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ρουσιάσεις νέων µοντέλων, βελτιωµένων εφ

όλης της ύλης αυτοκινήτων καθώς και αγώνες

κάθε τύπου και µορφής από το παγκόσµιο και το

Ελληνικό γίγνεσθαι, ενώ θα πωλείται στο περί-

πτερο στην τιµή των 2,5 ευρώ. Τέλος, µετά από 40

χρόνια εκδοτικής παρουσίας στο χώρο κάναµε

την πρώτη «πατάτα» από λάθος πληροφόρηση

που λόγω κεκτηµένης ταχύτητας να βγει το τεύ-

χος, δεν διασταυρώσαµε αυστηρά ως οφείλαµε..

Συγκεκριµένα δηµοσιεύσαµε ότι δήθεν παραιτή-

θηκαν από το ∆Σ του ΣΟΑΑ οι Λεωνίδας Κύρκος

και Γιώργος Πολυζώης. Ζητούµε ειλικρινή συ-

γνώµη σε αµφότερους για το λάθος µας, που αν

µη τι άλλο είναι ανθρώπινο και όχι µε πρόθεση,

σεβόµενοι το παλµαρές τους όπως και την δηµο-

σιογραφική δεοντολογία και το δηµοσιεύουµε.

Κώστας Πουλιάσης

Ξ
εκινώντας την φετινή αγω-

νιστική περίοδο, έχουµε

προγραµµατίσει να εκδώ-

σουµε 20 και πλέον τεύχη µε

αφορµή όλους τους πρωταθληµα-

τικούς αγώνες ταχύτητος, αναβά-

σεων και ραλί! Παράλληλα κάθε

µήνα θα εκδίδουµε το περιοδικό

Special Car σε σχήµα 17x24 που

θα ενσωµατώνει στην ύλη του πα-





H κοπή της πίτας της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛ.Λ.Α.∆.Α

Παρά τις άσχηµες καιρικές συνθήκες, το παρών
έδωσαν σχεδόν 200 αθλητές, µέλη και φίλοι, οι
οποίοι σε ευχάριστο κλίµα βράβευσαν τους αθλητές
του σωµατείου που διακρίθηκαν στους αγώνες της
προηγούµενης χρονιάς.

Η Πρόεδρος του σωµατείου, Φωτεινή Ψαρράκου,
αφού χαιρέτησε και ευχαρίστησε τους παρευρισκό-
µενους για την παρουσία τους, συνεχάρη τους δια-
κριθέντες, έκανε µια σύντοµη ανασκόπηση στην
µικρή σε χρόνο αλλά µεγάλη σε δραστηριότητες
ιστορία του σωµατείου και ενηµέρωσε για τις εκδη-
λώσεις που πρόκειται να πραγµατοποιήσει το έτος
2019. Το σωµατείο έχει µεγάλη διαδροµή στο χώρο,
ενώ η σύντοµη ιστορία της διαθέτει δυναµισµό και

αρκετή προοπτική για το µέλλον! Ξεκινώντας την λει-
τουργία της σεµνά και ταπεινά µε ρόστερ σηµαντι-
κούς ανθρώπους µε εµπειρία και γνώση, κατάφερε
σε σύντοµο χρόνο, να καθιερωθεί ηγετικά στο χώρο
του µηχανοκίνητου αθλητισµού. Έτσι αναβαθµίζον-
τας σηµαντικά το ρόλο της σε όλα τα επίπεδα, πέτυχε

να αναλάβει την διεξαγωγή και αναβάθµιση των αγώ-
νων ταχύτητας που θα διεξαχθούν στο αυτοκινητο-
δρόµιο των Μεγάρων. Επιπρόσθετα θα διοργανώσει
την ανάβαση ∆ιονύσου αλλά και άλλους αγώνες στον
ευρύτερο χώρο της Αττικής. Όλοι εµείς οι κάτοικοι
της δυτικής όχθης αλλά και όλοι όσοι αγαπάµε τους

αγώνες, θεωρούµε την ΕΛ.Λ.Α∆.Α και τους ανθρώ-
πους της δική µας υπόθεση και εκτός από χορηγοί
επικοινωνίας θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν από τις
δικές µας επάλξεις, προκειµένου η φιλόδοξη αυτή
λέσχη να κατακτήσει την κορυφή!

ΤΤοο  ΣΣάάββββααττοο  2233  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001199,,  σσττοο  ζζεεσσττόό  κκααιι  φφιιλλόόξξεεννοο  χχώώρροο
ττοουυ  κκττήήµµααττοοςς  CCaassaarrmmaa  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς,,  ηη  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΛΛέέσσχχηη  ΑΑυυττοοκκιιννήή--
ττοουυ  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσεε  ττηηνν  κκοοππήή  ττηηςς  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάά--
ττιικκηηςς  ΠΠίίττααςς  ττηηςς..





H κοπή της πίτας του Σ.Ο.Ο.Α.

ΣΣεε  µµιιαα  πποολλύύ  όόµµοορρφφηη  ββρρααδδιιάά  µµεε  χχααµµόόγγεελλαα
κκααιι  χχιιοούύµµοορρ,,  έέκκοοψψαανν  ττηηνν  ππρρωωττοοχχρροοννιιάά--
ττιικκήή  ππίίτταα  ττοουυςς  οοιι  οοδδηηγγοοίί  ααγγώώννωωνν  σσττηηνν
εεττήήσσιιαα  γγιιοορρττήή  ττοουυ  ΣΣ..ΟΟ..ΑΑ..ΑΑ..,,  ηη  οοπποοίίαα
ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττοο  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ
ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά..  ΜΜεε  µµιιαα  κκίίννηησσηη
ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΣΣ..ΟΟ..ΑΑ..ΑΑ..,,  ΜΜάάρριιοουυ
ΗΗλλιιόόπποουυλλοουυ,,  µµεε  πποολλλλοούύςς  σσυυµµββοολλιισσµµοούύςς
κκααιι  ααπποοδδέέκκττεεςς  κκααιι  τταα  εεππττάά  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..
έέκκοοψψαανν  µµεε  εεννωωµµέένναα  τταα  χχέέρριιαα  ττηηνν  ππρρωωττοο--
χχρροοννιιάάττιικκηη  ππίίτταα..

