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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπεύθυνη καθηγήτρια της ερευνητικής εργασίας κα Πέτση
Αικατερίνη που μας βοήθησε καθ’ όλη τη διάρκεια της δουλειάς μας. Επίσης, ευχαριστούμε τον
καθηγητή του σχολείου μας και κ. Σουλιώτη Ηλία για την πολύτιμη βοήθειά του. Ακόμη, θέλουμε
να ευχαριστήσουμε τον κ. Σιώμο Μιχάλη κάτοικο του νησιού μας, τον συμμαθητή μας Τσέλα
Ρένι, την ανθυπαστυνόμο Θέου Ελένη και την δασκάλα οδήγησης Λαδά Αγγελική για τις
συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εκείνους που δέχτηκαν να
απαντήσουν στα ερωτηματολόγια που μοιράσαμε και μας έδωσαν σημαντική πληροφορίες για την
έρευνά μας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Στην παρούσα εργασία ερευνήσαμε, στον βαθμό που μπορούσαμε, ότι αφορά στις μοτοσυκλέτες.
Αρχικά εξηγούμε τους λόγους επιλογής του θέματος. Στη συνέχεια αναφέρουμε τους πιο
σημαντικούς σταθμούς των μηχανών, από τους πρώτους πειραματισμούς, την πρώτη μοτοσυκλέτα
και τα πιο σημαντικά μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί. Έπειτα, ερευνήσαμε τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιούν οι συμπολίτες μας τις μηχανές τους και τέλος, ψάξαμε τη σχετική νομοθεσία,
τις διαδικασίες που απαιτούνται για να βγάλει κάποιος δίπλωμα οδήγησης καθώς και τι πρέπει να
κάνουμε έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οδηγούμε με ασφάλεια.
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ΣΤΟΧΟΙ

