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Ελλάδα

¶APOY™IAZOYN ™TO OAKA TA TPIA NEA MONO£E™IA TOY™

Oι Σουµάχερ από την Πάτρα
™Â... ª·Ú·Ó¤ÏÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÈ˜
12.30 Ô ÂÍˆÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ °Ë-
¤‰Ô˘ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ √∞∫∞ ÁÈ· Ó· ·-
ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÚ›· ÌÔÓÔı¤ÛÈ· ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·
Ù‡Ô˘ ÊfiÚÌÔ˘Ï·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ
‰ÈÂıÓÂ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ª. µÚÂÙ·Ó›·˜,
°ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ∏¶∞.

∆Ô˘ °πøƒ°√À ∫π√À™∏

∞
ντί των οδηγών της Φόρµουλα 1, Σου-
µάχερ, Αλόνσο και Μάσα, θα δείτε
πανεπιστηµιακούς και φοιτητές, ε-

ρευνητές και τεχνικό προσωπικό του Εργα-
στηρίου Συστηµάτων Παραγωγής & Αυτο-
µατισµού (LMS) του Τµήµατος Μηχανολό-
γων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του
Πανεπιστηµίου Πατρών, που υλοποιούν
και συµµετέχουν στο Formula Student
κατακτώντας µάλιστα και παγκόσµιες
πρωτιές.

H ιδέα γεννήθηκε το 2000 από µία οµά-

δα φιλόδοξων φοιτητών, οι οποίοι µε την
επίβλεψη και υποστήριξη καθηγητών έθε-
σαν στόχο τη συµµετοχή και διάκριση στο
διαγωνισµό που πραγµατοποιήθηκε πρώ-
τη φορά το 2002. Ο διαγωνισµός Formula
Student (www.formulastudent.com),
στο πλαίσιο της προσπάθειας µε στόχο την
ανάδειξη και προώθηση φοιτητικών ταλέ-
ντων σε διεθνές επίπεδο, µε καινοτόµες ι-
δέες και ταυτόχρονα µε ικανότητα υλοποί-
ησης, πραγµατοποιείται σε διάφορες χώ-
ρες ανά τον κόσµο (Μ. Βρετανία, Γερµα-
νία, Ιταλία, ΗΠΑ, Αυστραλία κ.ά.) σε ετή-
σια βάση.

«Το 2003 µε κατασκευασµένο το πλαίσιο
του οχήµατος από σύνθετα υλικά και πολλά
έτοιµα µηχανικά µέρη, η οµάδα συµµετεί-
χε στην Κατηγορία ∆ύο (Class 2) κατακτώ-
ντας την 1η θέση. Επιπλέον, η οµάδα κέρ-
δισε και το πρώτο βραβείο από το Βρετανι-
κό Ινστιτούτο Μηχανολόγων Μηχανικών

(IMechE), για τις σχεδιαστικές καινοτοµίες
τις οποίες εφάρµοσε. 

»Η οµάδα έχοντας πλέον την απαραίτητη
εµπειρία και ολοκληρωµένο όχηµα διαγω-
νίστηκε το 2004 στην Κατηγορία Eνα (Class
1)», µας λέει ο καθηγητής Γιώργος Χρυσο-
λούρης, διευθυντής στο Εργαστήριο Συ-
στηµάτων Παραγωγής & Αυτοµατισµού. 

