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1ε  

εκόηεηα 
ΑΚΑΘΡΟΕ ΠΕΟ ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΕΟ ΓΚΜΠΕΠΑΟ 

ΙΓΠΑΦΜΞΓΟ 

 

 

 

 

 

Ιε ηεκ ηδέα κα θαηανγεζμύκ ηα δώα ςξ μέζα έιλεξ, δεμημονγήζεθε ανπηθά έκα 

είδμξ άμαλαξ ή θάνμο πςνίξ άιμγα. 
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Ήδε μη ανπαίμη Έιιεκεξ θαη Ξςμαίμη πνεζημμπμημύζακ ζηηξ πμιεμηθέξ ημοξ 

μεπακέξ μεπακηζμμύξ πμο ιεηημονγμύζακ με ηεκ ακζνώπηκε δύκαμε όηακ δεκ 

μπμνμύζακ κα πνεζημμπμηήζμοκ ελεμενςμέκα δώα. 

Έηζη γεκκήζεθε ε ηδέα ημο <<αοημθηκμύμεκμο άνμαημξ>>, ε μπμία απαζπόιεζε ηε 

θακηαζία θαη ηεκ επηκμεηηθόηεηα ηςκ <<μεπακώκ>> ηεξ ανπαηόηεηαξ θαη ημο μεζαίςκα 

πςνίξ όμςξ κα θαηαιήλεη ζε πναθηηθά απμηειέζμαηα. 

Πμ πνόβιεμα ήηακ κα ακηηθαηαζηαζεί ε μοσθή εκένγεηα με μηα άιιε πεγή 

εκένγεηαξ ηθακή κα θηκήζεη όπεμα. 

Ιε ηεκ εθεύνεζε ηςκ αημμμεπακώκ ημ πνόβιεμα ηεξ μεηαθίκεζεξ με μεπακή 

πνμζακαημιίζηεθε πνμξ πναθηηθέξ ιύζεηξ. 

Οήμενα ε ακάπηολε ηεξ αοημθηκεημβημμεπακίαξ ακηηπνμζςπεύεη μέζα ζε 

μνηζμέκα όνηα έκακ από ημοξ βαζηθμύξ δείθηεξ ημο ηεπκμιμγηθμύ θαη μηθμκμμηθμύ 

δοκαμηθμύ μηαξ πώναξ. Γθαημμμύνηα ηεπκίηεξ θαη ενγάηεξ ενγάδμκηαη ζ’ αοηήκ. 

Ιεγάια δίθηοα αοημθηκεηόδνμμςκ θαηαζθεοάζηεθακ.  

Νανάιιεια ακαπηύζζμκηαη θαη ηα ζαιάζζηα θαη αενμπμνηθά μέζα μεηαθμνάξ. 

Θημάκηα θαη αενμδνόμηα θαηαζθεοάδμκηαη όπμο απμηειμύκ πώνμοξ μαδηθήξ 

μεηαθίκεζεξ αηόμςκ θαη εμπμνεομάηςκ θαη δηεοθμιύκμοκ ηεκ επηθμηκςκία μεηαλύ 

ηςκ πενημπώκ ζε εζκηθό, εονςπασθό θαη δηεζκή επίπεδμ. 

Γηα ηεκ θαηαζθεοή ημοξ όμςξ απαηημύκηαη μεγάια ηεπκηθά ένγα θαη εηδηθέξ 

εγθαηαζηάζεηξ γηα ηεκ ελοπενέηεζε ηεξ ιεηημονγίαξ ημοξ. 

Οε όια αοηά πνμζηέζεθακ ηδηαίηενα πνμβιήμαηα με ανκεηηθέξ επηπηώζεηξ: 

 Ε νύπακζε ημο πενηβάιιμκημξ 

 μ ζόνοβμξ 

 μη θιημαηηθέξ αιιαγέξ 

 ε μείςζε ημο ζηναημζθαηνηθμύ όδμκημξ 

 ηα μεγάια ηεπκμιμγηθά θαη θοζηθά αηοπήμαηα  

 ε θαηαζηνμθή ηεξ πιςνίδαξ θαη ηεξ πακίδαξ εκόξ ηόπμο θ.α. 
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2ε  

εκόηεηα 
ΖΟΠΜΞΖΗΕ ΓΛΓΘΖΛΕ ΠΜΡ ΑΡΠΜΗΖΚΕΠΜΡ 

 

1748...........1790...........1870...........1900...........1940...........1973...........2010 

 

 

Πμ αοημθίκεημ όπςξ λένμομε δεκ εθεονέζεθε ζε έζης θαη μία εμένα από έκακ 

εκηαίμ εθεονέηε. 

Ε ηζημνία ημο αοημθηκήημο απεηθμκίδεη μηα ελέιηλε πμο πναγμαημπμηήζεθε 

παγθμζμίςξ. Ρπμιμγίδεηαη όηη πάκς από 100.000 δηπιώμαηα εονεζηηεπκίαξ 

δεμημύνγεζακ ημ ζύγπνμκμ αοημθίκεημ. Μη πνώημη θαηαζθεοαζηέξ αοημθηκήηςκ ζημκ 

θόζμμ ήηακ γάιιμη: Panhard & Levassor (1889) θαη Peugeot (1891).  

Ακ ζα μπμνμύζαμε με θάπμημκ ηνόπμ κα πςνίζμομε πνμκμιμγηθά αιιά θαη 

ηεπκμιμγηθά ηεκ ηζημνία ημο αοημθηκήημο, αοηό ζα γηκόηακ ζε ηέζζενηξ πενηόδμοξ: 

Πεκ επμπή ηςκ αοημθηκήηςκ με θίκεζε ιόγς ημο αημμύ, ηεκ επμπή ηςκ ειεθηνηθώκ 

αοημθηκήηςκ, ηα πνώηα βεκδηκμθίκεηα θαη ηέιμξ ηα εθζογπνμκηζμέκα αοημθίκεηα πμο 

ακηηπνμζςπεύμοκ ημ μεγαιύηενμ πμζμζηό ηςκ εκενγώκ αοημθηκήηςκ ζηηξ μένεξ μαξ. 

