ζε ζρέζε κε 

ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο ( Σνyota, Honda…), θάηη πνπ θάλεθε ην 1992 φηαλ ν 

ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο ήηαλ αξλεηηθφο θαη νη απψιεηεο ππνινγίδνληαλ ζε 14,2 

δηζεθαηνκκχξηα Γηέλ, ελψ ην απνθνξχθσκα ήηαλ ην 1994 φπνπ ε Nissan παξνπζίαζε 

απψιεηεο 20 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 
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Σν κεγάιν πξφβιεκα ηεο Nissan ήηαλ ε ππεξπαξαγσγή, δειαδή παξήγαγε πεξηζζφηεξα 

νρήκαηα, απφ απηά πνπ κπνξνχζε λα δηαζέζεη. Με δξαζηηθέο θηλήζεηο φπσο θιείζηκν 

εξγνζηαζίσλ θαη απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ( Ζ Nissan ήηαλ ε πξψηε κεγάιε Ηαπσληθή 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, πνπ έθιεηζε παξαγσγηθή κνλάδα ζηελ Ηαπσλία κεηά ηνλ Β 

παγθφζκην πφιεκν.), θαηάθεξε ην 1997 λα επαλαθάκςεη θαη λα παξνπζηάζεη θεξδνθνξία., 

παξακέλνληαο φκσο πξνβιεκαηηθή θαη καθξηά απφ ηα πνζνζηά πσιήζεσλ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 80. Γηα ηελ ηζηνξία ε Renault ην 1999 εμαγφξαζε ην 43,4% ηεο Nissan, θαζηζηψληαο ηελ 

ζχκθσλα κε ηνλ Ηαπσληθφ λφκν θχξην κέηνρν ηεο θαη ηδηνθηήηε ηεο εηαηξείαο. Τπνγξάθεηαη 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 2 εηαηξεηψλ θαη ηδξχεηαη ε θνηλνπξαμία Renault – Nissan, πνπ ζθνπφ 

είρε ηελ ζπλεξγαζία ησλ 2 εηαηξεηψλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, ηερλνγλσζίαο θαη 

εμαξηεκάησλ, έηζη ζα δηαζθαιηδφηαλ  ε παξνπζία ησλ 2 εηαηξεηψλ ζε αγνξέο πνπ αιιηψο 

δελ ζα είραλ πξφζβαζε. Ζ θνηλνπξαμία ζπκπεξηειάκβαλε θαη άιιεο εηαηξείεο, ζπγαηξηθέο 

ησλ 2 εηαηξεηψλ, ελψ ελδηαθέξσλ παξνπζηάδεη φηη αθνινχζσο ε Nissan εμαγφξαζε θαη 

θαηέρεη ην 15% ηεο Renault.Σέινο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε φηη ηνλ  Μάην ηνπ 2016 ε 

Nissan  εμαγφξαζε ην 34% ηεο Mitsubishi,κε ζθνπφ λα γίλεη κεγαινκέηνρνο ηεο θαη λα ηελ 

θάλεη κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο Renault – Nissan. 

Αθφκε δελ γλσξίδνπκε ηε ζηάζε θξαηνχζε ε  Nissan  απέλαληη ηεο ΣΔΟΚΑΡ. ίγνπξα 

κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ην γεγνλφο παξαγγειηψλ ηεο γηα εμαγσγή θάηη πνπ νχησο ή 

άιισο δελ ζπλέβαηλε νχηε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φπσο επίζεο απνθιείεηαη λα έδηλε 

άδεηα παξαγσγήο γηα ην Micra, πνπ  ην θαηαζθεχαδε ζην εξγνζηάζην ηεο ζηελ Αγγιία. 

Δπίζεο δελ είλαη ζίγνπξν εάλ ζα επέηξεπε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Almera θαη ηνπ θνξηεγνχ ηεο 

ζην κέιινλ θαη αλ ηα επέηξεπε (πνπ ήηαλ ην πηζαλφηεξν), κε ηη φξνπο, αθνχ ήδε είραλ 

αθξηβχλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα εμαξηήκαηα πνπ πξνκήζεπε ηελ ΣΔΟΚΑΡ ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ Γηέλ. Γελ μέξνπκε ηη ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζνχζε ε Nissan,  ψζηε λα 

πξνζηαηέςεη ηα Δπξσπατθά ηεο εξγνζηάζηα. Σέινο ππήξρε πάληνηε ν θφβνο, έζησ θαη ζε 

κηθξφ βαζκφ, πηψρεπζεο ηεο Nissan. 

Έρνληαο φια απηά  ππφςηλ, κπνξνχκε λα εμάγνπκε θάπνην ζπκπέξαζκα γηαηί ε νηθνγέλεηα 

Θενραξάθε πξνηίκεζε λα κελ επελδχζεη άιιν ζην εξγνζηάζην ηεο. Πάλησο ην πνιέκεζε 

κέρξη ην ηέινο, αθνχ πξνζπάζεζε λα ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ηηο αλεξρφκελεο δπλάκεηο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο εθείλε ηελ επνρή, ηηο θνξεαηηθέο Daewoo θαη KIA, γηα παξαρψξεζε 

δηθαησκάησλ θαηαζθεπήο κνληέισλ ηνπο ή γηα ζπλεξγαζία ηεο ΣΔΟΚΑΡ κε ηηο 2 εηαηξείεο 

γηα απφ θνηλνχ εξγνζηάζην, κε επηθξαηέζηεξε ηελ ΚΗΑ, φπνπ νη δηαπξαγκαηεχζεηο καδί ηεο 
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ζπλερίζηεθαλ γηα αξθεηφ θαηξφ, αιιά κε απνηέιεζκα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ 

επηζπκνχζε ε ΣΔΟΚΑΡ, αθνχ ε ΚΗΑ, δελ ήζειε λα επελδχζεη ζηε Διιάδα,. Αληίζεηα έθαλε 

κηα γελλαηφδσξε πξνζθνξά ζηελ ΣΔΟΚΑΡ, γηα εμαγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θαη κεηαθνξά 

ηνπ ζην εξγνζηάζην, πνπ ζα άλνηγε ε ΚΗΑ ζηελ Ρσζία. Ζ ΣΔΟΚΑΡ, βιέπνληαο φηη απηή 

ήηαλ ε θαιχηεξε επηινγή πνπ είρε, ζπκθψλεζε,  έθιεηζε ηελ κνλάδα ηεο ζηνλ Βφιν, 

μήισζε ηνλ εμνπιηζκφ ηεο θαη ηνλ πνχιεζε ζηελ ΚΗΑ, πνπ ηνλ κεηέθεξε ζηελ Ρσζία. 

Αθφκε κεηέηξεςε ηελ ΣΔΚΑΣ ζε κνλάδα θαηαζθεπήο επίπισλ. ήκεξα νη θάπνηε 

ππεξζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ Βφιν είλαη εγθαηαιειεηκκέλεο, ελψ ε κφλε επέλδπζε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο ζηέγεο ησλ 

θηηξίσλ. 

 Δηθόλα382. Δμσηεξηθή εηθόλα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΣΔΟΚΑΡ ζήκεξα. 
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Δηθόλα383. Δηθόλα από ην εζσηεξηθό ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΣΔΟΚΑΡ ζήκεξα. 

Δάλ είρε πξνρσξήζεη ζε ζπκθσλία ε ΣΔΟΚΑΡ κε ηελ Nissan ηελ δεθαεηία ηνπ 80 ηα 

πξάγκαηα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά αθνχ δελ ππήξρε πεξίπησζε ε ΣΔΟΚΑΡ λα έρεη απηά ηα 

πξνβιήκαηα θαη φπσο είδακε ην εξγνζηάζην ζην αδεξιαλη(Sunderland) ππάξρεη κέρξη 

ζήκεξα, έρεη θαηαθέξεη λα ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα παξαγσγηθφηεξα εξγνζηάζηα ηεο 

Δπξψπεο, λα είλαη έλα ζηηβαξφ ζηήξηγκα γηα ηελ Αγγιηθή νηθνλνκία θαη λα δίλεη δνπιεηά ζε 

ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο.  

Γελ κπνξνχκε λα βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα κε ην άκα θαη ην εάλ, αιιά δελ κπνξνχκε λα 

παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη ε Nissan πξνηίκεζε, γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Δξγνζηαζίνπ 

ηεο, ηελ Αγγιία θαη φρη ηελ Διιάδα πνπ είρε ήδε βξεη έλαλ αμηφπηζην ζπλεξγάηε, πνπ ήμεξε 

φηη αζπάδεηαη ηελ εηαηξηθή ηεο θηινζνθία θαη πνπ ήδε ππήξρε πξνζσπηθφ εθπαηδεπκέλν 

απφ ηελ Nissan γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κνληέισλ ηεο.  Ήηαλ ηφζν κεγάιε ε εθηίκεζε πνπ 

έηξεθε ε Nissan ζηελ ΣΔΟΚΑΡ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην παξάδεηγκα ηεο ζε αξθεηνχο 

ππνςήθηνπο ζπλεξγάηεο ηεο αλά ηνλ θφζκν, ελψ έζηειλε θαη πξνζσπηθφ απφ άιιεο ρψξεο 

γηα εθπαίδεπζε ζηελ ΣΔΟΚΑΡ. Οη  ιφγνη απηήο ηεο επηινγήο είλαη απινί, ην ερζξηθφ 

επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο, πνπ δπζηπρψο ππάξρεη κέρξη ζήκεξα. 

Σα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηφηε λνκνζεζία πνπ έιεγε φηη 

γηα κηα νπνηαδήπνηε κεγάιε μέλε επέλδπζε ην θξάηνο ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρεη θαηά 51%, 

καο δείρλνπλ ην ζθεληθφ πνπ επηθξαηνχζε. Βέβαηα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θαη ζηελ Αγγιία 
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ππήξραλ εξγαζηαθά πξνβιήκαηα θαη εθεί ζπκκεηείρε ην θξάηνο ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ 

επέλδπζε, απιά ε κεγάιε δηαθνξά κε ηελ Διιάδα, ήηαλ απφ ηφηε, ε αμηνπηζηία θαη ε 

πνιηηηθή βνχιεζε γηα αιιαγέο αθνχ ην Αγγιηθφ θξάηνο πξνζέθεξε πην πνιιά γηα κηα 

επέλδπζε ζηα εδάθε ηνπ, ελψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη δελ ζπκκεηείρε πνηέ ζηελ δηαρείξηζε 

ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 Βέβαηα ε Αγγιία είρε κάζεη πψο λα δηαρεηξίδεηαη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο απφ ηελ BMC, πνπ 

ήηαλ αο πνχκε, ε εζληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο θαη πνπ ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 80 γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο φπσο θαθνδηαρείξηζε, εξγαζηαθά πξνβιήκαηα αιιά θαη  ε 

αζξφα εηζαγσγή θζελψλ, πνηεηηθψλ, Ηαπσληθψλ απηνθηλήησλ, ήηαλ δεκηνγφλα γηα ην 

Αγγιηθφ θξάηνο. Οπφηε αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα, επέιεμαλ, αληί λα θάλνπλ ηα πάληα 

γηα λα θξαηήζνπλ ηα Ηαπσληθά απηνθίλεηα εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπο, λα θάλνπλ ηα Ηαπσληθά 

απηνθίλεηα λα θαηαζθεπάδνληαη ζηελ ρψξα ηνπο, ψζηε λα ππάξρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα 

θηλείηαη ε νηθνλνκία, ελψ ηαπηφρξνλα, έδσζαλ επειημία ζηα εξγαζηαθά ηεο κνλάδαο θαη 

επέιεμαλ λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαρείξηζε. Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο έπξαμαλ ζσζηά. 

 

Δηθόλα384,385,386. Γηαθνξα κνληέια πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην αληεξιαλη Nissan  Q30,  Nissan  Leaf θαη Nissan  Qashqai 

Απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ θάλακε ζηελ Διιεληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία, κπνξνχκε  

λα πνχκε ηα εμήο. Γηα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, ηνλ πιεζπζκφ θαη ηνλ βαζκφ 

βηνκεραλνπνίεζεο ηεο ρψξαο, ηα πεγαίλακε θαιά ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο νρεκάησλ πξηλ 

αιιά θαη ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηνλ Β παγθφζκην πφιεκν. Δίδακε ηηο πξνζπάζεηεο κεηά ηνλ 

Β παγθφζκην πφιεκν θαη ηελ ζπλερή αλάπηπμε, πνπ κε ηηο θπβεξλεηηθέο δηεπθνιχλζεηο απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 70 κέρξη ηα κέζα ηνπ 80, επέθεξαλ κηα ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. 