«Η προσπάθεια των τελευταίων ετών συ-
νεχίστηκε το 2005 και το 2006 µε τη συµ-
µετοχή της οµάδας στο διαγωνισµό, ο οποί-
ος διεξήχθη στην πόλη Λέστερτης Μ. Βρε-
τανίας. Με κατασκευασµένο το πλαίσιο του
δευτέρου οχήµατος καθώς και πολλά έτοι-
µα µηχανικά µέρη, η οµάδα συµµετείχε
στην Κατηγορία ∆ύο (Class 2), κατακτώ-
ντας ξανά την 1η θέση. Επιπλέον, κέρδισε
και το πρώτο βραβείο για τις σχεδιαστικές
καινοτοµίες που εφάρµοσε, από το Βρετα-
νικό Ινστιτούτο Μηχανολόγων Μηχανικών
(IMechE), δηµιουργώντας πλέον µια παρά-

δοση ιδιαίτερα αξιόλογων συµµετοχών. 
»Στο διαγωνισµό του 2007, η οµάδα, µε ο-

λοκληρωµένο πλέον το δεύτερο αυτοκίνητό
της, έλαβε µέρος στην Κατηγορία Eνα (Class
1), όπου πέρασε επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο
και διαγωνίστηκε σε όλα τα αγωνίσµατα».

Παράλληλα, έχοντας ήδη ξεκινήσει το
σχεδιασµό του τρίτου κατά σειρά αυτοκι-
νήτου, η οµάδα έλαβε µέρος και στην Κα-
τηγορία Τρία (Class 3). Εκεί κατέκτησε την
3η θέση στο σύνολο, καθώς και την 1η θέση
στο σκέλος του διαγωνισµού που αφορά το
κόστος της κατασκευής. Aξίζει να αναφερ-
θεί πως για πρώτη φορά φέτος ο διαγωνι-
σµός διεξήχθη στο διεθνές αυτοκινητοδρό-
µιο του Σίλβερστοουνστη Μ. Βρετανία. Τα
επόµενα έτη (2008-2010) η οµάδα διεύρυ-
νε τις συµµετοχές της και σε άλλους διαγω-
νισµούς, όπως αυτόν της Γερµανίας και
των ΗΠΑ, µε το τρίτο αυτοκίνητο, κατα-
κτώντας και εκεί σηµαντικές διακρίσεις. ✖

∫·È ¿Óˆ Ô˘ Ú˘Ù¿ÓÂ˘ÛÂ Ë
ÏÔÁÈÎ‹ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÏËı‹ Û˘-

Ó¤ÏÂ˘ÛË Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î¿ıÂ ËÏÈÎ›·˜
–È‰›ˆ˜ Ó¤ˆÓ– ÛÙËÓ Ô‰fi ∂˘‰fiÍÔ˘
ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ÙÔ «Î¿„Ô˘Ó», ÙÔ ÂÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤ÛÙˆ Î·È
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ E·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ √∫∞¡∞
ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ -
¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘, Ï›ÁÂ˜ ÒÚÂ˜ ·ÚÁfi-
ÙÂÚ· ¯ıÂ˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¤ÛÎ·ÛÂ
¤Ó· ÁÎ·˙¿ÎÈ, Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÏÒ˜ Ì·˘-
Ú›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô.

ø˜... ÚÔÂÈ‰ÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ
ÙË˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜
Î·È ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË. «∂‰Ò ı· Á›ÓÂÈ ÙË˜

∫ÂÚ·Ù¤·˜», Â›¯·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË. ™ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô˘-
Û›·˙·Ó ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ
ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ... «ºÔ‚Ô‡-
ÓÙ·È Ù· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ· Ô˘ Û˘ÛÛˆ-
ÚÂ‡ÔÓÙ·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙË˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· fiÏ·», Ì·˜
ÏËÚÔÊÔÚÂ› ÌÈ· ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓË
Î¿ÙÔÈÎÔ˜. «∂›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ¤ÎÙˆ-
ÛË˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ
·ÍÈÒÓ: Î·È Ë ‚›· Ô˘ ˘Ô‚fiÛÎÂÈ,
‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ‰È„·-
ÛÌ¤ÓÔ˜ ÁÈ· ‚›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰˘-
ÛÈÛÙ›· ÚÔ˜ ÙÈ˜ ‰È·‚Â‚·ÈÒÛÂÈ˜

ÙÔ˘ √∫∞¡∞ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ê¤ÚÂÈ Â‰Ò
Ô‡ÙÂ ̄ Ú‹ÛÙÂ˜ Ô‡ÙÂ ·ÔÙÔÍÈÓˆÌ¤-
ÓÔ˘˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜
ÚÔ˜ ÂÈÌfiÚÊˆÛË. ∫·È ÔÈÔ˜ Ì·˜
Ï¤ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ì¤-
ÛÈÎÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ ı· ·Ï-
Ï¿ÍÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È
‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·
ÛÙÈ˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¤˜;», ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·fi
ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫·ÙÔ›ÎˆÓ.