Ε πνώηε ζμβανή πνμζπάζεηα με θηκεηήνα οπμιμγίζημεξ απόδμζεξ, ήηακ ε 

θαηαζθεοή ημο Γάιιμο Κichμlas Jμseνh Cugnμt (Κηθμιά-Δόδεθ Ηηκηό), πμο 

πνεζημμπμίεζε γηα ηεκ θίκεζε ημο μπήμαηόξ ημο ηεκ αημμμεπακή, ε μπμία είπε ήδε 
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ηζημνία 50 πνόκςκ. Έηζη άνπηζε μηα πενίμδμξ πεηναμαηηζμμύ με αημμμεπακέξ, ε 

μπμία δηάνθεζε ςξ ημ 1860 πενίπμο, αιιά ανγόηενα πέναζε ζε δεύηενε μμίνα, με ηεκ 

εμθάκηζε ημο θηκεηήνα εζςηενηθήξ θαύζεξ.  

Tμ 1800 ηα πνώηα αημμθίκεηα ιεςθμνεία θοθιμθμνμύζακ ζημοξ δνόμμοξ ημο 

Νανηζημύ. 

Πμ μεγάιμ βάνμξ αοηώκ ηςκ μπεμάηςκ, μοζηαζηηθά ηεξ αημμμεπακήξ ημοξ, αιιά 

επίζεξ μ ζόνοβμξ θαη ε θαπκηά πμο δεμημονγμύζακ, δεκ ηα έθακακ απμδεθηά από 

ημοξ πμιίηεξ. Οηε δεθαεηία ημο 1880 ήηακ όμςξ δηαζέζημμξ μ θηκεηήναξ Otto πμο 

δεμημονγμύζε ειπίδεξ γηα θαηαζθεοή ειαθνηώκ θαη εοέιηθηςκ αοημθηκμύμεκςκ 

μπεμάηςκ, γηα ηα μπμία θαζηενώζεθε ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα απμθιεηζηηθά μ όνμξ 

αοημθίκεημ. Βέβαηα, μη ιεγόμεκμη αημμζθαηνηθμί θηκεηήνεξ είπακ ανπηθά ζεμακηηθό 

βάνμξ θαη ημ αένημ θαύζημμ δεκ ήηακ πακημύ δηαζέζημμ. Γη' αοηό πμιιμί μεπακηθμί ζε 

δηάθμνεξ πώνεξ ενγάδμκηακ με ζηόπμ ηε βειηίςζε αοημύ ημο θηκεηήνα θαη ηεκ 

εκζςμάηςζή ημο ζε αοημθίκεηα.   

 

Το ασηοκίνηηο, με κινηηήρα ηοσ Νικολάοσς Όηηο (Nikolaus Otto) εζωηερικής καύζης και καύζιμο ηη 

βενζίνη, εθεσρέθηκε ζηη Γερμανία ηο 1885 από ηον Καρλ Μπενης (Karl Benz). 

Μη δύμ μεπακηθμί πμο ζοκενγάζηεθακ από ημ 1872 ζηεκ εηαηνία Deutz ηςκ Otto 

θαη Langen, μ Gottlieb Daimler (Κηάημιεν, 1834-1900), μ μπμίμξ ήηακ οπέζοκμξ γηα 

ηε δηαδηθαζία παναγςγήξ ηςκ θηκεηήνςκ θαη μ Wilhelm Maymach (Ιάημπαπ, 1846-

1929), μ μπμίμξ ήηακ επηθεθαιήξ ηεξ μειεηεηηθήξ μμάδαξ ημο ενγμζηαζίμο. Οηα 

πιαίζηα αοηώκ ηςκ δμθημώκ απμθάζηζακ κα πνεζημμπμημύκ ςξ θαύζημμ βεκδίκε, ηεκ 

μπμία πνμςζμύζε ζημκ θύιηκδνμ γηα θαύζε έκαξ κέμξ ηύπμξ ελαενηςηή 

(θανμπηναηέν). Μ θηκεηήναξ αοηόξ πμο μιμθιενώζεθε ημ έημξ 1884 είπε θοβηζμό 

500 cm3 θαη ηζπύ 1 PS.  

http://4.bp.blogspot.com/_QMD3uDrxxgM/SrAMWw8CRCI/AAAAAAAAEf8/RSbtq57ysJE/s1600-h/747px-Benz-velo.jpg
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Το δεύηερο μονηέλο Mercedes ποσ κσκλοθόρηζε ηο έηος 1902. 

   

Ε αοημθηκεημβημμεπακία ελειίπζεθε από ηηξ ανπέξ ημο 20μο αηώκα ζε θιάδμ με 

ηενάζηηα ζεμαζία γηα ηηξ εζκηθέξ μηθμκμμίεξ. Οημκ εονςπασθό πώνμ επηθναημύζακ 

ζημοξ θηκεηήνεξ μη Γενμακμί θαηαζθεοαζηέξ, εκώ ζηα αμαλώμαηα πνςημζηαημύζακ 

μη Γάιιμη.. Οηεκ παγθόζμηα θμνοθή βνίζθμκηακ μη αμενηθάκηθεξ εηαηνίεξ.   

Οηεκ Γιιάδα είπακ πμνεγεζεί μέπνη ημ έημξ 1928 πενίπμο 23.000 άδεηεξ 

μδεγήζεςξ μεπακμθίκεηςκ μπεμάηςκ. Οηεκ Αζήκα οπήνπακ 8.900 μδεγμί, από ημοξ 

μπμίμοξ 83 γοκαίθεξ. Πμ ίδημ έημξ θοθιμθμνμύζακ ζηε πώνα μαξ - όια εηζεγμέκα 

βεβαίςξ - πενί ηα 3.000 ήηακ ηαλί θαη αγμναία, πενίπμο 1.100 θμνηεγά, 1.000 

ιεςθμνεία, θάπμο 150 μμημζηθιέηεξ θαη 1.300 Ζ.  

