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Αποκτήστε το e-PASS και από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας

Αερόσακος: Σώζοντας ζωές εδώ και 30 χρόνια 

Προτάσεις διασκέδασης για Χριστούγεννα στην Αθήνα

15 μυστικά για πιο ασφαλή οδήγηση μοτοσικλέτας το χειμώνα

››› 6-7

››› 8-10

››› 11

››› 3

Χρόνια 
           Πολλά



Αγαπητοί αναγνώστες,  

βρισκόμαστε μια ανάσα 

προτού φύγει το 2010, μια 

χρονιά που άλλαξε πολλά 

από όσα γνωρίζαμε. Το 

2011 ξεκινά σε λίγο, με τις 

ευχές όλων μας να είναι 

καλύτερο, αποδοτικότε-

ρο και να επιφυλάσσει 

ευχάριστες εκπλήξεις.

Προσδοκία μας και το νέο χρόνο που ξεκι-

νάει να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε 

υπηρεσίες ποιοτικές, ακόμα υψηλότερες 

από αυτές που παρέχουμε τα τελευταία 

χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ο πήχης βρίσκε-

ται ήδη ψηλά, σύμφωνα με όσα αποκαλύ-

πτουν οι δικές σας απαντήσεις στα ετήσια 

ερωτηματολόγια σχετικά με τις υπηρεσίες 

που παρέχει η Αττική Οδός και το προσω-

πικό των Αττικών Διαδρομών. Στο πλαίσιο 

αυτό δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλουμε 

κάθε δυνατή προσπάθεια να φανούμε 

αντάξιοι των προσδοκιών σας. 

Και αυτές τις ημέρες των εορτών οι άνθρω-

ποι της Αττικής Οδού θα βρίσκονται στο 

δρόμο προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις 

μετακινήσεις σας.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην 

Αθήνα, για πολλούς από εμάς. Οι επιλογές 

για ψυχαγωγία αρκετές, και εμείς μέσα από 

τις σελίδες του εντύπου μας επιχειρήσα-

με  να  καταγράψουμε κάποιες από αυτές, 

πιστεύοντας ότι θα σας φανούν χρήσιμες. 

Επίσης, σταθεροί στις επιλογές μας, συνε-

χίζουμε την ενημέρωσή σας για θέματα 

οδικής ασφάλειας, αλλά και τις εκπαιδευ-

τικές δράσεις κυρίως για παιδιά και νέους.

Και επειδή το πνεύμα αυτών των εορτα-

στικών ημερών παραπέμπει σε κάποια 

“χαλάρωση” σας θυμίζουμε για μια ακόμη 

φορά ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε 

ποτέ μαζί. Η “βεβαιότητα” ότι εμάς δεν 

μας πειράζουν μερικά “ποτηράκια” απο-

δεικνύεται σύντομα ψευδαίσθηση, συχνά 

με τραγικές συνέπειες. 

Σας ευχόμαστε το 2011 οι επιθυμίες και τα 

όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα.

Αττική Οδός
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Π
ιο ελκυστικό και φιλικό στο 

χρήστη, το ανανεωμένο site 

της Αττικής Οδού φιλοδοξεί 

να αποτελέσει ένα ακόμη 

μέσο επικοινωνίας με τους 

συνδρομητές, τους χρήστες, αλλά και το 

ευρύ κοινό.

Πρόθεση του νέου σχεδιασμού είναι, εκτός 

από φρέσκια αισθητική, να προσφέρει χρη-

στικότητα και ουσιαστική πληροφόρηση σε 

κάθε ηλεκτρονικό επισκέπτη.

Στο www.aodos.gr θα βρείτε πληροφορίες 

τόσο για το έργο και την κατασκευή του όσο 

και για τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου.

Μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το e-PASS 

και τα προγράμματα που προσφέρουμε για 

πιο οικονομικές διελεύσεις και να χρησιμο-

ποιήσετε τον ειδικό υπολογιστή για να ανα-

ζητήσετε το πρόγραμμα που σας συμφέρει.

Οι συνδρομητές μας μπορούν μέσω της υπη-

ρεσίας «on-line διαχείριση λογαριασμού» να 

βλέπουν όλους τους μηνιαίους λογαρια-

σμούς διελεύσεών τους από την ημερομηνία 

της εγγραφής τους μέχρι και σήμερα.

Η υπηρεσία αυτή πρόκειται να επεκταθεί, 

παρέχοντας τη δυνατότητα να βλέπει κανείς 

το υπόλοιπο του λογαριασμού του.

Το ανανεωμένο site της Αττικής Οδού έχει 

εμπλουτιστεί με ένα mini site οδικής ασφά-

λειας, που απευθύνεται σε όλους, παρέχο-

ντας χρήσιμη πληροφόρηση.

Ειδικές ομάδες όπως είναι τα παιδιά και οι 

έφηβοι, οι μοτοσικλετιστές και οι οδηγοί 

βαρέων οχημάτων θα βρουν εδώ πολύτιμες 

συμβουλές για ασφαλέστερες διαδρομές.

Επίσης, ο τομέας της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης που αποτελεί αναπόσπαστο κομ-

μάτι της κοινωνικής μας στρατηγικής, προ-

βάλλεται στο ανανεωμένο site της Αττικής 

Οδού, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον 

ενδιαφέρεται να γνωρίσει αναλυτικά τις δρά-

σεις μας στον τομέα αυτό.

Τέλος, μέσω του www.aodos.gr μπορεί 

όποιος επιθυμεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά 

μαζί μας στέλνοντας τις υποδείξεις και τα 

σχόλιά του.

335 νέα σημεία 

αποκτά το δίκτυό μας μέσω του οποίου 

μπορείτε να προμηθευτείτε την ηλεκτρο-

νική συσκευή e-PASS. 

Πρόκειται για 335 καταστήματα της 

Εθνικής Τράπεζας, με την οποία προχω-

ρήσαμε σε συνεργασία, προκειμένου να 

διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο τους 

συνδρομητές μας.

H εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, 

Αττικές Διαδρομές Α.Ε., φροντίζει συνε-

χώς να προσφέρει νέες παροχές στους 

συνδρομητές και τους υποψήφιους συν-

δρομητές της Αττικής Οδού. Το θέμα της 

επέκτασης του δικτύου διάθεσης της 

ηλεκτρονικής συσκευής e-PASS είναι 

ένας τομέας συνεχούς ανάπτυξης, μέσω 

συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις.

Η σύναψη συνεργασίας με την Εθνική 

Τράπεζα αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία 

του Εμπορικού Τμήματος των Αττικών 

Διαδρομών, δεδομένου ότι η Εθνική είναι 

η τράπεζα με το μεγαλύτερο δίκτυο στην 

Ελλάδα και εξίσου μεγάλο πελατολόγιο.

Το δίκτυο των συνεργαζόμενων κατα-

στημάτων της Εθνικής Τράπεζας καλύ-

πτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα που 

Το δίκτυο διάθεσης της ηλεκτρονικής 

συσκευής e-PASS απέκτησε πρόσφατα 

ακόμη 5 νέα σημεία στην Αττική.

Η νέα συνεργασία της Αττικής Οδού για τη 

διεύρυνση του δικτύου διάθεσης του e-PASS 

είναι με την ΕΚΚΑ, Εξουσιοδοτημένο Διανο-

μέα και Επισκευαστή Mercedes-Benz.