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν περισσότεροι από
100 οδηγοί και άνθρωποι των αγώνων οι οποίοι
χειροκρότησαν τους πρωταγωνιστές του SEA-
JETS ΣΟΑΑ Ενιαίου Skoda κατά την απονοµή των
κυπέλλων και αναµνηστικών τους. Οι Μίλτος
Κύρκος, Γιάννης Χαραλαµπόπουλος και Φίλιπ-
πος Καλέσης για την Γενική κατάταξη, καθώς και
οι Χαραλαµπόπουλος, Καλέσης και Κυρλαγκί-
τσης για τους Νέους, παρέλαβαν µαζί µε τους

υπόλοιπους οδηγούς τα τρόπαια του 2018 καθώς
και τα χρηµατικά έπαθλα, όπως έχει ορίσει η χο-
ρηγός εταιρεία SEAJETS.

Το «παρών» έδωσαν ο Πρόεδρος της ΟΜΑΕ, ∆η-
µήτρης Μιχελακάκης, καθώς και ο αναπληρω-
τής Γενικός Γραµµατέας, Νίκος Πασσαλής. Ενώ
την εκδήλωση τίµησε και φέτος ο Ολυµπιονίκης
της άρσης βαρών, Νίκος Ηλιάδης.

Στην οµιλία του ο Πρόεδρος του Συνδέσµου, Μά-
ριος Ηλιόπουλος τόνισε πως στόχος όλων των
οδηγών είναι το καλύτερο µέλλον των ελληνικών
αγώνων το οποίο αφορά ατοµικές αλλά και οµα-

δικές ενέργειες και θα έρθει µέσα από συλλο-
γική προσπάθεια των οδηγών αλλά και των
θεσµών ταυτόχρονα. Απευθυνόµενος στον Πρό-
εδρο της ΟΜΑΕ, ανέφερε πως πρέπει να προχω-
ρήσουµε και να καλύψουµε τα θέµατα στα οποία
έχουµε µείνει πίσω και αυτό χρειάζεται ουσια-
στική κινητήριο δύναµη από τον ΣΟΑΑ και την
ΟΜΑΕ, στα θέµατα ασφάλειας, ποιότητας και
προβολής.

ΈΈγγιινναανν  οοιι  ΑΑπποοννοοµµέέςς  κκααιι  ηη  κκοοππήή  ππίίττααςς  σσττοονν  ΣΣΟΟΑΑΑΑ





Ο Σταύρος Καφούνης είναι Πρόεδρος του Εµπορικού

Συλλόγου Αθηνών. Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο κέν-

τρο της Αθήνας το 1969. Τελείωσε το Κολλέγιο Αθη-

νών από το οποίο και εισήχθη πρώτος στην ΑΣΟΕΕ

που φοίτησε παράλληλα µε την επαγγελµατική του

δραστηριότητα. Στο πρώτο έτος της σχολής ίδρυσε την

πρώτη του εµπορική επιχείρηση ανταλλακτικών αυ-

τοκινήτων και από τότε έχει ιδρύσει και διευθύνει

επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων από την ηλεκτρο-

κίνηση, τον τοµέα των παιδικών ειδών, των ακινήτων

κλπ µε θυγατρικές στην Κύπρο, Ρουµανία, Τουρκία

και παρουσία

σε 8 χώρες.

Το 2005 εξελέγη για πρώτη φορά σύµβουλος του

ΕΒΕΑ και στις εκλογές του 2010 ήρθε πρώτος σε

ψήφους. Συµµετέχει σε διάφορα συµβούλια συλ-

λόγων και φορέων, έχει εκπροσωπήσει το εµπό-

ριο στην Eurocommerce, έχει διατελέσει

αναπληρωτής Πρόεδρος του Εµπορικού Τµήµα-

τος του ΕΒΕΑ, Γραµµατέας του Εµπορικού Συλ-

λόγου Αθηνών, του οποίου πρόσφατα ανέλαβε

την Προεδρεία µε ένα ανανεωτικό όραµα. 

Από το 1999 είναι παντρεµένος και έχει τρία παι-

διά.

Ο Σταύρος Καφούνης
θα συµµετέχει στις αυτοδοιηκητικές

εκλογές για τo ∆ήµο Αθηναίων µε το συν-

δυασµό του Κώστα Μπακογιάννη.

O Σταύρος Καφούνης προέρχεται από το χώρο του αυτοκινή-

του στον οποίο η οικογένεια έχει µεγάλη παράδοση και συ-

νάφεια µε τα ΒΜW αυτοκίνητα και µοτοσυκλέτες. Ο αδερφός

του Γιάννης Καφούνης έτρεχε στο πρωτάθληµα ταχύτητας

επί πολλά έτη και ο Σταύρος ήταν team manager και υπεύ-

θυνος της οµάδας ο µηχανικός ∆ηµήτρης Καµπέλος.

Στον Σταυρο Καφούνη ο πρόεδρος του οµίλου µέσων επικοι-

νωνίας και δηµοσιογράφος Κώστας Πουλιάσης αλλά και οι

συνεργάτες του εύχονται καλή επιτυχία στο νέο του στόχο.