Νανάιιεια με ηα αοημθίκεηα βεκδηκμθηκεηήνα θαηαζθεοάδμκηακ μέπνη ηεκ 

αιιαγή ημο αηώκα θαη μενηθά μμκηέια αημμθηκμύμεκςκ μπεμάηςκ, αιιά θαη 

ειεθηνμθίκεηα. Πα πνώηα είπακ αθόμα ηα ανπηθά πνμβιήμαηα μεγάιμο βάνμοξ, 

ζμνύβμο θαη θαπκηάξ, ηα δεύηενα ημ πνόβιεμα ηςκ μπαηανηώκ.  

Οηηξ ΕΝΑ ηέζεθακ ζηα πνόκηα μέπνη ηεκ ανπή ημο α' παγθόζμημο πμιέμμο μη 

βάζεηξ γηα ηε μαδηθή δηάδμζε ημο αοημθηκήημο πμο επαθμιμύζεζε θαηά ηεκ επμπή 

ημο μεζμπμιέμμο.  

Ιε ηεκ αύλεζε ηεξ δήηεζεξ γηα ηα θαιύηενα από αοηά ηα αοημθίκεηα άνπηζακ μη 

μμαδμπμηήζεηξ θαη ζοκεκώζεηξ θαηαζθεοαζηώκ, ώζηε κα μπμνμύκ κα ακηαπμθνηζμύκ 

ζηα πνμβιήμαηα ηεξ παναγςγήξ. Έηζη δεμημονγήζεθακ ζύκημμα θέκηνα 

αοημθηκεημβημμεπακίαξ, όπη ζηηξ μεγάιεξ πόιεηξ ηεξ Ακαημιήξ, αιιά ζηηξ 

εθηεηαμέκεξ αγνμηηθέξ πενημπέξ ηςκ πμιηηεηώκ Michigan θαη Illinois. Αοηό 
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μθείιεηαη, αθεκόξ ζημ γεγμκόξ όηη ζηηξ πόιεηξ είπε δεμημονγεζεί μέηςπμ πμιηηώκ 

εκάκηηα ζηα αοημθίκεηα ηα μπμία, εθηόξ από ηε νύπακζε θαη ημοξ ζμνύβμοξ, 

πνμθαιμύζακ θαη πμιιά αηοπήμαηα ιόγς ηεξ απμοζίαξ θακόκςκ θοθιμθμνίαξ, 

ζεμάηςκ ηνμπαίαξ, αδεηώκ μδήγεζεξ θιπ. Μη εθεμενίδεξ ηεξ επμπήξ ζηγμκηάνηδακ 

ηεκ ακηηπάζεηα ηςκ αζηώκ γηα ημ κέμ μεηαθμνηθό μέζμ θαη πενηέγναθακ με 

ελακηιεηηθέξ ιεπημμένεηεξ θάζε αηύπεμα πμο ζοκέβαηκε, ηδίςξ όηακ οπήνπακ 

κεθνμί.  

Ηάης από αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ έιαμρε ημο άζηνμ ημο Henry Ford (Φμνκη, 1863-

1947), μ μπμίμξ ζηα μέζα ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1890 ήηακ έκαξ από ημοξ πμιιμύξ 

θαηαζθεοαζηέξ αοημθηκήηςκ. Πμ 1906 άνπηζε ημ ενγμζηάζημ ημο Φμνκη κα πανάγεη 

ιίγα μμκηέια ζε μεγάιμοξ ανηζμμύξ. Ε μεγάιε επηηοπία ημο μθείιεηαη ζηεκ 

ηοπμπμίεζε ηςκ ελανηεμάηςκ πμο θαζηένςζε, με απμηέιεζμα κα μεηςζεί ζεμακηηθά 

ημ θόζημξ παναγςγήξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πμ έημξ 1906 έπεη θαη θάπμημ άιιμ ζεμακηηθό παναθηενηζηηθό πμο εοκόεζε ηε 

δηάδμζε ηςκ αοημθηκήηςκ: Ήηακ ε πνμκηά ημο μεγάιμο ζεηζμμύ ζημ Οακ Φνακζίζθμ θη 

εθεί θάκεθε ε ηενάζηηα ζεμαζία μηαξ «μεπακηθήξ άμαλαξ», όηακ ηα άιμγα είπακ 

ζθμηςζεί ή ηναομαηηζηεί μαδί με πάνα πμιιμύξ ακζνώπμοξ ή, αθόμα, πμιιά είπακ 

δηαθύγεη ηνμμαγμέκα από ημοξ πενίενγμοξ πνμζεηζμηθμύξ ζμνύβμοξ. Μη Αμενηθάκμη 

άνπηζακ κα ακηηιαμβάκμκηαη, με θαηάιιειε πνμβμιή από ηηξ εθεμενίδεξ ηεξ επμπήξ, 

όηη ημ αοημθίκεημ ήηακ, πένα από μέζμ ροπαγςγίαξ θαη έκα ζεμακηηθό ενγαιείμ 

δμοιεηάξ.  

 

Το ασηοκίνηηο Model T ηης Ford  

http://sfrang.com/historia/graphics/60/60-35.jpg
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Ε βημμεπακία έπαηνκε πιέμκ κέεξ δηαζηάζεηξ θαη μμνθέξ θαη μη ΕΝΑ θαηέθηεζακ 

ηεκ πνώηε ζέζε, ηεκ μπμία δηαηενμύκ θαη ζηηξ ανπέξ ημο 21μο αηώκα.  