Τα 5 νέα σημεία βρίσκονται στο Νομό Αττι-

κής και είναι τα ακόλουθα: 

ΕΚθΕΣΕΙΣ • Λ. Αθηνών 165, Αθήνα • Λ. 

Συγγρού 166, Καλλιθέα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ • Λ. Αθηνών 165, Αθήνα • Αλ. 

Πάντου 29, Καλλιθέα • Μαρίνου Αντύπα 

51-53 Ν. Ηράκλειο

Για περισσότερες πληροφορίες:

EKKA, τηλ. 210-3498000, www.ekka-auto.gr

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών Αττι-

κής Οδού 210-6682222

περιλαμβάνει εκτός από το Νομό Αττι-

κής και τους Νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, 

Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, 

Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, 

Κερκύρας, Κεφαλονιάς, Κορινθίας, Λακω-

νίας, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Φθιώτιδας 

και Φωκίδας.

Έτσι, το e-PASS έρχεται ακόμη πιο κοντά 

σας, μέσω του πλησιέστερου καταστήμα-

τος της Εθνικής Τράπεζας. 

                Για περισσότερες πληροφορίες:
Εθνική Τράπεζα, τηλ. 181818, www.nbg.gr
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών 
Αττικής Οδού 210-6682222

Νέα συνεργασία με την εταιρία ΕΚΚΑ 

Ανανεωμένο 
και πιο 
λειτουργικό 
το νέο site 
της Αττικής 
Οδού

Εντυπωσιακή 
επέκταση

Τώρα το
e-PASS
από την 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ

       Συνολικά, το ευρύ δίκτυο διάθεσης e-PASS της Αττικής Οδού 

περιλαμβάνει πλέον 580 σημεία, από τα οποία ο υποψήφιος 

συνδρομητής μπορεί να επιλέξει εύκολα αυτό που τον εξυπηρετεί.



Οι εργασίες συντήρησης απαιτούν συχνά 

κλείσιμο τμημάτων του αυτοκινητόδρο-

μου, και κατά τη διάρκεια των εργασιών 

αυτών οι εργαζόμενοι στην εταιρία μας 

όσο και σε άλλες εταιρίες που δουλεύουν 

πάνω στο δρόμο θέτουν την ασφάλεια 

όλων, τόσο των ίδιων όσο και των επο-

χουμένων, πάνω από όλα.  Λαμβάνονται 

πάντα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλει-

ας, ενώ πάντα υπάρχει ειδική σήμανση 

που προειδοποιεί τους οδηγούς για τα 

εκτελούμενα έργα.

Η αμελής οδηγική συμπεριφορά κάποιων 

χρηστών του δρόμου, που δεν τηρούν 

τον ΚΟΚ, τα όρια ταχύτητας ή απλώς 

δεν συμμορφώνονται με την έκτακτη 

προειδοποιητική σήμανση, είναι ένας 

κίνδυνος για τους εργαζόμενους, που 

δεν μπορεί να ελεγχθεί από τους ίδιους 

και/ή την εταιρία. Η αμέλεια μπορεί να 

έχει τραγικά αποτελέσματα, καθώς είναι 

πολύ πιθανό να προκληθεί τροχαίο με 

θύματα τόσο τον ίδιο τον οδηγό όσο και 

τους εργαζόμενους πάνω στον αυτοκι-

νητόδρομο. Ενα τραγικό περιστατικό συνέ-

βη στο πρόσφατο παρελθόν με θύματα 

δύο εργάτες υπεργολάβου εταιρίας που 

είχε αναλάβει τη βαφή των τοιχίων του 

δρόμου, και που αποτελεί το μοναδικό 

γεγονός με τέτοια κατάληξη από το 2001 

που άρχισε να λειτουργεί ο αυτοκινη-

τόδρομος. Παρακαλούμε θερμά όλους 

τους οδηγούς που χρησιμοποιούν 

την Αττική Οδό να δείχνουν ιδιαίτε-

ρη προσοχή πάντα όταν οδηγούν στον 

αυτοκινητόδρομο, αλλά ιδιαίτερα όταν 

υπάρχει προειδοποιητική σήμανση για 

έργα, γιατί στα σημεία αυτά υπάρχουν 

άνθρωποι που εργάζονται τη στιγμή 

που εμείς διερχόμαστε. 

Ας διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο τη ζωή 

και τη σωματική ακεραιότητα τόσο τη 

δική μας όσο και των εργαζομένων στον 

αυτοκινητόδρομο, που μοχθούν για να 

παραμένει πάντα η Αττική Οδός ένας 

ασφαλής δρόμος. M
ια σπουδαία πρωτο-

βουλία της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Αυτο-

κινήτου (Fédération 

I n t e r n a t i o n a l e  d e 

l'Automobile/FIA) αποτελεί η καμπά-

νια «MAKE ROADS SAFE» στο πλαίσιο 

της «Δεκαετίας Δράσης για την Οδική 

Ασφάλεια» που αφορά την αναβάθμι-

ση της οδικής ασφάλειας σε αναπτυσ-

σόμενες χώρες.

Στις χώρες αυτές τα τροχαία δυστυ-

χήματα προβλέπεται ότι μέχρι το 2015 

θα αποτελούν την πρώτη αιτία θανά-

του παιδιών 5 έως 14 ετών, ενώ ήδη τα 

θύματα από τα τροχαία στον αναπτυσ-

σόμενο κόσμο έχουν ξεπεράσει αυτά 

της ελονοσίας!

Στο πλαίσιο της έναρξης της καμπάνιας 

και των δράσεων που θα αναπτυχθούν 

σε  βάθος δεκαετίας (2010-2011),  πραγ-

ματοποιήθηκε στη Ρώμη την περασμέ-

νη άνοιξη μια μεγάλη συνάντηση, στην 

οποία πήραν μέρος σημαντικές προσω-

πικότητες από το χώρο της πολιτικής, 

της οικονομίας, του θεάματος και του 

αυτοκινήτου.

Η πρέσβειρα της καμπάνιας, ηθοποιός 

Michelle Yeoh, μίλησε για τις προσωπι-

κές της εμπειρίες που αποκόμισε μέσω 

των ταξιδιών της ανά τον κόσμο και 

τόνισε ότι επείγει να περάσουμε από 

τα λόγια στα έργα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής της παγκό-

σμιας αυτής πρωτοβουλίας και πρώην 

Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Λόρδος 

Robertson, τόνισε ότι στόχος είναι να 

σωθούν πέντε εκατομμύρια ζωές, ενώ 

μπορούν να αποφευχθούν 50 εκατομ-

μύρια σοβαροί τραυματισμοί.

Ο Felippe Massa, o δημοφιλής οδηγός 

της Φόρμουλα 1, μίλησε για την ανάγκη 

προώθησης της χρήσης ζώνης, κρά-

νους για τους οδηγούς και επιβάτες 

δικύκλων, ενώ αναφέρθηκε στο πρό-

βλημα του αλκοόλ κατά την οδήγηση 

και την υπερβολική ταχύτητα, που απο-

τελούν βασικές αιτίες θανατηφόρων 

τροχαίων.

Στη συνάντηση της Ρώμης η Επιτροπή 

κατέθεσε τις βασικές της επιδιώξεις, 

ανάμεσα στις οποίες είναι και η συμ-

μετοχή της Διεθνούς Τράπεζας, καθώς 

και οικονομικών παραγόντων στην 

προσπάθεια. Οι παράγοντες αυτοί θα 

δεσμευτούν να προσφέρουν το 10% 

των επενδύσεών τους που αφορούν 

οδικές υποδομές, στην υλοποίηση των 

ενεργειών για την οδική ασφάλεια.