Ο Ιππόδροµος Αθηνών στο Μαρκόπουλο φιλοξένησε
για ακόµα µία χρονιά την απονοµή των διακριθέν-
των και πρωταγωνιστών του EKO Racing Dirt
Games. Η εκδήλωση είχε κεντρικά και τιµώµενα
πρόσωπα τους αγωνιζοµένους, χωρίς αυτό να ση-
µαίνει ότι δεν αναγνωρίστηκε η στήριξη χορηγών και
Σωµατείων που βρέθηκαν στο πλευρό του θεσµού
κατά τη διάρκεια του 2018. Ανάµεσα στους καλε-
σµένους βρέθηκε και ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ελλάδος, ο κ. ∆ηµήτρης
Μιχελακάκης, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισµό
στους παρευρισκοµένους, εκφράζοντας παράλληλα

την πίστη
και τη στή-
ριξή του
στο θεσµό.
Στη συνέ-
χεια, και
αφού απο-
νεµήθηκε
τ ι µ η τ ι κ ή
πλακέτα σε
χορηγούς
και Σωµα-
τεία, τη
σ κ υ τ ά λ η
πήραν οι
αγωνιζόµε-
νοι, και
συγκεκρι-
µένα οι νι-
κητές στις
κατηγορίες
των 600
κ.εκ. και
των 750
κ.εκ. στις
χωµάτινες
φ ό ρ µ ο υ -

λες, όπως και σε αυτές των 1.600 και 2.000+ για τα
αυτοκίνητα. Σηµειώστε ότι όλοι οι διακριθέντες
πήραν δωροεπιταγές από τον ονοµαστικό χορηγό
του θεσµού, την ΕΚΟ, αλλά και προϊόντα από τον χο-
ρηγό τεχνολογίας, την Garmin.
Ακόµα µία καινοτοµία, και για κάποιους η σηµαντι-
κότερη, είναι η σύσταση της κατηγορίας Junior Tro-
phy! Σε αυτήν θα µπορούν να λάβουν µέρος νεαροί
οδηγοί ηλικίας 15-18 ετών, έχοντας στη διάθεσή
τους αγωνιστική άδεια καρτ. Θα µπορούν να συµµε-
τέχουν µε χωµάτινες φόρµουλες 600 κ.εκ., αλλά µε
περιοριστή στροφών, ενώ θα λάβουν µέρος µόνο σε

αγώνες που διεξάγονται σε αδειοδοτηµένες πίστες.
Σε αγωνιστικό επίπεδο, το 2019 θα έχουµε δύο νέα
έπαθλα. Το πρώτο αφορά τις οµάδες που συµµετέ-
χουν στο θεσµό, οι οποίες θα έχουν έναν δηλωµένο
οδηγό από την αρχή της χρονιάς, ενώ θα µπορούν
να αλλάζουν τον δεύτερο ανάλογα µε τον αγώνα,
διεκδικώντας το σχετικό έπαθλο. Παράλληλα, ενι-
σχύοντας την παρουσία των ιδιωτών και µη εργο-
στασιακών οδηγών, θεσπίστηκε Έπαθλο Ιδιωτών,
στο οποίο και µπορούν να προσµετρήσουν όσοι οδη-
γοί δεν είναι δηλωµένοι σε οµάδα και δεν έχουν τερ-
µατίσει στο βάθρο του ΕΚΟ Racing Dirt Games τα
δύο τελευταία χρόνια.
Με αυτές τις αναγγελίες, οι οποίες ενέτειναν την
ανυποµονησία όλων για την έναρξη της νέας αγωνι-
στικής χρονιάς, έκλεισε η λαµπερή βραδιά στον Ιπ-
πόδροµο Αθηνών στο Μαρκόπουλο, και µαζί το
κεφάλαιο του 2018. Χωρίς καθυστέρηση, όµως, έχει
ανοίξει το επόµενο, το οποίο και αναµένεται να είναι
πιο συναρπαστικό από ποτέ!

Απονοµή επάθλων στην κατηγορία 
ΕΚΟ Racing Dirt Games 

ΤΤοο  ΕΕΚΚΟΟ  RRaacciinngg  DDiirrtt  GGaammeess  έέκκλλεειισσεε  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ττοουυ  22001188  µµεε  ττηηνν  ααπποοννοοµµήή  ττωωνν  ννιικκηηττώώνν
ττηηςς  χχρροοννιιάάςς  πποουυ  ππέέρραασσεε,,  σσττοονν  ΙΙππππόόδδρροοµµοο  ΑΑθθηηννώώνν  σσττοο  ΜΜααρρκκόόπποουυλλοο,,  εεννώώ  άάννοοιιξξεε  κκααιι
ααυυττόό  ττηηςς  ννέέααςς,,  µµεε  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  πποουυ  έέθθεεσσαανν  ττοονν  ππήήχχηη  αακκόόµµαα  ψψηηλλόόττεερραα..











Iερά Οδός 57, 118 55 Αθήνα

T: 210 34 56 767, 210 34 75 866

www.atsamakos.gr, info@atsamakos.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

Oχηµάτων - Μηχανηµάτων - Πλοίων

Νερού - Αέρος - Λαδιού

SPECIAL RADIATOR

από το 1946







ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

22--33//33::  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΑΑ  
11οοςς  ΓΓΥΥΡΡΟΟΣΣ  HHTTTTCC,,  11οοςς  ΓΓυυρροοςς  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΤΤΑΑΧΧΥΥΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ,,  ∆∆ΕΕ--
ΞΞΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΑΑ  SSMMAARRTT  CCHHAALLLLEENNGGEE  CCUUPP  ΒΒΑΑΡΡΚΚΙΙΖΖΑΑ,,  ∆∆ΕΕΞΞΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΡΡΡΡΕΕΣΣ

99--1100//33::  ΙΙΑΑΜΜΕΕ  SSEERRIIEESS  ΑΑΦΦΙΙ∆∆ΝΝΕΕΣΣ

1166--1177//33::  TTRRIIAALL  ΧΧΙΙΟΟΣΣ,,  RRAALLLLYY  SSPPRRIINNTT  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΟΟΥΥ,,  ∆∆ΕΕΞΞΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑ

2233--2244//33::  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΟΟΝΝΥΥΣΣΟΟΥΥ,,  ΣΣΟΟΑΑΑΑ  ΕΕΝΝΙΙΑΑΙΙΟΟ,,  ∆∆ΕΕΞΞΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΑΑ  ΞΞΑΑΝΝΘΘΗΗ

3300--3311//33::  RRAALLLLYY  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ,,  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  DDRRIIFFTT  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΑΑ,,  RROOTTAAXX
MMAAXX  CCHHAALLLLEENNGGEE  ΑΑΦΦΙΙ∆∆ΝΝΕΕΣΣ



ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

web TV
Θεµατική τηλεόραση

για όλα τα µέσα που κινούνται
... στην στεριά 

στην θάλασσα και στον αέρα

web RADIO
Θεµατικό ιντερνετικό ραδιόφωνο

για όλα τα µέσα που κινούνται
... στην στεριά 

στην θάλασσα και στον αέρα

δυναµικό site
για το χώρο της αυτοκίνησης

OMIΛΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κ. ΠΟΥΛΙΑΣΗ

Ηµερολόγιο

2018
Ατζέντα Συνεργείου



----AALLFFAA  RROOMMEEOO----  
Το 1910 µία οµάδα Μιλανέζων επιχειρηµατιών ίδρυσε 
την εταιρεία
A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) (σ.µ.
Ανώνυµη Αυτοκινητοβιοµηχανία της Λοµβαρδίας). Το 1920
ο, επίσης, Μιλανέζος επιχειρηµατίας και χρηµατοδότης
Niccola Romeo αγόρασε µεγάλο µέρος της εταιρείας προ-
σθέτοντας το όνοµά του σε αυτήν.
----AASSTTOONN  MMAARRTTIINN----  
Το 1914 οι Lionel Martin and Robert Bamford ίδρυσαν µία
µικρή εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων. Τον επόµενο
χρόνο είχαν ήδη ετοιµάσει το πρώτο τους προϊόν που ονό-
µασαν Aston, και από το όνοµα του σχεδιαστή του, Martin.
----AAUUDDII----  
Ονοµάστηκε από τον ιδρυτή της August Horsch µε βάση το
λατινικό "Audi" (σ.µ. το επώνυµό του στα λατινικά).
----AAUUSSTTIINN----  
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1905 στην Αγγλία από τον Herbert
Austin. Το 1950 ήταν η τρίτη µεγαλύτερη της Ευρώπης, πα-
ράγοντας 3.000 οχήµατα την εβδοµάδα ενώ είχε εργατικό
δυναµικό της τάξης των 20.000 ατόµων.
----BBEENNTTLLEEYY----  
Η Bentley Motors Ltd ιδρύθηκε το 1919 από τον W.O Bent-
ley. Βέβαια ο Bentley µαζί µε τον αδερφό του, είχαν ιδρύ-
σει από το 1912 την Bentley & Bentley που έκανε
βελτιώσεις αυτοκινήτων. Μάλιστα, νοµίζω ότι η Bentley &
Bentley είναι και η πρώτη εταιρία που έφτιαξε αλουµινένιο
πιστόνι. Οι κινητήρες της Bentley & Bentley ήταν οι καλύ-
τεροι που τοποθετήθηκαν σε πολεµικά αεροσκάφη του 1ου
Παγκοσµίου πολέµου..
----BBEENNZZ----  
Το όνοµά της προέρχεται από τον ιδρυτή της Karl Benz
(1844-1929).
----BBMMWW----  
Αρχικά των λέξεων Bayerische Motoren Werke (σ.µ. Βιο-
µηχανία Κινητήρων της Βαυαρίας) που επισηµοποιήθηκαν
στις 20 Ιουλίου του 1917. Μέχρι τότε η εταιρεία αποκαλείτο
Rapp-Motorenwerke από το όνοµα του ιδρυτή της Karl
Rapp. Το σήµα της είναι εµπνευσµένο από την κίνηση µίας
προπέλας κινητήρα.
----BBUUGGAATTTTII----  
Εταιρία µε περίεργη ιστορία. Ιδρύθηκε από τον Ιταλό Et-
tore Bugatti στην Γερµανική τότε (1909), περιοχή της Αλ-
σατίας. Και µάλιστα µε χρηµατοδότηση από την τράπεζα
Darmstaedter. Όλοι έχουν την εντύπωση ότι η Bugatti είναι
Γαλλική, αλλά αυτό δεν είναι αληθές. Απλά, το 1919, µετά
τον 1ο Παγκόσµιο Πόλεµο, η περιοχή πέρασε σε Γαλλική
κυριαρχία και ο ιδρυτής παρέµεινε σε εκείνα τα µέρη...
----BBUUIICCKK----  
Επώνυµο του Σκοτσέζου µετανάστη David Dumbar Buick,
ιδρυτή της Buick Manufacturing Company η οποία είναι
και ο πρόγονος της General Motors.