1918-1939. Μ Α΄ Ναγθόζμημξ Νόιεμμξ ακάγθαζε ημοξ πενηζζόηενμοξ 

θαηαζθεοαζηέξ κα ζηναθμύκ ζηεκ παναγςγή θμνηεγώκ θαη επηβαηηθώκ αοημθηκήηςκ. 

Ωζηόζμ, μενηθμί από ημοξ ιαμπνόηενμοξ ζπεδηαζηέξ θηκεηήνςκ αοημθηκήημο, όπςξ 

μη Εenry Rμyce (έκνη Ξόηξ), Γttμre Βugatti θαη Γrnst Εenry (Ένκζη έκνη), 

ζηνάθεθακ ζηε ζπεδίαζε θηκεηήνςκ αενμζθαθώκ ορειήξ απόδμζεξ. 

Πμ 1922 εμθακίζηεθακ θαη ζηεκ Γονώπε μηθνά, θηεκά αοημθίκεηα, απόγμκμη ημο 

μηθνμύ Ξeugeμt ηεξ πνμεγμύμεκεξ δεθαεηίαξ, όπςξ ηα Αustin Seκen (Όζηηκ Οέβεκ), 

Πriumνh "Sονer Seκen" (Πνάημομθ "Ομύπεν Οέβεκ") θαη Fμrd "Γight" (Φμνκη " 

Έηη"). 'Έηζη ημ αοημθίκεημ έγηκε πνμζηηό ζηηξ μάδεξ θαη από ηόηε άνπηζακ ηα 

θοθιμθμνηαθά πνμβιήμαηα. Οημ Θμκδίκμ, γηα κα ακηημεηςπηζηεί ε θαηάζηαζε, 

εμθακίζηεθακ ημ 1925 μη πνώημη μμκόδνμμμη θαη θςηεηκμί ζεμαημδόηεξ. 

Μη θανόηζεξ όιςκ ηςκ αοημθηκήηςκ ηεξ επμπήξ θαηαζθεοάδμκηακ ζοκήζςξ με 

ημ πένη θαη ε μνμθή ήηακ ζοπκά από ύθαζμα αδηάβνμπμ. Πμ 1929 όμςξ με ηε μεγάιε 

μηθμκμμηθή θνίζε, πμιιά ενγμζηάζηα έθιεηζακ, άιια άιιαλακ παναγςγή θαη όζα 

απόμεηκακ οημζέηεζακ ακαγθαζηηθά ηηξ αμενηθακηθέξ μεζόδμοξ μαδηθήξ θαηαζθεοήξ. 

Ε πμηόηεηα θαηαζθεοήξ παναπώνεζε ηε ζέζε ηεξ ζηεκ πμζόηεηα θαη μη θανόηζεξ 

θαηαζθεοάδμκηακ πηα μιόθιενεξ από ιαμανίκα. Ακηίζεηα, ζηεκ Αγγιία παναηενήζεθε 

μεγάιε θαζοζηένεζε πνμζανμμγήξ θαη μόιηξ ημ 1950 άνπηζακ κα πανάγμκηαη 

αοημθίκεηα εθάμηιια ηςκ άιιςκ εονςπασθώκ. Ναν' όιε ηεκ μηθμκμμηθή θνίζε, ε 

ηεπκηθή ελέιηλε δε ζηαμάηεζε θαη ηεκ πενίμδμ αοηήκ εμθακίζηεθακ δηάθμνεξ 

ηειεημπμηήζεηξ, πμο οπάνπμοκ θαη ζηα ζεμενηκά αοημθίκεηα, όπςξ μη ζογπνμκηζμέκεξ 

ηαπύηεηεξ, ηα αοηόμαηα θηβώηηα ηαποηήηςκ, ηα οδναοιηθά θνέκα θαη ε μπνμζηηκή 

θίκεζε. 

1946-1977. Ιεηά ημ Β΄ Ναγθόζμημ Νόιεμμ, πμο οπήνλε πμιύ πημ 

μεπακμπμηεμέκμξ, ε ελέιηλε ηςκ αοημθηκήηςκ ήηακ ναγδαία. Όιεξ μη ηεπκηθέξ 

ελειίλεηξ πμο δμθημάζηεθακ ζηα αενμπιάκα, μεηαθένζεθακ μεηά από πεηνάμαηα θαη 

δμθημέξ ζηα αοημθίκεηα αγώκςκ.  

Ε "Γονςπασθή Οπμιή", με αοημθίκεηα μηθνά με μεγάιε εθμεηάιιεοζε ημο πώνμο 

ηςκ επηβαηώκ, μηθνμύξ θηκεηήνεξ ορειήξ απόδμζεξ θαη μηθνήξ θαηακάιςζεξ, δηπιά 

θοθιώμαηα θνέκςκ με δίζθμοξ ημοιάπηζημ εμπνόξ, ακάνηεζε ιίγμ ζθιενή, 

ζπεδηαζμέκα γηα δνόμμοξ με ζηνμθέξ θαη με ζαομάζημ θνάηεμα, πάνε ζημοξ 

ακελάνηεημοξ πίζς ηνμπμύξ ή ζηαζενμύξ άλμκεξ θαιά μειεηεμέκμοξ. Πα θηβώηηα 
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ηαποηήηςκ είκαη θονίςξ πεηνμθίκεηα με ηέζζενηξ ή πέκηε ηαπύηεηεξ. Πα ιάζηηπα 

παμειά θαη θανδηά. Μη θαηαζθεοαζηέξ είπακ οπόρε, όηη ηα αοημθίκεηά ημοξ ζα 

θοθιμθμνμύζακ ανθεηά πνόκηα γηαηί μη Γονςπαίμη δεκ αιιάδμοκ ζοπκά αοημθίκεηα 

θαη έηζη, πνμζάνμμζακ ηηξ θαηαζθεοέξ ημοξ ακάιμγα. 