Ήδη, έξι πολυεθνικές τράπεζες έχουν 

εκδώσει ανακοίνωση για την «Κοινή 

προσέγγιση της διαχείρισης της οδικής 

ασφάλειας», δεσμευόμενες ότι η οδική 

ασφάλεια θα ενσωματωθεί σε όλες τις 

φάσεις του σχεδιασμού, της κατασκευ-

ής, της αξιολόγησης, της λειτουργίας 

και της συντήρησης των οδικών υπο-

δομών. 

H Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινή-

του (Fédération Internationale de 

l'Automobile/FIA), που ιδρύθηκε το 

1904 και έχει έδρα το Παρίσι, είναι ένας 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στον 

οποίο συμμετέχουν 227 μέλη από 132 

χώρες σε όλο τον κόσμο. 
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Δεκαετία 
Δράσης στις 

αναπτυσσόμενες 
χώρες

Ο 
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της Αττικής Οδού έχει 

κατασκευασθεί και λει-

τουργεί βάσει υψηλών 

προδιαγραφών ασφά-

λειας, κάτι που αναγνωρίζουν οι ίδιοι 

οι χρήστες, βάσει των ετήσιων ερευ-

νών που πραγματοποιούν οι εταιρίες 

Invision/Metron Analysis. Για να παρα-

μένει το οδόστρωμα και ο εξοπλισμός 

του αυτοκινητόδρομου στο υψηλό αυτό 

επίπεδο αρτιότητας, απαραίτητη είναι η 

συνεπής και συνεχής συντήρηση.

«Πότε επιτρέπεται να μη φοράς ζώνη 

στο αυτοκίνητο;»

«Ποτέ», είναι η σωστή απάντηση και 

τα μέλη του safemania club φυσικά 

και το γνωρίζουν.

Η ερώτηση, μαζί με άλλες σχετικές 

με την οδική ασφάλεια, ήταν κομμάτι 

του διαγωνισμού που διοργάνωσε το 

safemania club της Αττικής Οδού.

To safemania club δημιουργήθηκε 

από την Αττική Οδό σε συνεργασία 

με δημοφιλές περιοδικό για εφή-

βους, και απευθύνεται σε παιδιά 10 

έως 17 ετών, με στόχο να μιλήσει στη 

γλώσσα τους και να καταφέρει, μέσα 

από τη συμμετοχή σε ενδιαφέροντα 

happenings και διαγωνισμούς με 

δώρα που ενθουσιάζουν τα παιδιά, να 

τους περάσει τα μηνύματα της οδικής 

ασφάλειας. Ο διαγωνισμός, που είχε 

μεγάλη συμμετοχή από τα μέλη αλλά 

και από παιδιά που έγιναν μέλη με την 

αφορμή αυτή, ανέδειξε πενήντα νικη-

τές, που κέρδισαν μια αυθεντική εμφά-

νιση της αγαπημένης τους ομάδας. 

Ο διαγωνισμός αυτός είναι το τελευταίο 

event σε μία σειρά επιτυχημένων ενερ-

γειών του safemania club της Αττικής 

Οδού που έχει σήμερα 466 μέλη.

ΠώΣ θΑ γΙΝώ ΜέΛΟΣ

Κι αν όλα τα παραπάνω έκαναν τους 

νεαρούς μας φίλους να θέλουν να 

μάθουν περισσότερα, μπορούν να επι-

σκεφθούν το www.safemaniaclub.gr 

όπου στην ενότητα safemania club θα 

βρουν τη φόρμα εγγραφής. 

Εναλλακτικά, μπορούν να εγγρα-

φούν μέλη μέσω του Ταχυδρομείου 

(συμπληρώνοντας και στέλνοντας το 

κουπόνι που θα βρουν στο περιοδικό 

Sporty μαζί με τις σχετικές οδηγίες για 

τη συμπλήρωσή του).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπο-

ρείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά 

στο 210 60 62 555, 09:00-16:00

Η ασφάλεια των
εργαζομένων της 

Αττικής Οδού 
είναι και δική 
σας υπόθεση

Με στόχο να 
σωθούν πέντε 

εκατομμύρια 
ζωές

Διαγωνισμός 
από το 

safemania club  
της Αττικής Οδού

Felippe Massa
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Α
ν και ίσως δεν είναι τόσο 

απαραίτητος όσο η ζώνη 

ασφαλείας, ωστόσο η συνει-

σφορά του αερόσακου στην 

ασφάλεια των οχημάτων 

είναι σημαντική.

Όταν μάλιστα συνδυάζεται με τη ζώνη 

ασφαλείας, η συμβολή του στη διάσωση 

των επιβαινόντων και στον περιορισμό των 

τραυματισμών είναι απαράμιλλη.

Το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής 

εφοδιασμένο με αερόσακο κατασκευάστη-

κε πριν από τριάντα χρόνια, από μεγάλη 

γερμανική εταιρία στο χώρο της αυτοκινη-

τοβιομηχανίας. 

Η επαναστατική αυτή εφαρμογή ήταν απο-

τέλεσμα 13ετούς έρευνας στο σχεδιασμό 

του αερόσακου και σηματοδότησε την αυγή 

μιας νέας εποχής στον τομέα της ασφάλει-

ας των οχημάτων.

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Υπη-

ρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA), μέχρι 

σήμερα ο αερόσακος έχει σώσει συνολικά 

28.244 ζωές στις ΗΠΑ, ενώ από τον Οκτώ-

βριο του 1992, ο αερόσακος οδηγού αποτε-

λεί στάνταρ εξοπλισμό σε όλα τα επιβατικά 

αυτοκίνητα που φέρουν το σήμα της.

Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα 

οχήματα είναι εξοπλισμένα με συστήματα 

Δ
ύο φοιτητές του Πολυ-

τεχνείου στο Μιλάνο, ο 

Domenico Diego και η 

Cristina Corradini, στο 

πλαίσιο της «Πρωτοβου-

λίας για ασφαλείς δρόμους», σχεδίασαν 

στρώμα ασφάλτου ανοιχτού χρώματος, 

το οποίο τοποθετείται λίγα εκατοστά 

κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώ-

ματος. Όταν λοιπόν η επάνω επιφάνεια 

του οδοστρώματος σπάσει, το ανοιχτό-

χρωμο αυτό στρώμα γίνεται ορατό, κάνο-

ντας με τον τρόπο αυτό και τις λακκού-

βες ευκολότερα ορατές στους οδηγούς. 

Έτσι, ο οδηγός αντιλαμβάνεται εγκαίρως 

την ύπαρξη λακκούβας, με αποτέλεσμα 

να μπορεί να την αποφύγει.  

Η πρωτοποριακή αυτή εφαρμογή θα 

δοκιμαστεί πιλοτικά στο Rho, μια μικρή 

πόλη κοντά στο Μιλάνο, για να κριθεί 

αν το έργο είναι βιώσιμο και οικονομικά 

αποτελεσματικό.

«Παραβάλαμε την επιφάνεια του οδο-

στρώματος με το ανθρώπινο δέρμα: 

Όταν τραυματιζόμαστε, αρχίζουμε να 

αιμορραγούμε», λέει ο Diego.