Ψάχνοντας ένα θέμα για την εργασία του 2ου Τετραμήνου, και μετά από συζήτηση, καταλήξαμε στο ότι οι
μοτοσυκλέτες αποτελούν σημαντικό μέρος των ενδιαφερόντων μας γιατί είμαστε κάγκουρες και πεθαίνουμε
για γκάζι και επειδή το θέμα μηχανή, παπί και γενικά ότι έχει ρόδα είναι κάτι όμορφο στην ζωή κάθε
ανθρώπου ξεχωριστά. Μέσα από την εργασία μας θέλαμε να τονίσουμε τα θετικά και αρνητικά της χρήσης
ενός δίτροχου καθώς και το θέμα της ασφάλειας. Ακόμη, θέλαμε να μάθουμε πως μπορούμε να συνδυάσουμε
την ταχύτητα, με την ασφάλεια και την ομορφιά. Τέλος, βασικό για μας ήταν η ιστορία των μηχανών, ο
τρόπος λειτουργίας, η διαφορές του σήμερα με το χτες όπως ο τρόπος κατασκευής, τα υλικά και η διαφορά
στην αισθητική του τότε με το τώρα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 1903 ο Άλτον Κρείντλερ (Anton Kreidier) αποφασίζει να ξεκινήσει μια μικρή βιοτεχνία
παραγωγής μετάλλων τηλεγραφικών καλωδίων κοντά στην πόλη της Στουτγάρδης στην Γερμανία.
Φυσικά ο έξυπνος επιχειρηματίας δεν είχε ιδέα πως μερικά χρόνια αργότερα θα δημιουργούσε ένα
εξαιρετικό “κατασκεύασμα” που άφησε ιστορία. Αυτό θα ήταν η μηχανή florett-kreidier ή αλλιώς
γνωστή στην Ελλάδα ως “φλορετα”. Μια μοτοσικλέτα που αποτέλεσε ένα φαινόμενο στους
ευρωπαϊκούς δρόμους μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο φτάνοντας μάλιστα στο σημείο το 1960 η μία
στις τρεις μοτοσικλέτες που κυκλοφορούσαν στους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους να είναι
“φλορέτες”. Εκείνη την περίοδο ενδιαφέρονταν για τις μικρού κυβισμού μοτοσικλέτες. Επειδή μετά
το τέλος του 2ου παγκόσμιου πόλεμου μόνο οι πλούσιοι μπορούσαν να αγοράσουν αυτοκίνητα, η
συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα έγινε ανάρπαστη με την ονομασία kreidier R50 όπου το R,
προερχόμενο από τη γερμανική λέξη roler, σημαίνει scooter. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα
αξιόπιστο δίχρονο μηχανάκι 50 κυβικών που απέδιδε 2,6 ίππους και με τελική ταχύτητα 45 km/h.
Από τότε έχουν αλλάξει πολλά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η ιστορία της μοτοσυκλέτας
Όταν πριν από περίπου 125 χρόνια γεννήθηκε το πρώτο “δίκυκλο”, είχε τέσσερις ρόδες. Σήμερα
είναι σύμβολο ελευθερίας και δύναμης.
Το 1885, στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Κάνστατ και Ουντερτουκάιμ, ένα παράξενο μηχανικό
ποδήλατο γέμισε καπνό τη γερμανική ύπαιθρο. Το ξύλινο κατασκεύασμα με τις τέσσερις ρόδες δύο βοηθητικές, σαν των ποδηλάτων - κίνησε την περιέργεια των χωρικών με τον εκκωφαντικό
του θόρυβο. Η πρώτη βενζινοκίνητη μοτοσικλέτα είχε γεννηθεί. Αναβάτης της ο Πολ Ντάιμλερ,
γιος του εφευρέτη Γκότλιμπ Ντάιμλερ. Αν και
το ταξίδι ήταν μόλις 9,5 χιλιόμετρα, για την
εποχή του αποτελούσε τεχνολογικό άλμα.
Φυσικά ο Ντάιμλερ δεν ήταν ο πρώτος που
προσπάθησε να κατασκευάσει μια μηχανή με
δύο τροχούς. Το 1869 οι Γάλλοι κατασκευαστές
ποδηλάτων Πιερ και Ερνέστ Μισό καθώς και ο
μηχανικός Λουί Γκιγιόμ Περό είχαν
προσαρμόσει μια ατμομηχανή πάνω σ' ένα
ξύλινο ποδήλατο. Το ίδιο έκαναν το 1884 οι
Άγγλοι
αδερφοί
Κόπλαντ,
οι
οποίοι
συναρμολόγησαν ένα ατμοκίνητο ποδήλατο και
το οποίο βάφτισαν Πένι Φάρδινγκ, δηλαδή
μικρής αξίας.
Σήμερα οι βιομηχανίες μοτοσικλετών κάνουν εκατομμύρια πωλήσεις κάθε χρόνο. Σ' όλο τον
κόσμο κυκλοφορούν περισσότερες από εκατό εκατομμύρια μοτοσικλέτες, από τις οποίες τα
τριάντα εκατομμύρια βρίσκονται στην Κίνα.
Κουρδιστό μηχανάκι
Μέχρι να φτάσουμε στην κυριαρχία της
βενζινοκίνητης μοτοσικλέτας προηγήθηκε μια
σειρά εκκεντρικών πειραματισμών. Το Cynophere
(Κυνοφόρος) ήταν ένα τρίκυκλο με οπίσθιες ρόδες
σαν κλουβιά. Στο εσωτερικό τους έκλειναν ένα ή
περισσότερα σκυλιά, τα οποία όταν έτρεχαν
μετέδιδαν την κίνηση στο “μισοζώντανο” όχημα.
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Τη σκυτάλη πήρε ένα άλλο πρωτότυπο δίτροχο, που διέθετε μηχανισμό με ελατήριο, παρόμοιο
μ' εκείνον των ρολογιών. Ωστόσο η αυτονομία του ήταν μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα, αφού
στη συνέχεια έπρεπε να το κουρδίζουν ξανά.
Από τα πρώιμα βήματα δεν έλειψαν και κάποιες οικολογικές προσπάθειες. Το Τandem ήταν η
πρώτη ηλεκτροκίνητη μοτοσικλέτα που κατασκευάστηκε το 1897 από κάποιον ονόματι Χούμπερ.
Αν και ιδιοφυές στη σύλληψή του, στάθηκε αδύνατο να χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Οι
μπαταρίες του ήταν πολύ βαριές και παρήγαγαν μικρή ποσότητα ρεύματος. Έτσι το βενζινοκίνητο
“παιχνιδάκι” που επινόησε ο Ντάιμλερ αποδείχθηκε η μόνη αξιόπιστη λύση. Μια ολόκληρη
βιομηχανία στηρίχτηκε πάνω του και μόλις μέσα σε μία δεκαετία είχε παγκόσμια απήχηση.
Παιδιά του πολέμου
Οι πρώτες αμερικάνικες μοτοσικλέτες εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα. Σκοπός τους
ήταν να αντικαταστήσουν τα άλογα, ως εκ τούτου έπρεπε να είναι ανθεκτικές και δυνατές για να
διανύουν
τις
τεράστιες
αποστάσεις των ΗΠΑ. Σύντομα
δύο
κατασκευαστικοί
οίκοι
ξεχώρισαν και κατέκτησαν την
αμερικανική αγορά: η HarleyDavidson και η Indian. Αυτές οι
μοτοσικλέτες ήταν τόσο απλές,
ώστε μπορούσε να τις οδηγήσει
ακόμα κι ένας άπειρος αγρότης ή
να
τις
επισκευάσει
ο
σιδηροτεχνίτης του χωριού.