Ιεηά ημ 1973 με ημ πέναζμα ηεξ θνίζεξ ημο πεηνειαίμο, μη ένεοκεξ 

επηβναδύκζεθακ θαη μη θονηόηενμη θαηαζθεοαζηέξ αοημθηκήηςκ, μη μεγάιεξ 

αμενηθακηθέξ εηαηνίεξ General Ιμtμrs (Πδέκεναι Ιόημνξ), Fμrd (Φμνκη) θαη 

Chrysler (Ηνάηζιεν) γηα κα πεηύπμοκ ημοξ ζηόπμοξ ημοξ αθμιμύζεζακ πημ 

ζομβαηηθέξ ιύζεηξ, ηηξ ιύζεηξ θαηαζθεοήξ ηεξ "Γονςπασθήξ Οπμιήξ". Έηζη 

εμθακίζηεθακ θαη ζηεκ Αμενηθή, μηθνά αοημθίκεηα, με μηθμκμμηθμύξ θηκεηήνεξ θαη 

ειαθνηά θαηαζθεοή, πνάγμα πμο απμδείπκεη ηεκ μνζόηεηα ηςκ ιύζεςκ πμο έπμοκ 

δώζεη μη Γονςπαίμη θαηαζθεοαζηέξ εδώ θαη ανθεηά πνόκηα. 
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3ε  

εκόηεηα 
ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΠΕΟ ΗΑΠΑΟΗΓΡΕΟ ΠΜΡ ΑΡΠΜΗΖΚΕΠΜΡ 

 

 

 

 

Ηαηαζθεύαζα με θμηκό πανηόκη ημ ζθειεηό ημο αοημθηκήημο. Ννώηα έθηηαλα ημ 

θάης μένμξ ημο αοημθηκήημο ( ζαζί ).  

Ιε πανηόκη ηύπμο ΙΝΖΠΑΗΜΠ (αζεμέκημ) επέκδοζα ημ ελςηενηθό μένμξ, ώζηε 

κα έπεη ηεκ εμθάκηζε εκόξ γοαιηζηενμύ αζεμέκημο αοημθηκήημο. Γηα ηα ηδάμηα 

πνεζημμπμηήζεθε δηάθακε μεμβνάκε θαηάιιειε γηα κα θαίκεηαη ημ εζςηενηθό ημο. 

Πα θαζίζμαηα, πμο ήηακ από έκα παηδηθό παηπκίδη-αοημθίκεημ, πνμζανμόζηεθακ 

ζηεκ θαηαζθεοή αθμύ πνώηα ηα έβαρα.  
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Μη νόδεξ πενκμύκ ζηηξ ζέζεηξ πμο έπμοκ δηαμμνθςζεί ζημ ζθειεηό ημο 

αοημθηκήημο.  

Πα θώηα, μ ανηζμόξ ηεξ πηκαθίδαξ θαη ε μάνθα βνέζεθακ από θςημγναθίεξ 

πναγμαηηθώκ αοημθηκήηςκ θαη θςιύζεθακ γηα κα ζομπιενώζμοκ ηεκ ελςηενηθή ημο 

εμθάκηζε. 
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4ε  

εκόηεηα 
ΠΓΚΖΗΑ ΗΑΠΑΟΗΓΡΑΟΠΖΗΑ ΟΓΔΖΑ ΠΜΡ 

ΑΡΠΜΗΖΚΕΠΜΡ ΗΑΖ ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΓΟ ΟΓΠΖΗΑ ΙΓ ΑΡΠΜ 
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Πμ αοημθίκεημ απμηειείηαη από έκακ ζογθεθνημέκμ ανηζμό θονίςκ μνγάκςκ: ημ 

πιαίζημ (ζαζί), μηα πάνα πμιύ γενή θαη ακζεθηηθή θαηαζθεοή, απμηειεί ημκ ζθειεηό 

ημο όιμο ζογθνμηήμαημξ θαη είκαη ημ ζημηπείμ ζύκδεζεξ ηςκ άιιςκ ελανηεμάηςκ 

μεηαλύ ημοξ όπςξ ημκ θηκεηήνα με ημ ειεθηνηθό ζύζηεμα θαη ημοξ πανειθόμεκμοξ 

μεπακηζμμύξ ημο, πμο πανέπεη ηεκ απαναίηεηε ηζπύ γηα ηεκ αοηόκμμε θίκεζε ημο 

αοημθηκήημο, ημ ζύζηεμα μεηάδμζεξ θίκεζεξ-ζύκμιμ αλόκςκ, μδμκηςηώκ ηνμπώκ 

(γνακαδηώκ) θαη ζοκδέζμςκ, γηα ηε μεηάδμζε ηεξ εκένγεηαξ ημο θηκεηήνα ζημοξ 

ηνμπμύξ, ημοξ ηνμπμύξ, γηα ηεκ θύιηζε ημο μπήμαημξ, ηεκ πνόςζε θαη ηεκ μδήγεζή 

ημο, ημ αμάλςμα, πμο ζομπιενώκεη ημ αοημθίκεημ, επηηνέπμκηαξ ζε αοηό μηα ιμγηθή 

εθμεηάιιεοζε πώνμο, ακάιμγα με ηε πνήζε γηα ηεκ μπμία πνμμνίδεηαη, ημ ζύζηεμα 

ακάνηεζεξ, πμο ημπμζεηείηαη μεηαλύ ηςκ ηνμπώκ θαη ημο θένμκημξ μένμοξ ημο 

αοημθηκήημο.  