----CCAADDIILLLLAACC----  
Έχει πάρει το όνοµά της από τον Γάλλο εξερευνητή Antoine
de la Mothe, Sieur de Cadillac που ανακάλυψε το Ντιτρόιτ.
Νονός της ο ιδρυτής της Henry Martyn Leland.
----CCAATTEERRHHAAMM----  
H εταιρεία Caterham Cars Ltd. ιδρύθηκε µε έδρα την πόλη
Caterham στο Surrey της Αγγλίας.
----CCHHEEVVRROOLLEETT----  
Το 1910 ο William Durant ένας επιτυχηµένος αµερικάνος
κατασκευαστής ζήτησε από τον Louis Chevrolet, οδηγό
αγώνων, να τον βοηθήσει στην κατασκευή και προώθηση
ενός νέου αυτοκινήτου. Στις 3 Νοεµβρίου του 1911 η
Chevrolet Motor Car Company πήρε σάρκα και οστά. Αν
και στηριζόταν κυρίως στον William Durant ο τελευταίος
επέλεξε το όνοµα του Chevrolet γιατί αφενός µεν του
άρεσε και αφετέρου ήθελε να εκµεταλλευτεί την διασηµό-
τητα και αναγνωρισιµότητά του.
----CCHHRRYYSSLLEERR----  
Έχει πάρει το όνοµά της από τον µηχανικό Walter P.
Chrysler.
----CCIITTRROOEENN----
Το επώνυµο του ιδρυτή της Andre Citroen, ενός επιτυχη-
µένου βιοµήχανου που ασχολείτο µε τους στρατιωτικούς
εξοπλισµούς και αµέσως µετά το τέλος του Πρώτου Παγ-
κοσµίου Πολέµου ξεκίνησε την παραγωγή αυτοκινήτων.
----DDAAEEWWOOOO----
Την εταιρία ίδρυσε το 1967 ο Kim Woo-jung µε την ονοµα-
σία Daewoo Industrial. Daewoo σηµαινει µεγάλο σύµπαν
στα κορεάτικα.. Η εταιρία είχε 20 διαφορετικά τµήµατα,
αλλά δεν είχε κανένα οχηµάτων.. Από το 1937 βέβαια,
υπήρχε στην Κορέα η National Motor, η οποία µετονοµά-
στηκε σε Saenara Motor το 1962 και εξαγοράστηκε το
1965 Shinjin Industrial, µετονοµάστηκε σε Shinjin Motor
κατά την συνεργασία µε την Toyota, σε General Motors
Korea το 1972 και ξανά σε Saehan Motor το 1976. Τελικά
µετά την εξαγορά του 1982 µετονοµάστηκε σε Daewoo
Motor. To 2002, πέρασε ξανά στην κατοχή της GM.
----DDAAIIHHAATTSSUU----  
Το 1951 ή εταιρεία Hatsudoki Seizo Co. Ltd που είχαν
ιδρύσει οι καθηγητές Yoshinki και Turumi από το Πανεπι-
στήµιο της Οζάκα µετονοµάστηκε σε Daihatsu Kogyo Co.
Ltd (σ.µ. Κατασκευάστρια Γεννητριών της Οζάκα). Το 1974
άλλαξε το όνοµά της σε Daihatsu Motor Company Ltd.
----DDAAIIMMLLEERR----  
Έχει πάρει το όνοµά της από τον Gottlieb Daimler (1834-
1900).
----DDAATTSSUUNN----    
Το 1912 ένας νεαρός Ιάπωνας, ο Masujiro Hashimoto,
ίδρυσε την εταιρεία Kwaishinsha Motor Car Company, και
παρήγαγε ένα µοντέλο που ονόµασε DAT. Κάθε γράµµα της
λέξης DAT ήταν αρχικό ενός από τους συγγενείς του. Το "D"
ήταν για τον Kenjoro Den, το "A" για τον Rokuro Aoyama,
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και το "T" για τον Meitaro Takeuchi. Ο Hashimoto ήθελε
µε αυτό τον τρόπο να τιµήσει τους συγγενείς του που εκτός
των άλλων είχαν χρηµατοδοτήσει και το εγχείρηµά του. Το
1926 η εταιρεία συγχωνεύθηκε µε την Jidosha Seizo. Η νέα
εταιρεία ονοµάστηκε DAT Jidosha Seizo Company Lim-
ited. Το 1930 αποφασίσθηκε να µετονοµασθεί σε DATSON
(σ.µ. ο γιός του DAT). Αργότερα το όνοµα άλλαξε σε DAT-
SUN.
----DDEELLOORREEAANN----  
Το επίθετο του ιδρυτή της επιχειρηµατία και µηχανικού
John Zachary Delorean.
----DDOODDGGEE----  
Το επώνυµο των αδελφών John και Horace Dodge ιδρυτών
της εταιρείας.
----FFEERRRRAARRII----  
Το επίθετο του ιδρυτή της Enzo Ferrari (1898-1988).
----FFIIAATT----  
Fabbrica Italiana Automobili Torino (σ.µ. Ιταλική Αυτοκι-
νητοβιοµηχανία του Τορίνο).
----FFOORRDD----  
Ο Henry Ford (1863-1947), στην αρχή ίρδυσε την Henry
Ford Company το 1901, και αργότερα το 1903 την Ford
Motor Company.
----JJAAGGUUAARR  ----
Πήρε το όνοµά της από το ζώο Τζάγκουαρ θέλοντας να το-
νίσει την ταχύτητα και τη χάρη της.
----JJEEEEPP----  
Ο όρος Jeep προέρχεται από την στρατιωτική ορολογία.
Κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου οι µη-
χανικοί του στρατού αποκαλούσαν έτσι κάθε νέο όχηµα που
τους ερχόταν για δοκιµή. Το ίδιο γινόταν και στην δεκαετία
του '30 όταν χρησιµοποιείτο ο όρος GP (General Purpose)
(σ.µ. Γενικής Χρήσης) οµόηχος µε το Jeep. Το όνοµα αυτό
εµφανίσθηκε την ίδια εποχή και στην σειρά κόµικς του
Ποπάι µε τον χαρακτήρα Eugene the Jeep που το µόνο που
µπορούσε να ξεστοµίσει ήταν Jeep - Jeep. Όπως και νάχει
όµως καθιερώθηκε στην συνείδηση του κόσµου στην διάρ-
κεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου όταν το όχηµα
πολλαπλών χρήσεων Willys Quarter-Ton Jeep χρησιµο-
ποιήθηκε κατά κόρον από την αµερικάνικη πολεµική µη-
χανή.