Αντίθετα, η Γερμανική βιομηχανία μοτοσικλέτας στηρίχτηκε στις δοκιμασμένες λύσεις του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η BMW κατασκεύασε πρωτοποριακές μοτοσικλέτες με βάση τα
μοντέλα που χρησιμοποίησε το Τρίτο Ράιχ στον πόλεμο. Μέσα σε λίγα χρόνια εδραιώθηκε τόσο
στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά.
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Οι άλλοι ηττημένοι του πολέμου, η Ιαπωνία και η Ιταλία, κατάφεραν κι αυτοί μέσα σε λίγα
χρόνια να αποκτήσουν τη δική τους βιομηχανία μοτοσικλετών. Η οικονομική κρίση που
ακολούθησε τον πόλεμο δημιούργησε μεγάλη ζήτηση για φτηνά και αξιόπιστα μέσα μεταφοράς.
Έτσι στην Ιαπωνία γεννήθηκε το Honda
Club, το θρυλικό παπάκι που
μεσουρανεί
μέχρι
και
σήμερα.
Αντίστοιχα
στην
Ιταλία
κατασκευάστηκε η φινετσάτη Vespa
της Piaggio. Αξίζει να αναφέρουμε την
περίεργη ιστορία της. Ο Ιταλικός
Στρατός είχε παραγγείλει στην εταιρεία
χιλιάδες
νέα
πυροβόλα.
Οι
προδιαγραφές κατασκευής προέβλεπαν
τον εφοδιασμό των πυροβόλων με
ρόδες, ώστε να είναι εύκολη η
μεταφορά τους. Η κατάληψη της
Ιταλίας από τους Γερμανούς ακύρωσε
το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα οι
αποθήκες της Piaggio να κατακλυστούν από χιλιάδες άχρηστες ρόδες. Μετά τη λήξη του πολέμου
οι υπεύθυνοι του εργοστασίου σκέφτηκαν να κατασκευάσουν ένα μικρό και εύχρηστο μηχανάκι
προσαρμόζοντας σ' αυτό τις ρόδες που περίσσευαν. Έτσι γεννήθηκε ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός
θρύλος των δύο τροχών.

Μοτοποδήλατα
Τα μοτοποδήλατα είναι ένα είδος που τείνει να
καταργηθεί, με κυβισμό που κατά κανόνα είναι
στα 50cc. O κινητήρας είναι δίχρονος και η
μετάδοση είναι με αλυσίδα. Η χρήση του είναι
αποκλειστικά για μικρές διαδρομές στην πόλη.
Τα μοτοποδήλατα έχουν και πετάλια παρόμοια
με του ποδηλάτου για υποβοήθηση της ισχύος.

Ρίχνοντας μια ματιά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού μουσείου μοτοσυκλέτας είχαμε τη
δυνατότητα να δούμε φωτογραφίες από
μοτοσυκλέτες, ακόμη και τη μοναδική
μοτοσυκλέτα Ελληνικής κατασκευής, από
το 1919 μέχρι το 2006. Ενδεικτικά,
παρακάτω
παραθέτουμε
μερικές
φωτογραφίες.
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1947 - Scott Flying Squirrel
Κυβισμός: 600 cc - Χώρα Κατασκευής: Αγγλία

1952 - BMW R68
Κυβισμός: 600 cc - Χώρα Κατασκευής: Γερμανία

1953 - BMW R25/3 Sidecar
Κυβισμός: 250 cc - Χώρα Κατασκευής: Γερμανία

1951 - Condor A580
Κυβισμός: 580 cc - Χώρα Κατασκευής: Ελβετία

1953 - Ariel Square 4
Κυβισμός: 1000 cc - Χώρα Κατασκευής: Αγγλία

1953 - Zündapp KS 601
Κυβισμός: 600 cc - Χώρα Κατασκευής: Γερμανία

12

1954 - Parilla Sport Lux
Κυβισμός: 175 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιταλία

1958 - Mi−Val
Κυβισμός: 125 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιταλία

1960 - BMW R60/2
Κυβισμός: 600 cc - Χώρα Κατασκευής: Γερμανία

1957 - Matchless G80S
Κυβισμός: 500 cc - Χώρα Κατασκευής: Αγγλία

1958 - Triumph Thunderbird
Κυβισμός: 650 cc - Χώρα Κατασκευής: Αγγλία

1971 - Ducati Scrambler
Κυβισμός: 250 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιταλία
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1971 - Honda 750 Four K1
Κυβισμός: 750 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιαπωνία

1978 - Ducati 900ss-NCR
Κυβισμός: 900 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιταλία

1977 - Aspes 125 RGC
Κυβισμός: 125 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιταλία

1981 - Yamaha RD350
Κυβισμός: 350 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιαπωνία

1993 - Ducati 888

1994 - Bimota DB2 5R

Κυβισμός: 900 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιταλία

Κυβισμός: 900 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιταλία
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1995 - Ducati 916 Senna

2002 - MV Agusta F4 Senna

Κυβισμός: 900 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιταλία

Κυβισμός: 750 cc - Χώρα Κατασκευής: Ιταλία

MEBEA – 1964
Κυβισμός: 50 cc
Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Πως χρησιμοποιούν οι Θιακοί τις μοτοσυκλέτες τους;
Στο νησί μας, όπου οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές, οι μηχανές και τα παπάκια είναι εύκολη
λύση. Στην προσπάθειά μας να ερευνήσουμε τις δυσκολίες της χρήσης των δίτροχων,
κατασκευάσαμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε σε ενήλικους και ανήλικους χρήστες
μοτοσυκλέτας. Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα ενώ τα αποτελέσματα φαίνονται
παρακάτω.
1. Είναι δύσκολο να οδηγείτε μηχανές μεγάλου κυβισμού;

36%
ΝΑΙ

64%

ΌΧΙ

2. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης έχει επηρεάσει τη χρήση της μηχανής σας;

20%

23%

21%

36%

πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου

3. Με ποια κριτήρια επιλέξατε την μηχανή που αγοράσατε;

21%

14%
19%

10%
14%

14%

8%

Μάρκα
Ομορφία
Τιμή
Αντοχή
Ταχύτητα
Ευκολία
Κυβικά
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4. Έχει τύχει να πάθετε κάποιο ατύχημα με το μηχανάκι;

40%

Ναι
Όχι

60%

5. Παίρνετε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας όταν χρησιμοποιείται το μηχανάκι;

