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Συνεχίζουν την απεργία οι φορτηγατζήδες. Τους εισαγγελείς δείχνει η κυβέρνηση

Δεν τα βρήκαν για ανακωχή
Χωρίς αποτέλεσμα η χθεσινή σύσκεψη εκπροσώπων
των μεταφορέων με τον
πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Β.
Κορκίδη για αναστολή των
κινητοποιήσεων για μία
εβδομάδα



ΑΡΓΥΡΩ ΛΥΤΡΑ

Α

νυποχώρητοι εμφανίζονται
οι μεταφορείς, οι οποίοι δηλώνουν διατεθειμένοι να
συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, την
ίδια ώρα που η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η υπόθεση
βρίσκεται πλέον

στα χέρια των ειΕξάμηνη ασαγγελέων.
ναστολή της
Η συνδικαλιστιεφαρμογής
κή ηγεσία του κλάτου νόμου
δου ζητεί παρέμζητούν οι ιδι- βαση του πρωθυοκτήτες φορ- πουργού και εξάμηνη αναστολή
τηγών
εφαρμογής του
νόμου που ανοίγει
το επάγγελμά τους. Χθες, πάντως,
η πρωτοβουλία που ανέλαβαν εκπρόσωποι των παραγωγικών κλά-

Εμπόδισαν
φορτηγά
ΤΡΕΙΣ
ΦΟΡΕΣ
επενέβη η
αστυνομία
το Σαββατοκύριακο
σε Θεσσαλονίκη και
Καβάλα.
Στη φωτογραφία
στιγμιότυπο από τα
μικροεπεισόδια της
περασμένης Παρασκευής στο
λιμάνι του
Πειραιά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

δων για εξομάλυνση της κατάστασης, έπεσε στο κενό.
Σε κοινή σύσκεψη που πραγματοποίησαν χθες οι εκπρόσωποι
των μεταφορέων με τον πρόεδρο
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλη Κορκίδη
και τους εκπροσώπους του Συλλόγου Διαμεταφορέων, οι αυτοκινητιστές αρνήθηκαν να ικανοποιή-

σουν αίτημα των παραγωγικών
κλάδων για αναστολή των κινητοποιήσεων για μία εβδομάδα, αν
και προτίθενται να ξανασυζητήσουν το θέμα σε σημερινή συνεδρίαση εκ νέου.
«Συνεχίζουμε κανονικά σύμφωνα με την απόφαση της γενικής
συνέλευσης», είπε στο «Εθνος» ο
Γιώργος Πασπάτης, μέλος της Συ-

ΕΝΤΑΣΗ

ντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. «Τα
φορτηγά παραμένουν στις εθνικές
οδούς και η συμμετοχή είναι όλο
και πιο μαζική».
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής
σύσκεψης οι μεταφορείς ζήτησαν
επίσης τη συνδρομή του επιχειρηματικού κόσμου ώστε να πιέσουν
από κοινού την κυβέρνηση για να
δοθεί λύση.

EΝΤΑΣΗ και μικροεπεισόδια σημειώθηκαν χθες το
πρωί στα διυλιστήρια των
ΕΛΠΕ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν απεργοί
εμπόδισαν τέσσερα επιταγμένα φορτηγά να μεταφέρουν καύσιμα στην Κατερίνη, καταγγέλλοντας ότι
ήταν υπέρβαρα. Το γεγονός
προκάλεσε την επέμβαση
της αστυνομίας, όπως συνέβη και το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν απεργοί
εμπόδισαν την ιδιοκτήτρια
μεταφορικής εταιρείας να
φορτώσει 84 κοντέινερ.
Το βράδυ της ίδιας μέρας
στη Χρυσούπολη Καβάλας
άγνωστοι πέταξαν πέτρες
σε τέσσερα διερχόμενα
φορτηγά με αποτέλεσμα να
σπάσουν τα παρμπρίζ σε
δύο από αυτά. Νωρίτερα η
αστυνομία προχώρησε σε
δύο συλλήψεις στο λιμάνι
της Καβάλας, όταν ιδιοκτήτες φορτηγών εμπόδιζαν με
τα οχήματά τους την έξοδο
φορτηγών. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι
με εντολή εισαγγελέα.