« Έτσι, η ιδέα ήταν να τοποθετήσουμε 

ένα στρώμα κίτρινης ασφάλτου κάτω 

από το ασφαλτοσκυρόδεμα, το οποίο 

εμφανίζεται, δημιουργώντας μια έντο-

νη χρωματική αντίθεση, ορατή από από-

σταση. Με τον τρόπο αυτό οι λακκού-

βες γίνονται ευδιάκριτες, καθώς είναι 

σαφώς ορατές, οπότε οι χρήστες του 

δρόμου έχουν αρκετό χρόνο ώστε να 

αντιδράσουν με ασφάλεια». 

αερόσακων είναι μία από τις αιτίες για τη 

ραγδαία και συνεχή μείωση του αριθμού 

των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στη 

Γερμανία. 

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία πρό-

σφατα κυκλοφόρησε έκθεση προσωρινών 

στοιχείων για το πρώτο εξάμηνο του 2010, 

η οποία αναφέρει: «Τα προσωρινά στοιχεία 

δείχνουν ότι υπήρχαν 1.675 θάνατοι από 

τροχαία ατυχήματα στη Γερμανία από τον 

Ιανουάριο έως το τέλος Ιουνίου 2010. Αυτό 

σημαίνει 291 ή 15% λιγότερα θύματα από 

ό,τι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009. Η 

μείωση αυτή είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη, 

καθώς σημαντική πτώση είχε ήδη καταγρα-

φεί στο πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου 

έτους. Αυτή η πολύ θετική εξέλιξη κατά 

τους πρώτους έξι μήνες του 2010 δείχνει 

ότι αυτό το έτος μπορούμε να αναμένουμε 

ότι ο αριθμός των θανάτων από τροχαία θα 

πέσει κάτω των 4.000 για πρώτη φορά. 

Μια πρόσφατη μελέτη από την Εθνική 

Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA) των 

ΗΠΑ εξέτασε την αποτελεσματικότητα των 

ζωνών ασφαλείας και των συστημάτων 

αερόσακων και κατέληξε σε εντυπωσιακά 

συμπεράσματα: «Σε σύγκριση με έναν επι-

βάτη που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας 

σε ένα όχημα που δεν είχε αερόσακο, η 

στατιστική πιθανότητα θανάσιμου τραυμα-

τισμού με αερόσακο και ζώνη ασφαλείας 

είναι 61% χαμηλότερη». Στη μελέτη της, 

η NHTSA υπογράμμισε επίσης τη σημασία 

της αποφυγής τραυματισμού σε ατυχήματα 

με πολύ υψηλές ταχύτητες σύγκρουσης. 

Με τα χρόνια, τα συστήματα προστασίας 

έχουν βελτιωθεί και επεκταθεί. Τους μπρο-

στινούς αερόσακους, οδηγού και συνοδη-

γού, ακολούθησαν οι πλευρικοί καθώς και οι 

αερόσακοι στα προσκέφαλα των μπροστι-

νών καθισμάτων (headbags) με μεγάλη επι-

τυχία. Σύμφωνα με τα πορίσματα των ερευ-

νητών ατυχημάτων, η πιθανότητα σοβαρού 

ή θανάσιμου τραυματισμού σε περίπτωση 

πλευρικής σύγκρουσης με όχημα εξοπλι-

σμένο με αεροσάκους τύπου κουρτίνας  

έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το μισό. 

Το ποσοστό των σοβαρών και θανάσιμων 

τραυματισμών των επιβαινόντων σε πλευ-

ρικές συγκρούσεις μειώθηκε σημαντικά 

στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν. 

Τα συστήματα προστασίας γίνονται όλο και 

πιο έξυπνα. Οι προεντατήρες ζωνών, για 

παράδειγμα, βελτιώνουν την προστατευτι-

κή επίδραση της ζώνης ασφαλείας. Οι πολ-

λαπλοί αερόσακοι ανταποκρίνονται ανάλο-

γα με τη σοβαρότητα των ατυχημάτων. 

Όλοι οι εμπειρογνώμονες ασφαλείας συμ-

φωνούν ότι ο αερόσακος δεν μπορεί σε 

καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τις 

ζώνες ασφαλείας. Λειτουργεί αποτελε-

σματικά  μόνο σε συνδυασμό με τη ζώνη 

ασφαλείας. Σε τέτοια περίπτωση, μιλάμε 

για ένα  άριστα συντονισμένο σύστημα που 

αποδεδειγμένα συμβάλλει σημαντικά στην 

πρόληψη των σοβαρών ή θανάσιμων τραυ-

ματισμών των επιβατών κατά τη διάρκεια 

σοβαρών ατυχημάτων. 

Αυτό αποδεικνύεται επίσης και σε μια μελέ-

τη που διεξήχθη από το ομοσπονδιακό γερ-

μανικό ινστιτούτο ερευνών (Bundesanstalt 

für Strassenwesen - BASΤ), το οποίο ανα-

φέρει: «Κατά τη διάρκεια πλαγιομετωπικών 

συγκρούσεων, τα χαρακτηριστικά παθητι-

κής ασφάλειας, όπως οι αερόσακοι και οι 

ζώνες ασφαλείας, αμβλύνουν τη σοβαρότη-

τα του ατυχήματος κατά 42% στα καινού-

ρια οχήματα, σε σύγκριση με το 14% για τα 

παλαιότερα οχήματα». 

Χρόνια 
πολλά στον 

αερόσακο

 Μια καινοτομία 
στους ιταλικούς 

δρόμους

Δημήτρης Μανδαλώζης
Διευθυντής Στρατηγικής & Οργάνωσης
Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

Πηγή:  
Traffic Technology Today 
newsletter 4/11/2010

Πηγή:  
ITS International
March/April 2010

30 χρόνια 
σώζει ζωές

Εφαρμόζεται
πιλοτικά
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Εορταστικές 
προτάσεις για 
διασκέδαση 
στο πνεύμα 
των ημερών

Χριστούγεννα 
στην Αθήνα

Τα Χριστούγεννα ταιριάζουν στην πόλη. Είναι η εποχή που τα θεάματα και οι εκδηλώσεις 
προσφέρονται σε μια τόσο πλούσια γκάμα, που σίγουρα ο καθένας θα βρει κάτι που θα 
ταιριάζει στην ιδέα του για ξεχωριστή γιορτινή διασκέδαση.
Φέτος τα Χριστούγεννα χαρίστε στον εαυτό σας και την οικογένειά σας την απόλαυση που 
προσφέρει ένα ξεχωριστό θέαμα, μια εκδήλωση που θα θυμάστε.
Από όσα πρόκειται να συμβούν στην πόλη τις γιορτινές ημέρες των διακοπών διαλέξαμε  
και σας προτείνουμε:

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών «Χριστουγεν-

νιάτικη συναυλία της έΡΤ»,

με τη συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής 

Ορχήστρας και της  Χορωδίας της ΕΡΤ.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Κυριακή 20 

Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι.

Τηλ. 210 7282333

ΟΠΕΡΕΤΑ

έθνική Λυρική Σκηνή, «Το μικρόβιο του 

έρωτα» του Κώστα Γιαννίδη.

Ένα διασκεδαστικό έργο με έντονα στοι-

χεία τζαζ, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο 

Βερολίνο το 1927 και είναι επηρεασμένο 

από τον κοσμοπολιτισμό της γερμανικής 

πόλης των καμπαρέ. 