Δίδακε πσο ηδέεο πνπ ζην εμσηεξηθφ δελ είραλ επηηπρία ή είραλ κηθξή επηηπρία, ζηελ 

Διιάδα απέδσζαλ. Αθφκε είδακε ην επηρεηξεκαηηθφ δαηκφλην Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ, 

πνπ ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ έθεξαλ ηηο Ηαπσληθέο αληηπξνζσπείεο ζηελ Δπξψπε, 
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αιιά θαη νη πξψηνη πνπ πήξαλ δηθαηψκαηα θαηαζθεπήο Ηαπσληθψλ απηνθηλήησλ ζηελ 

Δπξψπε. Αθφκε πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ πνιχ θαιή πνηφηεηα θαηαζθεπήο, ην έμππλν 

ζχζηεκα πξνψζεζεο πξντφλησλ αιιά θαη ηελ κεραλνινγηθή δηάλνηα αξθεηψλ Διιήλσλ 

κεραληθψλ, πνπ  θαηάθεξαλ λα βειηηψζνπλ ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεχαδαλ θαηφπηλ αδείαο. 

Δίδακε πψο δηαρξνληθά ε γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ σο θνξνεηζπξαθηηθφ κέζν απφ ηελ πνιηηεία, νδήγεζε ζε 

θαηαζηξνθή ηνπο θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ θαη επέθεξε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα, απηή ηεο 

εηζαγσγήο απηνθηλήησλ απφ ην εμσηεξηθφ. Σν δηαρξνληθφ ιάζνο ηεο Διιεληθήο πνιηηείαο 

ήηαλ φηη πνηέ δελ θαηάιαβε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία, ή θαη λα θαηάιαβε δελ έθαλε ηνπο ζσζηνχο ρεηξηζκνχο ψζηε λα ππάξρεη 

απηνθηλεηνβηνκεραλία. Δάλ εμαηξέζεη θαλείο θάπνηεο κηθξέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ επελδχζεηο , ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επέιεγαλ κηα ιάζνο 

ινγηθή θνξνεηζπξαθηηθνχ ραξαθηήξα θαη αδηαθνξίαο γηα ην κέιινλ. 

ε αληίζεζε κε φηη ηζρχεη ζην εμσηεξηθφ, πνπ νη πεξηζζφηεξεο  εζληθέο θπβεξλήζεηο θάλνπλ 

ην πάλ γηα λα γίλνπλ επελδχζεηο, ελψ πάληα ε απηνθηλεηνβηνκεραλία ζεσξείηαη σο κηα απφ 

ηηο θαιχηεξεο επελδχζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κηα ρψξα ιφγσ ησλ εμαγσγψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, φηη νη πεξηζζφηεξεο 

Δπξσπατθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο είραλ ηεξάζηηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ελψ αξθεηέο 

έπξεπε λα έρνπλ πησρεχζεη, αιιά ράξε ζηελ πνιηηηθή βνχιεζε ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, 

ηελ βνήζεηα θαη ηελ ζηήξημε πνπ παξείραλ, νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο αλέθακςαλ θαη 

πέξαζαλ ζε θεξδνθνξία, δίλνληαο έζνδα ζηελ εθάζηνηε εζληθή νηθνλνκία θαη 

απαζρνιψληαο ρηιηάδεο άηνκα σο πξνζσπηθφ. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ, ζηελ Δπξψπε ησλ 28 λα ιεηηνπξγνχλ ην 2015, 296 κνλάδεο 

θαηαζθεπήο νρεκάησλ, πνπ απαζρνινχζαλ πεξίπνπ 12,2 εθαηνκκχξηα ππαιιήινπο, εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 2,3 εθαηνκκχξηα ζεσξνχληαη άθξσο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Αθφκε 

ππνινγίδεηαη φηη ε εηήζηα παξαγσγή νρεκάησλ μεπέξαζε ηηο 18,4 εθαηνκκχξηα κνλάδεο, 

ελψ ηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο νρεκάησλ, ζε ρψξεο  έθηνο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

μεπέξαζαλ ηα 151 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

Πην πξφζθαην παξάδεηγκα ηεο θξαηηθήο ζηήξημεο ρψξαο, ζε απηνθηλεηνβηνκεραλία είλαη ην 

πξφζθαην ζθάλδαιν ξχπσλ ηεο Γεξκαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο VW, φπνπ 

απνθαιχθζεθε απφ ηηο Ακεξηθαληθέο αξρέο φηη ηα πεξηζζφηεξα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα 
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ηεο εηαηξείαο, ιεηηνπξγνχζαλ κε έλα παξάλνκν ινγηζκηθφ ην νπνίν φηαλ αληηιακβάλνληαλ 

φηη ην απηνθίλεην ειέγρνληαλ γηα ηνπο ξχπνπο πνπ εμέπεκπε ζηελ αηκφζθαηξα, ρακήισλε 

ην ξειαληί ηνπ θηλεηήξα, θάηη πνπ είρεο σο απνηέιεζκα κηθξφηεξε ηζρχο αιιά θαη ιηγφηεξα 

θαπζαέξηα. Σν ζθάλδαιν πνπ πξνθιήζεθε ήηαλ ηεξάζηην, αθνχ απνδείρηεθε φηη κηα 

εηαηξεία θνινζζφο φπσο ε VW, δήισλε ςεχηηθα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ 

θαηαζθεχαδε, ηα „θαζαξά‟ απηνθίλεηα ηεο δελ ήηαλ θαη ηφζν θαζαξά αθνχ, ηα ζσκαηίδηα 

θαπλνχ θαη ηα νμείδηα ηνπ ζείνπ (ΝΟρ) πνπ εμέπεκπαλ, ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξα απφ ην 

επηηξεπηφ θαη ζπλεηδεηά πξνζπαζνχζε λα μεγειάζεη ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ην θνηλφ.  

 

Δηθόλα387.VW Golf TDI ζην ζαιόλη απηνθηλήηνπ ηεο Οπάζηλγθηνλ.Δηθόλα388.VW. Jetta TDI, πξάζηλν απηνθίλεην ηεο ρξνληάο 2009 

ηνλ απφερν ηνπ ζθαλδάινπ, πνιιά κεγαινζηειέρε ηνπ νκίινπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο 

ζέζεηο ηνπο, ε εηαηξεία αλαγθάζηεθε ζε δεκφζηεο εμεγήζεηο κε ηαπεηλσηηθέο αλαθνηλψζεηο 

κεηακέιεηαο πνπ ζπλνδεχηεθαλ απφ ηηο καδηθφηεξεο αλαθιήζεηο απηνθηλήησλ ζηελ ηζηνξία 

ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Αθφκε ηεξάζηηα πξφζηηκα επηβιήζεθαλ ζηελ εηαηξεία, πνπ 

αθφκα θα ηψξα έλα ρξφλν κεηά απφ ην μέζπαζκα ηνπ ζθαλδάινπ, δελ είλαη ζίγνπξν ζε 

πνην πνζφ ζα ζηακαηήζνπλ, ελψ νχηε ε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε ζην θχξνο ηεο εηαηξείαο 

αιιά θαη ηνπ νκίινπ έρεη ζηακαηήζεη. Αθφκε έλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζθαλδάινπ είλαη 

ε ζπδήηεζε πνπ άλνημε γχξσ απφ ην πφζν αμηφπηζηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχλ 

νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο γχξσ απφ ηα επίπεδα ξχπσλ πνπ εθπέκπνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο, 

αιιά θαη γχξσ απφ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ησλ νρεκάησλ ηνπο ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. 

Παξφιε ηελ έθηαζε ηνπ ζθαλδάινπ, ηα πξφζηηκα θαη ηηο ινηπέο θπξψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ 

ζηελ VW, έλα ρξφλν αξγφηεξα απηή ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί παξακέλνληαο σο κηα απφ ηηο 3 

κεγαιχηεξεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζηνλ θφζκν κε εθαηνκκχξηα πσιήζεηο νρεκάησλ 

παγθνζκίσο. Απηφ ζπλέβε γηαηί ε VW λαη κελ ηηκσξήζεθε κε ζθιεξά κέηξα αιιά φρη κε 

ηφζν ζθιεξά  φζν έπξεπε αλαιφγσο ηνπ παξαπηψκαηνο ηεο, γηα έλαλ απιφ ιφγν επεηδή 
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θαλείο δελ ζέιεη λα πησρεχζεη ε VW, ή λα  αλαγγείιεη αλαζηνιή εξγαζηψλ ζηα εξγνζηάζηα 

ηεο, αθνχ ε νηθνλνκηθή ηεο θαηαζηξνθή ή απξαγία ζα θέξεη αλεμέιεγθηεο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

 Δηθόλα389.Γξάθεκα πνπ δείρλεη ηελ πηώζε ηεο κεηνρήο ηεο VW, ηηο πξώηεο κέξεο ηνπ ζθαλδάινπ. 

Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο, πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο, 

ήηαλ ε Γεξκαληθή θπβέξλεζε, πνπ έθαλε φηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηεο ψζηε λα 

κεηξηαζηνχλ νη επηπηψζεηο γηα ηελ VW. Μπνξεί ε Γεξκαληθή θπβέξλεζε λα παξέβιεςε 

πνιιά ζηξαβά θαη παξαλνκίεο ηεο VW, φρη κφλν ηψξα αιιά θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη 

λα ηελ ζηεξίδεη ζπλερψο, αιιά έρεη έλα πνιχ θαιφ ιφγν, ηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ έρνπλ. 

Αθνχ φπσο είδακε απφ ηελ ιήμε ηνπ Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ε αλάπηπμε ηεο VW,  ήηαλ 

θαζνξηζηηθή γηα ην „Γεξκαληθφ ζαχκα‟, ελψ αθφκα θαη ζήκεξα δίλεη κεγάια έζνδα ζην 

Γεξκαληθφ θξάηνο, απαζρνιεί ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο θαη ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο 

ππιψλεο ηεο Γεξκαληθήο νηθνλνκίαο. Γελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ζε απηή ηελ ζρέζε ην 

πάλσ ρέξη ην έρεη ε  VW, αθνχ ε εζληθή θπβέξλεζε ζεζπίδεη ηα φξηα ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηεο εηαηξείαο. 



137 
 

Παξφηη ην ζθάλδαιν ζπκπαξέζπξε θαη άιιεο εηαηξείεο ζηελ δίλε ηνπ θαη έδεημε ηελ γχκληα 

ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα Δπξσπατθά απηνθίλεηα είλαη απφ 

ηα πην θαζαξά θαη απφ ηα πην αζθαιή ζηνλ θφζκν, ελψ ηεξνχληαη απζηεξνί θαλφλεο 

ηππνπνίεζεο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη 

ηφζν κεγάιε ε επαηζζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην πεξηβάιινλ ψζηε θαη γηα ην 

ηέινο ιεηηνπξγίαο ελφο απηνθηλήηνπ ππάξρεη ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία. 

Απφ ην 2003 ε Δπξσπατθή Έλσζε επέβαιε έλα λφκν φπνπ γηα λα πσιεζεί έλα επηβαηηθφ 

φρεκα ζε νπνηαδήπνηε ρψξα κέινο ηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ABS θαη αεξφζαθνπο νδεγνχ 

ζπλνδεγνχ ζηάληαξ, ελψ κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ην 2012, επέβαιε ζε φια ηα κνληέια λα 

δηαζέηνπλ ζηάληαξ  ESP. Ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα ηεο εηαηξείεο θπξίσο ζηα κηθξά 

νηθνλνκηθά νρήκαηα λα απνξξνθήζνπλ ηελ αχμεζε ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ρσξίο λα 

απμήζνπλ ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο, αιιά ηειηθά ην έθαλαλ θαη ζηαδηαθά θαηάθεξαλ λα ηελ 

κεηψζνπλ θηφιαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ εθπνκπή ξχπσλ φπνπ ζηαδηαθά ε Δπξσπατθή 

Έλσζε κεηψλεη ηα επίπεδα ξχπσλ γηα ηα απηνθίλεηα πνπ κπαίλνπλ ζε θπθινθνξία ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο, θάηη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα, νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο λα μνδεχνπλ 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε έξεπλα θαη  αλάπηπμε γηα λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ Δπξσπατθή 

λνκνζεζία. 

 

Δηθόλα390. Σν ζύκβνιν ηνπ ESP.Δηθόλα391.Αεξόζαθνη νδεγνύ ζπλνδεγνύ ζε Smart I  Δηθόλα392.ύζηεκα ΑΒS ζε FIAT  Punto 

ε απηφ ην άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ζπλερψο ζέηνληαη λέα ζηάληαξ 

αζθαιείαο, εθπνκπήο ξχπσλ θαη πξάζηλσλ γξακκψλ παξαγσγήο, ρσξίο φκσο λα πέθηεη ε 

πνηφηεηα θαηαζθεπήο, νη επηδφζεηο, ε αμηνπηζηία αιιά θαη ζπλάκα ην θφζηνο παξαγσγήο λα 

παξακέλεη ζηαζεξφ ή λα κεηψλεηαη, είλαη δχζθνιν λα επηβηψζεη κηα εηαηξεία ρσξίο λα 

ιπγίζεη πξνο φθεινο ηεο ηνπο θαλφλεο θαη αθφκα πην δχζθνιν γηα κηα  λέα εηαηξεία λα 

εηζέιζεη ζηελ αγνξά. 