Πλαίζιξ. Ανπηθά, ημ πιαίζημ ήηακ έκα ζύκμιμ δμθώκ από  πάιοβα πμο είπακ 

παηεζεί ζηεκ πνέζα(πνεζανηζμέκμη πάιοβεξ) ή παιύβδηκςκ ζςιήκςκ, θαηάιιειμο 

ζπήμαημξ, πμο ζπεμάηηδακ μηα άθαμπηε θαηαζθεοή γηα ηε ζηήνηλε ηςκ δηαθόνςκ 

μνγάκςκ ημο αοημθηκήημο, θαη ημ μπμίμ οθίζηαηαη ηηξ θαηαπμκήζεηξ πμο δεπόηακ ημ 

όπεμα θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θίκεζήξ ημο. Πμ πιαίζημ ήηακ εθμδηαζμέκμ με όια ηα 

απαναίηεηα θαηαζθεοαζηηθά πνμζανηήμαηα (πέιμαηα, δεοηενεύμοζεξ δμθμύξ), 

ακαγθαία γηα ηε ζηενέςζε ημο θηκεηήνα, ημο αμαλώμαημξ θαη ημο ζοζηήμαημξ 

ακάνηεζεξ.  

Κιμηηήοαπ. Μ θηκεηήναξ, πμο ζοκήζςξ πνεζημμπμηείηαη ζε όιμκ ημκ θόζμμ γηα 

ηεκ πνόςζε ηςκ αοημθηκήηςκ, είκαη μ εμβμιμθόνμξ βεκδηκμθηκεηήναξ εζςηενηθήξ 

θαύζεξ, μ πεηνειαημθίκεημξ, μ πενηζηνμθηθόξ θαη μ θηκεηήναξ αενίμο. Ωζηόζμ, ε πημ 

πνόζθαηε ελέιηλε, πμο θαζηενώζεθε ζηα πενηζζόηενα μμκηέια αοημθηκήηςκ θαηά ηε 

δεθαεηία 1980-90, ήηακ μ θαηαιοηηθόξ θηκεηήναξ, πμο πνεζημμπμηεί αμόιοβδε 

βεκδίκε ιηγόηενςκ μθηακίςκ, θαη ζεςνείηαη πημ θηιηθόξ γηα ηεκ αημόζθαηνα, ηδίςξ 

ηςκ μεγαιμοπόιεςκ. 

Ηλεκηοικό ζύζηημα. Μ ζοκεζηζμέκμξ βεκδηκμθηκεηήναξ έπεη ακάγθε 

ζπηκζενμδόηεζεξ ζημ ηέιμξ ημο πνόκμο ζομπίεζεξ γηα ηεκ ακάθιελε ηεξ βεκδίκεξ. 

Γπμμέκςξ μη ακαθιεθηήνεξ έπμοκ ακάγθε από νεύμα ορειήξ ηάζεξ.  

Ψύνη. Μ θηκεηήναξ ημο αοημθηκήημο πνέπεη κα θνοώκεη θαηάιιεια, ώζηε ε 

ζενμμθναζία ηςκ μνγάκςκ ημο κα μεκ οπενβαίκεη μνηζμέκεξ ηημέξ, πένα από ηηξ 

μπμίεξ είκαη επηθίκδοκε ε ιεηημονγία ημοξ. Μη θηκεηήνεξ ηςκ πενηζζόηενςκ 

μπεμάηςκ είκαη οδνόροθημη.  
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Τα όογαμα ηξρ ζρζηήμαηξπ, ανπίδμκηαξ από ημκ θηκεηήνα, είκαη μ ζομπιέθηεξ, 

ημ θηβώηημ ηαποηήηςκ, μ ζηαονμεηδήξ ζύκδεζμμξ Ηανκηάκ, μ άλμκαξ μεηάδμζεξ, ημ 

θςκηθό δεύγμξ oδμκηςηώκ ηνμπώκ (πεκίμ θαη ζηεθάκε), ημ δηαθμνηθό θαη ηα 

εμηαλόκηα.  

Αοηά πμο πνμακαθέναμε πενηγνάθμοκ ημ αοημθίκεημ από ηα ελςηενηθά μένε 

μέπνη θαη ηα εζςηενηθά μένε. Όια αοηά ηα μένε είκαη απαναίηεηα γηα ηεκ θίκεζε θαη 

ηεκ ιεηημονγηθόηεηα ημο αοημθηκήημο πςνίξ κα οπάνπεη ελαίνεζε γηα θαπμημ 

αοημθίκεημ. Ρπάνπμοκ θαη όνγακα (ηα ιεγόμεκα μνγακάθηα) ηα μπμία 

πνεζημμπμημύκηαη ζηα ζύγπνμκα θαη αγςκηζηηθά αοημθίκεηα γηα ηεκ βειηίςζε ημο 

θηκεηήνα έηζη ώζηε ημ αοημθίκεημ κα ηνέπεη πημ πμιύ θαη κα αολάκεηαη ε ηππμδύκαμή 

ημο. 
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5ε  

εκόηεηα 
ΓΗΠΖΙΕΟΕ ΠΜΡ ΗΜΟΠΜΡΟ ΠΕΟ ΗΑΠΑΟΗΓΡΕΟ 

 

ΡΘΖΗΑ ΠΖΙΓΟ 

Αζεμί πανηί 

ΙΝΖΠΑΗΜΠ (2 ηεμ.)  
1,78 € 

ανηόκη ιεοθό 0,42 € 

ανηόκη μαύνμ 0,42 € 

Δηαθάκεηα Α4 0.08 € 

Ηόιια νεοζηή  1,69 € 

ΟΡΚΜΘΜ 4.39 € 

 

ΞΜΚΜΟ ΓΞΓΑΟΖΑΟ: 20 ώνεξ 

1 ώνα= 1,50 € 

ΗΜΟΠΜΟ ΓΞΓΑΟΖΑΟ= 20x1,50=30€ 

 

ΗΜΟΠΜΟ =  ΗΜΟΠΜΟ ΓΞΓΑΟΖΑΟ + ΗΜΟΠΜΟ ΡΘΖΗΩΚ = 30 + 4.39= 34.39€ 
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6ε  

εκόηεηα 
ΗΑΠΑΘΜΓΜΟ ΓΞΓΑΘΓΖΩΚ ΗΑΖ ΡΘΖΗΩΚ 

 