Σκηνοθεσία: Σ. Σπυράτου, Λ. Λιάβας

Εθνική Λυρική Σκηνή, Θέατρο Ολύμπια 

(Μέχρι 17/4/2011), τηλ. 210 3612461

ΜΠΑΛΕΤΟ  

έθνική Λυρική Σκηνή, «Η βασίλισσα του 

Χιονιού». 

Το διάσημο μπαλέτο, που βασίζεται στο 

βιβλίο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, σε 

χορογραφία του Αμερικανού  Ρέι Μπάρα, 

χρησιμοποιεί την κλασική τεχνική  και περι-

λαμβάνει αποσπάσματα ή ολόκληρα μέρη 

από 11 υπέροχες συνθέσεις του Ρώσου 

Αλεξάντρ Γκλαζουνόφ.

Εθνική Λυρική Σκηνή, Θέατρο Ολύμπια, 

Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, 9 παραστάσεις 

(έως 5/1/2011)

Τηλ. 210 3612461, 210 3643725

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, «Η κακοφυ-

λαγμένη κόρη»,

από αστέρες, σολίστ και χορευτές του 

Θεάτρου Bolshoi και της Aκαδηµίας Mπα-

λέτου Bolshoi.

Ένα από τα πιο παλιά ρομαντικά παραμύ-

θια στην ιστορία του χορού, με το κλασικό 

μοτίβο της όμορφης κοπέλας που η μητέ-

ρα της την προορίζει για έναν πλούσιο 

γάμο, μα που εκείνη τελικά καταφέρνει να 

παντρευτεί τον φτωχό αγαπημένο της.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 15-19 Δεκεμ-

βρίου, τηλ. 210 7282333

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, «Καρυο-

θραύστης».

Η διαχρονική χριστουγεννιάτικη ιστορία 

στη δημοφιλή σύνθεση του Τσαϊκόφσκι, 

που μας μεταφέρει στο μαγικό παραμυθέ-

νιο κόσμο της παιδικής φαντασίας, ζωντα-

νεύει από το μπαλέτο Μπολσόι. 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 22–29 

Δεκεµβρίου, τηλ. 210 7282333

θΕΑΤΡΟ

θέατρο έλεύθερη Έκφραση «Η Δημαρ-

χίνα». Κωμωδία του Γεωργίου Σουρή.

Σκηνοθεσία: Αγγ. Κασόλα,  Σύνθεση κειμέ-

νων: Ειρήνη Φ. Κουτσαύτη 

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Μαίρη Ιγγλέση.

Ερμηνεύουν: Γ. Τσιώμου, Τζ. Οικονόμου, Κ. 

Χειράκης, ο Χ. Μπάκης, Κ. Σεραφειμίδης, 

Ε. Οικονόμου.

Επίκαιρο όσο ποτέ, το έργο του Σουρή γρά-

φτηκε επί κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικού-

πη για να σατιρίσει πολιτικούς και πολιτικά-

ντηδες και να καυτηριάσει  την οικονομική 

κατάσταση της Ελλάδος το 1886.  Οι ίντρι-

γκες, τα «μαχαιρώματα» και τα ρουσφέτια 

των πολιτικών, την ίδια στιγμή που ο λαός 

αγωνίζεται 

να επιβιώ-

σει σε μια 

χώρα που 

βουλιάζει, 

παραμένει 

διαχρονικό 

και αντικα-

τοπτρίζει 

ε π α κ ρ ι -

βώς και τη 

σημερινή κατάσταση. 

Θέατρο Ελεύθερη Έκφραση, Λέσβου 8 & 

Απειράνθου, Κυψέλη, τηλ. 210 8645400
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Θ
α περίμενε κανείς το περι-

βάλλον για τη μοτοσικλέτα 

να διαμορφώνεται μόνο 

αρνητικά όσο απομακρυ-

νόμαστε από το καλοκαίρι. 

Στους περισσότερους τομείς, όντως ισχύει 

αυτό.  Όμως υπάρχουν και θετικά στοιχεία:

Πρόσφυση. Η βροχή ξεπλένει συστηματι-

κά την επιφάνεια του δρόμου, παρέχοντας 

καλύτερη πρόσφυση.

Ελαστικά. Αποδίδουν καλύτερα για τον 

παραπάνω λόγο, ενώ η φθορά που προέρ-

χεται από ήλιο, σκόνη (ή και αλάτι κατά τις 

καλοκαιρινές εξορμήσεις) είναι σημαντικά 

περιορισμένες.

Εξοπλισμός. Όσο "βαρύς" κι αν είναι, είναι 

ευχάριστα ανεκτός λόγω κρύου. Το καλο-

καίρι συνήθως γίνονται εκπτώσεις σε αυτά 

τα θέματα…

Έντομα. Μια συχνή απειλή του καλοκαι-

ριού εκλείπει το χειμώνα.

Κατανάλωση. Μειώνεται κατά τι το χειμώ-

να (πυκνότερος αέρας - καλύτερη καύση 

σε όσες μοτοσικλέτες δεν διαθέτουν 

ψεκασμό). Περιορίζεται η εξάτμισή της στο 

ρεζερβουάρ.

Βέβαια υπάρχουν λόγοι που συνήθως μας 

αποτρέπουν από τη χρήση της μοτοσι-

κλέτας το χειμώνα. Όλα όμως αντιμετω-

πίζονται με την κατάλληλη προετοιμασία, 

γνώση και τεχνικές:

Εξοπλισμός. Το κράνος, πέρα από τον 

κυρίαρχο ρόλο του, προστατεύει και από το 

κρύο, τη βροχή, τα καυσαέρια κλπ.  Σημαντι-

κό είναι να εφοδιαστούμε με νέα ζελατίνα 

ή να διατηρούμε καθαρή την υπάρχουσα, 

ώστε να μη δημιουργούνται ανακλάσεις.

Ελαστικά. Για καλύτερη απόδοση, μπο-

ρούμε να μειώσουμε την πίεσή τους κατά 

2 psi σε σχέση με την πίεση που συστήνει ο 

κατασκευαστής, ώστε να έρχονται ταχύτε-

ρα σε θερμοκρασία λειτουργίας.

Βροχή. Αναπροσαρμόζουμε το ρυθμό 

κίνησής μας. Χαμηλότερη ταχύτητα, μεγα-

λύτερες αποστάσεις, πιο ήπια επιτάχυνση.

Λευκές γραμμές. Αποφεύγουμε τις δια-

γραμμίσεις των δρόμων, καθώς γίνονται 

εξαιρετικά ολισθηρές.

Φρένα. Διπλασιάζουμε τις αποστάσεις, 

ενώ κάθε τόσο τα πατάμε πολύ ελαφρά, 

χωρίς να επιβραδύνουμε. Τα τακάκια θα 

έρθουν σε επαφή με τα δισκόφρενα και 

θα "σκουπίσουν" το φιλμ νερού που έχει 

δημιουργηθεί. 

Σχέση κιβωτίου. Χρησιμοποιούμε μία 

σχέση χαμηλότερη απ’ ό,τι οδηγώντας σε 

στεγνό. Έτσι ελέγχουμε το ενδεχόμενο 

σπινάρισμα που θα είναι μικρό και αναστρέ-

ψιμο. 

Φρένο κινητήρα. Αξιοποιούμε περισσό-

τερο την επιβράδυνση από τον κινητήρα, 

ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μπλο-

κάρει ο τροχός.