----HHOONNDDAA----  
Ο Soichiro Honda (1906-1991) ήταν µηχανικός και ίδρυσε
την Honda το 1948. Στην αρχή η εταιρεία παρήγαγε µόνο
µοτοσυκλέτες για να περάσει το 1964 και στον χώρο των
αυτοκινήτων.
----ΗΗUUMMMMEERR----  
Η κατασκευάστρια εταιρία AMGeneral, έχει ρίζες µέσω της
Standard Wheel Company, της Overland Automotive Divi-
sion του John North Willys, και της Willys-Overland Mo-

tors από το 1903. Αυτό που σίγουρα δεν γνωρίζετε όλοι σας
είναι ότι η Willys-Overland Motors µετονοµάστηκε σε
Willys Motors και µετά σε Kaiser Jeep Corporation.Παρα-
κλάδι της Kaiser Jeep Corporation είναι µόνο για στρα-
τιωτικά προγράµµατα η εταιρία AMGeneral από το 1967 και
µετά.Το 1979, η AMGeneral σχεδίασε για τον αµερικανικό
στρατό το όχηµα High Mobility Multi-purpose Wheeled Ve-
hicle, γνωστό ως HMMWV το οποίο προφέρεται σαν
Humvee (χαµβί) Από το 1988 ο Σβαρτζενέγκερ ήθελε ένα
τέτοιο όχηµα για πολιτική χρήση. Μάζεψε και 2.000 άλλους
επώνυµους, έδωσαν παραγγελία, και έτσι το 1992 βγήκε
στην αγορά το πρώτο πολιτικό HMMWV µε την ονοµασία
HUMMER..
Το 2001, η GM αγόρασε την εµπορική ονοµασία HUMMER
όπως αναφέρει το tromaktiko από την AMGeneral, και αυ-
τοµάτως, προστέθηκε στα HUMMER το H1..Απλά και µόνο
επειδή από το 2002, ξεκίνησε η παραγωγή (µε σχέδια της
GM πλέον) αλλά από το εργατικό δυναµικό της AMGeneral
του οχήµατος HUMMER H2..Σήµερα κυκλοφορεί και το
HUMMER H3 το οποίο κατασκευάζεται µε τον ίδιο τρόπο.
Αποκλειστική ευθύνη για πωλήσεις και σέρβις, έχει όµως
η GM.. GMC Το 1901, ο Max Grabowsky ίδρυσε την εταιρία
Rapid Motor Vehicle Company, µε σκοπό την κατασκευή
φορτηγών. Η Rapid Motor Vehicle Company µετά την εξα-
γορά της από την GM το 1909 µετονοµάστηκε σε General
Motors Truck Company, η οποία περιλάµβανεi και την Re-
liance Motor Car Company στα πλαίσια συγχώνευσης των
2 εταιριών. Το GMC Truck είναι το πρώτο προϊόν που πα-
ρουσιάστηκε το 1912.
----HHYYUUNNDDAAII----  
Η χιουντάι, ξεκίνησε τον απρίλιο του 1946 απο τον Ju-Yung
Chung. Αυτός πρώτος ίδρυσε την Hyundai Auto Service
στην σεούλ, σε ηλικία 31 ετώνΤο όνοµα σηµαινει Μον-
τέρνο.. Το σηµατάκι συµβολίζει 2 υπάρξεις που κάνουν χει-
ραψία η εταιρία και ο καταναλωτής.Η γνωστή σήµερα
Hyundai Motor Company ιδρύθηκε απο τον Ju-Yung
Chung και τον αδερφό του Se-Yung Chung τον ∆εκέµβριο
του 1967.
----KKIIAA----  
Η KIA ιδρύθηκε το 1944 ως Hyungsung Precision Industry
και κατασκεύαζε σωλήνες και τµήµατα ποδηλάτων. Το 1952
κατασκεύασε το πρώτο της ποδήλατο και µετονοµάστηκε
σε KIA Industrial Company. Kia σηµαινει «ανατέλλων από
την Ασία» από το ΚΙ-ανατέλλω και το Α=Ασία..
----LLAADDAA----  
Lada σε ελεύθερη µετάφραση, στα ρωσικά, σηµαίνει
"όµορφο, µικρό, αγαπητό".
----LLAAMMBBOORRGGHHIINNII----  
Πήρε το 1963 το όνοµα του ιδρυτή της εταιρείας Ferrucio
Lamborghini.
----LLAANNCCIIAA----
Ο Vincenzo Lancia σε συνεργασία µε τον Claudio Fogolin