∫·È ›Ûˆ˜ Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·Ú¿-
ÙÔÏÌÔ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙË˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜,
Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ «Î·-
ÎfiÊËÌÔ» √∫∞¡∞ ¤ÛÙˆ Î·È Û·Ó

ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ-
¯‹ ·ÏÏ¿ ÂÈÏ¤ÔÓ ‰ÈÂÎ‰ÈÎÂ› ÙËÓ
·Ú·¯ÒÚËÛË 40-50 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ-
ÎÒÓ ÛÙÔÓ ÈÛfiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË
ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ÙÔ˘
∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ «¶ÚˆÙ¤·˜».

∂Ófi˜ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡,
fiˆ˜ Ï¤ÓÂ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô,
·Ó Î·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙÔ 1965,
·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ıËÎÂ Â‰Ò Î·È ¤Ó·
¯ÚfiÓÔ Û˘ÛÂÈÚÒÓÔÓÙ·˜ Á‡Úˆ
ÙÔ˘ 170 ÓÂ·ÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜. ∞ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘, fi-
ˆ˜ Â›·Ó ÛÙËÓ «∂», Â›‰·Ó ¤Ó·

Êˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·-
‚¿ıÌÈÛË˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹: ·ÊÔ‡ ·-
ÎfiÌË Î·È ÙÔ Á‹Â‰Ô Ô˘ Ì¿Ù·È·
·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ √¡∞
ÂÈÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ «Â-
Ú›ÂÚÁÔÈ» Ô˘ ¤ıÂÙ·Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ-
¿Ú¯Â˜ ÛÂ ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ¤Ê˘Á·Ó, ¤-
·„·Ó Ù· ·ÏfiÁÈÛÙ· «Û·Û›Ì·-
Ù·», Ì· Î·È ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ‰fiıËÎÂ ÛÙ·
·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∂ÙÛÈ ··ÈÙÔ‡Ó ÙË Û˘-
ÛÙ¤Á·ÛË ÌÂ ÙÔÓ √∫∞¡∞ ˆ˜ ·fi
ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘˜ «ÂÁÁ‡ËÛË ÙË˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜». ∞ÊÔ‡, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó,
Ô √∫∞¡∞ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘

ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙËÓ «·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰Ú¿-
ÛË ÛÂ ı¤Ì·Ù· Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜
ÙˆÓ Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ
·ıÏËÙÈÛÌfi».

«∂›Ì·ÛÙÂ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ
150.000 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜, ÛÎfiÚÈÔÈ,
¯ˆÚ›˜ Ï·ÙÂ›·, ̄ ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó ÂÓÔÚ›·. ¢ÂÓ Â›-
Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· È‰Ú‡ÂÙ·È ‰ËÌfi-
ÛÈ· ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Î¿-
ÔÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÙÂÚËÌ¤ÓË
·˘Ù‹ ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÙÔÈ-
Î‹ ÎÔÈÓˆÓ›·», ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ ÛÙËÓ
«∂» Ô ÓÂ·Úfi˜ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
«¶ÚˆÙ¤·» ¢. ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

N. °π∞¡¡πƒ∏

∆εν θέλουν τον OKANA, ζητούν αθλητικό όµιλο

H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Formula SAE 2010, ÛÙÔ M›ÛÈÁÎ·Ó ÙˆÓ H¶A

Πανεπιστηµιακοί
και φοιτητές