Φώτα. Απαραιτήτως μένουν αναμμένα και 

κατά τη διάρκεια της ημέρας στη μεγάλη 

σκάλα τους.

Προβολέας. Καθαρίζουμε το τζάμι του από 

τη "λάσπη" που περιέχεται στο σπρέι που 

σηκώνουν τα άλλα οχήματα.

Ορατότητα. Τα τζάμια των αυτοκινήτων 

θολώνουν, το ίδιο και οι καθρέφτες τους 

(από τις σταγόνες της βροχής). Ποτέ δεν 

επαναπαυόμαστε ότι το άλλο όχημα μάς 

έχει αντιληφθεί, και οδηγούμε αμυντικά. 

Όταν θολώνει η ζελατίνα του κράνους μας, 

την αφήνουμε ελάχιστα ανοικτή ή χρησιμο-

ποιούμε ειδικά αντιθαμβωτικά.

Κρύο.  Ο ειδικός εξοπλισμός μοτοσικλέτας 

δεν αφήνει τον κρύο αέρα να εισχωρήσει. 

Χούφτες. Αποτελούν την καλύτερη λύση 

για τα παγωμένα δάχτυλα. Περισσότερο κι 

από ένα ακριβό ζευγάρι γάντια. 

Γάντια. Η αποτελεσματικότητά τους δεν 

συμβαδίζει πάντα με τον όγκο τους. Όσο 

πιο χοντρά είναι τόσο περιορίζεται η αίσθη-

ση στα χειριστήρια. 

Αδιάβροχα. Προτιμάμε ένα ελαφρύ αλλά 

αποτελεσματικό σετ (χωρίς επενδύσεις) 

που χωρά κάτω από τη σέλα και φοριέται 

πάνω από ό,τι φοράμε. Το φοράμε με την 

πρώτη ψιχάλα, δεν περιμένουμε να γίνου-

με μούσκεμα…

Χιόνι, πάγος. Κινούμαστε πολύ αργά μει-

ώνοντας τις κλίσεις. Φρενάρουμε μόνο 

με τον κινητήρα, τα χέρια μένουν χαλαρά, 

μειώνουμε τις αλλαγές ταχυτήτων, επιτα-

χύνουμε με ιδιαίτερη προσοχή και προο-

δευτικά.

Με τις κατάλληλες γνώσεις, μπορούμε να 

επωφεληθούμε αξιοποιώντας τα πλεονε-

κτήματα της μοτοσικλέτας και το χειμώνα. 

Και μην ξεχνάμε ότι η έκθεση στο κρύο και 

το φρέσκο αέρα (σε σχέση με το κλιματι-

στικό του αυτοκινήτου) κάνει καλό στην 

υγεία…

Του Θανάση Χούντρα,
Διευθυντή του Ελληνικού Παραρτήματος 
της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης 
Μοτοσικλέτας – California Superbike 
School-CSS (www.superbikeschool.gr), 
μέλους της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής 
Ασφάλειας.

θέατρο γκλόρια, « Ένα βότσαλο στη 

λίμνη». Κωμωδία των Αλέκου Σακελλάρι-

ου, Χρήστου Γιαννακόπουλου .

Σκηνοθεσία: Π. Χαϊκάλης

Ερμηνεύουν: Π. Χαϊκάλης, Χ. Σώζος, Στ. 

Παπαδημητρίου, Ν. Καρρά, Φ. Ντεμίρη

Ο Π. Χαϊκάλης είναι ο πιστός αλλά τσιγκού-

νης σύζυγος, που δεν έχει πάρει ούτε ένα 

δώρο στην επί 12ετίας σύζυγό του. Μια 

νυχτερινή έξοδος με δύο Ελληνοαμερικα-

νίδες και λίγο αλκοόλ θα τον μετατρέψουν 

σ' έναν ασυγκράτητο κουβαρντά.

Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Τηλ. 210 

3609400

θέατρο ΑΛΜΑ,  «έπικίνδυνες σχέσεις» 

Δράμα του Κρίστοφερ Χάμπτον

Σκηνοθεσία: Γ. Κιμούλης

Ερμηνεύουν: Τ. Ιορδανίδης, Θ. Ματίκα, Ν. 

Κοτσαηλίδου, Δ. Σαμόλης. Κοστ.: Ι. Τιμοθε-

άδου. Φωτ.: Μπ. Αρώνης. 

Το γνωστό έργο του Λακλό, με τη συναρ-

παστική ατμόσφαιρα της γαλλικής αριστο-

κρατίας του 18ου αιώνα και τις ερωτικές 

ίντριγκες και παγίδες, στις οποίες πέφτουν 

οι ίδιοι οι δόλιοι εραστές που τις έστησαν.

Θέατρο ΑΛΜΑ Β’ ΣΚΗΝΗ, Ακομινάτου 

15-17 & Αγ. Κωνσταντίνου, Μεταξουργείο,

τηλ. 210 5220100

έθνικό θέατρο, «Το γλυκό πουλί της νιό-

της». Δράμα του Τενεσί Ουίλιαμς.

Σκηνοθεσία: Έφη Θεοδώρου 

Ερμηνεύουν: Μ. Σκουλά, Α. Κωνσταντίνου, 

Μ. Βακούσης, Λ. Παπαληγούρα, Π. Αλειφε-

ρόπουλος, Θ. Τζήμου

Γραμμένο το 1959, είναι από τα πιο γνωστά 

και αγαπημένα έργα του Τενεσί Ουίλιαμς. 

Η αδιέξοδη σχέση ανάμεσα στην ώριμη 

πρώην σταρ του θεάτρου και του νεαρού 

Τσανς, που ξεκίνησε κάποτε με όνειρα από 

την επαρχία και κατέληξε συνοδός πλού-

σιων κυριών. Ένα έργο για την ελεύθερη 

πτώση δύο ανθρώπων από το όνειρο στην 

ωμή πραγματικότητα.

Εθνικό Θέατρο, κτίριο Τσίλλερ - Νέα Σκηνή 

«Νίκος Κούρκουλος» (16/12/10-30/1/11) 

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24,

τηλ.: 210 5288100

ΠΑΙΔΙΚΟ θΕΑΤΡΟ

«Αλαντίν»

Μιούζικαλ από την Παιδική Σκηνή του 

Θεάτρου Τέχνης

Σκηνοθεσία: Δ. Δεγαΐτης

Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου.

Μια ιστορία βγαλμένη από τις «Χίλιες και 

Μία Νύχτες», για την αιώνια μάχη ανάμε-

σα στο καλό και το κακό, το δίκαιο και το 

άδικο. 

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, Φρυνίχου 

14, Πλάκα 

Τηλ. 2103222464

ΕΚθΕΣΕΙΣ

έθνική Πινακοθήκη, «Ρaris 1900, Αρ 

Νουβώ και Μοντερνισμός, θησαυροί από 

το Ρetit Ρalais».

Έργα των Ρενουάρ, Πισαρό, Μαγιόλ, Μπο-

νάρ, Μπλανς, Μορισό, αλλά και αντικείμενα 

από τους θησαυρούς του Μουσείου Ρetit 

Ρalais των Παρισίων ανασυνθέτουν την 

ατμόσφαιρα και το κλίμα της Διεθνούς 

Έκθεσης του 1900.