ίδρυσε την εταιρεία το 1906. Αν και 25 µόλις χρονών ο Lan-
cia ήταν αρκετά έµπειρος καθώς δούλευε για αρκετό καιρό
στην FIAT µε την οποία µάλιστα είχε λάβει µέρος και σε
αγώνες.
----LLEEXXUUSS----  
Ο πολυτελής κλάδος της Toyota έχει πάρει το όνοµά του
από την ένωση δύο λέξεων που σύµφωνα µε τους ιδρυτές
του συµβολίζουν την φιλοσοφία της µάρκας: Luxury (σ.µ.
Πολυτέλεια) και Elegance (σ.µ. Κοµψότητα).
----LLIIGGIIEERR----  
Χρωστάει το όνοµά της στον Γάλλο οδηγό της Formula 1
Guy Ligier.
----LLIINNCCOOLLNN----
Ονοµάστηκε έτσι προς τιµή του δολοφονηµένου προέδρου
των ΗΠΑ, Abraham Lincoln.
----MMAASSEERRAATTII----  
Οι τέσσερεις αδελφοί Alfieri, Ettore, Ernesto και Bindo
Maserati, ίδρυσαν την εταιρεία το 1914.
----LLOOTTUUSS----  
Η δεύτερη µάρκα µε ... περιβαλλοντικές ανησυχίες µετά
την Jaguar. Ονοµάστηκε έτσι από το όνοµα του γνωστού
φυτού.
----MMAAZZDDAA----  
Όσοι γνωρίζουν από Ζωροαστρισµό δεν θα έχουν απορίες
για την προέλευση του ονόµατος της εταιρείας. Ο Ahura
Mazda, είναι ο Θεός της Σοφίας και σύµφωνα µε την πα-
ράδοση κατόρθωσε να ενώσει τους ανθρώπους δίνοντάς
τους το χάρισµα της Λογικής. Το όνοµα µοιάζει, επίσης, µε
αυτό του ιδρυτή της εταιρείας Jujiro Matsuda.
----MMEERRCCEEDDEESS----  
Ο Emil Jellinek επιχειρηµατίας και ακόλουθος της Αυ-
στροουγγαρίας στην Γαλλία ο οποίος είχε και τα αποκλει-
στικά δικαιώµατα διάθεσης αυτοκινήτων Daimler στην
Αυστρία, την Ουγγαρία, την Γαλλία και τις ΗΠΑ τα µετονό-
µασε σε Mercedes (το όνοµα της κόρης του).
----MMIITTSSUUBBIISSHHII----  
Γιαπωνέζικη λέξη που σηµαίνει "τρία διαµάντια" τα οποία
άλλωστε είναι και το σήµα της Mitsubishi. Ο ιδρυτής της
Yataro Iwasaki ξεκίνησε την επιχειρηµατική του δραστη-
ριότητα εκµεταλλευόµενος τρία ατµόπλοια το 1870. Έκτοτε
ο αριθµός "τρία" κυριαρχεί στην εταιρεία είτε πρόκειται για
στόχους, είτε για στρατηγική, είτε για πολιτικές.
----MMOORRRRIISS----  
O William Richard Morris (1877-1963), ξεκίνησε την κα-
ριέρα του σαν επισκευαστής ποδηλάτων για να περάσει στις
µηχανές το 1901 και στα αυτοκίνητα το 1913. Η εταιρεία
MG έχει πάρει το όνοµά της από τα αρχικά των λέξεων
Morris Garage.
----NNIISSSSAANN----  
Το 1931 η DATSUN αγοράσθηκε από την THE TOBATA

IMONO COMPANY και έγινε µέρος της. ∆ύο χρόνια αργό-
τερα αποσχίσθηκε από την µητέρα εταιρεία, µετέφερε την
έδρα της στη Γιοκοχάµα και έγινε η ανεξάρτητη αυτοκινη-
τοβιοµηχανία Jidosha Seizo Kabushiki Kaisha. Η χρηµα-
τοδότηση της προήλθε από την επενδυτική εταιρεία Nihon
Sagyo την οποία διηύθυνε ο Yoshisuke Ayukawa ιδιοκτή-
της της TOBATA IMONO. Αυτή η επενδυτική εταιρεία ήταν
ήδη γνωστή σε όλη την Ιαπωνία από την σοβαρή της πορεία
στο Χρηµατιστήριο. Όλοι την γνώριζαν µάλιστα σαν Ni-San
από την συντοµογραφία της που εµφανίζονταν στον πίνακα
των αγοραπωλησιών του Χρηµατιστηρίου. Το 1934 η Ji-
dosha Seizo Kabushiki Kaisha µετονοµάστηκε σε NISSAN
MOTOR COMPANY LIMITED.
----OOLLDDSSMMOOBBIILLEE----  
Πήρε το όνοµά της από τον ιδρυτή της Ransom Eli Olds
(1864-1950). Ο ίδιος έχει δώσει το όνοµα του και σε άλλη
εταιρεία: τη REO.
----OOPPEELL----  
Το επίθετο του ιδρυτή της Adam Opel που το 1862 µετέ-
τρεψε την βιοτεχνία του σε αυτοκινητοβιοµηχανία.
----PPEEUUGGEEOOTT----  
Πήρε το όνοµά της από τον Jean Jaques Peugeot (1699-
1741) και πρόγονός της είναι η εταιρεία µε τον πολύ ...
κοµψό τίτλο Les Fils des Peugeot Freres (σ.µ. Οι γιοί των
Αδελφών Πεζό) που ξεκίνησε τις εργασίες της το 1890 µε
αντικείµενο την παραγωγή γεωργικών εργαλείων. Ο Ar-
mand Peugeot κατόρθωσε να αγοράσει ένα νέο πετρελαι-
οκινητήρα από τον Panhard χάρη στον οποίο εξελίχθηκε
στον δεύτερο κατασκευαστή της Γαλλίας.
----PPOONNTTIIAACC----  
Ιδρύθηκε το 1893 από τον Edward M. Murphy ως Pontiac
Buggy Company στην πόλη Pontiac, του Michigan. Η εται-
ρία κατασκεύαζε άµαξες για άλογα, και µετά το 1907 µε την
επωνυµία Oakland Motor Car Company ιδρύθηκε µια θυ-
γατρική της, µε σκοπό την παραγωγή αυτοκίνητων.Το 1909,
η General Motors εξαγόρασε τις µισές της µετοχές.Ο ιδρυ-
τής της GM άλλωστε (William Durant), ήταν φίλος µε τον
Murphy. Όµως λόγω των προβληµάτων του Durant να κρα-
τήσει την ίδια την GM, η Pontiac δεν παρουσίασε αυτοκί-
νητο παρά µόνο το 1926.
----PPOORRSSCCHHEE----  
Ο Ferdinand Porsche ήταν ένας πολύ γνωστός σχεδιαστής
που αν και ξεκίνησε νωρίς την δηµιουργική του προσπά-
θεια έπρεπε να περιµένει 15 περίπου χρόνια για να δει τα
σχέδια του να παίρνουν την µορφή ενός αυτοκινήτου παρα-
γωγής.
----RREENNAAUULLTT----  
Ο Louis Renault (1877-1944) µε τα αδέλφια του Marcel και
Fernand, ίδρυσαν την γαλλική οικογενειακή εταιρεία Re-
nault Freres (σ.µ. Αδελφοί Ρενό) που έµελε να γίνει ένας





