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Μύθοι και αλήθειες για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σελ. 4-5

Η ΛΕΑ σώζει ζωές μόνο αν σεβόμαστε τη χρήση της σελ. 8-9

Εορταστικές εξορμήσεις εκτός αλλά  και εντός των τειχών της πρωτεύουσας σελ. 10-11 

τα νέα της

Xρόνια πολλά! 
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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες 

Βρισκόμαστε στην καρδιά της 
εορταστικής περιόδου και αναμέ-
νουμε την ανατολή του 2010.  Ημέρες 
εορτών αλλά και περισυλλογής. Νέοι 
στόχοι, όνειρα, ελπίδες, προσδοκίες 
για τη νέα χρονιά. 
Όλοι εμείς οι άνθρωποι της Αττικής 
Οδού, ελπίζουμε και τη νέα χρονιά 
να είμαστε δίπλα σας εξυπηρετώντας 
τις ανάγκες σας για γρήγορες, αλλά 
κυρίως ασφαλείς μετακινήσεις. 
Αυτές τις ημέρες των εορτών που 
το κλίμα χαλαρώνει τους ρυθμούς 
και τις αντιστάσεις, απαιτείται να 
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στο 
γιορτινό τραπέζι το απαραίτητο 
κρασί και αυτό δεν είναι κακό. 
Μπορεί όμως να εξελιχθεί σε πολύ 
κακό, αν στη συνέχεια πιάσουμε το 
τιμόνι αδιαφορώντας για τη ζωή τη 
δική μας, της οικογένειάς μας και των 
συνανθρώπων μας. Όταν πίνουμε 
δεν οδηγούμε, στην ασφάλειά μας 
δεν χωρούν συμβιβασμοί. Για το λόγο 
αυτό θα ήταν καλό να αποφασίζουμε 
από πριν ποιος θα οδηγήσει μετά το 
εορταστικό δείπνο. Και αυτός που 
δεν θα πιει μπορεί να  περάσει εξίσου 
καλά και χωρίς αλκοόλ, δοκιμάστε το 
και θα το διαπιστώσετε.
Αυτές τις γιορτινές ημέρες οι 
άνθρωποι της Αττικής Οδού 
θα είναι στις θέσεις τους, στο 
«δρόμο» προσπαθώντας να σας 
εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο. 
Ελπίζουμε η νέα χρονιά να σας φέρει 
πιο κοντά αυτό που επιθυμείτε.
Χρόνια πολλά, καλά 
και δημιουργικά 
Αττική Οδός

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αποκτήστε το e-PASS 
πιο εύκολα και πιο γρήγορα
Call & Courier. Περισσότεροι από 4.000 νέ-
οι συνδρομητές απέκτησαν e-PASS μ’ ένα 
τηλεφώνημα!

Μεγάλη ανταπόκριση είχε στους υποψήφιους 
συνδρομητές της Αττικής Οδού η νέα υπηρε-
σία call & courier που προσφέρουν η Αττική 
Οδός και οι Αττικές Διαδρομές τους τελευταί-
ους μήνες.
Η νέα υπηρεσία ήρθε να καλύψει τις ανάγκες 
πολλών που ήθελαν να γίνουν συνδρομητές, 
δεν είχαν όμως το χρόνο να έρθουν σε ένα από 
τα σημεία διάθεσης της ηλεκτρονικής συσκευ-
ής e-PASS.
Η νέα υπηρεσία call & courier απλοποιεί ακόμη 
περισσότερο τη διαδικασία απόκτησης e-PASS, 
καθώς το μόνο που έχει να κάνει ο υποψήφιος 
συνδρομητής είναι να καλέσει την Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού στο 
τηλέφωνο 2�0-6682222.
Ο υποψήφιος συνδρομητής (ιδιώτης) θα πρέπει 
να μας δηλώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την 
εγγραφή του: τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ, τον αριθμό 
κυκλοφορίας του οχήματός του, τη διεύθυνση 
και το τηλέφωνό του.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ενημερώνου-
με για τη χρήση της συσκευής και τα συνδρομη-
τικά μας προγράμματα, ώστε ο υποψήφιος να 
επιλέξει το συνδρομητικό πρόγραμμα που τον 
συμφέρει, ανάλογα με τις διελεύσεις που συνη-
θίζει να πραγματοποιεί στην Αττική Οδό.
Στη συνέχεια, του αποστέλλουμε με courier 
στη διεύθυνση που μας δήλωσε την ηλεκτρονι-
κή συσκευή e-PASS εντελώς δωρεάν!
Τώρα ανανέωση/πληρωμή του συνδρομητι-
κού σας λογαριασμού e-PASS και στα κατα-
στήματα της Millennium bank. 
Για τη διευκόλυνση των συνδρομητών και στο 
πλαίσιο συνεργασίας με τραπεζικά ιδρύματα, 
η Αττική Οδός διευρύνει τη συνεργασία της 
με τη Millennium bank. Έτσι, οι συνδρομητές 
των προγραμμάτων προπληρωμής έχουν πλέ-
ον ακόμα μία εναλλακτική δυνατότητα ανα-

νέωσης/πληρωμής του συνδρομητικού τους 
λογαριασμού e-PASS, στα καταστήματα της 
Millennium bank (93 καταστήματα στην Ατ-
τική, 9 στην Πελοπόννησο, 14 στην υπόλοιπη 
Ελλάδα) με την ανάλογη τραπεζική χρέωση και 
ανεξάρτητα από το εάν είναι ή όχι πελάτες της 
Τράπεζας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τη Millennium bank στο 801-
11-5500 (από σταθερό) ή στο 210-9557500 
(από κινητό). 
Σας υπενθυμίζουμε όλους τους δυνατούς 
τρόπους ανανέωσης/πληρωμής του λογαρι-
ασμού σας. Με τους ίδιους τρόπους γίνεται και 
η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συσκευών 
e-PASS («ανανέωση/πληρωμή» του λογαρια-
σμού) που στέλνονται με την υπηρεσία call and 
courier.
1. Σε όλους τους Σταθμούς Διοδίων της Αττικής 
Οδού σε λωρίδα με εισπράκτορα με καταβολή  
μετρητών. 
2. Σε όλα τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομη-
τών της Αττικής Οδού:
•  Με καταβολή μετρητών.
• Με επιταγή ημέρας που θα εκδίδεται σε δι-
αταγή της Αττικής Οδού Α.Ε. (μόνο για νομικά 
πρόσωπα).
• Με κάρτα VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO 
(άμεση πληρωμή ή πάγια εξουσιοδότηση).

Οι συνδρομητές μας που διαθέτουν την ηλεκτρονική συσκευή 
e-PASS γνωρίζουν ότι στους σταθμούς διοδίων της Αττικής Οδού, 
υπάρχει συγκεκριμένο όριο ύψους για τη διέλευση οχημάτων 
στις ηλεκτρονικές μας λωρίδες. Το όριο αυτό είναι τα 2,70 μ .
Γνωρίζουν επίσης ότι βάσει της  συνεργασίας για διαλειτουργι-
κότητα της Αττικής Οδού με την Ολυμπία Οδό (Ε.Ο. Αθηνών-Κο-
ρίνθου-Πατρών), η ηλεκτρονική συσκευή e-PASS μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και στις ηλεκτρονικές λωρίδες της Ολυμπίας Οδού, 
εκεί όπου υπάρχει η ανάλογη σήμανση του e-PASS.
 Ωστόσο η Ολυμπία Οδός, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν 
3621/2007), είναι υποχρεωμένη να τηρεί διαφορετική κατηγοριο-
ποίηση, σύμφωνα με την οποία το ανώτατο ύψος για την κατηγο-
ρία «ελαφρά οχήματα» (ΙΧΕ, ελαφρά εμπορικά)  είναι στα 2,20 μ.
Οι μπάρες περιορισμού ύψους στις ηλεκτρονικές λωρίδες της 
Ολυμπίας Οδού έχουν τοποθετηθεί στο όριο των 2,20 μ. και μέ-
χρι σήμερα ήταν κινητές. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους 
πελάτες μας που διέρχονται από τις ηλεκτρονικές λωρίδες της 
Ολυμπίας Οδού (Ελευσίνα, Ισθμός, Ζευγολατιό, Ρίο,) να είναι ιδι-
αίτερα προσεχτικοί στην τήρηση του ορίου των 2,20 μ.  δεδο-
μένου ότι από τον Ιανουάριο του 2010 οι μπάρες που καθορί-
ζουν το υψομετρικό όριο των 2,20 μ. στην Ολυμπία Οδό θα είναι 
πλέον σταθερές. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε όχημα ξεπερνά 
καθ΄ ύψος αυτό το όριο, εάν επιχειρήσει να περάσει από κάποια 
ηλεκτρονική λωρίδα της Ολυμπίας Οδού θα προσκρούσει στην 
μπάρα, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές.
Αν λοιπόν πρόκειται να ταξιδέψετε προς Κόρινθο και Πάτρα, βε-
βαιωθείτε ότι η πιθανή φόρτωση του αυτοκινήτου σας (π.χ. με 
σχάρα) δεν έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου των 
2,20 μ., γιατί δεν θα μπορέσετε να περάσετε από τις ηλεκτρονι-
κές λωρίδες της Ολυμπίας Οδού (Ελευσίνα, Ισθμός, Ζευγολατιό, 
Ρίο).  Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη 
λωρίδα με εισπράκτορα.

• Με κατάθεση μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπε-
ζας Millennium bank (με την ανάλογη τραπεζική χρέωση).
• Με κατάθεση μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπε-
ζας ALPHA BANK (με την ανάλογη τραπεζική χρέωση).
Εφόσον έχετε λογαριασμό καταθέσεων στην ALPHA BANK, 
μπορείτε να εξοφλείτε το λογαριασμό διελεύσών σας με πάγια 
εντολή λογαριασμού. 
• Μέσω ALPHA WEB BANKING από το πεδίο «πληρωμές» (με την 
ανάλογη τραπεζική χρέωση).
• Μέσω ΑΤΜ της ALPHA BANK (με την ανάλογη τραπεζική  χρέωση).

Το e-PASS σας δίνει ραντεβού για μια ακόμα χρονιά στο 
χριστουγεννιάτικο The Mall
Πιστοί στο χριστουγεννιάτικο ραντεβού της, η Αττική Οδός στή-
νει και φέτος το γιορτινό της σπίτι στo level 1 (απέναντι από το 
κατάστημα Glou) στο The Mall. Εκεί, από 1/12/2009 έως και τις 
5/1/2010  το προσωπικό μας θα περιμένει τους υποψήφιους που 
επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές της Αττικής Οδού, για να τους 
εξυπηρετήσει.
Έτσι, η βόλτα σας για τα ψώνια μπορεί να συνδυαστεί ευχάριστα 
με την εγγραφή σας στο δημοφιλές συνδρομητικό πρόγραμμα 
EXPRESS της Αττικής Οδού που απευθύνεται σε ιδιώτες.
Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: 

Έρχεστε στο σπιτάκι της Αττικής Οδού στο level 1 με την ταυ-
τότητά σας/διαβατήριό σας, ενώ θα σας ζητηθεί να δηλώσετε 
τον ΑΦΜ σας, τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας, τη 
διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
Σημειώστε ότι αν έχετε περισσότερα από 1 οχήματα, μπορείτε να 
αποκτήσετε αντίστοιχο αριθμό e-PASS χωρίς κανένα επιπλέον κό-
στος (αρκεί επίσης να δηλώσετε τον αριθμό κυκλοφορίας τους).
Οι συνδρομητές κερδίζουν:
• Σταθερή έκπτωση 0,35€ στο πρόγραμμα EXPRESS, σε κάθε 
διέλευση.
• Εκπτώσεις έως και 37% στα υπόλοιπα συνδρομητικά προγράμματα. 
• Άνεση και ευκολία στις καθημερινές διαδρομές

Κινείστε με το e-Pass στην Ολυμπία Οδό;
 Προσοχή στο ύψος του οχήματός σας!
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θερμικοί κινητήρες (και ιδιαίτερα η εμφάνιση του μοντέλου Τ της 
Ford μετά το 1908), ανατρέπουν γρήγορα την αγορά του αυτοκι-
νήτου. Έλλειψη αυτονομίας, πολύ χαμηλή ταχύτητα από τη μία,  
μεγάλη διαθεσιμότητα πετρελαίου σε καλή τιμή από την άλλη, 
είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στην παρακμή του ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου. 
Η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος που μας επέτρεψε να επανεξετά-
σουμε το ηλεκτρικό όχημα οφείλεται στις μπαταρίες. Εμπνευσμέ-
νες από τις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων, οι νέες μπαταρίες 
με ιόντα λιθίου παρουσιάζουν πολλά και σημαντικά πλεονεκτήμα-
τα σε σχέση με τις κλασικές μπαταρίες μολύβδου. Είναι πιο ελα-
φριές, λιγότερο ογκώδεις, ενώ η αυτονομία τους επιτρέπει στο 
όχημα να κινηθεί έως και 200 χιλιόμετρα χωρίς να χρειαστεί επα-
ναφόρτιση. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο χρόνος φόρ-
τισης έχει ελαχιστοποιηθεί! Όλα αυτά κάνουν τόσο αξιόπιστα τα 
100% ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που κάποιοι κατασκευαστές έκαναν 
απευθείας το μεγάλο βήμα, χωρίς να περάσουν καν από το στάδιο 
του «υβριδικού».

• Επιρροή της μόδας ή πραγματική οικολογική συνείδηση;
Πρέπει ωστόσο να λάβουμε υπόψη ότι όπου γίνεται χρήση του 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, μειώνεται τοπικά η μόλυνση... όμως, το-
πικά μόνο! 
Την ίδια στιγμή η κατασκευή του ίδιου του αυτοκινήτου όπως και 
η ανάγκη μαζικής κατασκευής της μπαταρίας ιόντων λιθίου, προ-
καλεί τόσα προβλήματα όσα και η τοπική μόλυνση! Τέλος, υπάρχει 
ένα μικρό σημείο το οποίο είναι προτιμότερο να ξεχνάμε όταν μι-
λάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο ηλεκτρισμός δεν πηγάζει μόνο 
από την πρίζα! Η παραγωγή του ηλεκτρισμού βρίσκεται σήμερα 
στην καρδιά του προβλήματος, γιατί η παγκόσμια παραγωγή ηλε-
κτρισμού γίνεται σε γενικές γραμμές κατά 40% με άνθρακα, κατά 
20% με φυσικό αέριο, κατά 15% με πυρηνική ενέργεια, κατά 15% 
με φράγματα, κατά 5% με προϊόντα πετρελαίου, και μόνο κατά ένα 

ποσοστό μικρότερο του 2% με αιολική ενέργεια και φωτοβολτα-
ϊκά. Το αποτέλεσμα των διαδικασιών είναι ότι η παγκόσμια παρα-
γωγή ηλεκτρισμού «φτύνει» διοξείδιο του άνθρακα ( CO2 – αέριο 
που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου). Και δυστυχώς 
η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, το ποσοστό του άνθρακα στον ηλεκτρισμό θα περάσει 
από το 49% το 2007 στο 47% το 2030 (πηγή ΕΙΑ*).  Τα τρία τέταρ-
τα της παραγωγής ηλεκτρισμού που πρόκειται να παραχθεί το 
2020 θα προέρχονται από τους υπάρχοντες σήμερα ηλεκτρικούς 
σταθμούς και μόλις από τους μισούς αυτών το 2030 (πηγή: World 
Energy Outlook 2008).
Όλα θα πήγαιναν αρκετά καλά αν οι νέες ηλεκτρικές δυνατότητες 
προέρχονταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτό απέ-
χει πολύ από την πραγματικότητα. Στην Κίνα, για παράδειγμα, που 
πιθανότατα είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, η 
ετήσια αύξηση της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρισμού είναι 
της τάξης μεγέθους 10 φορές η συνολική δυνατότητα παραγωγής 
ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, και οι νέοι ηλεκτρικοί σταθμοί δουλεύ-
ουν, στη συντριπτική πλειονότητά τους, με άνθρακα (πηγή: New 
York Times). Στην Κίνα, ο ρυθμός κατασκευής ηλεκτρικών σταθ-
μών με άνθρακα είναι ένας μηνιαίως. Αποτέλεσμα: το 2030 η ανα-
λογία του παραχθέντος από ορυκτά καύσιμα ηλεκτρισμού δεν 
θα έχει αλλάξει πρακτικά, καθώς ο άνθρακας θα αποτελεί ακόμα 
πλειοψηφία (βλ. γράφημα, πηγή ΕΙΑ).
Συνεπώς, αν ο ηλεκτρισμός παράγεται κυρίως με τη χρήση άν-
θρακα, πετρελαίου ή φυσικού αερίου (το οποίο συμβαίνει σχεδόν 
παντού στην Ευρώπη μας εκτός από τη Γαλλία –πυρηνική ενέρ-
γεια-, την Ελβετία – υδραυλική ενέργεια- ή τη Σουηδία), τότε οι εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, είναι της ίδιας τάξης με αυτές 
που παράγουν σήμερα οι θερμικοί κινητήρες λόγω της κατανάλω-
σης πετρελαίου ή βενζίνης!
Να λοιπόν γιατί σβήνει η ελπίδα ότι θα δούμε σύντομα να κυκλο-
φορούν μαζικά ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους μας!
Προκειμένου να περάσουμε από τον «αυτο-κίνητο» πολιτισμό σε 
έναν πολιτισμό «οικο-κίνητο», το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι 
η θαυματουργή λύση. Το πραγματικό ερώτημα είναι να γνωρίζου-
με πού, πότε και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έξυπνα το 
αυτοκίνητο. Προς το παρόν, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μια 
γιγαντιαία επικοινωνιακή καμπάνια, πρώτο αποτέλεσμα της οποί-
ας δεν είναι η μείωση των εκπομπών αερίων που επιβαρύνουν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά η αύξηση των δημόσιων 
χρηματοδοτήσεων των κατασκευαστών αυτοκινήτων! Αυτό που 
πρέπει να επανεξετάσουμε είναι το ζευγάρι όχημα/ενέργεια στο 
σύνολό του και τη θέση του αυτοκινήτου στην κοινωνία. Δεν έχου-
με φτάσει ακόμα εκεί! 
*Energy Information Administration

ερό ηλεκτρικό αυτοκίνητο! Αυτό το μικρό θαύμα του 
21ου αιώνα, θα εξαλείψει επιτέλους τη μόλυνση των πόλεων. 
Καθαρό αυτοκίνητο από τη μια, αυτοκίνητο του μέλλοντος 
από την άλλη, κάθε υπεύθυνη πολιτική η οποία προωθεί την 

οικολογία, κάνει αναγκαστικά τα γλυκά μάτια σ’ αυτή τη χίμαιρα 
της σύγχρονης εποχής. 
Ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα ανακοίνωσε ένα μεγάλο σχέδιο ανά-
πτυξης 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να παρακι-
νήσει την αμερικανική αυτοκινητιστική βιομηχανία να προχωρή-
σει στην παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και οι Ευρωπαίοι 
βέβαια δεν πάνε πίσω! Η πόλη του Παρισιού, κάνοντας ακόμη ένα 
πρωτοπόρο βήμα μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Velib», της ελεύ-
θερης υπηρεσίας ποδηλάτου στη γαλλική πρωτεύουσα, πρόκειται 
να διαθέσει 3.000 εξ ολοκλήρου ηλεκτρικά «Autolib», το αντίστοι-
χο τετράτροχο του «Velib», τα οποία θα δοθούν στην κυκλοφο-
ρία στο τέλος του 2010. Στη Γερμανία, μια εκατοντάδα Smart «e-
mobility» ήδη οργώνουν τους δρόμους του Βερολίνου.
Τελικά το σωτήριο δημοκρατικό ηλεκτρόνιο θα μας σώσει τη 
ζωή ή όχι;
Ως συνήθως, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη από την 
απλούστευση, που θα επέτρεπε να οδηγηθούμε σε ένα αντίστοιχα 
απλουστευτικό συμπέρασμα.

• Η επανάσταση των «ιόντων λιθίου»
Ο ηλεκτρικός κινητήρας δεν αποτελεί καινοτομία. 
Από τα τέλη του 18ου αιώνα οι μηχανικοί έσπευσαν να εγκαταστή-
σουν ηλεκτρικό κινητήρα σε 4 τροχούς. Στις αρχές του 20ού αιώνα 
κυκλοφορούσαν ήδη περισσότερα από 40.000 αυτοκίνητα στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω από το ένα τρίτο των αυτοκινήτων σε 
κυκλοφορία ήταν ηλεκτρικά το 1900, ενώ τα υπόλοιπα ήταν είτε 
βενζινοκίνητα είτε ατμοκίνητα. Καλά όλα αυτά, ωστόσο τα συ-
γκεκριμένα αυτοκίνητα είχαν αυτονομία μόλις κάποιων δεκάδων 
χιλιομέτρων και μειονεκτούσαν ιδιαίτερα λόγω των μπαταριών 
μολύβδου, οι οποίες ήταν μικρής διάρκειας. Το 1912, ενώ η παρα-
γωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται στο απόγειό της, οι 

Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Μύθος ή πραγματικότητα;
Είναι η επανάσταση για τους κατασκευα-
στές αυτοκινήτων! Στην τελευταία έκθεση 
αυτοκινήτου στη Φρανκφούρτη στα τέλη 
Σεπτεμβρίου 2009, το ηλεκτρικό αυτοκί-
νητο κυριολεκτικά αποθεώθηκε!
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του Jean Harito, Γενικού Διευθυντή, Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

I
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Αλκοόλ και οδήγηση δεν συμβαδίζουν ποτέ

ι γιορτές που έρχονται θα φέρουν όπως κάθε χρόνο εξό-
δους για διασκέδαση, φαγητό και…ποτό. Το αλκοόλ θα 
ρέει άφθονο στα γιορτινά τραπέζια και τα ποτήρια θα 
τσουγκρίζονται μέσα σε ατμόσφαιρα γενικής ευφορίας.

Όταν όμως η γιορτή τελειώσει και έρθει η στιγμή να πάρετε τη 
θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, τα πράγματα δεν είναι πια και 
τόσο... διασκεδαστικά.
Οι στατιστικές είναι πραγματικά τρομακτικές:
To ��% των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας οφείλο-
νται αποκλειστικά στη μέθη!
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Ολόκληρη η Ευρώπη θρη-
νεί κάθε χρόνο 40.000 νεκρούς από τροχαίο που προκλήθηκε 
εξ αιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά 
χάνουν τη ζωή τους από τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ κατά 
μέσο όρο 5 άνθρωποι στη Γηραιά Ήπειρο.
Σε πρόσφατη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβου-
λία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ο 
υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Σ. Βούγιας πρότεινε την 
ανασύσταση ειδικής διυπουργικής επιτροπής για την αντιμε-

τώπιση του προβλήματος.
Η αστυνόμευση είναι ακόμη ένας τρόπος για να πετύχει κανείς 
μείωση των ατυχημάτων λόγω μέθης, κάτι που αποδείχθηκε στην 
πράξη στην Αυστρία.
Παράλληλα, οι νέοι που βγαίνουν περισσότερο και συρρέουν 
στα νυχτερινά κέντρα θα είχαν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης 
εάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς είχαν πυκνότερα δρομολόγια 
κατά τις νυχτερινές ώρες. Η επέκταση του ωραρίου του μετρό τις 
Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα βοηθά ουσιαστικά σ’ αυτή 
την κατεύθυνση.
Παράλληλα, ένα νέο σύστημα αυτοελέγχου έχει μπει στη ζωή των 
Ευρωπαίων τον τελευταίο καιρό. Πρόκειται για το επαναστατι-
κό σύστημα alcolock. 
Φανταστείτε μια μικρή συσκευή αλκοτέστ που συνδέεται με τον 
κινητήρα του αυτοκινήτου σας. Φανταστείτε ότι έχετε μόλις περά-
σει μια υπέροχη βραδιά με τους φίλους σας και έχετε πιει και ένα 
ποτήρι παραπάνω… Για να πάρει μπροστά η μηχανή θα πρέπει να 
κάνετε αλκοτέστ στον εαυτό σας. Φυσάτε στο αλκοολόμετρο, που 
κλειδώνει τη μηχανή αν η μέτρηση είναι πάνω από τα όρια!

Η Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές στήριξαν και φέ-
τος την Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα, στις 17 Οκτω-
βρίου 2009, μια διοργάνωση που έχει πλέον γίνει θεσμός και 
στη χώρα μας, χάρη στην πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».
Η φετινή «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» διοργανώθηκε 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ταυτόχρονα με τη μεγάλη Πανευρω-
παϊκή διοργάνωση σε 2� χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλ-
λία, Πολωνία, Δανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Εσθονία, 
Λετονία, Λιθουανία, Ισπανία, Σλοβακία, Μάλτα, Κύπρος, Ιτα-
λία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Φιλανδία, Βουλγα-
ρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Κάτω 
Χώρες, Σλοβενία, Ρουμανία), το Σάββατο βράδυ, 17 Οκτωβρίου 
2009 σε συνεργασία με τους «Responsible Young Drivers» (RYD) 
του Βελγίου, με στόχο να ακούσουν οι νέοι ακόμη μία φορά ότι το 
αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 17 μεγάλα νυ-
χτερινά κέντρα στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της περι-
φέρειας.
Το μήνυμα της βραδιάς ήταν: «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν 
πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας».
Οι εθελοντές του ΙΟΑΣ παρότρυναν τις παρέες να διαλέξουν τον 
οδηγό τους, που φορώντας το ειδικό βραχιολάκι δεσμευόταν ότι 
δεν θα πιεί και ότι κατά  την έξοδό του από το κλαμπ θα υποβλη-
θεί σε φιλικό αλκοτέστ. 
Μέσω της Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα, φιλοδοξούμε 
να περιοριστούν τα τροχαία που οφείλονται στη χρήση αλκοόλ, 
που μαζί με την υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τις βασικότερες 
αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας, όπως και 
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ειδικότερα μετά τη νυχτερι-
νή διασκέδαση του Σαββάτου παρατηρείται τριπλασιασμός του 
αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. 

Μία ακόμη επιτυχημένη 
«Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα»

Ακούγεται πολύ «προχωρημένο», κι όμως εφαρμόζεται ήδη στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς κάποιων ευρωπαϊκών χωρών όπως η 

Αυστρία, η Γαλλία, η Φιλανδία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Σλοβενία. 
Επίσης χρησιμοποιείται και στα  σχολικά λεωφορεία στη Γαλλία. 
Γνωστή σκανδιναβική αυτοκινητοβιομηχανία έχει προχωρήσει ήδη 
από το 2007 στην παραγωγή Ι.Χ με ενσωματωμένο αλκοολόμετρο. 
Κι ενώ η Ευρώπη φαίνεται να παίρνει όλο και πιο αυστηρά μέτρα για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος, στο τραπέζι έχει τεθεί η ανά-
γκη ενοποίησης των επιτρεπόμενων ορίων αλκοόλ για τον οδηγό, 
που σήμερα είναι διαφορετικά για κάθε χώρα. (Υπάρχουν χώρες 
που έχουν μηδενικό όριο, ενώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο 
ελαστικά) Φέτος λοιπόν τις γιορτές, διασκεδάστε, πιείτε, ρίξτε το 
έξω, αλλά μην οδηγήσετε μετά. Αν πάλι δεν έχετε άλλη επιλογή από 
το να οδηγήσετε ύστερα από μια νύχτα γλεντιού, απλά φροντίστε 
να γλεντήσετε χωρίς ποτό. Δοκιμάστε το. Γίνεται!

Η Ευρώπη υιοθετεί το σύστημα alcolock 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ο

6                    Ο Δ Ι Κ Η  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α

Ποιος θα οδηγήσει μετά το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν;
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η ανάγκη χρήσης της είναι κάποιες φορές ζήτημα ζωής ή θανάτου, 
ας δούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. 

 Πότε να σταματήσετε στη ΛΕΑ;

Μόνο στις παρακάτω 3 περιπτώσεις:
1. Αν το αυτοκίνητό σας έχει πάθει βλάβη
2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
3. Αν σας σταματήσει η Τροχαία
Στην περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου σας
Μόλις αντιληφθείτε ότι το αυτοκίνητό σας έχει κάποιο πρόβλημα,
βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο στην πλησιέστερη έξοδο και 
αφού σταματήσετε με ασφάλεια, καλέστε την οδική βοήθεια.
Αν πρέπει να σταματήσετε αμέσως, μπείτε στη ΛΕΑ και σταματήστε 
με τις ρόδες στραμμένες δεξιά και αναμμένα τα αλάρμ.
Παρκάρετε όσο πιο δεξιά μπορείτε στη ΛΕΑ, και όσο το δυνατόν πιο 
κοντά σε μία από τις συσκευές επείγουσας ειδοποίησης. 
Μη μένετε ποτέ μέσα στο αυτοκίνητό σας, αλλά βγείτε από τη 
δεξιά πόρτα του συνοδηγού, περάστε το διάζωμα και σταθείτε 
πίσω από αυτό.
Μην επιχειρείτε ποτέ να επισκευάσετε οι ίδιοι τη βλάβη.
Καλώντας σε βοήθεια
Χρησιμοποιήστε είτε το κινητό σας τηλέφωνο για να καλέσετε την 
υπηρεσία του αυτοκινητόδρομου (1866 στην περίπτωση της Αττικής 

Οδού) είτε την πλησιέστερη συσκευή επείγουσας ειδοποίησης.
Δώστε με σαφήνεια το στίγμα σας (αν βρισκόσαστε στην Αττική Οδό, 
αναζητήστε την πράσινη πλευρική μικρή πινακίδα και αναφέρετε τα 
στοιχεία που αναγράφει, έτσι ώστε να σας εντοπίσουν άμεσα.)
Περιμένοντας τη βοήθεια
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες του σταματημένου οχήματος έχουν 
βγει από αυτό και περιμένουν έξω από το διαχωριστικό. Σε περίπτω-
ση που κάποιο άτομο (π.χ. ηλικιωμένο) δεν μπορεί να βγει από το 
όχημα, παραμένει στη θέση του με τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
Τα κατοικίδια θα πρέπει να παραμείνουν μέσα στο αυτοκίνητο.
Θυμηθείτε! Μία στις δέκα συγκρούσεις προκαλούνται από 
αυτοκίνητα σταματημένα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης!!
 Έκτακτη Ανάγκη
Αν έχετε εμπλακεί σε σύγκρουση, μετακινήστε εάν είναι δυνατόν 
το όχημά σας στη ΛΕΑ και ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για 
να καλέσετε σε βοήθεια.
Αν σας σταματήσει η Τροχαία
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανάψει το φλας και τα αλάρμ σας και σταμα-
τήστε στο σημείο που σας υποδεικνύεται.

 Πότε να μην σταματήσετε στη ΛΕΑ;

Εκτός από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, μη σταματάτε ποτέ στη 
ΛΕΑ π.χ. για να μελετήσετε κάποιο οδικό χάρτη, να δείτε τη θέα, να 
μιλήσετε στο τηλέφωνο κλπ. 
Μην περπατάτε ποτέ πάνω στη ΛΕΑ.
Επίσης, μην σταματάτε για να βοηθήσετε κάποιο άλλο όχημα που 
είναι ήδη σταματημένο στη ΛΕΑ. Αφήστε τους επαγγελματίες να 
επέμβουν.

 Ποιοι επιτρέπεται να οδηγούν στη ΛΕΑ

Στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης απαγορεύεται να κινείται οποιοδή-
ποτε όχημα, εκτός από τα οχήματα επείγουσας ανάγκης, δηλαδή το 
ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και η Τροχαία!
Δυστυχώς, στην Αττική Οδό έχουν σημειωθεί παραβάσεις της κυ-
κλοφορίας στη ΛΕΑ, με αποτέλεσμα τη σοβαρή παρακώλυση της 
κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
Φανταστείτε την κατάσταση:
Έχει συμβεί τροχαίο με τραυματίες. Η κυκλοφορία παρουσιάζει κα-
θυστέρηση λόγω του τροχαίου και κάποιοι ασυνείδητοι και «βιαστι-
κοί» οδηγοί αποφασίζουν να μπουν στη ΛΕΑ, πιστεύοντας ότι έτσι 
θα φθάσουν πιο γρήγορα στον προορισμό τους…
Αποτέλεσμα; Το όχημα του ΕΚΑΒ δεν μπορεί να προσεγγίσει το ση-
μείο του τροχαίου για να μεταφέρει εγκαίρως τους τραυματίες στο 
νοσοκομείο. Ας σκεφτούν λοιπόν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες 
κίνησης στη ΛΕΑ ότι στη θέση των άτυχων τραυματιών θα μπορού-
σαν να είναι οι ίδιοι ή κάποιο από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

ι σημαίνει για σας η ΛΕΑ; Αν ανήκετε σε εκείνους τους 
οδηγούς που χρησιμοποιούν αρκετά συχνά την Αττική 
Οδό, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ΛΕΑ είναι τα αρχικά για 
τη ΛΩΡΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. 

Για τη ΛΕΑ αρχίσαμε να μιλάμε στην Ελλάδα εδώ και μερικά χρόνια, 
όταν κατασκευάστηκε η Αττική Οδός.
Ωστόσο, ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος δεν «εκόμισε γλαύκαν 
εις Αθήνας»…. ΛΕΑ υπήρχε και υπάρχει και στο ευρύτερο εθνικό 
οδικό δίκτυο, ωστόσο η πλειονότητα των οδηγών δεν γνώριζε τη 
χρησιμότητά της, ενώ πολλοί περισσότεροι δεν γνώριζαν ότι υπάρ-

χουν κανόνες κυκλοφορίας σε αυτήν, κανόνες που ουσιαστικά εί-
χαν περιπέσει σε αχρηστία. Μάλιστα, σε πολλά σημεία του εθνικού 
δικτύου, οι ανεπαρκείς υποδομές έκαναν τους οδηγούς να χρησι-
μοποιούν τη ΛΕΑ ως κανονική λωρίδα κυκλοφορίας!
Σήμερα, παρόλο που έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση, και ο Κώ-
δικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρές ποινές για τους 
παραβάτες που κινούνται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, ακόμη 
και στην Αττική Οδό βλέπει κανείς συχνά οδηγούς να οδηγούν στη 
ΛΕΑ ή να σταματούν λανθασμένα σε αυτήν.
Επειδή ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστούμε τη ΛΕΑ, και επειδή 

T

ΛΕΑ: xρήσιμη και επικίνδυνη 
Oλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τηλεφωνική συσκευή επείγουσας 
ειδοποίησης στην Αττική Οδό
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αθώς οι χριστουγεννιάτικες διακοπές πλησιάζουν και 
τα σχέδια για εκδρομές και ταξίδια ήδη καταστρώνο-
νται, σίγουρα πολλοί από εσάς, που βαρεθήκατε τα 
χριστουγεννιάτικα κλισέ για τις διακοπές σας, ενώ τα 

κοσμικά τουριστικά θέρετρα δεν είναι η πρώτη σας επιλογή, ανα-
ζητάτε κάτι διαφορετικό. 
Ιδού λοιπόν κάποιες ιδέες για χειμερινές αποδράσεις που ξεφεύγουν 
από τα συνηθισμένα και που απευθύνονται σε όσους θέλουν να απο-
λαύσουν τη φύση και να χαλαρώσουν αθόρυβα και διακριτικά.
Σας προτείνουμε 3 ατμοσφαιρικές εκδρομές σε αντίστοιχους εναλ-
λακτικούς προορισμούς, που σας υπόσχονται ξεχωριστή ατμόσφαι-
ρα γεμάτη από τη γοητεία της χειμωνιάτικης ελληνικής φύσης.

             

Το βουνό της διπλανής πόρτας
Ας ξεκινήσουμε με μια ιδέα που θα σας πάει κοντά. Πολύ κοντά. 
Μέχρι την Πάρνηθα. Έναν παράδεισο δίπλα μας. Πάρτε σακίδια, 
φορέστε  τα ορειβατικά σας μποτάκια και ετοιμαστείτε για μια εύκο-
λη πεζοπορία που θα σας μείνει αξέχαστη.
Από την Αττική Οδό και με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, βγαίνουμε 
στην έξοδο για Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και από εκεί φθάνουμε 
στους Θρακομακεδόνες.
Εδώ θα αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας και θα αρχίσουμε το περπάτη-
μα στο μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στο καταφύγιο Μπάφι ή στο 

καταφύγιο Φλαμπούρι της Πάρνηθας. Η διαδρομή μέσα από το 
καταπράσινο ελατόδασος είναι μαγευτική. Αν είστε τυχεροί, μπο-
ρεί να συναντήσετε και κάποιο ελάφι από το μεγαλύτερο πληθυσμό 
κόκκινου ελαφιού στη χώρα που κατοικεί εδώ, στην Πάρνηθα.
Σημειώστε ότι το καταφύγιο Μπάφι ανήκει στον Ελληνικό Ορει-
βατικό Σύνδεσμο, ενώ το καταφύγιο Φλαμπούρι στον Ορειβατικό 
Σύλλογο Αχαρνών. Και τα δύο καταφύγια προσφέρουν διαμονή, 
φαγητό και οργανωμένες δραστηριότητες στο βουνό.

              

All time classic Παρνασσός- Αγόριανη
Αν αγαπάτε πραγματικά το βουνό και τα χειμερινά σπορ αλλά 
η κοσμικότητα της Αράχοβας δεν είναι το στιλ σας, η Αγόρια-
νη (Επτάλοφος) στην αγκαλιά του Παρνασσού στα 850 μέτρα 
υψόμετρο, ενσαρκώνει ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα καθαρά 
ορεινό ελληνικό χωριό. Το χωριό είναι κυριολεκτικά  πνιγμένο 
από έλατα και φυλλοβόλα δένδρα και ποτίζεται από πηγές με 
δροσερά και γάργαρα νερά.
Από την Αττική Οδό, βγαίνουμε στην έξοδο για Εθνική Οδό 

Κ

Λαμίας και συνεχίζουμε για Αράχοβα. 
Η Αγόριανη (Επτάλοφος) απέχει 198 χλμ. από την Αθήνα, 22 χλμ. από 
την Αράχοβα, και 18 χλμ. από το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού.
Ακόμη κι αν δεν κάνετε χειμερινά σπορ, αξίζει να απολαύσετε το 
μοναδικό τοπίο που στο παρελθόν ενέπνεε τον ποιητή Άγγελο 
Σικελιανό που συνήθιζε να περνά τις διακοπές του εδώ.

Ελβετικό τοπίο στην ορεινή Κορινθία. Φενεός/ Λίμνη Δόξα
Δεν είναι τυχαίο που ο Φενεός αποκαλείται «μικρή Ελβετία». Χτι-
σμένος πάνω σε οροπέδιο που σχηματίζεται στη σκιά του Χελμού 
και της Ζήρειας, είναι ένα πανέμορφο χωριό με παλιά πέτρινα σπι-
τάκια και ιδιαίτερα ενδιαφέρον Λαογραφικό Μουσείο.
Κοντά στο γραφικό χωριό βρίσκεται η λίμνη Δόξα, που επιφυλάσσει 
στους εκδρομείς ένα καταπληκτικό θέαμα. Αγκαλιασμένη από τους 
γύρω ορεινούς όγκους και τα κατάφυτα δάση τους, είναι ιδανική για 

έναν περίπατο στις όχθες της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
μικρό, γραφικό «Παλιομονάστηρο», ένα όμορφο ξωκλήσι χτισμένο 
κυριολεκτικά μέσα στη λίμνη.  Για να έρθουμε στον Φενεό, παίρνουμε 
την Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα και συνεχίζουμε στην 
Ολυμπία Οδό (Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών). Στο ύψος του παρα-
λιακού Δερβενίου, στρίβουμε στο δρόμο που περνά κάτω από την 
Εθνική Οδό και συνεχίζουμε πλέον για την ορεινή μας διαδρομή.

Εντός των τειχών
Αφήστε τους άλλους να τρέχουν στα βουνά, και ετοιμαστείτε για 
γιορτινές αστικές απολαύσεις. Η Αθήνα προσφέρει τόσες ελκυστικές 
επιλογές, που πραγματικά δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε.
Ξεχωρίσαμε για σας και σας προτείνουμε:
Όπερα
• Ριγολέτος (Τζουζέπε Βέρντι) 
13, 15, 17, 18, 20, 22, 26, 30 Δεκεμβρίου, 2, 3, 6 Ιανουαρίου  

(Θέατρο Ολύμπια)

Οπερέτα
• Το μικρόβιο του έρωτα (Κώστας Γιαννίδης)
Από 12 Δεκεμβρίου (εκτός Δευτέρας και Τρίτης)

Μπαλέτο
• Γκαλά Μπαλέτου, 12, 13, 14, 15 Ιανουαρίου
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Μουσική
• Χριστουγεννιάτικη συναυλία της ΕΡΤ, 20 Δεκεμβρίου
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
• Συναυλία Διονύση Σαββόπουλου
Έναρξη 18 Δεκεμβρίου (για περιορισμένες παραστάσεις)
Θέατρο Παλλάς
• Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, 
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, 13 Ιανουαρίου
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Θέατρο
• Μάνα, μητέρα, μαμά (Γ. Διαλεγμένος)
Στο Θέατρο Βεάκη, Στουρνάρη 33
• Το 3ο στεφάνι (Κ. Ταχτσή, σκηνοθ. Σ. Φασουλής)
Εθνικό θέατρο, Σκηνή Κοτοπούλη
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την εντυπωσιακή Κεντρική 
Σκηνή του Εθνικού, ένα αριστούργημα αισθητικής.
Εικαστικά
• Πανελλήνια έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και δια-
κοσμητικής που διοργανώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών 
στην Ελλάδα Τεχνόπολη (Γκάζι) από 21/12
• Η πλήρης συλλογή γλυπτών του Egdar Degas
Μουσείο Ηρακλειδών, Θησείο 

Εξορμήσεις στη φύση αλλά και στο κέντρο της πόλης

Χριστούγεννα εκτός... 
...και εντός των τειχών

Χειμωνιάτικο τοπίο στην Πάρνηθα

Μονοπάτι 
στην Πάρνηθα

Η πλατεία 
της Αγόριανης

Φενέος

Λίμνη Δόξα

Εθνικό Θέατρο 
κεντρική σκηνή
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όσοι από εμάς δεν έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό 
εντυπωσιασμένοι από το επίπεδο της καθαριότητας 
πόλεων και δρόμων…
«Μα ούτε ένα χαρτάκι;».  Και είναι αλήθεια. Το επίπεδο 

της καθαριότητας αντανακλά το επίπεδο του πολιτισμού.
Η Αττική Οδός καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες ώστε να λει-
τουργεί σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές και στο θέμα της καθα-
ριότητας. Ας ρίξουμε μια ματιά στους σταθμούς διοδίων. Εδώ από 
όπου περνούν χιλιάδες οδηγοί, συναλλάσσονται με το προσωπι-
κό μας και συνεχίζουν τη διαδρομή τους έχοντας πια στο χέρι την 
απόδειξη της καταβολής των διόδίων (εάν δεν έχουν e-PASS).  

Οι περισσότεροι οδηγοί 
κρατούν την απόδειξη. 
Υπάρχουν όμως και κάποιοι 
που την επόμενη στιγμή την 
πετούν στο οδόστρωμα!
Αποτέλεσμα; Το κομμάτι 
του οδοστρώματος αμέ-
σως μετά τους σταθμούς 
διοδίων να θυμίζει “παιδι-
κό δωμάτιο” μετά από απο-
κριάτικη γιορτή με χαρτο-
πόλεμο. Το ίδιο φαινόμε-
νο παρατηρείται και όταν 
υπάρχει διανομή εντύπου 
στα διόδια της Αττικής 

Οδού. Πολλοί οδηγοί συνη-
θίζουν να πετούν στο οδό-
στρωμα το έντυπο που μό-
λις παρέλαβαν... Και τότε, 
η Διεύθυνση Διοδίων ανα-
λαμβάνει δράση, εφαρμό-
ζοντας μια διαδικασία που  
ξεκίνησε από τον Απρίλιο 
του 2006.
Τα 2 οχήματα καθαριότη-
τας διοδίων με τους καθα-
ριστές, ξεκινούν την επι-
χείρηση καθαρισμού από 2 
συγκεκριμένους σταθμούς 
(Κορωπί & Μεταμόρφωση 
ανατολική) και εν συνεχεία 

πηγαίνουν και στους υπόλοιπους προκαθορισμένους σταθμούς δι-
οδίων. Αυτή η διαδικασία γίνεται καθημερινά κάθε νύχτα (για λό-
γους ασφάλειας, όταν δεν υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία), 5 φορές 
την εβδομάδα, και τα Σαββατοκύριακα. Ο κάθε καθαριστής καθα-
ρίζει 10 έως και 15 σταθμούς διοδίων, βάσει προγράμματος που 
καταρτίζεται από τη Διεύθυνση διοδίων.
Με όπλο τους το ειδικό μηχάνημα-σκούπα που συλλέγει τις πεταμέ-
νες αποδείξεις, δεν αφήνουν «ούτε ένα χαρτάκι» στο οδόστρωμα, 
που παραμένει καθαρό όμως μέχρι…. την επόμενη μέρα… Δυστυ-
χώς. Αν είστε ένας από αυτούς που χωρίς πολλή σκέψη πετούν την 

Καθαρά διόδια με τη βοήθεια όλων σας

Π

απόδειξη που παραλαμβάνουν στα διόδια, μήπως θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που για σας είναι μια απλή αφηρη-
μένη κίνηση σημαίνει για κάποιους άλλους κόπο και καθημερινή 
νυχτερινή εργασία;
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από σήμερα. Ας κάνουμε όλοι μια προσπά-
θεια να ανεβάσουμε αυτό το επίπεδο, ας βοηθήσουμε να κρατηθεί 
καθαρή η Αττική Οδός, συμβάλλοντας από την πλευρά μας με τον 
απλούστατο τρόπο να μην πετάμε τις αποδείξεις των διοδίων ή άλλα 
σκουπίδια στο οδόστρωμα. Για να μπορούμε επιτέλους να πούμε για 
έναν δικό μας ελληνικό αυτοκινητόδρομο: «μα ούτε ένα χαρτάκι;»

Ο ΝιΚΗΤHΣ ΤΟΥ ΔιΑΓωΝιΣΜΟY 
ecodrIvIng 
ΤΗΣ ΑΤΤιΚHΣ ΟΔΟY

Ο διαγωνισμός της Αττικής Οδού που διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο της καμπάνιας για την οικολογική οδήγηση, ανέ-
δειξε στη 1/12/2009 τον ένα τυχερό ecodriver Ελευθέριο 
Αργυρό από τον Πειραιά, που κληρώθηκε ανάμεσα σε 
42.996 που συμμετείχαν επίσης στο διαγωνισμό.
 Η εκστρατεία ενημέρωσης που υποστηρίχθηκε από ραδι-
οφωνικά μηνύματα, καταχωρίσεις στον τύπο και διανομή 
εντύπου που περιείχε αναλυτικές συμβουλές οικολογικής 
οδήγησης από το ΚΑΠΕ (Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας) είχε μεγάλη επιτυχία, και 
αυτό αποδεικνύεται και από τη μεγάλη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό που διενεργήθηκε παράλληλα μέσω sms και 
internet.
Ο νικητής μπορεί πλέον να κυκλοφορεί χωρίς ενοχές ότι 
ρυπαίνει το περιβάλλον, με το νέο του υβριδικό αυτοκίνη-
το Honda Insight.
Ο τυχερός Ελευθέριος Αργυρός θα μπορεί με το υβριδικό 
του αυτοκίνητο να μπαίνει ελεύθερα στο δακτύλιο, ενώ θα 
πληρώνει τέλη κυκλοφορίας μόνον 3 ευρώ!
Τα υβριδικά οχήματα διαθέτουν επιπλέον ιδιαίτερα 
πλεονεκτήματα:
• Είναι εφοδιασμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης αλλά 

και  ηλεκτροκινητήρα, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν 
εξοικονόμηση καυσίμου έως και 40-50% και αντίστοιχη 
μείωση εκπομπών ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα σε 
σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα.
• Αλλάζουν αυτόματα λειτουργία από τον κινητήρα εσω-
τερικής καύσης στον ηλεκτροκινητήρα.
 • Παρουσιάζουν μικρότερο λειτουργικό κόστος.
 • Η ακριβότερη τιμή αγοράς τους αποσβένεται σχετικά 
γρήγορα, ενώ η απόσβεση επιταχύνεται όταν τα διανυθέ-
ντα χιλιόμετρα είναι περισσότερα. 
• Δεν είναι δυσκολότερα στην οδήγηση από τα συμβατικά 
οχήματα. 
• Δεν απαιτείται να συνδεθούν με την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος για τη φόρτιση των μπαταριών.
•  Έχουν αυτόματο σύστημα μετάδοσης. 
Όσο για όλους τους υπόλοιπους που δε διαθέτουν υβρι-
δικό αυτοκίνητο, ελπίζουμε ότι η καμπάνια της Αττικής 
Οδού τους έμαθε τα μυστικά της οικολογικής οδήγησης, 
έτσι ώστε να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου για το 
συμφέρον του περιβάλλοντος και με τον τρόπο αυτό να 
εξασφαλίσουν σημαντική οικονομία για το δικό τους οι-
κονομικό συμφέρον.

�2                    Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α  |  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ
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Στο προηγούμενο τεύχος μας είχαμε αναφερθεί εκτενώς στο 
μεγάλο πρόγραμμα ανακύκλωσης που πραγματοποιούμε 
στην Αττική Οδό.
Πολλοί αναγνώστες μας έσπευσαν να μας τηλεφωνήσουν και να μας 
ρωτήσουν αν μπορούν να μας φέρουν κάποια παλιά συσκευή τους 
(π.χ. υπολογιστή) αλλά και να διατυπώσουν διάφορες απορίες σε 
σχέση με τον τρόπο ανακύκλωσης συσκευασιών.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το πρόγραμμα ανακύκλω-
σης της Αττικής Οδού αφορά μόνον τα απόβλητα της ίδιας 
της εταιρίας και ότι δεν μπορεί κάποιος πολίτης να μας φέρει 
υλικά και αντικείμενα προς ανακύκλωση. Ωστόσο, επειδή δια-
πιστώσαμε με ικανοποίηση ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για 
το θέμα, σημειώνουμε ορισμένες λεπτομέρειες που θα πρέπει να 
γνωρίζουν όσοι κάνουν ανακύκλωση. Και ας ξεκινήσουμε από 
κάποια συνηθισμένα λάθη:
Μη ανακυκλώσιμα υλικά
Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι στους μπλε κάδους της ανακύκλω-
σης και τους κάδους για γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό πετάμε 
μόνο τις αντίστοιχες συσκευασίες. Σκουπίδια όπως οργανικές ύλες 
ή αποτσίγαρα δεν έχουν θέση στους κάδους της ανακύκλωσης.
Βιοδιασπώμενες σακούλες
Είναι οι σακούλες που έχουν υιοθετηθεί τον τελευταίο καιρό 
από πολλά σούπερ μάρκετ και καταστήματα, οι οποίες φέρουν 
ανάλογη σήμανση και έχουν την ιδιότητα να διασπώνται και να 
γίνονται σκόνη με την πάροδο του χρόνου.
Οι σακούλες αυτές δεν ανακυκλώνονται!
Βρόμικες συσκευασίες
Φροντίζουμε οι συσκευασίες που προορίζουμε για ανακύκλωση 
(π.χ. μπουκάλια από γάλα, πλαστικά σκεύη από delivery, κεσεδά-
κια από γιαούρτι κλπ.) να μην έχουν υπολείμματα από τις τροφές 
που περιείχαν.
Τις ξεπλένουμε ή τις σκουπίζουμε με χαρτοπετσέτα. 
Μη διαχωρισμός υλικών
Πολλές συσκευασίες αποτελούνται από διαφορετικά υλικά 
Π.χ. το γάλα σε tetra pack (που ανακυκλώνεται ως χαρτί) με πλα-
στικό καπάκι ή το χάρτινο πακέτο των τσιγάρων με το περίβλημα 
από ζελατίνα κλπ. Θα πρέπει να φροντίζουμε να διαχωρίζουμε τα 
υλικά πριν τα βάλουμε στην ανακύκλωση. 
Σκισμένα χαρτιά
Επειδή οι εταιρίες ανακύκλωσης δεν ανακυκλώνουν χαρτιά μικρό-
τερα από μέγεθος Α4, μη σκίζετε τα χαρτιά και μη βάζετε στην ανα-
κύκλωση μικρά χαρτάκια όπως εισιτήρια, αποδείξεις κλπ.

Σπασμένα γυαλιά
Μη βάζετε στην ανακύκλωση σπασμένα γυάλινα μπουκάλια ή 
θραύσματα από τζάμια ή καθρέφτες, γιατί είναι επικίνδυνο για 
τους ανθρώπους που κάνουν τη διαλογή με τα χέρια. 
Ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, λάδια
Οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνονται
Για να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τα σημεία 
του δικτύου ανακύκλωσης, επισκεφθείτε το www.electrocycle.gr 
ή τηλεφωνήστε στο 801.11.30200.
Για τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αναζητήστε τα ειδικά κυλιν-
δρικά stands σε διάφορους δημόσιους χώρους. Σε ορισμένα 
καταστήματα των super market Α-Β  γίνεται ανακύκλωση χρη-
σιμοποιημένων λαδιών. Τέλος, θα πρέπει να επανορθώσουμε 
σχετικά με κάποια νούμερα που υπήρχαν στο άρθρο για την ανα-
κύκλωση του προηγούμενου τεύχους.
Το 2008 ανακυκλώσαμε:
• 40 τόνους σίδερο και αλουμίνιο! (και όχι 16 όπως γράψαμε)
• 4 τόνους χαρτιού (και όχι 3)
Και επιπλέον ανακυκλώσαμε:
• 11 τόνους οχημάτων 
• 1 τόνο από χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια

Το 2006, αντιπρόσωποι της Αμερικανικής Διεύθυνσης του Ομο-
σπονδιακού Υπουργείου Μεταφορών έκαναν περιοδεία αυτοψίας 
στην Ευρώπη, για να αποκτήσουν αντίληψη σχετικά με τη λειτουρ-
γία των σύγχρονων ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων.  Η περιοδεία 
τούς έφερε σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Ολλαν-
δία και η Γερμανία, ενώ η διαδρομή τους από την  Ελλάδα περιελάμ-
βανε επίσκεψη στην Αττική Οδό.  
Η άριστη εντύπωση που τους έκανε ο τρόπος λειτουργίας της 
Αττικής Οδού τους οδήγησε στο να την επιλέξουν ως παρά-
δειγμα «Ενεργητικής Διαχείρισης Κυκλοφορίας» (Active Traffic 
Management).  Έτσι το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκοινωνιολόγων 
(Institute of Transportation Engineers – ITE) με έδρα τις ΗΠΑ, 
προχώρησε σε συνεργασία με τις Αττικές Διαδρομές για τη 
μεταφορά της τεχνογνωσίας αυτής στις ΗΠΑ.  Το ΙΤΕ ζήτησε από 
τις Αττικές Διαδρομές να πραγματοποιήσουν εισήγηση σε Σεμινά-
ριο «επανεκπαίδευσης» μηχανικών που συμμετείχαν στο Ετήσιο 
Συνέδριο του Ινστιτούτου. Στις ΗΠΑ, οι μηχανικοί επαναξιολογού-
νται για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματός τους. 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που είχε θέμα την Ενεργητική Διαχεί-
ριση Κυκλοφορίας έδωσε τη δυνατότητα για μια ακόμη φορά να 
προβληθεί θετικά η Αττική Οδός ως ένα ελληνικό έργο ποιότητας.  
Η μετάκληση στελεχών μας στο εξωτερικό και η συμμετοχή τους 
σε διεθνείς οργανισμούς είναι φυσικά τιμή για όλους εμάς και απο-
τελούν καταξίωση της Αττικής Οδού ως προτύπου λειτουργίας.

Αττικές Διαδρομές
Μεταφορά τεχνογνωσίας 

στις ΗΠΑ
Οι αναγνώστες μας ρωτούν 
για την ανακύκλωση

Οι ευχαριστήριες επιστολές που φθάνουν στην Αττική Οδό 
αποδεικνύουν ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για το 
προσωπικό μας που διακρίνεται από ευγένεια και ήθος.
Οι άνθρωποί μας σε κάθε ευκαιρία, δεν διστάζουν να κάνουν το 
καθήκον τους μέσα στο πλαίσιο του επαγγελματισμού, αλλά συ-
χνά και πέρα από αυτό. Οι καθημερινοί αυτοί «ήρωες» είναι συχνά 
και πολύ μετριόφρονες…
Η πρόσφατη ευχαριστήρια επιστολή το αποδεικνύει:

Αξιότιμοι κύριοι,
Πριν από περίπου μισή ώρα κινούμενος  με μηχανή στο ρεύμα 
προς Ελευσίνα λίγο πριν την έξοδο για Θριάσειο μου έφυγε από 
το μπουφάν φάκελος με έγγραφα που έπρεπε  να καταθέσω 
σε δικαστήριο. Σταμάτησα δεξιά και σχεδόν σε λιγότερο από 
λεπτό με πλησίασε το όχημα ΖΧΖ8758 οδικής βοήθειας της 
Αττικής Οδού ήταν (περίπου 08:45 pm ) και όταν εξήγησα στο 
πλήρωμα  πόσο σημαντικός είναι αυτός ο φάκελος για μένα οι 
συνάδελφοί σας  παρά  τον μεγάλο κίνδυνο με βοήθησαν να 
πάρω το φάκελο. Όταν ζήτησα τα ονόματά τους εξηγώντας 
τους ότι θέλω να συντάξω συγχαρητήρια επιστολή αρνήθηκαν 
να μου τα δώσουν. Θερμά συγχαρητήρια στους δύο κυρίους 
του ΖΧΖ8758  για την ευγένεια, τον επαγγελματισμό και την 
αυτοθυσία τους.  Είχα καιρό να συναντήσω τόσο φιλότιμο, με 
συγκίνησαν. 
Με τιμή
 Ανδρέας Ευσταθίου
                                                                              

Εμείς ανακαλύψαμε τα ονόματά τους και σας τους παρουσιάζου-
με, γιατί μια τέτοια συμπεριφορά αξίζει τουλάχιστον τον έπαινο.

Είναι ο Θανάσης Μπούρχας και ο Δημήτρης Δαλάκας, 
υπάλληλοι περιπολίας στις Αττικές Διαδρομές.
Φαίνεται μάλιστα ότι ο Θανάσης Μπούρχας είναι… «serial hero»,  
γιατί είναι η δεύτερη φορά που ξεχωρίζει με τη συμπεριφορά 
του: Πριν ένα χρόνο περίπου είχε βρει και είχε παραδώσει χαμένη 
τσάντα οδηγού στην Αττική Οδό.
Μπράβο στα παιδιά μας για τον επαγγελματισμό αλλά κυρίως για 
τη μετριοφροσύνη τους!

Serial… heroes

  Εφ’ όπλου λόγχη για τον αποχιονισμό

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η διεύθυνση κυκλοφορίας της 
Αττικής Οδού πραγματοποίησε δύο μεγάλες ασκήσεις αποχιονι-
σμού που έγιναν τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα του Δεκεμβρίου.
Οι ασκήσεις κρατούν σε ετοιμότητα το μηχανισμό της Αττικής Οδού, 
έτσι ώστε σε ενδεχόμενη χιονόπτωση να γίνει το καλύτερο δυνατόν 
για την εξυπηρέτηση των οδηγών. 
Σε περίπτωση χιονόπτωσης, η Αττική Οδός επιστρατεύει: 
• 15 φορτηγά ως εκχιονιστικά που διαθέτουν λεπίδα 
και αλατοδιανομέα
• 5 πολυμηχανήματα τύπου Unimog για τον καθαρισμό του οδο-
στρώματος, των σταθμών διοδίων και των σηράγγων, τα οποία λει-
τουργούν με την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού (λεπίδα, 
αλατοδιανομέας) και ως εκχιονιστικά. 
• 5 φορτωτές άλατος.   

Θανάσης ΜπούρχαςΔημήτρης Δαλάκας, 
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