ΡΘΖΗΑ ΓΞΓΑΘΓΖΑ 

Αζεμί πανηί 

ΙΝΖΠΑΗΜΠ  
μμιύβη 

ανηόκη ιεοθό πάναθαξ 

ανηόκη μαύνμ ραιίδη 

Δηαθάκεηα Α4 πέκζα 

Ηόιια νεοζηή  βίδα  

Ξόδεξ   
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7ε  

εκόηεηα 
ΞΜΚΜΔΖΑΓΞΑΙΙΑ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΩΚ ΙΓΘΓΠΕΟ ΗΑΖ 

ΗΑΠΑΟΗΓΡΕΟ 
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8ε  

εκόηεηα 
ΠΜ ΑΡΠΜΗΖΚΕΠΜ ΟΓ ΟΓΟΕ ΙΓ: 

 α) Πεκ θμηκςκηθή πνεζημόηεηα 

 β) Πεκ εθανμμγή ημο ζηεκ παναγςγή 

 γ) Πμ επίπεδμ ηεξ ηεπκμιμγηθήξ ακάπηολεξ 

 δ) Πεκ μηθμκμμία θαη ηεκ επηζηήμε 

 

Κξιμωμική ςοηζιμόηηηα 

Πμ αοημθίκεημ όπςξ θαη ηα άιια μέζα μεηαθμνάξ (ηνέκα – πιμία – αενμπιάκα 

θ.ιπ) έπμοκ ζομβάιεη θαζμνηζηηθά ζηεκ δηαμόνθςζε ημο ζεμενηκμύ ηνόπμο δςήξ θαη 

ενγαζίαξ ηςκ ακζνώπςκ. 

Ιε ημ αοημθίκεημ επηιέγεηαη ειεύζενα μ πνόκμξ ηεξ μεηαθίκεζεξ, ε δηαδνμμή, μη 

ζοκμδμί. Γίκαη μέζμ μεηαθμνάξ αιιά θαη ακαροπήξ, πνμέθηαζε ηεξ θαημηθίαξ, 

ενγαιείμ γηα αημμηθή απόιαοζε δεμόζηςκ πώνςκ. Ιε ημ αοημθίκεημ ε πνμζπέιαζε 

ημο θόζμμο γίκεηαη ηδηςηηθή οπόζεζε. Ε ελάπιςζε όμςξ ημο ηδηςηηθμύ αοημθηκήημο 

εθηόπηζε ηηξ μαδηθέξ ζογθμηκςκίεξ. 
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Οήμενα δεκ ζα ήηακ εύθμιμ κα θακηαζημύμε ηεκ δςή μαξ πςνίξ ηηξ 

δηεοθμιύκζεηξ πμο μαξ πανέπεη ημ αοημθίκεημ.  

 

Εθαομξγή ζηημ παοαγωγή 

Νακημύ ζημκ θαζεμενηκό ηνόπμ δηαβίςζεξ ημο ζύγπνμκμο ακζνώπμο οπάνπεη ημ 

αοημθίκεημ. Ηακέκα ενγμζηάζημ δεκ μπμνεί κα ιεηημονγήζεη πςνίξ θάπμηα μνηζμέκα 

αοημθίκεηα (θμνηεγά, βοηημθόνα θ.ιπ)  κα μεηαθένμοκ ηεκ πνώηε ύιε ημοξ θαη ηα 

θαύζημά ημοξ, όπςξ θαη ηα πνμσόκηα ημοξ ζηεκ θαηακάιςζε. ςνίξ αοημθίκεηα δεκ 

ζα οπήνπακ μέζα μαδηθήξ μεηαθμνάξ (δεμόζηεξ ζογθμηκςκίεξ), δεκ ζα οπήνπακ 

αζζεκμθόνα κα μεηαθένμοκ ημοξ αζζεκείξ ζηα κμζμθμμεία, δεκ ζα μπμνμύζακ κα 

μεηαθενζμύκ μη αμέηνεημη ηόκμη ζθμοπηδηώκ  από ηηξ πόιεηξ  θαη ηα πςνηά ζηηξ 

πςμαηενέξ. 

 Πμ αοημθίκεημ βμήζεζε ζημ κα μεηςζμύκ μη απμζηάζεηξ θαη έθενε θμκηά ημοξ 

ακζνώπμοξ, βμεζώκηαξ ζηεκ δηάδμζε ηςκ γκώζεςκ θαη γεκηθά ημο πμιηηηζμμύ. 

Ιεγάιεξ βημμεπακίεξ, μεγάιεξ επηπεηνήζεηξ θαη μεγάιεξ πόιεηξ ίζςξ κα μεκ 

οπήνπακ ακ δεκ είπε εθεονεζεί ημ αοημθίκεημ.  

 

Τξ επίπεδξ ηηπ ηεςμξλξγικήπ ενέλινηπ ηξρ αρηξκιμήηξρ 

Μ ημμέαξ ημο αοημθηκήημο, πμο παναδμζηαθά ζηενίδεηαη ζηε βημμεπακία θαη ζηε 

γκώζε, είκαη ζήμενα μ πνώημξ βημμεπακηθόξ επεκδοηήξ ζηεκ ένεοκα θαη ηεκ 

ακάπηολε. 

Πόζμ πνμξ ημ ζομθένμκ ηεξ ακηαγςκηζηηθόηεηαξ ημο ημμέα όζμ θαη πνμξ ημ 

ζομθένμκ ηεξ αζθάιεηαξ θαη ηεξ πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ, είκαη θεθαιαηώδμοξ 

ζεμαζίαξ ε εκζάννοκζε ηεξ βημμεπακηθήξ ένεοκαξ, ηεξ ηεπκμιμγηθήξ ακάπηολεξ θαη 

ηεξ επίδεηλεξ ζημοξ ζηναηεγηθμύξ ημμείξ (εοθοή μπήμαηα, θαζανά μπήμαηα, δεύηενε 

γεκηά βημθαοζίμςκ, ζημηπεία οδνμγόκμο θαη θαοζίμςκ θ.ιπ.). 
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Τξ αρηξκίμηηξ ζε ζςέζη με ηημ Οικξμξμία και ηημ επιζηήμη 

Ε αοημθηκεημβημμεπακία ελειίπζεθε από ηηξ ανπέξ ημο 20μο αηώκα ζε θιάδμ με 

ηενάζηηα ζεμαζία γηα ηηξ εζκηθέξ μηθμκμμίεξ. 