Γπζηπρψο ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα είλαη απνγνεηεπηηθή, 

θαζψο ε εηήζηα παξαγσγή ηεο Διιάδαο, είλαη κεξηθέο εθαηνληάδεο νρήκαηα. Κάηη πνπ δελ 
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πξέπεη λα καο πξνθαιεί έθπιεμε αθνχ ζηελ νπζία, δελ έρνπκε θάπνηνλ θαηαζθεπαζηή 

βηνκεραληθνχ κεγέζνπο, εθηφο ηεο ΔΛΒΟ πνπ βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, ελψ 

απηνί πνπ έρνπλ απνκείλεη είλαη , ε Namco πνπ ζηελ νπζία δελ παξάγεη ηίπνηα, νη δηάθνξνη 

θαηαζθεπαζηέο ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγψλ πνπ θαη απηνί ζηελ νπζία δελ παξάγνπλ ηίπνηα, 

απιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπλαξκνινγνχλ, ή θάλνπλ θάπνηεο κηθξήο έθηαζεο 

δηεξγαζίεο ζηα εηζαγφκελα νρήκαηα πνπ εκπνξεχνληαη, θάπνηνη κηθξήο θιίκαθαο 

θαηαζθεπαζηέο αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, θπξίσο απφ ηελ επαξρία, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ρξπζέο επνρέο ηεο Διιεληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, πνπ θαη απηνί 

φκσο ζηελ νπζία δελ παξάγνπλ ηίπνηα, ελψ απηφο πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

θαηαζθεπάδεη νρήκαηα είλαη  ε Replicar Hellas. 

Ζ Replicar Hellas (RCH) είλαη ην δεκηνχξγεκα ηνπ ηαιαληνχρνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ, 

Ζιία Γθαγθάλε, ν νπνίνο εξγάζηεθε αξθεηά ρξφληα ζηελ Γεξκαλία καζαίλνληαο ηελ ηέρλε 

ηεο ακαμνπνηίαο θαη δνπιεχνληαο ζε εηαηξείεο πνπ θαηαζθεχαδαλ απηνθίλεηα ξεπιίθεο 

(θαηλνχξγηα απηνθίλεηα πνπ φκσο είλαη βειηησκέλα αληίγξαθα παιαηνχ ηχπνπ απηνθίλεησλ) 

φπσο ηνπ Super 7 θαη ηνπ AC Cobra, απέρηεζε θαιή ηερληθή θαη ηερλνινγηθή θαηάξηηζε. Σν 

1996 επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα, ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ηελ Καηεξίλε, φπνπ  αξρηθά 

αλνίγεη ηελ δηθή ηνπ επηρείξεζε θαλνπνηείαο. 

Σν 2007 παίξλεη ηελ κεγάιε απφθαζε θαη ηδξχεη ηελ Replicar Hellas ζηελ Καηεξίλε, φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηε ζηνλ ρψξν ηεο Replica θαη θαηαζθεπήο παιαηψλ κνληέισλ , αληηγξάθσλ 

απηνθηλήησλ θαη βειηίσζεο απηψλ.  Ζ εηαηξεία αξρηθά θαηαζθεπάδεη αληίγξαθα ηεο 

PORSCHE 356 ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50, ηελ RCH 356,  ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζην πάησκα 

ηνπ ζθαξαβαίνπ θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζαζί απφ παιηνχο ζθαξαβαίνπο, 

κε ηελ ρξήζε πνιπεζηέξα πηζηνπνηεκέλνπ κε ISO, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ακαμψκαηνο, 

ζε δηάθνξεο εθδνρέο, φπσο speedster θαη widebody κε δηνγθσκέλεο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο, 

αθφκα θαηαζθεπάδεηαη ε ζξπιηθή 550 Spyder( Ζ Porsche πνπ έραζε ν Jammes Deann ηελ 

δσή ηνπ), ζε ζσιελσηφ πιαίζην. 

Ζ θάζεηε γξακκή ηεο εηαηξείαο έρεη απηήλ ηελ ζηηγκή, εηήζηα παξαγσγηθή δπλαηφηεηα 40 

απηνθίλεηα, αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εηήζηα παξαγσγή άλσ ησλ 100 κνλάδσλ. Σα 

απηνθίλεηα είλαη εμ νινθιήξνπ ρεηξνπνίεηα θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη έηνηκα kit απφ ην 

εμσηεξηθφ. Δπηιέγνληαη πνηνηηθά πιηθά απφ Δπξσπαίνπο πξνκεζεπηέο, ελψ ε γξακκή 

παξαγσγήο έρεη πηζηνπνίεζε TUV.Ζ ηηκή μεθηλάεη απφ 30.000 επξψ, ελψ κπνξεί λα 

μεπεξάζεη θαη ηηο 150.000, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πειάηε, ν νπνίνο κπνξεί λα 
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δηαιέμεη απφ κεγάιν αξηζκφ ακαμσκάησλ, εθδφζεσλ θαη θηλεηήξσλ. Σα  απηνθίλεηα RCH, 

ζεσξνχληαη άθξσο πνιπηειή θαη πνηνηηθά κέρξη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα, ελψ 

απεπζχλνληαη ζε θαηαλαισηέο κε κεγάια βαιάληηα πνπ ςάρλνπλ θάηη ην δηαθνξεηηθφ.  

Σν ελδηαθέξνλ ζηελ ηζηνξία απηήλ είλαη ην εμήο. Σα απηνθίλεηα θηηάρλνληαη απφ ην κεδέλ 

φπνπ κε ρεηξνπνίεην ηξφπν, θαηαζθεπάδνληαη ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπο, αληίγξαθα 

δηάζεκσλ  Porsche ηνπ παξειζφληνο, πνπ φκσο δελ θαηαζθεπάδνληαη θαηφπηλ αδείαο απφ 

ηελ Porsche, θαζψο ηα απηνθίλεηα έρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο, νη νπνίεο είλαη λαη κελ 

νπζηαζηηθέο, αιιά δελ είλαη άκεζα νξαηέο ζηνπο θαηαλαισηέο, έηζη δελ ηίζεηαη ζέκα 

παξαβίαζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη επξεζηηερληψλ. Δθηφο απφ 

ηνπο απζηεξνχο πνηνηηθνχο ειέγρνπο ηεο RCH, θαηά ηελ δηάξθεηα φιεο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ιίγν πξηλ ηελ απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ πειάηε γίλεηαη έιεγρνο απφ αλεμάξηεην 

Γεξκαλφ εηδηθφ κεραλνιφγν πνπ πηζηνπνηεί ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ απφ ηηο απζεληηθέο Porsche.   

ρεδφλ φια ηα απηνθίλεηα πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ε RCH, έρνπλ πσιεζεί ζην εμσηεξηθφ 

θπξίσο ζηελ Διβεηία, ζηελ Γεξκαλία, ζηελ Απζηξία, ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Αγγιία, αιιά 

έρνπλ γίλεη θαη αξθεηέο πσιήζεηο ζε Ηζπαλία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, Πνξηνγαιία, 

θ.ι.π. ηελ Διιάδα έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο πσιήζεηο φρη ιφγσ ηηο πςειήο ηηκήο, αιιά ιφγσ 

ηεο κε έθδνζεο έγθξηζεο ηχπνπ ζηελ Διιάδα. Γειαδή ηα απηνθίλεηα πνπ έπαηξλαλ άδεηα 

έγθξηζεο ηχπνπ ζηελ Γεξκαλία, Διβεηία , ΖΠΑ, Αγγιία  δελ κπνξνχζαλ λα θπθινθνξήζνπλ 

λφκηκα ζηνπο Διιεληθνχο δξφκνπο, νχηε λα ηαμηλνκεζνχλ ζαλ θαηλνχξγηα νρήκαηα, πάξα 

κφλν εάλ εξρφληνπζαλ κε μέλεο πηλαθίδεο απφ ην εμσηεξηθφ. 

Όζηεξα απφ ηελ θαηαθξαπγή ηνπ ηχπνπ θαη ηα εηξσληθά ζρφιηα απφ ην εμσηεξηθφ, ην 2014 

ν πθππνπξγφο  κεηαθνξψλ Μηράιεο Παπαδφπνπινο ππέγξαςε ηελ απφθαζε κε ηελ νπνία 

<< θαζνξίζηεθαλ νη ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ άδεηα έγθξηζεο ηχπνπ, κεκνλσκέλσλ 

νρεκάησλ, ηδηαίηεξεο θαηαζθεπήο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα>>. Αιιά 

ιίγν πξηλ λα ηελ ζπλππνγξάςεη ν αξκφδηνο ππνπξγφο νηθνλνκίαο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο, 

πξνθεξχζζνληαη εθινγέο, αιιάδεη ε θπβέξλεζε θαη ε απφθαζε κέλεη κεηέσξε. Γχν ρξφληα 

κεηά χζηεξα απφ αξθεηέο πηέζεηο θαη αλακνλή θαηάθεξε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016 λα δνζεί 

άδεηα έγθξηζεο ηχπνπ ζηελ Διιάδα ζε απηνθίλεην ηεο RCH. 

Ζ RCH, είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαηαζθεπαζηήο νρεκάησλ, φπνπ ζηελ 920 ηκ βηνηερλία ηνπ 

απαζρνιεί άκεζα 10 άηνκα πξνζσπηθφ. Παξφια απηά θαηλνηνκεί θαη θαηαζθεπάδεη έλα 
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ηδηαίηεξν θαη άθξσο πνηνηηθφ πξντφλ, πνπ ην πξνσζεί κε έμππλν ηξφπν ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ, ην εμάγεη ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, κέζσ ηνπ ηεξάζηηνπ δηθηχνπ δηαλνκψλ πνπ 

έρεη ζηήζεη θαη ην νπνίν καο  θάλεη εζληθά ππεξήθαλνπο, αθνχ δείρλεη ηηο ηερλνινγηθέο 

δπλαηφηεηεο, ηελ  θαη ηελ θαληαζία ησλ Διιήλσλ θαηαζθεπαζηψλ. Αγθάζη ζε απηήλ ηελ 

ηζηνξία ε δηαρξνληθή Διιεληθή γξαθεηνθξαηία θαη ε αδηαθνξία ησλ Διιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ, αθνχ αληί λα θάλνπλ ηα πάληα ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ έλαλ απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη πνπ 

εμάγεη πξντφληα ζε φιν ηνλ θφζκν, είηε ιφγσ αληθαλφηεηαο, είηε ιφγσ αδηαθνξίαο 

δεκηνπξγνχλ ζπλερψο εκπφδηα θαη δηαησλίδνπλ κηα άζρεκε εηθφλα γηα ηελ ρψξα καο πνπ 

είλαη απνηξεπηηθή γηα επελδχζεηο. 

Δηθόλα393. Δμσηεξηθή άπνςε ηεο έθζεζεο ηεο RCH ζηελ Διιάδα. Δηθόλα394.Άπνςε ηνπ εζσηεξηθνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο RCH  

 

Δηθόλα395. Δηθόλα από ηελ γξακκή παξαγσγήο.    Δηθόλα396. Δηθόλα από ηελ γξακκή παξαγσγήο. 

 

Δηθόλα397.Δηθόλα από  γξακκή παξαγσγήο Δηθόλα398.Δηθόλα από  γξακκή παξαγσγήο Δηθόλα399.Δηθόλα από  γξακκή παξαγσγήο  
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Δηθόλα400. Κηλεηήξαο RCH 356 WDBD Δηθόλα401.Δζσηεξηθό RCH 356 Widebody  Δηθόλα402 RCH 356 Widebody 

Δηθόλα403. RCH 356  

 Δηθόλα404. RCH 356 Widebody θαη RCH 550 Spyder. 
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Δηθόλα405.Γηάθνξεο εθδόζεηο ηνπ RCH 356. 

ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο ππάξρνπλ αξθεηνί άλζξσπνη κε πξσηφηππεο ηδέεο θαη φξακα λα 

πεηχρνπλ ηελ παξαγσγή Διιεληθνχ απηνθηλήηνπ. Απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο είλαη, ηνπ 

Γεκήηξε Κνξξέ, ελφο αξρηηέθηνλα, κεραληθνχ ν νπνίνο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 90 πξνζπαζεί 

λα θηηάμεη ελφο εηδηθνχ ηχπνπ απηνθίλεην ην νπνίν ζα έρεη επηδφζεηο ππεξαπηνθηλήηνπ εληφο 

αιιά θαη εθηφο δξφκνπ. Παξνπζίαζε ην πξψην πξσηφηππνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 

ην Korres P1, πνπ ήηαλ εμνπιηζκέλν κε θηλεηήξα 1000 θ.ε.θ, αθινχζεζαλ ηα Ρ2 θαη Ρ3 ελψ 

ην 2013 παξνπζίαζε ζην θνηλφ ην εληππσζηαθφ Korres P4, ην νπνίν δέρηεθε ζεηηθά ζρφιηα 

απφ θνηλφ, εηδηθνχο θαη ηχπν απφ φινλ ηνλ θφζκν. 

Σν Korres P4 είλαη έλα ππεξαπηνθίλεην παληφο εδάθνπο κε απίζηεπηεο αλαξξηρεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. Ζ θαηνρπξσκέλε παηέληα ηνπ ζπζηήκαηνο αλαξηήζεσλ ηνπ απηνθηλήηνπ, απφ 

ηνλ ίδην, πνπ δελ επηηξέπεη απφ ηνπο ηξνρνχο λα ζεθσζνχλ απφ ην έδαθνο, αιιά θαη ην 

εηδηθφ ζαζκάλ  δηθήο ηνπ έκπλεπζεο θαη θαηαζθεπήο επηηξέπνπλ ζην απηνθίλεην γξήγνξε 

νδήγεζε ζε θάζε έδαθνο αιιά θαη  πνιχ θαιέο αλαξξηρεηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο π.ρ ην 

ζθαξθάισκα θεξθίδσλ.  Ωο θηλεηήξα „δαλείδεηαη‟ έλαλ 7 ιηηξφ, V8 θηλεηήξα ηεο GM, ηνλ 

LS7, ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην θέληξν ηνπ απηνθηλήηνπ, επηηπγράλνληαο θαηαλνκή 

βάξνπο 48/52 θαη ραξίδνληαο ζην 1.600 θηιψλ ακάμσκα ηειηθή ηαρχηεηα ζρεδφλ 300 

ρικ/ψξα θαη 0-100 ρικ/ψξα ζε κφιηο 3,8 δεπηεξφιεπηα. 
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 Ο δεκηνπξγφο ηνπ ππνζηεξίδεη φηη έρεη ήδε δερζεί πξνηάζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη 

παξαγγειίεο θαη φηη πνιχ ζχληνκα ζα αξρίζεη ε παξαγσγή ηνπ ζηελ Ακεξηθή ,αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα ζηηο εγθαηαζηήζεηο ηεο RCH, ζηελ Καηεξίλε. Σα εμαξηήκαηα θαηαζθεπήο, ηα 

πξνκεζεχεηαη απφ Δπξσπαίνπο θαη Ακεξηθαλνχο πξνκεζεπηέο νη νπνίνη ζεσξνχληαη απφ 

ηνπο πνηνηηθφηεξνπο ζηνλ ρψξν ηνπο, αθφκε ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, φια ηα ρξφληα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο, ην εγρείξεκα ηνπ είρε ζηελή επίβιεςε ππφ ηνλ 

νξγαληζκφ TUV , έηζη έρεη άδεηα έγθξηζεο ηχπνπ γηα απηνθίλεην πεξηνξηζκέλεο παξαγσγήο. 

Ζ ηηκή ηνπ ζα θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 230.000 επξψ, φπνπ γηα ην είδνο ηνπ απηνθηλήηνπ, 

ζεσξείηαη ινγηθή, ν ρξφλνο παξαγσγήο ηνπ ππνινγίδεηαη 6-8 κήλεο θαη ζα απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ΖΠΑ, Ρσζία, Νφηηνο Αθξηθή θ.ιπ. Ο θχξηνο 

Γεκήηξεο Κνξξέο ππνζηεξίδεη φηη έρεη θαη άιια ζρέδηα ζην κπαιφ ηνπ φπσο, π.ρ. φρεκα 

παληφο εδάθνπο γηα άηνκα κε  εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία αλαιφγσο ηελ επηηπρία ηνπ Korres 

P4, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα πινπνηεζνχλ. 

 

Δηθόλα406. Ο θύξηνο  Γεκήηξεο Κνξξέο  θαη ην δεκηνύξγεκα ηνπ, ην Korres P4. 

Τπάξρνπλ θαη άιιεο θαηλνηφκεο ηδέεο, πνπ ςάρλνπλ ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε λα βγνπλ  ζηελ 

παξαγσγή, θπξίσο  ζηνλ θιάδν ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ, πνπ θαηά πνιινχο είλαη ην 

κέιινλ ηεο απηνθίλεζεο. Απφ ην 2012  είρε αλαθνηλσζεί απφ ηελ ηφηε θπβέξλεζε, ζρέδην 

γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ θαηαζθεπαζκέλσλ ζηελ Διιάδα. Γειαδή κε 

ηελ θξίζε αληηιεθζήθακε φηη δελ παξάγνπκε ηίπνηα θαη πξνζπαζήζακε λα μαλακπνχκε ζην 

παηρλίδη, κε ηελ θαηαζθεπή θαηλνηφκσλ, ειαθξηάο θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, 

δειαδή κηαο θαηεγνξίαο νρεκάησλ κε πνιιά πεξηζψξηα εμέιημεο. 
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Γπζηπρψο φκσο ην ζρέδην δελ πξνρψξεζε παξαπέξα. Παξφια απηά φκσο έρνπκε απφ 

αξθεηά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο αξθεηέο ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο, κε θιαζζηθφ 

παξάδεηγκα ην Sunnyclist, ην δεκηνχξγεκα ηξηψλ Ζξαθιεησηψλ θνηηεηψλ, ην νπνίν 

δηαθεκίδεηαη σο ην θαζαξφηεξν φρεκα πνπ θπθινθνξεί , θαζψο είλαη ειεθηξνθίλεην, φπνπ ν 

ειεθηξνθηλεηήξαο ησλ 6KW, κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε ελέξγεηα, κέζσ ηνπ νηθηαθνχ 

ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, πνπ ηελ απνζεθεχεη ζε κπαηαξίεο ιηζίνπ,  απφ ην θσηνβνιηαηθφ πάλει 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο, απφ ην ζχζηεκα θξελαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ θαη 

ηέινο απφ ηνπο επηβαίλνληεο, θαζψο  ην Sunnyclist δηαζέηεη πεηάιηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο κέρξη ηξείο επηβάηεο ηνπ λα βνεζήζνπλ ζηελ παξαγσγή 

θηλεηήξηαο δχλακεο. Σν Sunnyclist, είλαη θαηαζθεπαζκέλν, κε γλψκνλα ηελ απιφηεηα, ηελ 

θζελή θαη γξήγνξε θαηαζθεπή, ελψ έρεη δνζεί κεγάιε βαξχηεηα ζηελ εμνηθνλφκεζε 

βάξνπο. Απηή ηελ ζηηγκή νη δεκηνπξγνί ηνπ βξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία εχξεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα πεξάζνπλ απφ ην ζηάδην ηνπ πξσηφηππνπ  ζηελ καδηθή 

παξαγσγή, πξνηείλνληαο ηξείο εθδφζεηο, ην Sunnyclist City, Traveler θαη Hotel. 

Δηθόλα407.Σν Sunnyclist  ζηελ πιαηεία ιηνληαξηώλ ζην Ηξάθιεην. 

http://sunnyclist.com/products/
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Δηθόλα408.Γηαθεκηζηηθό ηνπ Sunnyclist  κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο ππάξρνπλ αξθεηέο αθφκε πξσηφηππεο  ηδέεο, ηηο νπνίεο δελ ζα ηηο 

αλαιχζνπκε, πνπ πξνζπαζνχλ νη δεκηνπξγνί ηνπο απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο θαη 

ηνπ πξσηφηππνπ, λα ηηο πινπνηήζνπλ θαη λα κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο. Αιιά ην  

κεγάιν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη, είλαη θαηά πφζν απηέο νη ηδέεο είλαη πινπνηήζηκεο 

θαη θαηά πφζν είλαη εκπνξηθέο, δειαδή πφζν επηθεξδήο ή επηζθαιήο ζα είλαη γηα απηνχο 

πνπ ζα επελδχζνπλ ηα ιεθηά ηνπο ζε απηέο. 

 Σα ρξφληα ηεο θξίζεο φπνπ ην εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ κεηψζεθε θαηά έλα πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ θαη φπνπ ην απηνθίλεην, γηα άιιε κηα θνξά αληηκεησπίδεηαη σο κηα πεγή, εχθνισλ 

εζφδσλ γηα ην θξάηνο,  νη ηαμηλνκήζεηο λέσλ απηνθηλήησλ απφ έλα εηήζην κέζν φξν πάλσ 

απφ 200.000 κνλάδεο ηελ δεθαεηία ηνπ 2000, έπεζαλ θάησ απφ ηηο 100.000 κνλάδεο ην 

2011 θαη απφ ηφηε ζπλερίδνπλ λα θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα, ζπκίδνληαο ηα πνζνζηά 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ζεσξνχκε απίζαλν ζην 

εγγχο κέιινλ ηελ δεκηνπξγία εζληθνχ απηνθηλήηνπ, αιιά θαη πάξα πνιιή δχζθνιε ηελ 

πεξίπησζε λα επελδχζεη θάπνηα μέλε απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηελ Διιάδα, κε πξσηαξρηθφ 

ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Δίλαη ηφζν ηξαγηθά ηα 

πξάγκαηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ρψξαο, πνπ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη  ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ ππάξρεη εκπνξηθή αληηπξνζψπεπζε 

ηεο Ηαπσληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο  Mazda ζηελ Διιάδα.  
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Ζ κεγάιε επθαηξία ηεο Διιάδνο, ράζεθε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 80 κε ηνλ αθαληζκφ ακέηξεησλ θαηαζθεπαζηψλ, θαζψο θαη κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο ερζξηθνχ ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε αδηαθνξίαο απέλαληη ζε 

κεγάιεο επελδχζεηο. Κιίκα πνπ ζπλερίζηεθε θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 90 κε άκεζν απνηέιεζκα 

ην θιείζηκν θαη ησλ ηειεπηαίσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, αιιά θαη ηελ εθδίσμε αξθεηψλ 

ππνςεθίσλ, πνπ έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα λα επελδχζνπλ ζηελ ρψξα καο. Σέινο θαηά ηελ 

γλψκε κνπ ε κεγαιχηεξε επθαηξία ράζεθε  απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε Διιάδα εηζρψξεζε ζηελ 

δψλε ηνπ Δπξψ θαη κεηά, αθνχ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δελ θαηφξζσζε λα πξνζειθχζεη 

επελδχζεηο ζε κηα ζπλερψο αλαπηπζζφκελε αγνξά, φπνπ ν αξηζκφο απηνθηλήησλ αλά 

θάηνηθν απφ ην 2000 κέρξη θαη ην 2009 ζπλερψο απμάλνληαλ, πιεζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

δπηηθψλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ. Αθφκε ππήξρε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα, κε 

ζπλερή βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. 

Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, έρεη αλνίμεη ε ζπδήηεζε γηα ηελ παξαγσγηθή δπζηνθία ηεο 

Διιάδαο θαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Έρεη γίλεη 

πιένλ νξαηφ ζε φινπο φηη νη ηδενιεςίεο ηνπ παξειζφληνο πξέπεη λα κπνπλ ζην 

ρξνλνληνχιαπν θαη φηη φζν πην γξήγνξα, βξεζνχλ επελδπηέο λα ξίμνπλ ρξήκαηα ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία, λα γίλνπλ εμαγσγέο θαη λα κεησζεί ε αλεξγία ηφζν πην γξήγνξα ζα 

επηζηξέςνπκε ζηελ αλάθακςε. 

Ζ γεηηνληθή καο Σνπξθία, νη θέληξν αλαηνιηθέο Δπξσπατθέο ρψξεο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο 

Σζερίαο, ηεο Οπγγαξίαο, ηεο ινβαθίαο θαη ηέινο ηεο Πνισλίαο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάδεηγκα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, πνπ είλαη ην ζέκα καο. Ζ Διιάδα δελ πξέπεη απιά λα 

κηκεζεί ην παξάδεηγκα ηνπο, αιιά θαη λα βξεη ηξφπν λα ηηο μεπεξάζεη θαη λα „θιέςεη‟ 

επελδπηέο απφ απηέο. 

Αο εμεηάζνπκε ην παξάδεηγκα ηεο Σνπξθίαο ζηα γξήγνξα. Ζ Σνπξθία κηα πνιιή πην κεγάιε 

ρψξα απφ ηελ Διιάδα, πνπ αλ θαη δελ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηνλ Β παγθφζκην πφιεκν, κε ην 

ηέινο ηνπ, είρε πεξίπνπ ηνλ ίδην, ή ίζσο θαη κηθξφηεξν βαζκφ, βηνκεραλνπνίεζεο κε ηελ 

Διιάδα. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 έρνπκε ηελ εκθάληζε δηάθνξσλ 

θαηαζθεπαζηψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπάδνπλ νρήκαηα θαηφπηλ αδείαο 

απφ Δπξσπατθέο θαη Ακεξηθαληθέο εηαηξείεο, Σελ ίδηα δεθαεηία έρνπκε θαη ην άλνηγκα 

αξθεηψλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο απηνθηλήησλ, ηα νπνία ήηαλ απνηέιεζκα ζχκπξαμεο 
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κεγάισλ πνιπεζληθψλ θαη ηνπηθψλ επελδπηψλ, φπσο π.ρ. Ford Otosan, Oyak Renault, 

Tofas (Fiat), θ.ιπ.  

Δθηφο απφ ειαθξηά επηβαηηθά θαη ειαθξηά θνξηεγά νρήκαηα, εκθαλίζηεθαλ θαη αξθεηνί 

θαηαζθεπαζηέο επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ θπξίσο ιεσθνξείσλ φπσο ε Otomarsan πνπ 

ηδξχζεθε ην 1967,  ην 1986 επέλδπζε αξθεηά ρξήκαηα γηα  ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ 

εξγνζηαζίνπ ηεο, κε ηεξάζηηεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ επνρή, ζηελ Αθζαξάη ηεο 

θεληξηθήο Αλαηνιίαο, πνπ φπσο είδακε „ζηήζεθε‟ απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηεο BIAMAX ηνπ 

Φσζηεξφπνπινπ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90  κεηνλνκάζηεθε ζε Mercedes Benz Turk. 

H Mercedes Benz Turk, ζεσξείηαη ζήκεξα σο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο μέλεο επελδχζεηο 

ζηελ Σνπξθία, πνπ απνηηκάηαη πεξίπνπ ζηα 885 εθαηνκκχξηα επξψ. Απαζρνιεί άκεζα 6000 

εξγαδφκελνπο θαη ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο παξαγσγνχο βαξέσλ νρεκάησλ 

ηεο Σνπξθίαο κε ζεκαληηθέο εμαγσγέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξρηθά  ε Daimler -Benz AG 

ζπκκεηείρε ζηελ ζχκπξαμε, θαηά 36%, αιιά ζηαδηαθά βξέζεθε λα είλαη ν θχξηνο κέηνρνο 

θαηέρνληαο ην 67% ηεο εηαηξείαο. 

 

Δηθόλα409.Anadol A1(Ford Ottosan)   Δηθόλα410.Tofas Murat 124.   Δηθόλα411.Oyak -Renault 12. 

Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηαζθεπαζηέο. Οη πεξηζζφηεξνη άξρηζαλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 θηηάρλνληαο απιέο θαηαζθεπέο πνπ πξννξίδνληαλ θπξίσο 

γηα ηελ  εζσηεξηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο, θάλνληαο ιίγεο εμαγσγέο. Παξφιε ηελ πνιηηηθή 

αζηάζεηα, ζρεδφλ φιεο νη Σνπξθηθέο θπβεξλήζεηο έθαλαλ ην πάλ, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία θαη λα δψζνπλ θίλεηξα γηα παξαπάλσ επελδχζεηο. Έηζη παξά ηηο δπζθνιίεο θαη 

ηηο εκπνξηθέο απνηπρίεο, θξαηήζεθαλ ζηελ δσή θαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 

έρνπκε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο θαη ηελ πξνζέιθπζε θνινζζψλ, φπσο ηεο ΣΟΤΟΣΑ, 

ηεο HONDA θαη ηεο HYUNDAI. Oη δηεπθνιχλζεηο θαη ηα θίλεηξα ζπλερίζηεθαλ θαη ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο κε ηνλ πξφεδξν Δξληνγάλ (Recep Tayip Erdogan), λα θάλεη παγθφζκηεο 

πεξηνδείεο θαη λα δίλεη „γε θαη χδσξ‟ ζε μέλνπο επελδπηέο γηα λα „έξζνπλ‟ ζηελ ρψξα ηνπ. 
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Οη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, νη δηεπθνιχλζεηο θαη ε παξάθακςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο απφ 

κεξηάο Σνπξθηθνχ θξάηνπο, ε κεγάιε θαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελε εζσηεξηθή αγνξά, ε 

γεσγξαθηθή ζέζε, ηα ρακειά εκεξνκίζζηα, ηα ζρεδφλ κεδεληθά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, είλαη 

θάπνηα απφ ηα φπια ηνπ Σνπξθηθνχ θξάηνπο, πνπ ελψ μεθίλεζε απφ ρακειφηεξε βάζε απφ 

εκάο ηελ δεθαεηία ηνπ 60, βξέζεθε ζήκεξα λα είλαη ε 16 κεγαιχηεξε απηνθηλεηνπαξαγσγφο 

ρψξα ζηνλ θφζκν, ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ θαηαζθεπή 1,5 εθαηνκκπξίσλ νρεκάησλ ην 2016.  

 

Δηθόλα412.Etox zafer coupe(2007).Δηθόλα413Βξαβεπζή ηνπ Recep Tayip Erdogan από ηνλ δηεπζύλσλ ζύκβνπιν ηεο Toyota (2015) 

Γελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά ηα παξαδείγκαηα ησλ άιισλ ρσξψλ ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ 

κπινθ, πνπ αλαθέξακε, αλ θαη πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηζηνξηθά ήηαλ αξθεηά πην 

βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία θαη κε αξθεηά πην 

εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Μεηά ηνλ Β παγθφζκην πφιεκν φιεο απηέο νη ρψξεο, είραλ 

ζνζηαιηζηηθά θαζεζηψηα, θαη φιεο είραλ απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, νη νπνίεο παξήγαγαλ, έλα 

ζρεηηθά κεγάιν εηήζην αξηζκφ νρεκάησλ, ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

εζσηεξηθέο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε αγνξάο, αιιά θαη γηα εμαγσγή θπξίσο ζε βαιθαληθέο 

ρψξεο. Σελ δεθαεηία ηνπ 80 ηα πεξηζζφηεξα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ θαηαζθεχαδαλ, 

θαηφπηλ αδείαο, ήηαλ αληίγξαθα παιαηφηεξσλ Δπξσπατθψλ κνληέισλ θπξίσο ηεο Fiat  θαη 

ηεο Renault. Γεληθά φιεο απηέο νη ρψξεο έθαλαλ ην πάλ ψζηε νη εζληθέο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα παξάγνπλ, αλεμάξηεηα ηηο δεκίεο θαη ην 

θφζηνο. 

Σα θζελά απηνθίλεηα ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ ηα νπνία ζεσξνχληαλ μεπεξαζκέλα θαη αξθεηά 

θαηψηεξα ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ, θαηέθιηζαλ θαη ηελ Διιεληθή αγνξά ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 80, αλαπιεξψλνληαο ην θελφ ησλ εγρψξησλ θαηαζθεπαζηψλ, πνπ έθιεηζαλ. 

Αθφκα θαη φηαλ έπαςαλ λα είλαη ζνζηαιηζηηθά θξάηε ζπλέρηζαλ παξά ηεο δπζθνιίεο λα 

ζηεξίδνπλ ηηο ηνπηθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, θηάλνληαο ηελ δεθαεηία ηνπ 2000 φπνπ 

ππήξμε κηα αζξφα πξνζέιεπζε απηνθηλεηνβηνκεραληψλ ζε απηέο ηηο ρψξεο, πνπ 
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ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα, θαζηζηψληαο ηεο φιεο, σο κεγάιεο απηνθηλεηνπαξαγσγέο  

ρψξεο. 

 Αο δνχκε ην παξάδεηγκα ηεο Οπγγαξίαο,  κία ρψξα κε ιηγφηεξνπο απφ 10 εθαηνκκχξηα 

θαηνίθνπο, φπνπ πξηλ ηελ δεθαεηία ηνπ 90 είρε θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ πνπ εηδηθεχνληαλ 

ζηελ παξαγσγή βαξέσλ νρεκάησλ, θνξηεγψλ θαη θπξίσο ιεσθνξείσλ. Κπξηφηεξνη, ε Raba 

θαη ε Ηkarus. Ζ Ηkarus, ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε θαηαζθεπάζηξηα ιεσθνξείσλ ζηνλ θφζκν απφ 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 θαη πνπ  ηελ δεθαεηία ηνπ 80 έθαλε εμαγσγέο θαη ζηελ 

Διιάδα, φπνπ ηα θηελά θαη μεπεξαζκέλα ηερλνινγηθψο ιεσθνξεία ηεο πξνηηκήζεθαλ 

έλαληη ησλ εγρψξησλ πνηνηηθψλ αιιά πην αθξηβψλ ηεο ΒΗΑΜΑΥ. H Ηkarus παξφιεο ηηο 

δπζθνιίεο, κεηά ηελ δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο,   επηβίσζε θαη ην 1999 εμαγνξάζηεθε 

απφ κεγαιχηεξε εηαηξεία θαηαζθεπήο ιεσθνξείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν 2006 εγρψξηνο 

επηρεηξεκαηίαο, πξνρσξά ζηελ απφθηεζε ηεο. Απφ ηφηε ε εηαηξεία ζπλερψο εμειίζζεηαη, 

έρεη πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο θαη ζπλερψο παξνπζηάδεη λέα πξντφληα, δίλνληαο δνπιεία ζε 

ρηιηάδεο Οχγγξνπο θαη πξνζθέξνληαο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Έθηνο ην αίζην 

απνηέιεζκα γηα ηελ εηαηξεία θαη ηα άκεζα νθέιε πνπ είρε ην Οπγγξηθφ θξάηνο απφ θφξνπο, 

εμαγσγέο, θαηαπνιέκεζε αλεξγίαο θιπ, ππήξμαλ θαη έκκεζα νθέιε. 

 

Δηθόλα414. Ikarus 263.    Δηθόλα415. Ikarus 127 v2   Δηθόλα416.ηξαηησηηθό όρεκα RABA. 

 ηαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηία ηνπ 90, απηνθηλεηνβηνκεραλίεο πνπ ήζειαλ λα επεθηείλνπλ 

ηελ παξαγσγή ηνπο θαη λα αλνίμνπλ, εξγνζηάζηα παξαγσγήο απηνθηλήησλ ζηελ Δπξψπε ζε 

ρψξεο κε ρακειά εκεξνκίζζηα, θζελή θαη επαξθή βηνκεραληθή ελέξγεηα, ρψξεο πνπ κφιηο 

είραλ εμέιζεη απφ ζνζηαιηζηηθά θαζεζηψηα θαη πνπ έςαρλαλ ελαγσλίσο επελδπηέο θαη 

εηζξνή μέλνπ θεθαιαίνπ, ππφζρνληαλ θνξνινγηθά νθέιε, ζηαζεξφηεηα θαη δηεπθνιχλζεηο, 

ζηηο μέλεο εηαηξείεο, έκνηαδαλ ηδαληθέο ηνπνζεζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ππεξζχγρξνλσλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο. 
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Οη δηάθνξεο δηεπθνιχλζεηο θαη ε ζηήξημε πνπ παξείρε ην Οπγγξηθφ θξάηνο ζηνπο ηνπηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ήηαλ κηα  ζεηηθή εηθφλα γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο επελδπηέο. Αθφκε εθηφο ησλ δηάθνξσλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο, φπσο ε 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηα θζελά εκεξνκίζζηα θιπ, ππήξραλ θαη νθέιε απφ ηελ ιεηηνπξγία 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαηαζθεπήο νρεκάησλ, φπσο ππνδνκέο (δξφκνη, ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν, έηνηκεο εγθαηαζηάζεηο), εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κεγάινο αξηζκφο ηνπηθψλ 

πξνκεζεπηψλ (φπσο π.ρ. Ganz Works) θ.ιπ. Έηζη έρνπκε ην 1991 ηελ ίδξπζε ηεο Magyar 

Suzuki ζην Esztergom, ην 1993 ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Audi 

Hungaria Motor Kft, ηελ ίδξπζε εξγνζηαζίνπ ηεο Opel θ.ιπ. 

