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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Φ έρντιναντ Πόρσε (Ferdinand 
Porsche): Αυστριακός µηχα-
νικός αυτοκινήτων, ιδρυτής 

της φερώνυµης αυτοκινητοβιοµη-
χανίας (Porsche) και σχεδιαστής 
του θρυλικού «σκαραβαίου». Γεννή-
θηκε στις 3 Σεπτεµβρίου του 1875 
στο Λίµπερετς της Τσεχίας, που 
τότε ανήκε στην Αυστρο-ουγγρική 
Αυτοκρατορία. Από µικρός έδειξε 
κλίση στις βίδες και τα κατσαβίδια, 
δουλεύοντας στο µηχανουργείο του 
πατέρα του, παράλληλα µε τη φοί-
τησή του σε νυχτερινό σχολείο. ∆εν 
έλαβε ποτέ του ανώτερη εκπαίδευ-
ση, αλλά σε ηλικία 23 ετών παρου-
σίασε το πρώτο του µοντέλο, µε τε-
λική ταχύτητα 56 χιλιοµέτρων. 
Το 1902 κλήθηκε να υπηρετήσει τη 
στρατιωτική του θητεία. Έγινε οδη-
γός του διαδόχου του θρόνου Αρ-
χιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου, 
η δολοφονία του οποίου το 1914 
στο Σεράγεβο προκάλεσε την έκρη-
ξη του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου. 
Η φήµη του ως ικανού µηχανικού 
γρήγορα έκανε το γύρο της Κεντρι-
κής Ευρώπης και το 1906 ξεκινά 
τη συνεργασία του µε την Daimler 
(προδρόµου της Mercedes), ως επι-
κεφαλής σχεδιαστής και αργότερα 
ως τεχνικός διευθυντής.
 Παράλληλα, σχεδιάζει αγωνιστικά 
αυτοκίνητα, που κάνουν θραύση 
στα ράλι. Το 1917 αναγορεύεται 
επίτιµος διδάκτωρ του Πολυτεχνεί-
ου της Βιέννης.
Τo όνειρο του Πόρσε ήταν η κα-
τασκευή ενός µικρού, ελαφρού 
αυτοκινήτου, προσιτού στον πολύ 
κόσµο. 

Η Mercedes απορρίπτει το σχέδιό 
του κι αυτός την εγκαταλείπει το 
1929. Προσλαµβάνεται στη Στά-
γιερ, η οποία γρήγορα θα καταρ-
ρεύσει οικονοµικά, εξαιτίας της οι-
κονοµικής κρίσης. Ο Πόρσε µένει 
άνεργος.
Αποφασίζει να πάρει την τύχη 
στα χέρια του και το 1931 ιδρύει 
τη δική του εταιρεία, µε τίτλο το 
επώνυµό του. Επικεντρώνεται στο 
σχεδιασµό ενός οικογενειακού αυ-
τοκινήτου, προσελκύοντας το ενδι-
αφέρον του Αδόλφου Χίτλερ, που 
φιλοδοξεί κάθε Γερµανός να έχει το 
δικό του αυτοκίνητο και τρακτέρ.
Το 1934 λαµβάνει την έγκριση και 
παρουσιάζει την πρώτη εκδοχή του 
γνωστού µας «Σκαραβαίου», του 
πιο επιτυχηµένου µοντέλου στην 
ιστορία της αυτοκίνησης. Το «λα-
ϊκό αυτοκίνητο», όπως ονοµάστη-
κε (Volkswagen στα γερµανικά), 
σηµατοδότησε τη δηµιουργία της 
γνωστής αυτοκινητοβιοµηχανίας 

«Φολξβάγκεν» το 1937. Το 1937 τι-
µήθηκε από το ναζιστικό καθεστώς 
µε το Εθνικό Βραβείο για την Τέχνη 
και την Επιστήµη.
Μετά την πτώση του Γ’ Ράιχ, ο Πόρ-
σε συλλαµβάνεται από τους συµµά-
χους ως εγκληµατίας πολέµου (15 
∆εκεµβρίου 1945) και περνά 20 
µήνες στη φυλακή. 
Την πατρική επιχείρηση αναλαµβά-
νει ο γιος του Φέρι, που επικεντρώ-
νεται στο σχεδιασµό των πανά-
κριβων σπορ αυτοκινήτων, αρχής 
γενοµένης µε το µοντέλο 911. Στην 
Πόρσε εισέρευσε ζεστό χρήµα, για-
τί η Φολξβάγκεν αναγνώρισε στον 
Φέρντιναντ Πόρσε δικαιώµατα για 
κάθε σκαραβαίο που κατασκεύαζε. 
Ο Φέρντιναντ Πόρσε υπέστη βαρύ 
εγκεφαλικό στα τέλη του 1950 και 
πέθανε στις 30 Ιανουαρίου 1951, 
σε ηλικία 76 ετών. Το 1999 ανακη-
ρύχθηκε µεταθανάτια «Μηχανικός 
του Αιώνα» από το σινάφι του αγω-
νιστικού αυτοκινήτου.

Φέρντιναντ Πόρσε   (1875 – 1951)
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΝΘΙΜΟΣ, ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ, 
ΦΟΙΒΗ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

301: Ιδρύεται από τον Μαρίνο της Ραµπ η Γαληνοτάτη 
∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα µικρότερα 
κράτη του κόσµου.

1783: Υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων µεταξύ της 
Βρετανίας από τη µια µεριά και της Γαλλίας, της Ισπανίας 
και των ΗΠΑ από την άλλη, τερµατίζοντας την Αµερικανική 
Επανάσταση.

1826: Φτάνει στο Ναύπλιο η Καρτερία, το πρώτο τροχήλατο 
ελληνικό ατµόπλοιο, µε κυβερνήτη τον άγγλο Άστιγξ.