Πμ αοημθίκεημ από ηεκ ζηηγμή ηεξ εθεύνεζεξ ημο βμήζεζε κα πνμπςνήζεη ε 

ακάπηολε όιςκ ηςκ ηεπκμιμγηώκ, επηζηεμώκ θαη όιεξ ηεξ ακζνώπηκεξ ηζημνίαξ. Ε 

ίδηα ε πνμζπάζεηα ηεξ ελέιηλήξ ημο, δεμημύνγεζε κέμοξ θιάδμοξ ηεξ επηζηήμεξ θαη 

ηεπκμιμγίαξ. 

Όπςξ όμςξ ζε θάζε ζεηηθό βήμα ηεξ ακζνςπόηεηαξ οπάνπεη θαη ε ανκεηηθή ημο 

πιεονά, έηζη θαη ημ αοημθίκεημ θαη γεκηθόηενα μη αοημθηκμύμεκεξ μεπακέξ, βμήζεζακ 

ζημ κα γίκμοκ μεγάιμη θαηαζηνμθηθμί πόιεμμη με πμιιέξ ζοκέπεηεξ ζηεκ 

ακζνςπόηεηα θαη πμιιά ακζνώπηκα ζύμαηα.  

Ε οπενβμιηθή πνήζε ημο ηδηςηηθμύ αοημθηκήημο πνμθαιεί πενηζζόηενμ άγπμξ θαη 

μηθμκμμηθά βάνε ζημοξ πμιίηεξ θαη ζομβάιιεη ζηεκ αύλεζε ηςκ ηνμπαίςκ 

αηοπεμάηςκ με ηηξ ακάιμγεξ ζοκέπεηεξ (ακζνώπηκεξ απώιεηεξ, θμηκςκηθέξ θαη 

μηθμκμμηθέξ επηπηώζεηξ θ.η.ι.). 
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9ε  

εκόηεηα 
Ε ΓΝΖΔΞΑΟΕ ΠΜΡ ΑΡΠΜΗΖΚΕΠΜΡ ΟΠΕΚ ΗΜΖΚΩΚΖΑ ΗΑΖ ΠΜ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚ 

 

Πα πενηζζόηενα αοημθίκεηα ζήμενα πνεζημμπμημύκ ζακ θαύζημμ βεκδίκε ή 

πεηνέιαημ κηίδει, ηα μπμία πνμθαιμύκ μόιοκζε ηεξ αημόζθαηναξ θαη θαηεγμνμύκηαη 

όηη ζομβάιιμοκ θαη ζηεκ θιημαηηθή αιιαγή θαη ημ θαηκόμεκμ ημο ζενμμθεπίμο, θαζώξ 

ζηα θαοζαένηα πενηέπμκηαη δημλείδημ ημο άκζναθα, μμκμλείδημ ημο άκζναθα, μλείδηα 

ημο αδώημο, ημο ζείμο θαη ζηενεά μηθνμζςμαηίδηα. 

Πα βημμεπακηθά θνάηε έθακακ έκα ηνμμενό ιάζμξ όηακ ζηνάθεθακ πνμξ ημ Ζ 

αοημθίκεημ ςξ όνγακμ βειηίςζεξ ηεξ αζηηθήξ θηκεηηθόηεηαξ. Πμ αοημθίκεημ 

πνμθάιεζε ζεμακηηθέξ θαη απνόβιεπηεξ επηπηώζεηξ ζηε δςή ηεξ πόιεξ θαη έπεη 

γίκεη έκαξ ζεμακηηθόξ πανάγμκηαξ πενηβαιιμκηηθώκ, θμηκςκηθώκ θαη αηζζεηηθώκ 

πνμβιεμάηςκ ημοξ. Ε αοημθίκεζε ζηεκ πόιε:  

 Οθμηώκεη ηε δςκηάκηα ηςκ δνόμςκ 

 Απμμμκώκεη ημοξ ακζνώπμοξ 

 Απμηειεί απεηιή γηα ημοξ οπόιμηπμοξ πνήζηεξ ημο δνόμμο 

 Γκμπιεί ημοξ ακζνώπμοξ με ημ ζόνοβμ πμο πνμθαιεί 

 Ννμθαιεί αημμζθαηνηθή νύπακζε 
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 Γλμιμζνεύεη πηιηάδεξ ακζνώπμοξ θάζε πνόκμ 

 Γπηδεηκώκεη ηεκ οπενζένμακζε ημο πιακήηε 

 Οπαηαιάεη εκένγεηα θαη θοζηθμύξ πόνμοξ 

 Φηςπαίκεη ηα έζκε  

Ε πνόθιεζε πμο μαξ πανμοζηάδεηαη είκαη κα απμμαθνύκμομε ηα αοημθίκεηα θαη ηα 

θμνηεγά από ηηξ πόιεηξ εκώ ηαοηόπνμκα κα βειηηώζμομε ηεκ θηκεηηθόηεηα θαη κα 

μεηώζμομε ημ ζοκμιηθό θόζημξ ηεξ. 
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10ε  

εκόηεηα 
ΒΖΒΘΖΜΓΞΑΦΖΑ – ΝΕΓΓΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΟΕΟ 

 

1. ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ, http://sfrang.com/historia/selida612.htm - 21k 

2. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΒΙΚΠΑΙΓΔΙΑ, http://el.wikipedia.org/wiki/Αυτοκίνητο - 64k 

3. Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ, http://6gym-kozan.koz.sch.gr/car.htm - 19k 
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