Αθνινχζεζαλ θαη άιινη θαηαζθεπαζηέο θπξίσο κεηά ηελ έληαμε ηεο Οπγγαξίαο ζηελ Δ.Δ, 

φπσο πρ ε Mercedes ην 2008. Δθηφο απφ ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, δξαζηεξηνπνηεζήθαλ 

θαη αξθεηνί δηεζλήο πξνκεζεπηέο εμαξηεκάησλ, πνπ αθνινχζεζαλ ηηο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζηελ ρψξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Audi έρεη κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ θφζκν, γηα ηελ θαηαζθεπή θηλεηήξσλ ζην Gyor. Οη 

επελδχζεηο απηέο ήηαλ αλάζα γηα ηελ Οπγγξηθή νηθνλνκία θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ έγηλαλ, 

αθνινχζεζε ηεξάζηηα αλάπηπμε, πνπ είρε σο απνηέιεζκα θαιπηέξεπζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο. Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο αλαπηχζζνληαη ζπλερψο 

απμάλνληαο ηελ παξαγσγή ηνπο, πξνζζέηνληαο λέα κνληέια ζηελ γθάκα ηνπο θαη 

μνδεχνληαο ηεξάζηηα πνζά ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ελψ δελ πξέπεη λα μερλάκε ην 

θνηλσληθφ έξγν πνπ εθηεινχλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, πνπ ηηο πεξηζηνηρίδνπλ.

 Δηθόλα417.Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο Magyar Suzuki ζην Esztergom ηεο Οπγγαξίαο 
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ηελ Διιάδα νη ζπλζήθεο έρνπλ πιένλ σξηκάζεη θαη φινη έρνπλ θαηαιάβεη φηη ρξεηαδφκαζηε 

επελδχζεηο, εηζξνή μέλνπ θεθαιαίνπ θαη εμαγσγέο, γηα λα βγνχκε απφ ην ηέικα πνπ 

βξηζθφκαζηε. Ζ απηνθηλεηνβηνκεραλία είλαη έλαο θιάδνο πνπ ζπλδπάδεη φια ηα 

πξνεγνχκελα. Ζ Διιάδα ζα πξέπεη λα δηνξζψζεη ηα θαθψο θείκελα, πνπ ηελ θαηαηξέρνπλ 

ρξφληα ηψξα, λα βειηησζεί ζε θάπνηνπο ηνκείο θαη λα ζηγνπξεπηεί φηη ζα εθκεηαιιεπηεί θαη 

ζα αμηνπνηήζεη πιήξσο φια ηα ζεηηθά ηεο ζηνηρεία. 

Οη δηεζλήο ζπγθπξίεο καο επλννχλ αθνχ, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία χζηεξα απφ δεκνςήθηζκα 

απνθαζίζηεθε ε έμνδνο ηεο, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θάηη πνπ έρεη θάλεη πνιιέο 

εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ  εθεί λα ζθέθηνληαη ηελ απνρψξεζε, θνβνχκελεο δαζκνχο ζηα 

πξντφληα πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα εηζάγνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο ηνπο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. Αθφκε ην 

απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ζηελ Σνπξθία θαη ε πνιηηηθή αιιά θαη θνηλσληθή αζηάζεηα πνπ 

επηθξαηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θφληξα πνπ έρεη μεζπάζεη κε Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

Ρσζία, έρεη θάλεη πνιιέο εηαηξείεο λα ζθέθηνληαη ηελ έμνδν, θάηη πνπ κέρξη πξηλ κεξηθά 

ρξφληα θαίλνληαλ αδηαλφεην. Πξνζζέηνληαο ζε απηά ηελ θπζηθή ξνή ησλ πξαγκάησλ, 

δειαδή φηη ζπλερψο παξνπζηάδνληαη εηαηξείεο πνπ ςάρλνπλ λα επεθηαζνχλ θαη λα αλνίμνπλ 

λέεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηψξα ήξζε ε κεγάιε επθαηξία ηεο 

Διιάδνο. 

Ζ γεσγξαθηθή καο ζέζε ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη πάληα έλα απφ ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα 

καο, θάηη πνπ κπνξεί λα παίμεη κεγάιν ξφιν ζηηο εηαηξείεο πνπ ζα ζειήζνπλ λα 

απεκπιαθνχλ απφ ηελ Σνπξθία θαη ζα ζειήζνπλ λα κείλνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, αιιά 

θαη ζε εηαηξείεο πνπ ςάρλνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή. Πξνζζέηνληαο ζε απηφ 

φηη είκαζηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δίλνπκε έλα ηεξάζηην θίλεηξν ζηνπο 

ππνςήθηνπο επελδπηέο. Οη ππνδνκέο δελ είλαη νη θαιχηεξεο αιιά δελ είλαη θαη νη 

ρεηξφηεξεο, πάλησο είλαη αξθεηά θαιχηεξεο απφ ηα  πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ πξψελ 

αλαηνιηθνχ κπινθ ,πνπ ζηελ νπζία είλαη νη θχξηνη αληίπαινη καο. ηα ζεηηθά  είλαη ηα πάξα 

πνιιά ιηκάληα πνπ δηαζέηνπκε σο ρψξα. 

Μπνξεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ρψξα λα έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο πνιηηηθέο αλακεηξήζεηο, 

αιιά ππάξρεη πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα ζηελ ρψξα, ε νπνία είλαη κηα ζχγρξνλε 

ρψξα κε θξάηνο δηθαίνπ θαη ε νπνία είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθή Έλσζε θαη ελαξκνληζκέλε 

πιήξσο κε ηελ λνκνζεζία ηεο. Παξφια απηά πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη επηθξαηεί 

εμαηξεηηθή δπζπηζηία απέλαληη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. 
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Τπάξρεη άθζνλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν δηαζέηεη αλψηεξε θαη αλψηαηε κφξθσζε , 

θαζψο θαη κεγάιν πνζνζηφ κε θάπνηνπ είδνπο ηερληθή θαηάξηηζε, αιιά δελ ππάξρεη 

πξνζσπηθφ κε εκπεηξία ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (θαη ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα γεληθά), ελψ 

ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα ηεο θπγήο ζην εμσηεξηθψλ αξθεηψλ „αξηζηνχρσλ‟. Έλα άιιν 

κεγάιν πξφβιεκα, ην νπνίν ζα γίλεη εκθαλέζηεξν ζην κέιινλ, είλαη ην γεξαζκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο Διιάδνο.  

Θα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε έλα ειθπζηηθφηεξν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη λα 

παξέρνπκε κηα θνξνινγηθή ζηαζεξφηεηα, εάλ ζέινπκε λα πξνζειθχζνπκε επελδχζεηο. 

Αθφκε δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε θαη ηελ εζσηεξηθή αγνξά, φπνπ κείσζε ησλ θφξσλ ζα 

θέξεη πεξηζζφηεξε θαηαλάισζε ζηελ κηθξή καο αγνξά πνπ φκσο είλαη κεγαιχηεξε θαη 

δπλαηφηεξε απφ αξθεηνχο αληαγσληζηέο καο. Έλα απφ ηα κεγάια αγθάζηα πνπ πξέπεη λα 

επηιχζνπκε είλαη ε γξαθεηνθξαηία, ελψ ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη ηνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηθαηνζχλεο ψζηε λα γίλεη ηαρχηεξε. Γεληθά ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζε κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

ζα καο θάλνπλ πην επέιηθηνπο θαη λα δψζνπκε θίλεηξα ζηνπο μέλνπο επελδπηέο φπσο πρ 

παξαρψξεζε εθηάζεσλ, δηεπθφιπλζε ζε γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα θ.ιπ. 

Μεγάινο ιφγνο γίλεηαη γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη γηα ηα επίπεδα ησλ κηζζψλ ζηελ 

Διιάδα. Γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα δελ έρνπκε πνιιά λα πνχκε πέξαλ φηη ε Διιάδα 

είλαη κηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ηα δηθαηψκαηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, 

ζεσξνχληαη απηνλφεηα θαη απαξαβίαζηα. Γπζηπρψο φκσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

Διιάδα επηθξαηεί έλα άηππν θιίκα γαιέξαο, φπνπ αδήισηε εξγαζία, εμαληιεηηθά σξάξηα 

θαη εκεξνκίζζηα κηθξφηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα θαηψηεξα φξηα έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο. 

Δίλαη κηα πεξίπινθε ζπδήηεζε φπνπ πξέπεη λα γίλεη απφ εηδηθνχο (πρ εξγαηνιφγνπο) θαη λα 

βγνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη απνηειέζκαηα πνπ ζα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ζεκεξηλή 

Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη πνπ φκσο δελ ζα δηαθπβεχνπλ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο 

ην νρηάσξν, ην πελζήκεξν, ην δηθαίσκα ζηε μεθνχξαζε θαη ζηελ απεξγία, δηθαηψκαηα πνπ 

θαηαθηήζεθαλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, κε ηδξψηα θαη αίκα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

ζνλ αθνξά ηα εκεξνκίζζηα, πνιχο ιφγνο γίλεηαη φηη πξέπεη λα κεησζνχλ ψζηε λα γίλνπκε 

αληαγσληζηηθνί, κηα άπνςε πνπ είλαη ιάζνο. Μπνξεί ηα εκεξνκίζζηα καο λα κελ είλαη ηα 

κηθξφηεξα πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά δελ είλαη θαη ηα κεγαιχηεξα, είλαη 

πεξίπνπ ζηελ κέζε, ελψ είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ηα εκεξνκίζζηα ησλ άκεζσλ 

αληαγσληζηψλ καο ζπλερψο απμάλνληαη. Αθφκε ζχκθσλα κε ηελ Eurostat  ζην εξγαζηαθφ 

σξηαίν θφζηνο, γηα κηα επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί πάλσ απφ 10 άηνκα πξνζσπηθφ, ε 
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Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 17ε ζέζε ζηελ αλάκεζα ζηελ Ννξβεγία θαη ζηηο 28 ρψξεο κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε κηθξή φκσο δηαθνξά κε ηηο ρψξεο πνπ καο αθνινπζνχλ, αιιά κε 

ηεξάζηηα απφ ηελ 14ε , πνπ είλαη ε Ηζπαλία θαη κεηά. Αθφκε είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε 

φηη ζηελ Βνπιγαξία πνπ  έρεη ηνλ κηθξφηεξν θαηψηαην κηζζφ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (214 

Δπξψ) θαη ν νπνίνο είλαη 19 θνξέο κηθξφηεξνο απφ ηνλ κεγαιχηεξν θαηψηαην κηζζφ, πνπ 

είλαη ζην Λνπμεκβνχξγν(1.922,96 Δπξψ), δελ ππάξρεη έληνλν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ. 

 

Δηθόλα418.Κόζηνο σξηαίαο απαζρόιεζεο γηα επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθό 10 άηνκα θαη πάλσ (Ινύληνο 2016)
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 Δηθόλα419. Καηώηαηνη εζληθνί κηζζνί αλά θξάηνο ( Ιαλνπάξηνο 2016) 

Αθφκε, ε κεγαιχηεξε απηνθηλεηνπαξαγσγφο ρψξα ηεο Δπξψπεο είλαη ε Γεξκαλία, κε 

εηήζηα εγρψξηα παξαγσγή πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα νρήκαηα, ελψ δεχηεξε είλαη ε Ηζπαλία 

κε 2,4 εθαηνκκχξηα νρήκαηα, κε Σξίηε ηελ Γαιιία. Δλψ αθνινπζνχλ Αγγιία θαη Ηηαιία κε 

παξαγσγή πνπ μεπεξλάεη ην 1 εθαηνκκχξην νρήκαηα. ιεο απηέο νη ρψξεο έρνπλ θαηά 

πνιχ κεγαιχηεξνπο κηζζνχο απφ ηελ Διιάδα, αιιά πάξα ηαχηα θαηαθέξλνπλ λα 

ζπγθεληξψλνλ ζπλερψο λένπο επελδπηέο πξνβάιινληαο άιια πιενλεθηήκαηα. Άιιε 

πεξίπησζε είλαη ην Βέιγην, πνπ ελψ δελ δηαζέηεη εγρψξην θαηαζθεπαζηή νρεκάησλ, 

αξθεηέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ην επέιεμαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νρεκάησλ ηνπο, 

μεπεξλψληαο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ην 1,5 εθαηνκκχξηα νρήκαηα εηεζίσο, 

θαηαιακβάλνληαο έηζη κηα ζεκαληηθή ζέζε σο θαηαζθεπαζηήο νρεκάησλ ζην παγθφζκην 

ζηεξέσκα. ήκεξα πηεδφκελν απφ ηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, έρεη πέζεη ζηα 

ρακειφηεξα επίπεδα εηήζηαο παξαγσγήο ηνπ, ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θαηαζθεπάδνληαο 

500.000 νρήκαηα, πνπ φκσο ην 90% απφ απηά πξννξίδεηαη γηα εμαγσγή. Αθφκε ζην Βέιγην 

έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο εμαξηεκάησλ νη νπνίνη απαζρνινχλ 

ρηιηάδεο άηνκα πξνζσπηθφ. Να ππελζπκίζνπκε φηη ην Βέιγην είλαη κηα ρψξα 11 
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εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ θαη φηη ν θαηψηαηνο κηζζφο βξίζθεηαη ζηα 1.501,82 επξψ ζηαζεξά 

απφ ην 2012. 