20%

33%

Πάντα
Μερικές φορές
Ποτέ

47%


Από τις απαντήσεις που πήραμε παρατηρούμε ότι στην Ιθάκη εάν είσαι προσεκτικός είναι εύκολο
να οδηγάς μηχανές μεγάλου κυβισμού. Οι πλειοψηφία των οδηγών επέλεξαν την μηχανή τους με
βάση την μάρκα, την ομορφιά και την ταχύτητα αλλά γενικά οι περισσότεροι επιλέγουν την μηχανή
τους ελέγχοντας όσα περισσότερα μπορούν. Οι πιο πολλοί απάντησαν ότι γενικά χρησιμοποιούν
μέτρα ασφαλείας, ενώ πολύ μικρό είναι το ποσοστό αυτών που απάντησαν ότι δεν χρησιμοποιούν.
Η αύξηση της τιμής της βενζίνης, δεδομένου και της οικονομικής κρίσης, έχει επηρεάσει τους
περισσότερους ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν επηρεάστηκαν. Τέλος, το 60% των ερωτηθέντων
απάντησαν ότι δεν έχουν πάθει κάποιο ατύχημα.
Στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο την συμπεριφορά των Θιακών
μοτοσικλετιστών, πήραμε συνέντευξη από δύο συμπολίτες μας, τον κ. Σιώμο Μιχάλη δημιουργό
κοσμημάτων και τον Τσέλα Ρένι μαθητή της Γ’ τάξης του σχολείου μας.
Ο κ. Σιώμος πιστεύει ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο για κάποιον να οδηγεί μηχανή μεγάλων
κυβικών, εφ’ όσον οδηγά με μεγάλη προσοχή και τον σωστό τρόπο και ότι είναι πιο ασφαλές να
οδηγεί μια μοτοσυκλέτα μεγάλων κυβικών παρά ένα παπί. Όταν ρωτήθηκε για το αν του έχει
δημιουργήσει πρόβλημα η αύξηση της τιμής της βενζίνης μας απάντησε ότι πάντα μια τέτοια
αύξηση δημιουργεί προβλήματα, και ότι είναι προφανές, ότι σε αυτήν την περίπτωση προσπαθεί να
μειώνει τις αποστάσεις που διανύει με τη μηχανή του, κάνοντας μόνο τα απαραίτητα. Ακόμη,
υποστήριξε ότι όταν κάποιος αγοράζει μια μηχανή τα ελέγχει όλα, από το πώς δουλεύει μέχρι και
το πόσο καίει, αν και όπως μας ενημέρωσε, το βασικό κριτήριο με το οποίο επέλεξε τη δική του
μοτοσυκλέτα ήταν να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Στην ερώτησή μας αν παίρνει τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας όταν οδηγά, μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διανύσει μεγάλη απόσταση με
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τη μηχανή του χωρίς να πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Αντιθέτως στις μικρές αποστάσεις
προσπαθεί απλώς να προσέχει πολύ. Τέλος, μας πληροφόρησε ότι δεν έχει πάθει ατύχημα γιατί
οδηγάει με προσοχή.
Ο Τσέλα Ρένι, στην ερώτηση για τα προβλήματα που δημιούργησε η αύξηση της τιμής της
βενζίνης μας απάντησε ότι δεν τον συμφέρει πλέον να κυκλοφορεί με μηχανάκι και αμάξι, γι’ αυτό
και άλλωστε το βασικό κριτήριο με το οποίο επέλεξε τη μηχανή που αγόρασε, ήταν το πόσο
οικονομία μπορεί να κάνει στα καύσιμα. Όταν ρωτήθηκε αν έχει τύχει να πάθει κάποιο ατύχημα
μας ενημέρωσε ότι αυτό έχει συμβεί πολλές φορές και όλες ήταν πάνω στην προσπάθειά του να
αποφύγει πέτρες ή κάποιο ζώο, όπως κατσίκες, γάτες και φίδια. Τέλος, ήταν κατηγορηματικός στο
ότι δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όταν οδηγάει το μηχανάκι του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Νομοθεσία και ασφαλή οδήγηση
Στα πλαίσια της έρευνάς μας, προκειμένου να μάθουμε την Ελληνική νομοθεσία που αφορά
στην οδήγηση μιας μηχανής, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να βγάλει κάποιος δίπλωμα
οδήγησης καθώς και τους κανόνες για ασφαλή οδήγηση, επισκεφτήκαμε το αστυνομικό τμήμα
της Ιθάκης όπου μιλήσαμε με την ανθυπαστυνόμο Θέου Ελένη και τη μοναδική σχολή οδηγών
του νησιού μας όπου πήραμε πληροφορίες από την δασκάλα οδήγησης Λαδά Αγγελική.
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες διπλωμάτων για μηχανάκια:
1. η ΑΜ, όπου αφορά στα 50cc και για να το βγάλει κάποιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 16
χρονών,
2. η Α1, όπου αφορά στο 125cc και για να το βγάλει κάποιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18
χρονών,
3. η Α2, όπου αφορά σε μοτοσυκλέτες μέχρι 600cc και για να το βγάλει κάποιος πρέπει να είναι
τουλάχιστον 21 χρονών και
4. η Α, όπου είναι ανεξάρτητων κυβικών και για να το βγάλει κάποιος πρέπει να είναι
τουλάχιστον 24 χρονών.

Το κόστος για να βγει ένα δίπλωμα ξεκινάει από 600€, από αυτά τα 160€ πάνε για να βγει η
κάρτα μαθητή που ισχύει για τρία χρόνια, τα 150€ αφορούν στα υποχρεωτικά μαθήματα για τα
σήματα (30 μαθήματα θεωρίας και 1 μάθημα υπολογιστή), τα 150€ είναι για τα 14 υποχρεωτικά
μαθήματα οδήγησης και τα υπόλοιπα 150€ είναι για την παράσταση εξετάσεων.
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Ρωτήσαμε την ανθυπαστυνόμο για το όριο
ταχύτητας στην Ιθάκη και μας απάντησε ότι από
125cc και πάνω το όριο είναι στα 70Km, για τα
50cc το όριο είναι τα 60Km ενώ μέσα σε
κατοικημένη περιοχή το όριο είναι τα 30Km.
Όπως όμως πληροφορηθήκαμε από την κ. Λαδά η
σήμανση στο νησί μας σε πολλές περιπτώσεις
είναι λανθασμένη. Επιπλέον, όταν ζητήσαμε να
μάθουμε για το ανώτατο όριο αλκοόλ που μπορεί
να έχει πιει κάποιος πριν ανέβει στο μηχανάκι, η κ.
Θέου μας απάντησε ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τον οργανισμό και το φύλο του οδηγού.