Εθνική Πινακοθήκη, Βασιλέως Κωνσταντί-

νου 50, 22/11/2010-28/2/2011 

Τηλ. 210 7235937

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων - Μετα-

ξουργείο

Η μεταστέγαση της Πινακοθήκης στο εντυ-

πωσιακό νεοκλασικό κτίριο στο Μεταξουρ-

γείο είναι μια ευκαιρία για επίσκεψη, για να 

δει κανείς την έκθεση που περιλαμβάνει 

μια ενδεικτική αναδρομή στην Ιστορία της 

Νεοελληνικής Τέχνης.

Λεωνίδου και Μυλλέρου, Μεταξουργείο

Τηλ.: 2103231841

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

Στο φετινό πρόγραμμα των εντυπωσιακών 

προβολών περιλαμβάνονται «Το άστρο των 

Χριστουγέννων», «Το τρένο της φαντασί-

ας» και «Ο μικρός πρίγκιπας». 

Ίδρυμα Ευγενίδου, Συγγρού 387, Π. Φάλη-

ρο (είσοδος από Πεντέλης 11), τηλ. 210 

9469600, www.eugenfound.edu.gr



Η 
άμεση ενημέρωση για τις 

μετεωρολογικές συνθή-

κες που επικρατούν στον 

αυτοκινητόδρομο αποτελεί 

βασικό καθοριστικό παρά-

γοντα της επιχειρησιακής λειτουργίας του 

Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Με τον 

τρόπο αυτό το Κέντρο Κυκλοφορίας μπο-

ρεί να ενημερώσει άμεσα τους οδηγούς για 

καιρικά φαινόμενα που εγκυμονούν κινδύ-

νους και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται 

με ταχείς ρυθμούς. 

Πρόσφατα, για το σκοπό αυτό, αναβαθμί-

σθηκε ο εξοπλισμός και το λογισμικό των 

8 μετεωρολογικών σταθμών που βρίσκο-

νται εγκατεστημένοι σε καίρια σημεία κατά 

μήκος της Αττικής Οδού (Λιόσια, Μεταμόρ-

φωση, Λ.Κηφισίας/δαχτυλίδι, Ν. Ηράκλειο, 

Πεντέλη, Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος 

Υμηττού/Κολλέγιο, Κατεχάκη, Λεοντάριο), 

προκειμένου να παρακολουθούνται οι συν-

θήκες σε πραγματικό χρόνο.

Η αναβάθμιση συνοδεύεται και από μία νέα 

διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της οποίας 

λαμβάνονται από τους σταθμούς και εμφα-

νίζονται σε πραγματικό χρόνο στοιχεία 

όπως η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, 

το ύψος βροχής, η ταχύτητα και η διεύθυν-

ση του ανέμου και η ατμοσφαιρική πίεση. 

Επιπλέον, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα 

επεξεργασίας των στοιχείων, προβολής 

γραφημάτων τάσης και ιστορικών στοιχεί-

ων,  με σκοπό την όσο το δυνατόν αμεσότε-

ρη παρακολούθηση αλλά κυρίως πρόβλεψη 

των συνθηκών που πιθανώς να επιδρούν 

στην ασφάλεια των οδηγών. 

Τα μετεωρολογικά στοιχεία που συλλέγει το 

Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας συμπλη-

ρώνουν την εποπτεία του αυτοκινητόδρο-

μου και καθοδηγούν την επιχειρησιακή 

δράση, δεδομένου ότι τυχόν αντίξοες και-

ρικές συνθήκες σε μία περιοχή επηρεάζουν 

τόσο την ασφαλή οδήγηση όσο και την ετοι-

μότητα και τις κινήσεις των ομάδων περιπο-

λίας και επέμβασης. 

Σε περίπτωση, για παράδειγμα, ισχυρών ανέ-

μων, ομίχλης ή άλλων έντονων φαινομένων, 

το ΚΔΚ θέτει  τα αντίστοιχα προειδοποιητικά 

μηνύματα  στις πινακίδες μεταβλητών μηνυ-

μάτων (vms) αλλά και πυκνώνει τις περιπο-

λίες των οχημάτων παροχής βοήθειας στην 

περιοχή που εντοπίζονται τα προβλήματα, 

ώστε η επέμβαση και η επίλυση προβλημά-

των που θα παρουσιαστούν στους οδηγούς 

να είναι ταχύτερη. Ειδικά κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα, η διαρκής ενημέρωση για τις 

επικρατούσες συνθήκες γίνεται επιτακτική 

σε περιπτώσεις χαμηλών θερμοκρασιών ή 

και παγετού, ώστε να κινητοποιηθεί εγκαί-

ρως και να τεθεί σε ετοιμότητα ο μηχανι-

σμός της εταιρίας για την πιθανότητα ρίψης 

άλατος ή αποχιονισμού.
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Κ
ρύο, βροχή, χιόνι, ομίχλη, 

πάγος… Είναι κάποια από 

τα «συμπτώματα» του χει-

μώνα, που κάνει τη ζωή μας 

λιγότερο ή περισσότερο 

δύσκολη όταν οδηγούμε.

Βασικό μας όπλο το χειμώνα είναι η αυξη-

μένη προσοχή και η συνετή οδήγηση. Τις 

περισσότερες φορές, είναι κάτι που γίνε-

ται αυτόματα, σαν φυσικό αντανακλαστι-

κό. Η ομίχλη, το χιόνι και η βροχή  θα μας 

αναγκάσουν να μειώσουμε δραματικά 

ταχύτητα και να οδηγούμε με όλη την 

προσοχή τεταμένη.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-

ΤΟΥ

Ωστόσο, οφείλουμε να προετοιμάσουμε 

κατάλληλα και το αυτοκίνητό μας για να 

αντεπεξέλθει στις κάθε είδους εκπλήξεις 

που του επιφυλάσσει ο δρόμος το χειμώνα. 

Ελαστικά: Ελέγχουμε την πίεση, που θα 

πρέπει να είναι αυτή που ορίζει ο κατα-

σκευαστής. Το πέλμα θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 1,6 χιλιοστά που ορίζει ο 

ΚΟΚ. Ένα πολύ φθαρμένο σετ ελαστικών 

χάνει κατά 80% τη δυνατότητα «κρατή-

ματος» του οχήματός μας σε βρεγμένο 

δρόμο, ενώ στο χιόνι χάνει τελείως την 

πρόσφυσή του.

Δεν αφήνουμε τα ελαστικά μας να παλιώ-

σουν πολύ. Θα πρέπει να τα αντικαθιστού-

με στα 4 ή 5 χρόνια χρήσης τους.

Αν οι διαδρομές που κάνουμε πραγματο-

ποιούνται σε περιοχές με συνεχή κακο-

καιρία και χιόνι, καλό είναι να διαθέτουμε 

λάστιχα ειδικού τύπου, που χάρη στην 

ειδική σύνθεση γόμας και ειδικής χάρα-

ξης προφίλ, βοηθούν στην έγκαιρη ακινη-

τοποίηση του οχήματος σε ένα φρενάρι-

σμα στο χιόνι. 

Σύστημα ψύξης κινητήρα: Για να λει-

τουργεί σωστά ο κινητήρας στις χαμηλές 

θερμοκρασίες, είναι απαραίτητο το αντι-

ψυκτικό-αντιθερμικό. Επίσης θα πρέπει 

να γίνεται έλεγχος ιμάντων, σωληνώσεων 

και σφιγκτήρων.

Ελέγχουμε ακόμη αν λειτουργεί το σύστη-

μα θέρμανσης/εξαερισμού, για να μη βρε-

θούμε να τουρτουρίζουμε μέσα στο αυτο-

κίνητό μας.