Άιιν παξάδεηγκα πνπ δελ πξέπεη λα μερλάκε, είλαη ε πεξίπησζε ηεο ΣΔΟΚΑΡ, φπνπ ε 

Nissan πξνηίκεζε λα επελδχζεη ζηελ Αγγιία θαη φρη ζηελ Διιάδα. Μάιηζηα πξέπεη λα 

ππελζπκίζνπκε, φηη απφ ηα πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξηα νρήκαηα πνπ παξήγαγε ε Αγγιία ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά, ην 1/3 πξνέξρεηαη απφ ην εξγνζηάζην ηεο Nissan ζην Sunderland. 

Δθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ε δηαθνξά ζηα εκεξνκίζζηα αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ ραψδεο, θάηη φκσο πνπ ηειηθά δελ καο βνήζεζε, νχηε ζε εθείλε ηελ 

πεξίπησζε, αιιά νχηε θαη ηα επφκελα ρξφληα, φπνπ ε Διιάδα είρε ζεκαληηθά ρακειφηεξα 

εκεξνκίζζηα απφ αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο φπσο ην Βέιγην θαη ε Ηζπαλία, πνπ φκσο 

πξνηηκήζεθαλ άξδελ απφ ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο αιιά θαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

εμαξηεκάησλ. 

Σειεπηαίν παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα καο δηδάμεη, είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Ακεξηθαληθήο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Tesla, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ θαηαζθεπή πνιπηειψλ ειεθηξηθψλ 

νρεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ δηθεγφξν σηήξε Μπξεγηάλλν, αληηπξνζσπεία ηεο 

Ακεξηθαληθήο εηαηξείαο είρε έξζεη ζηελ Διιάδα ην 2012, γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο πξννπηηθέο 

θαηαζθεπήο εξγνζηαζίνπ ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ ζηελ Διιάδα.  Σειηθά σο ηνπνζεζία 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαηλνχξγηνπ εξγνζηαζίνπ επηιέρζεθε ε πεξηνρή ηνπ Σίικπνπξρ 

(Tilburg) ζηελ Οιιαλδία. Ζ Οιιαλδία ε νπνία έρεη πεξίπνπ 2,5 θνξέο κεγαιχηεξν θαηψηαην 

κηζζφ απφ ηελ Διιάδα, επηιέγεη απφ ηελ Ακεξηθαληθή εηαηξεία, ιφγσ ησλ θηλήηξσλ πνπ 

έδσζε ε Οιιαλδηθή θπβέξλεζε, ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο, ππνδνκψλ, θιπ, δείρλνληαο 

μαλά πσο ηα ρακειά εκεξνκίζζηα δελ είλαη ην παλ. 

 

Δηθόλα420.Tesla model S.Δηθόλα421.Opel corsa A από ηα πξώηα κνληέια πνπ θαηαζθεπάζε ην εξγνζηάζην ζηελ Saragoza ην 1983. 
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Απηφ πνπ νη εηαηξείεο πάληα έρνπλ σο θχξην κέιεκα ηνπο είλαη ην θέξδνο, ην νπνίν 

επηηπγράλεηαη, κε ηελ κεγάιε, ζπλερή παξαγσγή, κε ην φζν πην κηθξφ θφζηνο παξαγσγήο 

θαη ηέινο κε ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ κεγαιχηεξε ηηκή φζν πην γξήγνξα γίλεηαη. Ζ 

Διιάδα ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο, παξαζέηνληαο ηελ 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηα ιηκάληα ηεο, ην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο (θαη λα θάλεη 

βειηηψζεηο φζν κπνξεί), δειαδή ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ ηεο, ψζηε λα πείζεη, φηη ηα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη εδψ ζα κπνξνχλ λα δηαθηλεζνχλ εχθνια ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ην γεγνλφο φηη είκαζηε κηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, άξα ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη εδψ δελ ζα ππφθεηληαη ζε δαζκνχο απφ άιια 

θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 

Σν φηη είκαζηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θξάηνο δηθαίνπ, καο θάλεη πην εχθνιν λα 

εγγπεζνχκε κηα ζηαζεξφηεηα, θάηη πνπ φινη νη επελδπηέο δεηάλε, ζηαζεξφηεηα, αζθάιεηα 

θαη ζπλερήο ξνή ησλ πξντφλησλ ηνπο. Αθφκε ε εζσηεξηθή αγνξά καο ε νπνία είλαη 

πιεζπζκηαθά κηθξή θαη έρεη ράζεη απφ ηελ αίγιε ηνπ παξειζφληνο, είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο αγνξέο ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ κπινθ θαη κπνξεί λα απνξξνθήζεη, 

επθνιφηεξα, κηθξά νηθνλνκηθά απηνθίλεηα, ζε ινγηθά λνχκεξα, είηε σο ηδησηηθά νηθνγελεηαθά, 

είηε σο ηνπξηζηηθά ,εηαηξηθά, δεκφζηαο ρξήζεο απφ νξγαληζκνχο θιπ. 

Σν κνξθσκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο, ην νπνίν θνζηίδεη ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα πιενλέθηεκα, αιιά ζα κπνξνχζε θαη ην 

θφζηνο βηνκεραληθήο ελέξγεηαο λα είλαη έλα πιενλέθηεκα, ην νπνίν απηή ηελ ζηηγκή 

βξίζθεηαη θαη απηφ ιίγν ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά 

δεδνκέλνπ, φηη είκαζηε ελεξγεηαθφο θφκβνο θαη φηη ήδε έρνπλ αξρίζεη επελδχζεηο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθή ελεξγεηαθή ζσξάθηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέρξη ην 2020, κε ηελ 

Διιάδα λα έρεη αξθεηά πξάζηλα πιενλεθηήκαηα, κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε ζεακαηηθά 

απνηειέζκαηα. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΒΟ, πνπ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη έλα δέιεαξ γηα ηελ πξνζέγγηζε μέλσλ  

απηνθηλεηνβηνκεραληψλ.  πσο είδακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε ΔΛΒΟ βξίζθεηαη ζε 

θαζεζηψο εθθαζάξηζεο θαη έρεη ήδε „ζπάζεη‟ ζε θνκκάηηα, κε ζθνπφ ηελ πην εχθνιε 

πψιεζε ηεο. Αιιά δπζηπρψο κε κηθξφ ελδηαθέξνλ απφ επελδπηέο. Μάιηζηα ππάξρνπλ 

θσλέο, πνπ ιέλε φηη ην θνκκάηη πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ζηελ ίλδν, ζηελ νπζία ραξίδεηαη, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ εκπνξηθή αμία ησλ 
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273.000 ηκ. εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εξγαιεηνκεραλψλ πνπ λαη κελ αξθεηέο απφ απηέο 

ρξεηάδνληαη εθζπγρξνληζκφ θαη αληηθαηάζηαζε(κ.ν. 25 έηε), αιιά  νξηζκέλεο απφ απηέο 

ζεσξνχληαη απφ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο φπσο π.ρ. ν εμνπιηζκφο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ησλ αξκάησλ κάρεο Leopard, φπνπ ε αμία ηεο θηηξηαθήο 

εγθαηάζηαζεο απνηηκάηαη πεξίπνπ 66 εθαηνκκχξηα Δπξψ.  Αθφκε αξθεηνί πξνεηδνπνηνχλ, 

φηη ππάξρεη πεξίπησζε ε εηαηξεία πνπ ζα αγνξάζεη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη(θαη ζα είλαη 

κεγαινκέηνρνο κε 65%, ελψ ην δεκφζην ζα θαηέρεη ην 35%), λα επηιέμεη λα ΄μειψζεη‟ ηνλ 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλάινγα ηηο αλάγθεο θαη ηα νθέιε ηεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ΔΛΒΟ, δελ παξάγεη ηίπνηα θαη  ζηελ νπζία ε 

χπαξμε ηεο παίδεη ζρεδφλ αζήκαλην ξφιν, σο ζηξαηησηηθή βηνκεραλία, γηα ηα εζληθά 

ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο θαη αληηζηαζκίδνληαο ην ρακειφ ελδηαθέξνλ ζηνλ δηαγσληζκφ αιιά 

θαη ηηο βάζηκεο θνβίεο γηα  ην κέιινλ ηεο ΔΛΒΟ, εάλ πσιεζεί κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ζα 

κπνξνχζακε λα πξνβνχκε ζηηο εμήο ελέξγεηεο. Να μειψζνπκε νη ίδηνη ηνλ εμνπιηζκφ θα λα 

ζπάζνπκε, ην θνκκάηη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ίλδνπ, 

ζε δχν μερσξηζηά θνκκάηηα, φπνπ γηα ην θνκκάηη ηνπ εμνπιηζκνχ ζα ηζρχζεη ε δηαδηθαζία 

ηνπ ππάξρνληνο δηαγσληζκνχ, κε αλαπξνζαξκνγή φξσλ θαη ηηκήκαηνο, ελψ γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ζα ηζρχζεη δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο. 

Ζ Διιάδα, ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη, απηνθηλεηνβηνκεραλίεο κε ζθνπφ ηελ 

ζχκπξαμε θαη ηελ δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ απηνθηλήησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΒΟ. 

ηελ ζχκπξαμε απηή, ην Διιεληθφ θξάηνο ζα παξαρσξήζεη ηελ έθηαζε θαη ζα θαηέρεη ην 

30%-45%, ελψ ν κεγαινκέηνρνο ζα είλαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία πνπ εθηφο απφ ην 

κάλαηδκελη,  ζα αλαιάβεη θαη λα „ζηήζεη‟ ηελ επηρείξεζε. Σν Διιεληθφ θξάηνο, εθηφο απφ 

ηελ παξαρψξεζε ηεο έθηαζεο ζα πξέπεη λα δψζεη θαη άιια θίλεηξα, φπσο επλντθή έσο 

κεδεληθή θνξνινγία γηα θάπνηα έηε ζην θαηλνχξγην εξγνζηάζην. Δπλντθέο ξπζκίζεηο ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, άκεζε πξνηεξαηφηεηα θαη ιχζεηο ζε γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα φπσο 

(π.ρ. δηαρείξηζε απνβιήησλ, θσηνβνιηαηθέο εγθαηαζηάζεηο, θ.ιπ.),θαιχηεξεο ππνδνκέο ( 

π.ρ. δηφξζσζε θαθνηερληψλ ζην νδηθφ δίθηπν) θαη γεληθά λα ζηεξίμεη άκεζα θαη έκκεζα ηελ 

θαηλνχξγηα βηνκεραλία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, φζν πην πνιχ γίλεηαη. Με απιά ιφγηα λα θάλεη 

φηη έθαλε ε Μεγάιε Βξεηαλία 35 ρξφληα πξηλ, φηαλ ‟έθιεςε‟ ηελ επέλδπζε ηεο Nissan, κέζα 

απφ ηα ρέξηα ηεο Διιάδαο. 
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Έλα άιιν θίλεηξν πνπ ζα πξέπεη λα δψζεη ε Διιάδα, πξέπεη λα είλαη απηφ ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. πσο είδακε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δηαηππψζεθε ε ηδέα θαηαζθεπήο 

ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα, κηαο θαηεγνξίαο κε πνιιά πεξηζψξηα εμέιημεο. Ήδε, 

παγθφζκηα, αξθεηέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, πξνζπαζνχλ λα απεκπιαθνχλ απφ ηνπο 

θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο θαη λα εμειίμνπλ αμηφπηζηνπο θαη ρξεζηηθνχο 

ειεθηξνθηλεηήξεο. Πξνο ην παξφλ  ε εκπνξηθφηεξε ιχζε είλαη ε πβξηδηθή ηερλνινγία πνπ 

ζπλδπάδεη ειεθηξνθηλεηήξα θαη θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Σα απηνθίλεηα απηά είλαη αξθεηά δεκνθηιή ζηα δπηηθά θξάηε, θαζψο  δίδνληαη 

θίλεηξα ζηνπο πνιίηεο απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπο, φπσο (π.ρ., 

κεδεληθά ηέιε θπθινθνξίαο, κεδεληθά ηέιε ηαμηλφκεζεο, επηδφηεζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζην 

θφζηνο αγνξάο, θ.ιπ.) ελψ ζχληνκα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα δίδνληαη αληηθίλεηξα γηα 

ηελ απφθηεζε απηνθηλήησλ ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο, θάηη πνχ έρεη ήδε αξρίζεη κε ηελ 