1860: Επεισόδια στη διάρκεια διαδήλωσης στην Πλατεία 
Συντάγµατος για την επέτειο της Επανάστασης της 3ης 
Σεπτεµβρίου 1843 καταλήγουν σε συνθήµατα εναντίον του 
Όθωνα και συλλήψεις πολλών διαδηλωτών.

1929: Τα όργανα της Ασφάλειας συλλαµβάνουν ολόκληρο 
το προσωπικό του Ριζοσπάστη, µε την κατηγορία της 
εσχάτης προδοσίας. Τη χώρα κυβερνά ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1851: Όλγα Κονσταντίνοβνα της Ρωσίας, σύζυγος του 
Γεωργίου Α’, βασίλισσα των Ελλήνων. (Θαν. 18/6/1926)

1875: Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής 
αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερώνυµης 
αυτοκινητοβιοµηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού 
Σκαραβαίου. (Θαν. 30/1/1951)

1948: Φώτιος - Φανούριος Κουβέλης, έλληνας δικηγόρος 
και πολιτικός, πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1658: Όλιβερ Κρόµγουελ, άγγλος πολιτικός και 
επαναστάτης. (Γεν. 25/4/1599)

1860: Αλεξέι Κοµιάκοφ, ρώσος ποιητής και συνιδρυτής 
του πνευµατικού κινήµατος των Σλαβόφιλων. Θεωρούσε 
τόσο τον καπιταλισµό, όσο και τον σοσιαλισµό, όψεις του 
ιδίου κακού που προέρχεται από τη ∆ύση. (Γεν. 1/5/1804)

1954: Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριµένη ηθοποιός. (Γεν. 
3/5/1887)

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Για  περισσότερους από 70.000 νέους και  νέες, άνοιξε από 
χθες ένα παράθυρο στο µέλλον µε την  εισαγωγή τους στις 
ανώτερες και ανώτατες σχολές. Κατάφεραν µε τη δική τους 
προσπάθεια αλλά και µε τη στήριξη των  οικογενειών τους να 
κάνουν το πρώτο βήµα για ένα καλύτερο αύριο. Ένα  µέλλον 
όµως, πού  υπό τις παρούσες συνθήκες  δεν προδιαγράφεται 
δυστυχώς ρόδινο. Γιατί είµαστε  η χώρα, που λόγω της οικο-
νοµικής κρίσης, έχει το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας µεταξύ 
των νέων ανθρώπων. Όµως παρά  
τις αντίξοες συνθήκες, η πολιτεία 
καταρχήν, αλλά  και η εκπαιδευτική 
κοινότητα και η κοινωνία γενικότε-
ρα, οφείλουν να κάνουν ότι καλύτερο 
µπορούν για να µην απογοητευθεί, 
για να µην χαθεί και αυτή η γενιά. 

Ο πλούτος και το µέλλον της χώρας είναι οι άνθρωποι της, 
είναι οι νέες γενιές που έστω και µε πολλά προβλήµατα κα-
τάφεραν να αποκτήσουν σηµαντικά επιστηµονικά εφόδια που 
µπορούν και έχουν τις ικανότητες για µια δηµιουργική πορεία. 
Είναι η µεγάλη επένδυση της χώρας  µας που δεν µπορούµε 
να την αφήσουµε  να αναζητά την τύχη της στο εξωτερικό ή 
ακόµα χειρότερα να βολοδέρνει µεταξύ ανεργίας και ηµιαπα-
σχόλησης.

Οι νέοι και οι νέες που µπήκαν χθες στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, αυτοί 

που φοιτούν ήδη κι αυτοί που έχουν τελειώσει τις σπουδές 
τους δικαιούνται όχι απλώς να ελπίζουν, αλλά να απαιτούν και 
να διεκδικούν ένα καλύτερο µέλλον, από αυτό που βιώνουν 
σήµερα. 

Η αναξιοκρατία και η κοµµατοκρατία που επί τόσα χρόνια 
είχαν αποδιοργανώσει  την παιδεία και είχαν οδηγήσει χιλιά-
δες  νέους ανθρώπους στο  να επενδύουν το µέλλον τους  σε 
µια θέση στο ∆ηµόσιο, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να τε-

λειώνει οριστικά. Η πολιτεία 
και η κοινωνία επιβάλλεται πια 
να επενδύσουν όχι στο βόλεµα 
των ηµετέρων, αλλά στις γνώ-
σεις και τη δηµιουργικότητα της 
νέας γενιάς. Να τούς δώσουν 

τη δυνατότητα να ανοίξουν τα δικά τους φτερά, να τους βοη-
θήσουν στα πρώτα τους βήµατα, να προσαρµόσουν την εκπαι-
δευτική διαδικασία στις ανάγκες των καιρών. Αρκετά πληρώ-
σαµε  ως κοινωνία - και δυστυχώς συνεχίζουν να πληρώνουν 
πολύ περισσότερο οι νέες γενιές - την ανοργανωσιά, την φαυ-
λότητα, τη ρουσφετοκρατία του παρελθόντος. Είναι καιρός να 
επενδύσουµε πλέον στην αξιοκρατία, τη γνώση, τη σωστή ορ-
γάνωση και εκπαίδευση. Είναι  ίσως το πιο προνοµιακό πεδίο, 
για να δώσουµε τη µάχη για την ανασύνταξη της χώρας. Ας 
µην  αφήσουµε  κι αυτή την ευκαιρία να πάει χαµένη...

Να µην απογοητεύσουµε κι αυτή τη γενιά...

Θρυλικός µηχανικός αυτοκινήτων και ιδρυτής της φερώνυµης αυτοκινητοβιοµηχανίας (Porsche).