από τους µεγαλύτερους ευρωπαίους κατασκευαστές.
----RROOLLLLSS--RROOYYCCEE----  
Ο Βρετανός µηχανικός Henry Royce φηµολογείται πως
απογοητευµένος από ένα καινούργιο αυτοκίνητο που είχε
αγοράσει αποφάσισε να φτιάξει ένα δικό του. ∆ηµιούργησε
την εταιρεία Royce Ltd που προσέλκυσε το ενδιαφέρον του
επιχειρηµατία C.S.Rolls. Οι δύο εταιρείες συγχωνεύθηκαν
το 1906 στην Rolls Royce Ltd..
----RROOVVEERR----  
Το όνοµα προέρχεται από το ποδήλατο "Rover Safety
Cycle" του 1884 που µοιάζει πολύ µε τα σηµερινά ποδή-
λατα και ονοµάστηκε έτσι γιατί ήταν πρωτοποριακό για την
εποχή του στο θέµα της ασφάλειας. Καλές είναι οι γκρα-
βούρες αλλά για σκεφτείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους
που ανέβαιναν στα τόσο επικίνδυνα εκείνα πρώτα ποδήλατα
µε τις άνισες ρόδες και το µεγάλο ύψος. Το σίγουρο και
σταθερό αυτό ποδήλατο ήταν δηµιούργηµα των Starley και
Sutton που αφενός τους έκανε πλούσιους αφετέρου τους
έδωσε την ώθηση να περάσουν στην κατασκευή µοτοσυ-
κλετών και αυτοκινήτων.
----SSAAAABB----  
Η Svenska Aeroplane AB (Aktiebolaget)(Swedish Air-
plane, Limited) (σ.µ. Σουηδικά Αεροπλάνα ΕΠΕ) ιδρύθηκε
το 1937. Κατ' αρχήν όπως φανερώνει το όνοµά της κατα-
σκεύαζε κινητήρες για αεροπλάνα για να περάσει το 1944
στην παραγωγή και αυτοκινήτων.
----SSEEAATT----  
Στις 9 Μαίου του 1950 ιδρύθηκε η Sociedad Espanola de
Automoviles de Turismo, S.A. (SEAT). Σε ελεύθερη από-
δοση το όνοµά της σηµαίνει ότι και η δική µας ΕΛΠΑ (Ελ-
ληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου).
----SSIIMMCCAA----  
Τι πιο απλό?? Societι Industrielle de Mιcanique et Car-
rosserie Automobile. Γαλλική εταιρία µε ίδρυση το 1935
από τον εµπορικό αντιπρόσωπο της Φίατ στην Γαλλία, κύριο
H.T. Pigozzi.
----SSUUBBAARRUU----  
Ένα όνοµα µε ελληνικό ενδιαφέρον. Στα γιαπωνέζικα Sub-
aru σηµαίνει Ένωση. Αποδίδει, όµως, και τον αστερισµό
των Πλειάδων, έξι αστεριών στα οποία µεταµορφώθηκαν,
σύµφωνα µε την µυθολογία, οι κόρες του Άτλαντα. Ο αστε-
ρισµός αυτός εµφανίζεται και στο λογότυπο της συγκεκρι-
µένης εταιρείας.
--TATRA-- 
Το όνοµα προέρχεται από τα γνωστά Τσέχικα βουνά Τάτρα.
Ιδρύθηκε το 1850 ως Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-
gesellschaft και µετονοµάστηκε το 1919 σε Τατρα.
----TTOOYYOOTTAA----  
Πήρε το όνοµά της από τον ιδρυτή της Sakichi Toyoda
(1894-1952). Στην αρχή λεγόταν Toyoda Automatic Loom
Works Ltd. και είχε σαν κύριο αντικείµενο την υφαντουρ-
γία και στη συνέχεια (το 1937) Toyota Motor Company.

----VVAAUUXXHHAALLLL----
Πήρε το όνοµά της από την περιοχή στην οποία έδρευε: το
Vauxhall Gardens του Λονδίνου.
----VVEECCTTOORR----  
Η εταιρία ιδρύθηκε από τον Jerry Wiegert το 1971 ως Ve-
hicle Design Force αλλά* το 1972 µετονοµάστηκε σαν Vec-
tor Aeromotive Corporation.Η πρώτη προσπάθεια για να
κατασκευάσει η Αµερική σούπερκαρ, αντάξιο των ευρω-
παϊκών.
----VVOOLLKKSSWWAAGGEENN----
Σηµαίνει στα γερµανικά "αυτοκίνητο του λαού" και πρόκει-
ται για σύνθεση των λέξεων Volks (σ.µ. Λαός) και Wagen
(σ.µ. Όχηµα). Το πρώτο όχηµα της εταιρείας ήταν ο "Σκα-
ραβαίος" και προήλθε από την επιµονή και εµµονή του
Αδόλφου Χίτλερ να αποκτήσουν όλοι οι Γερµανοί στην δε-
καετία του '30 ένα ραδιόφωνο να ακούν τα διαγγέλµατά του
και ένα αυτοκίνητο να µετακινούνται.
----VVOOLLVVOO----  
Στα Λατινικά σηµαίνει "Κυλάω" και αυτό το όνοµα επέλεξαν
οι ιδρυτές της Gustaf Larson και Assar Gabrielsson το
1925.
----WWOOLLFFSSBBUURRGG----  
Αυτό είναι περίεργο θέµα. Βιοµηχανικό χωρίο, που ιδρύ-
θηκε το 1938 από τους Γερµανούς, µε σκοπό να διαµένουν
εκεί οι εργαζόµενοι της εταιρίας VW. Εκεί κατασκευαζό-
ταν το περίφηµο KDF-Wagen γνωστό µετά σε όλους σαν
σκαραβαίος..
----ZZAASSTTAAVVAA----  
Το πλήρες όνοµά της είναι Zavodi Crvena Zastava (σ.µ. Το
Εργοστάσιο της Κόκκινης Σηµαίας).