ΟΙ ΠΡΩΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Φοιτητές - μάστορες στην κατασκευή αγωνιστικών οχημάτων
ΤΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ αυτοκίνητα έχουν
κατασκευαστεί τα τελευταία οκτώ
χρόνια από φοιτητές του Τμήματος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου της
Πάτρας, προκειμένου το εκπαιδευτικό ίδρυμα να συμμετάσχει στους
διεθνείς αγώνες «Formula Student».
Το 2002 μία ομάδα φοιτητών του
Πανεπιστημίου ξεκίνησε να κατασκευάζει το πρώτο μονοθέσιο αυτοκίνητο, πρωτοπορώντας, αφού μέχρι
τότε κανένα ελλαδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν είχε επιχειρήσει σε
τέτοιου είδους κατασκευή.

Συμμετοχή
Μετά οκτώ χρόνια το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πάτρας διαθέτει τρία
μονοθέσια αυτοκίνητα. Τα δυο μάλιστα (το 2ο και το 3ο) συμμετείχαν
στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα κατά τη διάρκεια του
2ου διεθνούς Circuit Kart.
Οι διακρίσεις στους διεθνείς διαγωνισμούς έρχονται η μία μετά την
άλλη για τους φοιτητές και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Πά-

τρας. Το 2006 στους διεθνείς αγώνες
«Formula Student» πήραν το πρώτο
βραβείο σχεδιασμού και την πρώτη
θέση στη γενική κατάταξη. Εναν
χρόνο αργότερα στον ίδιο διαγωνισμό κατέλαβαν την τρίτη θέση στη
γενική κατάταξη, ενώ το 2008 συμμετείχαν στους γερμανικούς αγώνες
της «Formula
Student» στην πί
Οι διακρίσεις στα Χόκεν Χάιμ.
Τα αυτοκίνητα
στους διεκατασκευάζονται
θνείς διαγω- μέσα στο πανεπινισμούς
στήμιο και χρειάζονται περίπου 2
έρχονται
με 3 χρόνια για να
η μία μετά
ολοκληρωθούν.
την άλλη
Πρώτα γίνεται ο
σχεδιασμός και στη
συνέχεια έπειτα από αναλυτικές μελέτες και πειράματα οι φοιτητές προχωρούν στην κατασκευή.
«Το 3ο αυτοκίνητο ζυγίζει 180
κιλά και το πλαίσιό του είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα.
Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται
στην κατασκευή των πλαισίων στη
Φόρμουλα 1. Το συγκεκριμένο υλικό

έχει πολύ μικρό βάρος, αλλά μεγάλη
αντοχή. Στην ανάρτηση έχουν χρησιμοποιηθεί ανισομεγέθη ψαλίδια,
ενώ ο κινητήρας είναι από μοτοσικλέτα 450 κυβικών», μας εξηγεί ο
Χρήστος Δούκας, ερευνητής του Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου της
Πάτρας.
«Το αυτοκίνητο είναι αρκετά δυνατό για τα κυβικά του. Με 450 κυβικά βγάζει 60 άλογα με πολύ καλή
επιτάχυνση και είναι πολύ γρήγορο
στις πίστες», συμπληρώνει ο Ανδρέας Πανδρεμένος, ο οποίος είναι από
το 2002 στην ομάδα κατασκευής των
αυτοκινήτων ως φοιτητής τότε και
σήμερα ως υπεύθυνος έρευνας στο
εργαστήρι Συστημάτων Παραγωγής
& Αυτοματισμών.
Τα μονοθέσια αυτοκίνητα κατασκευάζονται μόνο από φοιτητές με
την εποπτεία καθηγητών και ερευνητών.
Ο σχεδιασμός γίνεται με όρους
προκαθορισμένους από τους υπευθύνους των διαγωνισμών και τα
αυτοκίνητα μετρώνται στατικά και
δυναμικά.
ΛΙΝΑ ΜΠΑΣΤΑ

‰‚ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ που
κατασκεύασαν φοιτητές της Πάτρας (πάνω) ζυγίζει 180 κιλά και το
πλαίσιό του είναι κατασκευασμένο
από ανθρακονήματα. Τα συνολικά
3 μονοθέσια οχήματα έχουν κατασκευαστεί μόνο από φοιτητές με
την εποπτεία καθηγητών και ερευνητών σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές

