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Εditorial Αποχαιρετώντας το 2014,  
μια σημαντική δεκαετία ολοκληρώνεται για όλους εμάς στην Αττική 
Οδό και για όλους τους οδηγούς που μας εμπιστεύθηκαν. Ευκαιρία 
για απολογισμό και αναδρομή:
Τον Ιούνιο του 2004 ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού, 
που κατασκευαζόταν τμηματικά, με το πρώτο τμήμα να δίνεται 
στην κυκλοφορία τον Μάρτιο του 2001, συμπληρώνεται με την 
ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του δυτικού κλάδου 
της Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.  Από τότε η καθημερινή ζωή 
στην Αττική θ’ αλλάξει για πάντα.

Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Βρισκόμαστε πλέον στο κατώφλι της 
νέας χρονιάς και σκεφτήκαμε, στο 

τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, να 
κάνουμε μια αναδρομή στα 10 χρόνια 

από τότε που η Αττική Οδός έγινε 
κομμάτι της καθημερινότητάς σας.

Oταν ξεκινήσαμε να καταγράφουμε 
αυτά που έγιναν, συνειδητοποιήσαμε 
πόσο έντονες στιγμές έχουμε ζήσει 

στον δρόμο που άλλαξε τις μετακινή-
σεις στην Αττική.

Τι να πρωτοθυμηθούμε, τον ενθουσι-
ασμό στην υποδοχή των θριαμβευτών 

του Euro το 2004, την Ολυμπιάδα 
της Αθήνας, τις μάχες με τα χιόνια το 
2004, το 2006 και το 2008; Τη φωτιά 
στον Υμηττό το 2007 και πολλά άλλα.
Δέκα χρόνια δίπλα σας χωρίς διακοπή, 

για 87.600 ώρες.  Οι ομάδες περιπο-
λίας έχουν διανύσει την τελευταία 

δεκαετία 56 εκατομμύρια χιλιόμετρα 
στον δρόμο. Θα μπορούσαν να έχουν 
κάνει 140 φορές τον γύρο της Γης! Οι 
ομάδες επέμβασης έχουν πραγματο-
ποιήσει αυτή τη δεκαετία πάνω από 
350.000 επεμβάσεις σε συμβάντα. 

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο αλλεπάλ-
ληλες βάρδιες, γιατί ο δρόμος ποτέ 
δεν κοιμάται, πάνω από 1,5 εκατομ-

μύριο εργατοώρες για τη συντήρηση 
του δρόμου. Οι κηπουροί της Αττικής 

Οδού έχουν φυτέψει 1.200.000 φυτά, 
δέντρα και θάμνους. 

Για όλα αυτά όμως ανταμειφθήκαμε: 
Δεκάδες ευχαριστήριες επιστολές για 
το προσωπικό μας. Συνεχείς έρευνες 

που δείχνουν ότι αισθάνεστε ασφά-
λεια στην Αττική Οδό.  Πάνω από μισό 
εκατομμύριο οδηγοί έγιναν συνδρομη-

τές μας την τελευταία δεκαετία.
Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να 

προσπαθούμε να σας παρέχουμε πά-
ντα ποιοτικές υπηρεσίες.

Ευτυχισμένο 2015
Οι άνθρωποι της Αττικής Οδού
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Τ
ο 2004 είναι χρονιά/σταθμός για 

όλη την Ελλάδα, για την παγκόσμια 

κοινότητα και για τον νέο αυτοκινη-

τόδρομο της Αττικής,  που περιμένει μια 

μεγάλη και απαιτητική φιλοξενούμενη: 

την Ολυμπιάδα 2004, που θα φέρει την 

Αττική Οδό σε πρωταγωνιστικό ρόλο στις 

μετακινήσεις. Το πρόγραμμα μεταφορών 

του «Αθήνα 2004» για τις μετακινήσεις 

της Ολυμπιακής Οικογένειας από και προς 

το Αεροδρόμιο, το Ολυμπιακό Χωριό και το 

Ολυμπιακό Στάδιο βασίζεται στην Αττική 

Οδό. 

Το Τμήμα Κυκλοφορίας συντονίζει την 

τεράστια επιχείρηση, καθώς ο δρόμος ετοι-

μάζεται για το πρώτο και πιο κρίσιμο crash 

test,  με τις θερινές άδειες του εμπλεκόμε-

νου προσωπικού να έχουν ανασταλεί.

Δέκα χρόνια μετά, ξαναθυμόμαστε το 

κερδισμένο στοίχημα. Η Αττική Οδός εξυ-

πηρέτησε άψογα αθλητές, μέλη της Ολυ-

μπιακής Οικογένειας, διαιτητές και παρά-

γοντες διεθνών ομοσπονδιών, χορηγούς, 

επισκέπτες, θεατές και εθελοντές στις 

μετακινήσεις από και προς τις Ολυμπια-

κές εγκαταστάσεις.  Μεταξύ των χιλιάδων 

επισκεπτών που διήλθαν από την Αττική 

Οδό ήταν και υψηλές προσωπικότητες απ’ 

όλο τον κόσμο. Την παραµονή της Τελε-

τής Εναρξης καταγράφηκαν συνολικά 46 

διελεύσεις υψηλά ισταµένων, µεταξύ των 

οποίων 9 εστεµµένοι, 5 αρχηγοί κρατών 

και 12 αρχηγοί κυβερνήσεων!

Euro 2004.  
Υποδοχή στους θριαμβευτές  

Η 
ποδοσφαιρική διοργάνωση που 

είχε προηγηθεί της Ολυμπιάδας 

είχε ήδη κάνει τον αυτοκινητόδρο-

μο «πύλη θριάμβου» για την επιστροφή 

της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου, που 

έφερνε στις αποσκευές της το Ευρωπαϊκό 

Κύπελλο. Χιλιάδες κόσµου συνόδευσαν την 

Εθνική Ελλάδος από το αεροδρόµιο Ελευ-

θέριος Βενιζέλος µέχρι την Αθήνα, πλημμυ-

ρίζοντας την Αττική Οδό. Η υποδοχή που 

επιφυλάχθηκε στους «ήρωες» της Πορτο-

γαλίας ήταν πρωτοφανής και στην υποδοχή 

αυτή δήλωσε παρούσα και η Αττική Οδός, 

στολίζοντας τον δρόµο με τα εθνικά χρώµα-

τα και εξυπηρετώντας χιλιάδες Αθηναίους.

Μεγάλες στιγμές
Ολυμπιάδα 2004. Το μεγάλο στοίχημα



Γ
ια την Αττική Οδό, χιονιάς σημαίνει 

ένα ακόμη σκληρό τεστ αντοχής 

σε έναν κυριολεκτικά απρόβλεπτο 

«πόλεμο». Χάρη στην αποτελεσματική 

προετοιμασία, τα 20 εκχιονιστικά μηχανή-

ματα, οι «αλατιέρες» και τα άλλα μηχανή-

ματα της Αττικής Οδού, ήταν «ετοιμοπόλε-

μα» και τις τρεις φορές που το χιόνι ανέ-

τρεψε την ομαλή κλιματικά ζωή στην Αττι-

κή. Ο χειμώνας  του 2004 και ο χιονιάς του 

ήταν η πρώτη και πιο σοβαρή επιχείρηση 

ενάντια στην απειλή ενός απόλυτα απρό-

βλεπτου φυσικού φαινομένου. Η ετοιμότη-

τα ήταν η αρχή. Αυτό που επακολούθησε 

ήταν συνεχόμενα εικοσιτετράωρα χωρίς 

ύπνο για τα στελέχη της Κυκλοφορίας, 

«μάχες» για τους ειδικά εκπαιδευμένους 

χειριστές οχημάτων, αλλά και επιφυλακή 

και χωρίς διακοπή (και ύπνο) εργασία για 

πολλούς εργαζομένους της Αττικής Οδού. 

Κερδίζοντας τη μία μάχη μετά την άλλη, 

ο δρόμος κρατήθηκε εντέλει ανοιχτός και 

τις τρεις φορές!

2007.  Όταν ο δρόμος  
έσωσε τον Υμηττό 
Eίκοσιπέντε Αυγούστου του 2007 με την 

Ελλάδα παραδομένη στις φλόγες, σημαί-

νει συναγερμός στην Αττική Οδό. Η φωτιά 

που έχει ξεσπάσει στον Υμηττό απειλεί 

την κατοικημένη περιοχή. Όλες οι δυνά-

μεις της Αττικής Οδού κινητοποιούνται για 

να συνδράμουν την Πυροσβεστική. Ο ίδιος 

ο αυτοκινητόδρομος  λειτούργησε ως μια 

ευρεία αντιπυρική ζώνη για την αναχαίτι-

ση της φωτιάς, ενώ έδωσε τη δυνατότητα 

για ταχεία μετακίνηση των πυροσβεστι-

κών δυνάμεων. Μία ακόμη δύσκολη μάχη 

κερδήθηκε.  Με βάση την εμπειρία εκείνη 

απέναντι στη φωτιά, με τη συμβολή της 

Αττικής Οδού στο έργο της Πυροσβεστι-

Αντιμέτωποι με τα στοιχεία της φύσης: 
Χιόνι και φωτιά
2004, 2006, 2008. Ποιος φοβάται το χιόνι;

κής, αποφασίστηκε η εγκατάσταση Δικτύ-

ου Πυρόσβεσης κατά μήκος της Δυτικής 

Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, στις 

περιοχές πάνω από τις σήραγγες. Τα υπέρ-

γεια δίκτυα περιλαμβάνουν πυροσβεστι-

κές φωλιές με μάνικα, περιστροφικούς 

εκτοξευτήρες («κανονάκια») καθώς και 

πρόσθετες δεξαμενές.  Βέβαια, «αχρεία-

στα να είναι».  

Ασκήσεις ετοιμότητας 
για ακραίες καταστάσεις  
2006 & 2011
Οι μεγάλης κλίμακας ασκήσεις που πραγ-

ματοποιήθηκαν σε σήραγγες δοκίμασαν με 

επιτυχία το σύνολο του μηχανισμού που 

θα πρέπει να κινητοποιηθεί σε περίπτωση 

σοβαρού συμβάντος μέσα σε σήραγγα. 

Τα υποθετικά σενάρια που εκτυλίχθηκαν 

περιελάμβαναν σύγκρουση και φωτιά σε 

οχήματα με εγκλωβισμό επιβατών και 

τραυματίες, καθώς και κυκλοφοριακή 

συμφόρηση στη σήραγγα. Οι εμπλεκόμε-

νοι (Αττικές Διαδρομές, Πυροσβεστική, 

Τροχαία, ΕΚΑΒ) είχαν την ευκαιρία να ελέγ-

ξουν την ετοιμότητά τους, ενώ παράλλη-

λα δοκιμάστηκαν οι υποδομές του έργου 

(κάμερες, φωτισμός, αερισμός, πυροσβε-

στικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακή υπο-

δομή). Ταυτόχρονα, υπήρξε προετοιμασία 

για τη ψύχραιμη και ορθή διαχείριση της 

μετάδοσης της πληροφορίας σχετικά με 

το συμβάν.

Ποτέ «κλειστόν  
λόγω ανακαίνισης»
Η Αττική Οδός ακολούθησε όλα αυτά τα 

χρόνια τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ανα-

βαθμίζοντας τα ηλεκτρονικά της συστή-

ματα, τον στόλο των οχημάτων της, ενώ 

το 2011 ο εξοπλισμός του Κέντρου Διαχεί-

ρισης Κυκλοφορίας αντικαταστάθηκε εξ 

ολοκλήρου με νέο, υψηλών τεχνολογικών 

προδιαγραφών.  Μεγάλα έργα βελτίωσης 

έγιναν και στον ίδιο τον αυτοκινητόδρο-

μο, όπως η κυκλοφοριακή ρύθμιση στον 

κόμβο Πλακεντίας, που έλυσε το πρόβλη-

μα των καθημερινών καθυστερήσεων στη 
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συμβολή της Περιφερειακής Οδού με το 

κυρίως ρεύμα της Αττικής Οδού προς Ελευ-

σίνα, η οδοστρωσία στη Δυτική Περιφερει-

ακή Λεωφόρο Αιγάλεω το 2011 και μεγάλης 

έκτασης ανανεώσεις διαγραμμίσεων το 

2007, το 2010 και το 2013.  Όλες οι αλλαγές 

και βελτιώσεις  έγιναν χωρίς να διαταρα-

χθεί η εύρυθμη λειτουργία του δρόμου και 

πάντα με στόχο τη βελτίωση της παροχής 

υπηρεσιών προς τους χρήστες. 

Νέες υπηρεσίες, 
μεγαλύτερη ευκολία για 
τους συνδρομητές μας
Τα χρόνια που πέρασαν έφεραν νέες 

υπηρεσίες για τους συνδρομητές μας:

• Η ζωή και οι μετακινήσεις των συν-

δρομητών έγιναν πιο εύκολες, με την 

καθιέρωση της διαλειτουργικότητας.  

Σήμερα ταξιδεύει κανείς με το e-PASS 

όχι μόνο στην Αττική Οδό αλλά και στους 

αυτοκινητόδρομους της Πελοποννήσου 

και της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας 

και στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

• Για να γεμίσει κανείς το e-PASS του 

έχει σήμερα να διαλέξει ανάμεσα σε 

περισσότερα από 800 σημεία, ενώ με 

τραπεζική κάρτα γίνεται στη στιγμή ανα-

νέωση μ’ ένα τηλεφώνημα.

• Η ηλεκτρονική υπηρεσία «my 

e-PASS» και «my e-PASS mobile app» 

εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή έλεγχο 

του συνδρομητικού λογαριασμού από 

υπολογιστή, κινητό και tablet.  

Η Αττική Οδός   ανέκοψε την εξάπλωση της φωτιάς στον Υμηττό

'Ασκηση ετοιμότητας σε σήραγγα 
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Αριθμοί της δεκαετίας που ζαλίζουν
Χωρίς διακοπή 3.650 μέρες, 87.600 ώρες συνεχώς δίπλα σας στον δρόμο 
μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε να κάνουμε τον γύρο της… Γης

Οι ομάδες περιπολίας έχουν διανύσει την 

τελευταία δεκαετία 56 εκατομμύρια χιλιό-

μετρα στον δρόμο. Θα μπορούσαν να έχουν 

κάνει 140 φορές τον γύρο της γης! Γιατί  εδώ 

και 10 χρόνια, 365 μέρες τον χρόνο, 24 ώρες 

το 24ωρο, είμαστε παρόντες στον δρόμο 

για να προσφέρουμε οδική βοήθεια και να 

επέμβουμε σε κάθε συμβάν στον αυτοκινη-

τόδρομο. Οι ομάδες επέμβασης έχουν πραγ-

ματοποιήσει αυτήν τη δεκαετία πάνω από 

350.000 επεμβάσεις σε συμβάντα. 

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο 
αλλεπάλληλες βάρδιες, 
γιατί ο δρόμος  ποτέ δεν 
κοιμάται
«Διημερεύουν» και «Διανυκτερεύουν»: 

Ομάδες περιπολίας και επέμβασης, Σταθμοί 

Διοδίων, Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 

(ΚΔΚ).   Ο μηχανισμός δουλεύει αδιάκοπα, 

ενώ στο ΚΔΚ, μια «καρδιά» που δεν επιτρέ-

πεται να σταματήσει να χτυπά, το άγρυπνο 

βλέμμα του εξειδικευμένου προσωπικού 

εποπτεύει με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, 

μέρα και νύχτα, τον αυτοκινητόδρομο.

Πάνω από 1,5 
εκατομμύριο εργατοώρες 
για την οδική συντήρηση
Αν για να καλυφθεί μια μικρή λακκούβα 

απαιτούνται 2 ώρες εργασίας, φανταστείτε 

πόσες εργατοώρες έχουν απαιτηθεί για να 

διατηρηθούν εδώ και 10 χρόνια τα 70 χιλιό-

μετρα της Αττικής Οδού σε καλή κατά-

σταση. Το δύσκολο και πολύπλοκο έργο 

της οδικής συντήρησης, προληπτικής και 

διορθωτικής, επιτελείται αδιάλειπτα, για 

να μπορούν οι χρήστες του αυτοκινητό-

δρομου να απολαμβάνουν άρτια ποιότητα 

υποδομής για ασφαλέστερες διαδρομές. 

Περίπου 120 άνθρωποι εργάζονται για τη 

συντήρηση του δρόμου, ωστόσο το πιο 

πιθανό είναι ότι δεν θα τους συναντήσε-

τε ποτέ, μια και οι εργασίες συντήρησης 

πραγματοποιούνται όσο πιο «διακριτικά» 

γίνεται, σε ώρες που οι περισσότεροι από 

εμάς είμαστε στο κρεβάτι μας.

15.115 ώρες εκπαίδευσης 
για το προσωπικό μας
Δεν σταματούμε ποτέ να προσφέρουμε 

ειδική εκπαίδευση στο προσωπικό μας, με 

στόχο τη διαρκή βελτίωση του επαγγελ-

ματικού επιπέδου, κάτι που αντανακλά και 

στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους 

οδηγούς και τους συνδρομητές μας.

Πάνω από μισό 
εκατομμύριο οδηγοί έγιναν 
συνδρομητές μας την 
τελευταία δεκαετία
Οι 35.000 συνδρομητές μας το 2004 ήταν 

ήδη μια μεγάλη οικογένεια. Σήμερα, η οικο-

γένεια ξεπερνά το μισό εκατομμύριο! Θα 

μπορούσαν να γεμίσουν σχεδόν επτά (7) 

γήπεδα σαν το Μαρακανά στη Βραζιλία!
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Πρόσφατα, γνωστή τηλεπαρουσιάστρια 

αναφέρθηκε σε εργαζόμενό μας στα διό-

δια της Αττικής Οδού απ’ όπου περνάει 

καθημερινά, ως τον «πιο χαμογελαστό 

άνθρωπο στην Αττική»! Δεν είναι τυχαίο. 

Οι άνθρωποί μας στα διόδια  (εισπράκτο-

ρες, επόπτες, τομεάρχες και βοηθοί) οι 

εργαζόμενοι μας στα Σημεία Εξυπηρέτη-

σης Συνδρομητών και όσοι απαντούν σε 

τηλεφωνήματα και mails στην Τηλεφωνική 

Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού,  

εξυπηρετούν χρόνια τώρα συνδρομητές 

και χρήστες με χαμόγελο και ευγένεια. 

Επίσης, επιπλέον της ειδικής εκπαίδευσης 

που έχουν λάβει, συνεχίζουν να εκπαιδεύ-

ονται σε θέματα επικοινωνίας και εξυπη-

ρέτησης, ενώ το προσωπικό των διοδίων 

έχει λάβει µαθήµατα πρώτων βοηθειών και 

πυρόσβεσης, ώστε να µπορεί να συνδρά-

μει βοηθώντας τους αρμόδιους φορείς σε 

έκτακτα περιστατικά.

Το επίπεδο της εξυπηρέτησης αντανα-

κλά στην πρόσφατη έρευνα των Invision/

Metron Analysis, που καταγράφει ιδιαίτερα 

υψηλά ποσοστά στον τομέα της ικανοποί-

ησης από την εξυπηρέτηση (99% στους 

σταθμούς διοδίων, 98,6% στα Σημεία 

Εξυπηρέτησης Συνδρομητών, 91,4% από 

την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών). 

Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι να 

διατηρήσουμε το υψηλό αυτό επίπεδο!

Οι επίμονοι κηπουροί 
ενός εκατομμυρίου και 
κάτι χιλιάδων φυτών

Η αρχική φύτευση που ξεπέρασε το ένα 

εκατομμύριο φυτά και δέντρα συνέχισε να 

εμπλουτίζεται και να ανανεώνεται όλα 

τα χρόνια της λειτουργίας του αυτοκινη-

τόδρομου με νέες φυτεύσεις. Συνολικά, 

μέχρι σήμερα, έχουν φυτευτεί στην Αττική 

Οδό περίπου 1.200.000 φυτά, δέντρα και 

θάμνοι, με αποτέλεσμα η Αττική Οδός να 

Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας
Το  χαμόγελο που  
κρατάει χρόνια
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είναι ένας όλο και πιο «πράσινος» αυτοκι-

νητόδρομος.  Οι «κήποι» της Αττικής Οδού, 

που με επιμέλεια καλλιεργούμε χρόνια 

τώρα και που πρασινίζουν τον αυτοκινητό-

δρομο, προσφέροντας αισθητική απόλαυση 

αλλά και προστασία από ηχορύπανση και 

ατμοσφαιρική ρύπανση, είναι αποτέλεσμα 

χιλιάδων ωρών φροντίδας. Το εξειδικευμέ-

νο προσωπικό μας είναι όλο τον χρόνο στον 

δρόμο, κάνοντας όλες εκείνες τις δουλειές 

που θα έκανε κάποιος στο κτήμα ή στον 

κήπο του: κλάδεμα, φυτεύσεις, καθαρισμό 

χόρτων, περισυλλογή σκουπιδιών, παρα-

κολούθηση ασθενειών, λίπανση, ψεκασμό, 

πότισμα. Πλήρης απασχόληση!

Ειδικοί «χειρουργικοί» 
χειρισμοί

Ο στόλος ειδικών οχημάτων που δια-

θέτουμε, όπως φορτηγά,  γερανοί, pick up, 

πολυμηχανήματα τύπου Unimog, σάρω-

θρα, καλαθοφόρα, εκχιονιστικά, αλατιέρες 

απαιτούν υψηλής εξειδίκευσης και εκπαί-

δευσης προσωπικό,  το οποίο θα πρέπει 

να εκτελεί με ψυχραιμία και ακρίβεια τους 

ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς που απαι-

τούν τα μηχανήματα/εργαλεία, ενώ τα ίδια 

τα οχήματα έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε 

ειδική συντήρηση. Όλα αυτά τα χρόνια, οι 

άνθρωποί μας στο Τμήμα Οχημάτων και 

τα Συνεργεία εκπαιδεύονται και ανεβά-

ζουν το επίπεδο της τεχνογνωσίας τους, 

παραμένοντας σε υψηλή ετοιμότητα για  

να είναι μπροστά ακόμη και στις πιο δύσκο-

λες συνθήκες, όπως  έχουν αποδείξει επα-

νειλημμένα στους χιονιάδες που έπληξαν 

την Αττική. 

Στο παρασκήνιο
Κι ακόμη υπάρχουν όλοι εκείνοι οι 

άνθρωποί μας που στελεχώνουν τις υπη-

ρεσίες της Αττικής Οδού και των Αττικών 

Διαδρομών, που μπορεί να μην έρχονται σε 

άμεση επαφή με τους χρήστες του αυτο-

κινητόδρομου,  είναι ωστόσο σημαντικοί 

συντελεστές της εύρυθμης λειτουρ-

γίας. Είναι όλοι όσοι εργάζονται για σας 

στην Τεχνολογία, στις Προμήθειες, στις 

Αποθήκες, στις Διοικητικές Υπηρεσίες, το 

Τμήμα Επικοινωνίας, το τμήμα Προσωπι-

κού, την Καθαριότητα του δρόμου και των 

εγκαταστάσεων, στη Συντήρηση Οδικού  

και Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, 

στα Συνεργεία Οχημάτων, στο προσωπικό 

Ασφάλειας Εργασίας, το Ιατρικό Προσωπι-

κό και το Προσωπικό Ασφαλείας… 
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Άλλοτε αστεία, άλλοτε απλώς ασυνήθιστα, άλλοτε σοβαρά έως πολύ σοβαρά,  
η λειτουργία του δρόμου είναι γεμάτη περιστατικά:

Απρόβλεπτα, παράξενα, απίστευτα

Γεννητούρια στα διόδια: Χάρη στην 

έγκαιρη ειδοποίηση του γιατρού μας από 

τον επόπτη Διοδίων, το βιαστικό μωράκι 

ήρθε με ασφάλεια στον κόσμο σε έναν 

σταθμό διοδίων της Αττικής Οδού! 

Μέσα στις φλόγες: Αξιοποιώντας την 

εκπαίδευση πυρασφάλειας που έχουν 

λάβει οι υπάλληλοί μας, έχουν επανειλημ-

μένα επέμβει αποτελεσματικά με τους 

πυροσβεστήρες τους για  την κατάσβεση 

φωτιάς σε διερχόμενα οχήματα.

Έχουμε και τα τυχερά μας: Λουλού-

δια, γλυκά, ακόμη και προτάσεις γάμου 

έχουν δεχτεί κάποιοι υπάλληλοί μας στα 

διόδια (δεν γνωρίζουμε βέβαια… αν τις 

έχουν δεχτεί), ενώ τρεις υπάλληλοί μας 

προσκλήθηκαν από γνωστό ραδιοφωνικό 

σταθμό για να δώσουν on air συνέντευξη 

για τη δουλειά τους στα διόδια.

Χικ!: Δεν είναι αστείο. Το να αντιμε-

τωπίσεις έναν μεθυσμένο οδηγό που 

πλησιάζει στον σταθμό διοδίων απαιτεί 

μεγάλη ψυχραιμία. Αφού βεβαιωθείς ότι 

δεν κατευθύνεται πάνω  στο booth όπου 

βρίσκεσαι, καλείς αμέσως το Κέντρο Δια-

χείρισης Κυκλοφορίας που ειδοποιεί την 

Τροχαία Αττικής Οδού, ώστε 

να μην κινδυνεύσει ούτε 

ο ίδιος ο «γλεντζές» ούτε 

και οι άλλοι οδηγοί. 

Μονοσάνδαλος: «Βρήκε 

κανείς μια μπλε σαγιονάρα;» 

Ο μοτοσικλετιστής που την 

είχε χάσει στην Αττική Οδό 

την αναζητούσε μαζί με ένα 

ζευγάρι κάλτσες!

Γραφείο απολεσθέντων 

αντικειμένων: Κινητά τηλέ-

φωνα, κλειδιά, χαρτοφύλακες 

με έγγραφα, τσάντες, πορτοφόλια άλλοτε 

με λίγα και άλλοτε με πολλά, έχουν βρει 

και έχουν παραδώσει στους ιδιοκτήτες οι 

άνθρωποί μας στον αυτοκινητόδρομο.  Το 

μεγαλύτερο ποσό που έχει βρεθεί ήταν 

8.000 ευρώ!!

Απ’ τα σαλόνια…: «Υπάρχει ένα μαξι-

λάρι από καναπέ πεσμένο στη ΛΕΑ στο 

Ε15» αναφέρει οδηγός που τηλεφωνεί 

στο 1024 για να πάρει την απάντηση: «Το 

έχουμε εντοπίσει, τώρα ψάχνουμε και για 

τον καναπέ!» 

Από πού ανάβουν τα φώτα; «Παλικά-

ρι μου, δεν βρήκα τον διακόπτη για να 

ανάψω τα φώτα στο τούνελ, αλλά μετά 

που μπήκα ήταν αναμμένα. Τώρα όμως 

που βγήκα, ψάχνω να βρω από πού σβή-

νουν…» Δεν πίστευε στ’ αυτιά του ο 

υπάλληλός μας στο τηλεφωνικό κέντρο. 

Το όχημα περιπολίας εντόπισε ταυτόχρο-

να το σταματημένο όχημα και τον συμπα-

θή παππού που ήθελε να συμμορφωθεί 

με τη σήμανση για το άναμμα και σβήσιμο 

των φώτων στην είσοδο και έξοδο από τη 

σήραγγα!

«Υπάρχουν ένα σωρό απαράδεκτοι 

που πάνε ανάποδα!» Ο οδηγός έχει μπει 

ανάποδα από την Παιανία προς Κάντζα 

στις 6:30 το πρωί και δεν είναι μεθυσμέ-

νος! Αγανακτισμένος μας τηλεφωνεί για 

να μας καταγγείλει ότι «υπάρχουν δεκά-

δες επικίνδυνοι και άσχετοι οδηγοί που 

πηγαίνουν ανάποδα!!» (ναι, υπάρχει σχε-

τικό ανέκδοτο…)



10 {     10 Χρόνια Αττική Οδός     }
τα νέα της Αττικής Οδού

Ψυχολογική υποστήριξη. Οι ομάδες 

περιπολίας και επέμβασης είναι κάτι σαν 

«υπερ-βοηθοί» στον αυτοκινητόδρομο. 

Η οδική βοήθεια που αποτελεί το βασικό 

τους καθήκον δεν είναι ποτέ το μόνο που 

προσφέρουν. Συχνά καλούνται να αντι-

μετωπίσουν καταστάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερη συμπεριφορά και χειρισμό, όπως 

μια κρίση πανικού, την απώλεια μνήμης 

ηλικιωμένου οδηγού, τα νεύρα, την οργή, 

το ξέσπασμα που συχνά συνοδεύει ένα 

συμβάν που μπορεί να είναι σοβαρό. Τα 

ευχαριστώ που λαμβάνουμε είναι η ηθική 

επιβράβευσή τους.

Κλεμμένο φορτηγό. Μετέφερε οικο-

σκευή και έργα τέχνης αξίας 400.000 

ευρώ! Οι κλέφτες αγνοούσαν το περιεχό-

μενο και ήθελαν να πουλήσουν το φορτη-

γό για παλιοσίδερα. Δεν πρόλαβαν να πάνε 

μακριά, όμως, γιατί το φορτηγό παρουσία-

σε βλάβη στα φρένα και έμεινε στα διόδια 

Παλλήνης  όπου και το εγκατέλειψαν, για 

να το εντοπίσει στη συνέχεια  υπάλληλος 

περιπολίας των Αττικών Διαδρομών.

Η μεγάλη ανατροπή! Μπορεί να θεωρη-

θεί το μεγαλύτερο σε σοβαρότητα συμβάν 

χωρίς θύματα, σε όλα τα χρόνια της λει-

τουργίας της Αττικής Οδού. Αρχές Ιουνίου 

του 2005 και ώρα 3:30 μετά το μεσημέρι, 

ώρα μεγάλης κυκλοφορίας στον αυτοκινη-

τόδρομο. Ένα βυτιοφόρο που μεταφέρει 

λύματα ανατρέπεται στο ρεύμα μετά τη 

Λεωφόρο Κύμης προς Ελευσίνα. Με άμεση 

κινητοποίηση σπεύδουν στελέχη και εργα-

ζόμενοι της Κυκλοφορίας, ομάδες επέμβα-

σης για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, 

δύο πυροσβεστικά οχήματα , η Τροχαία της 

Αττικής Οδού, η Οδική Βοήθεια Βαρέων 

Οχημάτων με την οποία συνεργαζόμαστε 

και γερανός για τη μεταφορά του βυτίου.  Ο 

δρόμος κλείνει εντελώς και η κυκλοφορία 

εκτρέπεται. Τα δύσοσμα λύματα που έχουν 

χυθεί στο οδόστρωμα κάνουν την επέμβα-

ση ακόμη πιο δύσκολη. Ωστόσο, χάρη στη 

συντονισμένη επιχείρηση των συνεργαζό-

μενων μερών,  αποδίδονται και πάλι στην 

κυκλοφορία οι δύο λωρίδες του αυτοκινη-

τόδρομου μετά από 3 ώρες. 

Ξύλα αλλά και… καλλυντικά σκορπισμέ-

να στον αυτοκινητόδρομο ήταν το αποτέ-

λεσμα δύο άλλων ανατροπών που σημειώ-

θηκαν την τελευταία δεκαετία και που αντι-

μετωπίστηκαν με αποτελεσματικότητα. 

Βιοποικιλότητα. Σκυλάκια, γατάκια, 

άλογα και πρόβατα, γεράκια, αλεπουδί-

τσα, χελώνες, σκαντζόχοιροι, κουκου-

βάγιες… Παρότι ο δρόμος είναι κλειστός 

αυτοκινητόδρομος, και η πολιτεία έχει 

ορίσει τους όμορους δήμους κατά νόμο 

υπεύθυνους για τα αδέσποτα ζώα, οι 

είσοδοι και έξοδοι από αυτόν φέρνουν 

κάποιες φορές απρόσκλητους επισκέ-

πτες. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 

των ομάδων περιπολίας και επέμβασης 

δρα άμεσα για την απομάκρυνσή τους 

από τον αυτοκινητόδρομο.  Η Αττική 

Οδός συνεργάζεται με τη Φιλοζωική 

Εταιρεία, για την παράδοση ζώων που 

συχνά έχουν εγκαταλειφθεί ακόμη και 

τραυματισμένα ή άρρωστα στον δρόμο. 

Σε περίπτωση τραυματισμένου άγριου 

ζώου, η εταιρεία συνεργάζεται με την 

ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας και Περί-

θαλψης Άγριας Ζωής). 

Υπάρχουν ωστόσο και όλα τα ζώα του 

Υμηττού που διόλου ενοχλούνται από 

τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, 

καθώς χάρη στα cut and covers, η ζωή 

και τα περάσματά τους συνεχίζονται 

ανεμπόδιστα. Οι ομάδες πρασίνου  της 
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Αττικής Οδού συναντούν συχνά δίπλα 

στον αυτοκινητόδρομο και σε πλήρη 

αρμονία με αυτόν, φωλιές πελαργών, 

αλλά και μικρών πουλιών, τις οποίες 

προσέχουν να μη χαλάσουν όταν κλα-

δεύουν. Για τη διάσωση και μεταφορά 

ενός ολόκληρου μελισσιού ζητήθηκε 

η επέμβαση μελισσοκόμου, ενώ χελώ-

νες, σκαντζόχοιροι και άγρια πουλιά 

όπως  γεράκια και τσαλαπετεινοί είναι 

από τις πιο συχνές συναντήσεις.  Κανείς 

δεν ξέρει πώς βρέθηκε να βολτάρει 

στο Σημείο Εξυπηρέτησης Συνδρομη-

τών Ασπροπύργου μια… χήνα, η οποία 

μεταφέρθηκε στο Κέντρο Άγριας ζωής 

στην Αίγινα, ενώ το προσωπικό μας που 

εργαζόταν ένα πρωί στο Ρουπάκι είδε με 

έκπληξη να πλησιάζει ένα ελάφι! 

Στο κατώφλι της νέας χρονιάς
Όλα αυτά και αμέτρητα άλλα, που δεν χωρούν σε ένα επετειακό αφιέρωμα, βλέπουμε, όταν κοιτάζουμε 
πίσω στα χρόνια που πέρασαν. Κι ακόμα βλέπουμε την έλευση της οικονομικής κρίσης στη χώρα, που 
επηρέασε το επίπεδο ζωής και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ακόμη και σε τέτοιους δύσκολους 
καιρούς, στην Αττική Οδό προσπαθήσαμε και καταφέραμε να μείνουμε σταθεροί και συνεπείς στην 
ποιότητα των υπηρεσιών μας.  Έτσι θα συνεχίσουμε και το 2015, με την πεποίθηση ότι οι ασφαλείς 
μετακινήσεις είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων μας. 

«Αξιότιµοι κύριοι (και το εννοώ)», έτσι 

άρχιζε η πρώτη συγχαρητήρια επιστολή 

που λάβαμε το 2004 από έναν κυριο-

λεκτικά ενθουσιασμένο οδηγό, ο οποίος 

μας έγραφε για τον χρόνο που εξοικονο-

μεί, για τις άνετες και ασφαλείς συνθή-

κες μετακίνησης και για την ευχάριστη 

διάθεση με την οποία ξεκινά τη μέρα 

του κάθε πρωί στο γραφείο, μετά από 

τη διαδρομή στην Αττική Οδό: «Αισθά-

νομαι υποχρεωμένος κι εγώ, σαν Έλλη-

νας πολίτης, να εκφράσω τα θερμά µου 

συγχαρητήρια σε όλους τους συντελε-

στές της ολοκλήρωσης αυτού του θαυ-

μάσιου έργου, που λέγεται Αττική Οδός. 

Αισθάνομαι καμάρι και περηφάνια και 

προνομιούχος που έχω τη δυνατότητα 

να κινούμαι σ' έναν τέτοιο δρόμο».

Όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας 

του αυτοκινητόδρομου, πολλοί από εσάς 

που χρησιμοποιείτε την Αττική Οδό μάς 

στείλατε επιστολές, μας τηλεφωνήσατε, 

μας στείλατε ηλεκτρονικά μηνύματα, για 

να εκφράσετε ευχαριστίες και συγχαρη-

τήρια  για την οδική βοήθεια που σας 

προσφέρθηκε, για την εξυπηρέτηση από 

τους υπαλλήλους μας, για κάποια ιδιαί-

τερα αξιέπαινη πράξη, όπως η παράδο-

ση κάποιου χαμένου αντικειμένου. 

Οι επιστολές αυτές είναι για μας μια 

βαθιά ηθική επιβράβευση και σημείο 

αναφοράς για όλους τους ανθρώπους 

μας. 

Η πρώτη συγχαρητήρια επιστολή (ακολούθησαν δεκάδες)

Η δική σας αναγνώριση 
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Η μαγεία και η χαρά των εορτών  
μέσα από 10+2 προτάσεις

Χριστούγεννα χωρίς μουσική, χορό, θέατρο, εκθέσεις, παιδικά γέλια δεν είναι 
100% Χριστούγεννα. Αφήστε τη γιορτινή διάθεση να σας παρασύρει και χαρίστε 
όμορφες στιγμές στον εαυτό σας και την οικογένειά σας. Διαλέξτε ανάμεσα στις 

προτάσεις για μεγάλους και μικρούς που σας παρουσιάζουμε αυτήν που θα κάνει 
ξεχωριστές τις φετινές γιορτινές μέρες. 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σεργκέι Προκόφιεφ: Σταχτοπούτα 
Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας του Κιέβου 
19-28 Δεκεμβρίου 2014
Παραστάσεις: 11:30/16:30/20:30 
Μπαλέτο σε τρεις πράξεις, βασισμένο στο 
γνωστό παραμύθι του Charles Perrault. 
Η αριστουργηματική μουσική του Σεργκέι 

Προκόφιεφ και η απαράμιλλη τέχνη του κλασικού χορού μάς παρασύρουν σε έναν 
ονειρικό κόσμο μέσα από το αγαπημένο παραμύθι των παιδικών μας χρόνων. Πλούσια 
σκηνικά, υποβλητικοί φωτισμοί, λαμπερά κοστούμια και φυσικά οι εξαίρετοι σολίστ και 
το corps de ballet του Μπαλέτου της Εθνικής Όπερας του Κιέβου, σε μια εντυπωσια-
κή παραγωγή που θα γοητεύσει μικρούς και μεγάλους.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα, Ομήρου 8, Αθήνα 
Tηλ 210 7282333, www.megaron.gr

Μπαλέτο 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Ευγένιος Τριβιζάς: «Δώδεκα παρά 

δώδεκα» 

8-21, 25-30 Δεκεμβρίου 2014/20:00

20,26,27Δεκεμβρίου 2014/16:00 

Ένα Πρωτοχρονιάτικο «μουσικόρα-

μα» σε δώδεκα σκηνές και μια κλε-

ψύδρα σε μουσική Δημήτρη Παπαδη-

μητρίου.

Η συγκλονιστική συνάντηση του 

παλιού και νέου χρόνου με δεινό-

σαυρους, Ρωμαίους εκατόνταρχους 

και ένα λευκό μονόκερω, ένα βράδυ 

πρωτοχρονιάς, λίγα λεπτά πριν από 

τα μεσάνυχτα, στον προθάλαμο του 

χωροχρόνου.

Στο ρόλο του ΠΑΛΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ο 

Γρηγόρης Βαλτινός, ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ο 

Πάνος Μουζουράκης

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Βασ.

Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα , Ομήρου 

8, Αθήνα 

Tηλ.: 210 7282333, www.megaron.gr

Μουσικό παιδικό 
θέαμα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Ρενάτο Τζανέλλα / Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφ-
σκι, Ο Καρυοθραύστης
Εισαγωγή-Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέττα
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 20 Δεκεμβρίου 2014,  
20-24 Δεκεμβρίου 2014, 3, 4, 9, 11 Ιανουα-
ρίου 2015. Θέατρο Ολύμπια, Ώρα έναρξης: 
20.00. Η «Ομορφότερη ιστορία των Χρι-
στουγέννων» επιστρέφει μέσα στην περί-

οδο των γιορτών στο Θέατρο Ολύμπια και θα είναι για μία ακόμη χρονιά το καλύτερο 
χριστουγεννιάτικο δώρο για μικρούς και μεγάλους. Η διάσημη μουσική του Τσαϊκόφ-
σκι με τη συναισθηματική δύναμη και τη θεατρικότητα που την χαρακτηρίζει, η ονειρι-
κή χορογραφία του Ρενάτο Τζανέλλα και τα σκηνικά - κοστούμια που έχουν έρθει από 
την Κρατική Όπερα της Βιέννης, μεταφέρουν το κοινό στον κόσμο του παραμυθιού. 
Προπώληση εισιτηρίων
Ταμεία ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο
www.nationalopera.gr
Τρίτη-Κυριακή: 09.00-21.00 & Δευτέρα: 09.00-16.00, Τηλ.: 210 3662100
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ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ,  
ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ
Προσοχή! Ο πρίγκιπας λερώνει,  
του Νίκου Κυπουργού
Βραδινές παραστάσεις (ώρα έναρξης 
20.00) 7 & 22 Νοεμβρίου 2014, 24 & 
30 Ιανουαρίου 2015 
Πρωινές παραστάσεις (ώρα έναρξης 
11.00) 16, 18-21, 23 Νοεμβρίου 2014 , 
20, 21, 23, 24 Δεκεμβρίου 2014
14-18, 20-29 Ιανουαρίου 2015
1, 3, 8, 15, 17-20 Φεβρουαρίου 2015, 5, 
6, 8 Μαρτίου 2015.
Το πολύχρωμο και ανατρεπτικό παρα-
μύθι έρχεται και φέτος στο θέατρο 
Ολύμπια, μετά την περυσινή τεράστια 
επιτυχία. Η ιστορία βασίζεται στο 
διάσημο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν «Ο πρίγκιπας χοιροβο-
σκός», και μιλάει για έναν πρίγκιπα ο 
οποίος ντύνεται χοιροβοσκός για να 
κερδίσει την καρδιά της αλαζονικής 
πριγκίπισσας. Το δράμα αναμειγνύε-
ται με την κωμωδία, το συναίσθημα 
με τον κυνισμό και η γοητεία με την 
απογοήτευση. 
Προπώληση εισιτηρίων
Ταμεία ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ,  
Ακαδημίας 59-61, Αθήνα,  
Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο
http://www.nationalopera.gr/
Τρίτη-Κυριακή: 09.00-21.00  
& Δευτέρα: 09.00-16.00,  
Τηλ.: 210 3662100

Όπερα  
για παιδιά

Θέατρο
ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
Τσέχωφ, 4 κωμικά μονόπρακτα 
(«Αρκούδα», «Πρόταση γάμου», «Διπλω-
ματικά», «Καλά Ξεμπερδέματα»)
Ιδιαίτερες σκηνές γέλιου, με το χαρακτη-
ριστικό χιούμορ του Ρώσου συγγραφέα 
Άντον Τσέχoφ με τα 4 μονόπρακτα να 
παρουσιάζονται σε μια ενιαία παράσταση 

σε σκηνοθεσία Μαίρης Ιγγλέση:  «Αρκούδα»: Ένας αγροίκος ορμά στο σπίτι μιας 
κυρίας του καλού κόσμου με τους τρόπους μιας… αρκούδας. «Πρόταση γάμου»: 
Ένας παρ’ ολίγον πεθερός, η δυναμική κόρη του και ένας ατσούμπαλος νεαρός 
περιπλέκονται σε ένα τρελό γαϊτανάκι.  «Καλά Ξεμπερδέματα»: Τι συμβαίνει όταν 
ένας παπάς παλεύει με τη θεοσεβούμενη πιστή για να βγάλει άκρη στα ονόματα 
περί αναπαύσεως και υπέρ υγείας; «Διπλωματικά»: Πώς να πεις με διπλωματία σε 
μια μικροπαντρεμένη ότι έμεινε χήρα;
Παραστάσεις: Τετάρτη και Παρασκευή: 18:00, Σάββατο: 21:00
Θέατρο Ελεύθερη Έκφραση: Λέσβου 8, Κυψέλη, Τηλ.: 210 – 8645400 
www.eleftheri-ekfrasi.gr 
Παραστάσεις: Τετάρτη και Παρασκευή: 18:00, Σάββατο: 21:00
Ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12) και της Πρωτοχρονιάς (01/01/2015), αμέσως 
μετά την παράσταση, θα ακολουθήσει γιορτή!  Με τραγούδια που όλοι αγαπάμε, 
ζωντανή μουσική,  γλυκό κρασί και κεράσματα!

ΘΕΑΤΡΟ ΧΟΡΝ
Ευγένιου Τριβιζά, «Η τελευταία μαύρη γάτα»
Η ιστορία της Τελευταίας Μαύρης Γάτας είναι η ιστο-
ρία ενός ανελέητου διωγμού, μιας απελπισμένης 
αγάπης και μιας πικρής προδοσίας. Ο συγγραφέας 
πλάθει έναν μυθικό, αλλά πειστικό κόσμο με σκο-
τεινές δολοπλοκίες, αγωνιώδεις καταδιώξεις και 
σπαρταριστούς χαρακτήρες. Ο Ευγένιος Τριβιζάς, 
ο εθνικός μας παραμυθάς, αντιμετωπίζει τα παιδιά 
σαν ώριμους ανθρώπους με φαντασία, κρίση και 
ξεκάθαρη σκέψη για να αφηγηθεί ένα αλληγορικό 
παραμύθι ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό. 
Θέατρο «Δημήτρης Χορν»: Αμερικής 10, Κολωνάκι, 
Τηλ.: 2103612500 
Πρωί: Κυρ. 11 π.μ., 3 μ.μ. Απόγ.: Σάβ. 3.45 μ.μ.
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Θέατρο

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Η μελωδία της Ευτυχίας 
των Ρίτσαρντ Ρότζερς,  
Όσκαρ Χάμερσταϊν 
Σκην.: Θ. Μαρσέλλου 
Προγραμματισμένη Πρεμιέρα: 6/12 
Η αγαπημένη ιστορία του βραβευ-
μένου με Οσκαρ κινηματογραφικού 
μιούζικαλ, που χρόνια τώρα συναρπά-
ζει με την πλοκή και τα τραγούδια της 
μικρούς και μεγάλους, έρχεται στην 
σκηνή του Παλλάς στο κέντρο της 
Αθήνας.
Παλλάς, Βουκουρεστίου 5 (City Link), 
Κέντρο Τηλ.: 2103213100

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ρόμπερτ Μπολτ, Ένας άνθρωπος για 
όλες τις εποχές
Με τους βετεράνους Γιώργο Μιχαλακό-
πουλο και  Γιώργο Μοσχίδη
Αγγλία, 16ος αιώνας. Ο Βασιλιάς Ερρίκος 
Η΄ θέλει να χωρίσει με την Αικατερίνη 
της Αραγωνίας για να παντρευτεί την 
Άννα Μπολέιν, που θα του χαρίσει τον 
διάδοχο, διασφαλίζοντας έτσι την κυριαρ-
χία της δυναστείας των Τυδώρ. Και ενώ οι 
προσπάθειες των κρατικών συμβούλων 
επικεντρώνονται στην πραγματοποίηση 
της βασιλικής επιθυμίας, υπάρχει ένας 
σύμβουλος που στέκεται εμπόδιο.
Πρώτη παράσταση: 22/11/2014 (έως αρχές 
Ιανουαρίου)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ - 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: Αγίου Κωνσταντίνου 
22-24, Αθήνα, Τηλ. κέντρο: 210 5288100,  
 www.n-t.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Παράνομα φιλιά-κόκκινα φανάρια  
17/12 έως 28/2
Κείμενο - σκηνοθεσία: Νίκος Μαστορά-
κης
Πρόκειται για ένα έργο – φόρο τιμής 
στον Πειραιά της δεκαετίας του ’50.
Ένα έργο αφιερωμένο στους  άγνω-
στους πρωταγωνιστές της ζωής, στους 
καθημερινούς ανθρώπους του μόχθου 
που τριγυρνούσαν στις γειτονιές του 
Πειραιά: από το λιμάνι ως την Πειραϊκή, 
κι από τα σοκάκια του Προφήτη Ηλία 
έως την οδό Νοταρά, εκεί όπου τα κορί-
τσια περίμεναν καθημερινά ν’ ακούσουν 
το σφύριγμα του πρώτου πλοίου. 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά,  Ηρώων 
Πολυτεχνείου 32, Εισιτήρια: 210 4143 
310 - 210 4143 320, www.dithepi.gr
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ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ,  
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Το άστρο των Χριστουγέννων  
(Διάρκεια: 40΄)
Κοιτάζοντας πίσω στους αιώνες 
που πέρασαν από τη Γέννηση του 
Χριστού στη φτωχική φάτνη της 
Βηθλεέμ, δεν είναι δυνατόν παρά 
να αισθανόμαστε έναν απέραντο 
θαυμασμό για τη βαθιά και ριζική επί-
δραση που είχε η Γέννησή Του στον 
κόσμο μας. Με οδηγό τους το φως 
«αστέρος ον είδον εν τη Ανατολή», 
οι μάγοι διέσχισαν έρημους και όρη 
για να έρθουν να προσκυνήσουν 
«το άγνωστο αυτό παιδίον». Τι ήταν 
άραγε το μυστηριώδες και υπέροχο 
αυτό άστρο, του οποίου το ακτινο-
βόλο φως φωτίζει και εμπνέει τους 
ανθρώπους εδώ και 2.000 χρόνια;
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Λ. Συγγρού 
387 - 175 64 Παλ. Φάληρο (Είσοδος 
από Πεντέλης 11) Τηλ.: 210 9469600, 
www.eugenfound.edu.gr

Ψηφιακή 
παράσταση

Εκθέσεις

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον 
El Greco»
Διάρκεια έκθεσης: 4 Δεκεμβρίου 2014 - 31 Μαρ-
τίου 2015
Στο πλαίσιο του «έτους El Greco» για την επέτειο 
των 400 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου 
καλλιτέχνη, η έκθεση φωτίζει το κοινωνικό και 
καλλιτεχνικό περιβάλλον της Κρήτης του 16ου 
αιώνα, στο οποίο διαμορφώθηκε η προσωπικότη-
τα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου πριν από την 

αναχώρησή του για τη Βενετία το 1567. Παράλληλα επιχειρεί να εντάξει τον ίδιο και 
την πρώιμη καλλιτεχνική του παραγωγή στο περιβάλλον αυτό.
Βασιλίσσης Σοφίας 22, Τηλ. κέντρο: 213 213 9500 www.byzantinemuseum.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
 «Toy Stories» έκθεση σπάνιων και πολύτιμων 

παιχνιδιών 
Από 5 Δεκεμβρίου 2014 
Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 100 
σπάνια και μοναδικά παιχνίδια από τη συλλογή 
του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. (Σύνδεσμος Οργανω-
μένων Φιλολογικών και Ιστορικών Αρχείων), μία 
από τις μεγαλύτερες συλλογές παιχνιδιών του 

κόσμου. Η έκθεση που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, δίνει στους επισκέπτες 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην ιστορία μέσα από παιχνίδια που άλλοτε συντρό-
φευαν μικρά παιδιά.
Με αφορμή την έκθεση «Τοy Stories», ο «Ελληνικός Κόσμος» θα οργανώσει επί-
σης μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις παιχνιδιών. 
Ημέρες & ώρες λειτουργίας της έκθεσης:  Δευτέρα-Πέμπτη: 09:00-13:30, Παρα-
σκευή 09:00-20:00, Σάββατο 11:00-16:00, Κυριακή 10:00-18:00 
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος
Τηλ.: 212 254 0000, www.hellenic-cosmos.gr 
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