απαγφξεπζε εηζφδνπ απηνθηλήησλ κε θηλεηήξεο πεηξειαίνπ ζηηο κεγαινππφιεηο 

(Ννξβεγία). Έρνληαο απηά ππφςε θαη πξνζζέηνληαο ην γεγνλφο, φηη θαη ζηελ Διιάδα 

ζπδεηείηαη έληνλα ην ελδερφκελν απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζηηο 2 κεγαιχηεξεο πφιεηο, ε 

πβξηδηθή ηερλνινγία είλαη κνλφδξνκνο, γηα θάπνηνλ πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη έλα 

θαηλνχξγην απηνθίλεην, ην νπνίν ζα είλαη άθξσο νηθνλνκηθφ ζηα θαχζηκα.  Δθηφο απηνχ, κε 

ην ίδην ζθεπηηθφ, ζα κπνξνχζε ε Διιεληθή θπβέξλεζε λα απαγνξεχζεη θαη ηα 

πεηξειαηνθίλεηα ηαμί θαη ζε δεχηεξν ρξφλν λα ζεζπίζεη θάπνηεο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζην 

ακάμσκα (φπσο π.ρ. ξάκπα γηα ακαμίδηα γηα α.κ.ε.α, ή ηα καχξα ηαμί ηνπ Λνλδίλνπ). ιεο 

απηέο νη θηλήζεηο ζα έδηλαλ πξννπηηθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πβξηδηθνχ ή ακηγψο 

ειεθηξηθνχ απηνθηλήηνπ, αθνχ ζα ππήξρε εγρψξηα αγνξά γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ, ρψξηα 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρεη απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ, ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο 

απφ ηνλ κεησκέλν Δ.Φ.Κ, αιιά θαη ηα κηθξφηεξα κεηαθνξηθά,( Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθέξνπκε φηη ζρεδφλ φια ηα πβξηδηθά θαη ειεθηξηθά απηνθίλεηα θαηαζθεπάδνληαη ζηα 

κεηξηθά εξγνζηάζηα ή ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο) ελψ αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ε δηαθήκηζε 

ζαλ εζληθφ απηνθίλεην, αιιά θαη ε πξνηίκεζε ηνπ απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζα 

βνεζνχζε (φπσο ην Pony).  

Ζ Διιάδα, ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη επελδπηέο απφ ηελ Αζία, φπσο ηηο 

Κνξεαηηθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο( Hyundai, Kia, Ssang Yong), ηηο Ηαπσληθέο (Toyota, 

Honda), ή ηελ Ηλδηθή (Mahindra). ιεο απηέο ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά, λα είλαη ππνςήθηνη 

επελδπηέο, αθνχ νη Hyundai θαη Kia πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ ηηο Ηαπσληθέο εηαηξίεο θαη 

ζπλερψο αλαπηχζζνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ Δπξσπατθή 
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αγνξά, ε Ssang Yong πνπ ηα ηειεπηαία έηε βξίζθεηαη ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο Mahindra, 

πξνζπαζεί λα θηάζεη ηηο ζπκπαηξηψηηζζέο ηεο Hyundai θαη Kia, παζρίδνληαο λα δείμεη έλα 

πην Δπξσπατθφ πξφζσπν θαη βγάδνληαο απφ πάλσ ηεο ηνλ καλδχα ηνπ κηθξνχ 

θαηαζθεπαζηή πνπ θηηάρλεη βαζηθά νρήκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία θαη εμαξηήκαηα 

θαηφπηλ αδείαο. Ζ  δε  Mahindra, ρξφληα πξνζπαζεί λα εηζέιζεη ζηελ Δπξσπατθή αγνξά θαη 

λα θάλεη ηελ έθπιεμε, αιιά πάληνηε ρσξίο απνηέιεζκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξηλ απφ 

ρξφληα, είρε επελδχζεη ζηελ Διιάδα, αξρηθά δίλνληαο ην 1975,ζηελ εηαηξεία Βαιθάληα 

ΑΔΒΔ ηνπ θ. Εαραξφπνπινπ, ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηδηπ ηεο (θαη ην νπνίν 

ήηαλ βαζηζκέλν ζην Jeep Willys) θαηφπηλ αδείαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ην 1984 εμαγνξάδνληαο 

ηελ εηαηξεία Βαιθάληα ΑΔΒΔ  θαη κεηνλνκάδνληαο ηελ ζε Mahindra ΔΛΛΑ ΑΔ, φπνπ  κέρξη 

ην 1995 θαηαζθεχαδε ην ηδηπ Autotractor, θπξίσο γηα εμαγσγή. Οη δε Ηαπσληθέο Toyota, 

Honda, αλ θαη πξσηνπφξεο εηαηξείεο ζηνλ ρψξν ληψζνπλ ηελ πίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ θαη 

ζπλερψο πξνζπαζνχλ λα παγηψζνπλ πεξαηηέξσ ηελ ζέζε ηνπο, παξνπζηάδνληαο 

θαηλνηφκα πξντφληα Δπξσπατθήο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο, απφ ηα παξαξηήκαηα ηνπο 

ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν. Αθφκε θαη νη δχν έρνπλ επελδχζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε Αγγιία 

θαη Σνπξθία. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ε Toyota, ε νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηνλ 

θφζκν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη παξνπζηάδεη θαηλνηφκα 

πξντφληα, ζα κπνξνχζε λα είλαη  ε απηνθηλεηνβηνκεραλία πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ 

ίλδν. Ζ Toyota, πιήξεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αθνχ, παξάγεη πβξηδηθά απηνθίλεηα θαη 

πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη ακηγψο ειεθηξηθά νρήκαηα καδηθήο παξαγσγήο. Αθφκε έρεη 

πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν, αθνχ αθφκε πεξίπνπ ην 30% ησλ 

απηνθηλήησλ πνπ πνπιάεη ζηελ Δπξψπε ην εηζάγεη. Γεληθά πξνζπαζεί λα εκθαλίζεη έλα 

„πξάζηλν‟ πξφζσπν, αλαπηχζζνληαο νρήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, αιιά θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο πξάζηλε ελέξγεηα ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηεο ζε Δπξψπε θαη 

Ηαπσλία, θάηη πνπ ζα σθεινχζε κηα θσηνβνιηαηθή εγθαηάζηαζε Megawatt ζηε ίλδν.  

Αθφκα Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΒΟ, ηεο πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο 

κεγάιεο θαη πνιιέο αλεμάξηεηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ φκσο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαζψο 

θαη ηεξάζηηεο εθηάζεηο πνπ είλαη θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ καδηθή παξαγσγή νρεκάησλ, πνπ 

φηαλ είλαη πβξηδηθά ή ακηγψο ειεθηξηθά, πνπ ε δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη ιίγν πην 

πεξίπινθε απφ ηα ζπκβαηηθά νρήκαηα, ν ρψξνο θαη νη άθζνλεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ  φκσο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, γίλνληαη θχξηαο ζεκαζίαο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ 
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εξγνζηαζίνπ είλαη θαίξηα (θαη γηα απηφ είρε επηιεγεί 35 ρξφληα πξηλ), αθνχ έρεη πξφζβαζε 

ζε ιηκάλη, θάηη πνπ είλαη θαίξην γηα ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ(πάιη ηα πβξηδηθά 

απηνθίλεηα ρξεζηκνπνηνχλ πξψηεο χιεο ιίγν δηαθνξεηηθέο απφ ηα ζπκβαηηθά, χιεο απφ 

φιεο ηηο Ζπείξνπο), αιιά θαη γηα ηελ απνζηνιή πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά.  Έρεη 

πξφζβαζε ζε ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν(πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ήδε έρεη δξνκνινγεζεί 

ζρέδην γηα ηελ θαηαζθεπή δεχηεξεο γξακκήο ζην δξνκνιφγην Αζήλα – Θεζζαινλίθε), ελψ 

αθφκε έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο θαη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, κέζσ 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Αθφκε ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα 

πξντφληα ηεο δελ ζα ππφθεηληαη ζε δαζκνχο ζε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ, αιιά θαη γεσγξαθηθά 

είλαη πνιχ θνληά ζε φιεο ζρεδφλ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Αθφκε είκαζηε θνληά ζηελ 

Σνπξθία, πνπ ζεκαίλεη φηη εάλ γηα θάπνην ιφγν απεκπιαθεί ε Toyota απφ εθεί, δελ ζα 

ρξεηαζηεί λα αιιάμεη πνιιά ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ηα 

κνληέια πνπ θαηαζθεπάδεη εθεί. Οη ηνπηθνί πξνκεζεπηέο εμαξηεκάησλ πνπ έρνπλ απνκείλεη 

θαη πνπ ηφζα ρξφληα πξνκήζεπαλ ηελ ΔΛΒΟ, θαζψο θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζε 

πξνκεζεπηέο ζε Βαιθαληθά θξάηε είλαη έλα αθφκε πιενλέθηεκα. Σέινο ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο ΔΛΒΟ ην νπνίν έρεη θάπνηα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή νρεκάησλ είλαη έλα 

κηθξφ πιενλέθηεκα. 

 Γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, απηή ε επέλδπζε ζα είλαη κφλν ζεηηθή 

εμέιημε. Γηα ηελ Διιάδα, κπνξεί θάπνηνη λα επηζεκάλνπλ, φηη κε ηελ επλντθή κεηαρείξηζε 

πνπ ζα επηδείμεη ράλεη πνιιά άκεζα έζνδα, αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη απφ 

εθεί πνπ δελ παξάγνληαλ ηίπνηα, δειαδή έζνδα κεδέλ, φηη θεξδίζεη πεξαηηέξσ ζε άκεζα 

νηθνλνκηθά έζνδα, είλαη θέξδνο. ζν γηα ηα έκκεζα νθέιε, πάξα πνιιά φπσο 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, αλαζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο, θαζψο επηηέινπο ζα κπεη 

ζηνλ „ράξηε „ ησλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ εμαξηεκάησλ, αιιά 

ζπλάκα ζα κεηψζεη ηηο εηζαγσγέο ηεο θαη ζα απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηεο. Αθφκε ηα ρξήκαηα 

πνπ ζα δνζνχλ ζηελ πξαγκαηηθή  νηθνλνκία απφ ηελ επέλδπζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο(γηα 

αλαθαίληζε, γηα δηακφξθσζε ρψξσλ, θ.ιπ.), θαζψο θαη ζηελ θσηνβνιηαηθή εγθαηάζηαζε 

αιιά θαη ζηηο κεηαθνξέο, ζα είλαη κηα αλεθηίκεηε βνήζεηα γηα ηελ ρψξα γηα λα βγεη απφ ηελ 

θξίζε. Αθφκε πην σθειεκέλε ζα είλαη ε ηνπηθή θνηλσλία φπνπ απφ εθεί πνπ ζα πξφζζεηε 

340 αλέξγνπο, ζηελ ήδε θαζεκαγκέλε ηνπηθή νηθνλνκία, ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο 

ηφζν ζην θαηλνχξγην εξγνζηάζην, φζν θαη ζηηο παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο πνπ ην 

αθνινπζνχλ, ρσξίο λα μερλάκε ην θνηλσληθφ έξγν πνπ ζα δηαηειέζεη ζηελ πεξηνρή  ε 

εηαηξεία θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε Toyota, κηα δηαθεθξηκέλε εηαηξεία, πνπ σο 
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θηινζνθία έρεη ηελ απξφζθνπηε ζηήξημε ζηελ θνηλσλία πνπ βξίζθνληαη ηα εξγνζηάζηα ηεο, 

ηνλ ζεβαζκφ ησλ λφκσλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ ηεο, αιιά 

δηαθξίλεηαη επίζεο θαη γηα πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο ηεο. 

Δίλαη ζην ρέξη καο λα πείζνπκε ηνπο δηεζλήο επελδπηέο φηη έρνπκε αιιάμεη 

λννηξνπία θαη κπνξνχκε λα παξέρνπκε ζηαζεξφηεηα, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, θνξνινγηθή 

θαη απξφζθνπηε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα . Έρνληαο σο ζχκκαρν ηελ γεσγξαθηθή καο 

ζέζε, ην κεζνγεηαθφ καο θιίκα θαη ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα θαηαζθεπήο πνπ δηέθξηλε ηα 

πξντφληα πνπ ε Διιάδα θαηαζθεχαδε ζην παξειζφλ θαη δίλνληαο θίλεηξα, ππάξρεη θάπνηα 

πεξίπησζε λα πείζνπκε. Δάλ επελδχζεη κηα απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη θαηαθέξνπκε λα ηελ 

θξαηήζνπκε ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο θαη  αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο εμαξηεκάησλ, θάηη 

πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη αλάπηπμε. 
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