Αν και στο νησί μας δεν υπάρχει μεγάλη συχνότητα ατυχημάτων, αφού τα τελευταία τρία
χρόνια έχει γίνει μόνο ένα θανατηφόρο ατύχημα, θελήσαμε να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε
όταν οδηγούμε, έτσι ώστε να είμαστε
σίγουροι ότι να προστατεύουμε τον
εαυτό μας και τους άλλους. Η κ. Θέου
μας ενημέρωσε ότι ο νόμος υποχρεώνει
τον αναβάτη μιας μηχανής να φοράει
κράνος, ειδική στολή, δηλαδή μπουφάν
με
προστατευτικά,
μπότες
και
οπωσδήποτε μακρύ παντελόνι. Η κ.
Λαδά μας είπε ότι τα ρούχα μας θα
πρέπει να έχουν ανακλαστήρες και ότι
απαγορεύονται οι σαγιονάρες και τα
πέδιλα. Επιπλέον, μας συμβούλεψε να
οδηγάμε αμυντικά, δηλαδή να έχουμε
πάντα στο μυαλό μας ότι οι άλλοι
οδηγοί είναι απρόσεχτοι, ηλικιωμένοι,
βιαστικοί, κλπ. Ακόμη, μας είπε ότι θα πρέπει να προσαρμόζουμε την ταχύτητα μας έτσι ώστε να
είμαστε κυρίαρχοι του οχήματος μας. Μας εξήγησε ότι παρ’ όλη τη σήμανση θα πρέπει να
προσαρμόζουμε τα όρια ταχύτητας ανάλογα με τα κυβικά και τις κλιματολογικές συνθήκες.
Υπάρχουν συνθήκες που είναι πιο επικίνδυνες για την οδήγηση από τη βροχή ή το χιόνι, όπως οι
πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα πρωτοβρόχια, όπου έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται
μια “γλίτσα” στην άσφαλτο.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Από την έρευνα που κάναμε καταλήξαμε στο ότι τόσο η τεχνολογία όσο και η μόδα των
μοτοσυκλετών έχει αλλάξει με την πάροδο των χρόνων. Επιπλέον, έχουν προστεθεί πολύ
περισσότερες εταιρίες που ασχολούνται με την κατασκευή των μηχανών. Κυριολεκτικά, οι μηχανές
αποτελούν πλέον το δεξί χέρι των ανθρώπων, αφού μπορούν να τους φανούν χρήσιμες σε κάθε
τομέα της καθημερινότητάς τους. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που
προσέχουν τόσο οι εταιρίες κατασκευής όσο και οι νομοθέτες, αν και οι αναβάτες συχνά το
παραμελούν. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι τους έχει επηρεάσει η τιμή της
βενζίνης και προσέχουν τα χιλιόμετρα που διανύουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Είναι δύσκολο να οδηγείτε μηχανές με μεγάλου κυβισμού;
Ναι

 □

□

Όχι

2. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης έχει επηρεάσει τη χρήση της μηχανής σας;
Πολύ

□

Αρκετά

□

□

Λίγο

Καθόλου

□

3. Με ποια κριτήρια επιλέξατε την μηχανή που αγοράσατε;
……………………………………………………………………………

4. Έχει τύχει να πάθετε κάποιο ατύχημα με το μηχανάκι;
Ναι

 □

Όχι

□

5. Παίρνετε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας όταν χρησιμοποιείται το μηχανάκι;
Πάντα

□

Μερικές φορές

□

Ποτέ

□ 
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ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
http://www.troktikaras.com/2013/02/istoria-tis-florettas.html

http://www.retrovisions.gr/inv/topic/1703-%CE%B7%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CF
%84%CE%B1%CF%82/
http://motorcyclerepublik.org/index.php/el/