Μπαταρία: Ευαίσθητη στα μεγάλα κρύα, 

θα πρέπει να είμαστε εντελώς σίγουροι 

ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα «παγω-

μένο» ξεκίνημα του αυτοκινήτου μας.

Αν έχουμε και την παραμικρή αμφιβολία, 

καλό είναι να την αντικαταστήσουμε.

Υαλοκαθαριστήρες: Είναι πολύ δυσάρε-

στη η έκπληξη που δοκιμάζουμε όταν υπό 

βροχή διαπιστώνουμε ότι δεν λειτουργούν 

ή ότι λειτουργούν μεν αλλά χωρίς αποτέ-

λεσμα, γιατί έχουν φθαρεί τα μάκτρα τους. 

Ακόμη, θα πρέπει να έχουμε προσθέσει 

αντιψυκτικό στο δοχείο με το πλυστικό 

υγρό, για να μην παγώσει σε χαμηλές θερ-

μοκρασίες. Μια απλή και ανέξοδη λύση για 

να μην κολλήσουν πάνω στο παρμπρίζ, 

είναι να βάζουμε φύλλα εφημερίδας κάτω 

από τους υαλοκαθαριστήρες.

Φώτα: Ρυθμίζουμε τα φώτα μας ώστε να 

μην τυφλώνουμε τους απέναντι, ενώ αν 

κινούμαστε  σε περιοχές όπου είναι συχνή 

η ομίχλη, είναι απαραίτητο να τοποθετή-

σουμε πρόσθετους διαθλαστικούς προ-

βολείς.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Στο πορτ- 

μπαγκάζ θα πρέπει να έχουμε φακό, 

σχοινί ρυμούλκησης, καλώδιο για «δανει-

κό ρεύμα» για την μπαταρία, ένα πανί, 

μια μικρή μάλλινη κουβέρτα, ένα ξύστρο, 

αντιψυκτικό σπρέι, γάντια και φυσικά 

αντιολισθητικές αλυσίδες.

Αλυσίδες: Ειδικά για τις αλυσίδες, θα 

πρέπει να έχουμε βεβαιωθεί ότι είναι οι 

κατάλληλες για τα ελαστικά του αυτοκινή-

του μας, γιατί όταν έρθει η στιγμή να τις 

χρησιμοποιήσουμε θα είναι πολύ αργά για 

να διαπιστώσουμε ότι δεν ταιριάζουν.

Οι κωδικοί τύποι πάνω στα ελαστικά θα 

μας καθοδηγήσουν στο να επιλέξουμε 

αλυσίδες με τον ίδιο κωδικό. Προνοώντας, 

λοιπόν, όταν ακόμη είναι καλός ο καιρός, 

κάνουμε μια πρώτη ή και μια δεύτερη –αν 

χρειάζεται- δοκιμή, για να είμαστε πανέ-

τοιμοι.

Για τη διατήρηση των αλυσίδων σε καλή 

κατάσταση, φροντίζουμε να τις φυλάσ-

σουμε στεγνές και λαδωμένες μέσα στη 

θήκη τους μέχρι τον επόμενο χειμώνα.

Ακολουθώντας, λοιπόν, με συνέπεια τις 

οδηγίες, είμαστε έτοιμοι εμείς και το 

αυτοκίνητό μας να αντιμετωπίσουμε με 

επιτυχία και τον φετινό χειμώνα. 

Ένα χρήσιμο 
εργαλείο για 
περισσότερη 
ασφάλεια στον 
αυτοκινητόδρομο

Θωρακίζοντας 
το αυτοκίνητο 

από τους 
κινδύνους 

του χειμώνα

Παρακολούθηση 
μετεωρολογικών 
συνθηκών σε 
πραγματικό χρόνο

Προετοιμασία 
πριν ξεκινήσουμε 

τις διαδρομές

Παντελής Κοπελιάς,
Προϊστάμενος Διαχείρισης Κυκλοφορίας, 
Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

Χάρτης απεικόνισης μετεωρολο-
γικών δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο

Διάγραμμα ύψους βροχής στους 
σταθμούς την 27/10/2010, ημέ-
ρα με έντονα φαινόμενα βροχής 
στο Λεκανοπέδιο

Διάγραμμα ταχύτητας ανέμου 
στο σταθμό Αγ. Παρασκευής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Μετά από τόσα χρόνια ανοδικής πορείας 

και αλλεπάλληλες νίκες, η νέα αγωνιστι-

κή περίοδος βρίσκει την ποδοσφαιρική 

μας ομάδα ένα βήμα πιο μπροστά. 

Η ομάδα μας θα συμμετέχει στο νέο ερ-

γασιακό πρωτάθλημα της Ε.Σ.Ε.Α ( Ένω-

ση Σωματείων Εργασιακού Αθλητισμού) 

με την ονομασία Corporate Soccer 

Championship (C.S.C.). 

Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθ-

μιση που σημαίνει πολλά για όλους αυ-

τούς που έχουν κοπιάσει για την ανάδει-

ξη αυτή. 

Στο νέο πρωτάθλημα, του οποίου ιδρυτικό 

μέλος είναι και η εταιρία μας, συμμετέχουν 

σημαντικές ομάδες επιχειρήσεων. 

Ήδη ολοκληρώθηκε και η δεύτερη αγωνι-

στική με απολογισμό δύο δύσκολες νίκες 

με αντιπάλους την ομάδα της Citibank 

(5-3) και την ομάδα του Hilton (4-3). 

Μετά από τόσες διακρίσεις, η ομάδα μας 

φέτος έχει θέσει ως βασικό στόχο την 

κατάκτηση του κυπέλλου «ήθους». 

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη διάκριση που 

αφορά τη σωστή αθλητική συμπεριφορά, 

και που την κερδίζουν οι ομάδες που κα-

ταφέρνουν να μην έχουν καμία κόκκινη 

κάρτα.

Στο χέρι μας είναι να αποδείξουμε ότι 

μπορούμε και αυτό να το καταφέρουμε!

Οι ομάδες περιπολίας και επέμβασης των 

Αττικών Διαδρομών κινούνται 24 ώρες το 

24ωρο στον αυτοκινητόδρομο, και προ-

σφέρουν βοήθεια σε όποιον οδηγό τη 

χρειαστεί. Οι περισσότερες περιπτώσεις 

αφορούν επέμβαση σε περίπτωση μηχα-

νικής βλάβης οχήματος. Υπάρχουν όμως 

και κάποια πιο… ιδιαίτερα συμβάντα.

Όπως αυτά τα δύο που αφορούν τη διά-

σωση τραυματισμένων πουλιών. 

Σε διαφορετικό χρόνο και σημεία στον 

αυτοκινητόδρομο, εντοπίστηκαν τραυ-

ματισμένα, ένα γεράκι και ένας γλάρος.

Οι άνθρωποι της Αττικής Οδού, μετά 

την προσεκτική περισυλλογή των που-

λιών, τα παρέδωσαν σε εθελοντές του 

Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης 

Άγριας Ζωής, 

ΑΝΙΜΑ.

Ο Σύλλογος 

ΑΝΙΜΑ εργά-

ζεται για τη 

διαφύλαξη της 

μοναδικής και 

πολύτιμης ελ-

ληνικής άγριας πανίδας και διαθέτει 

σταθμό περίθαλψης τραυματισμένων 

ζώων και πουλιών. 

(ΑΝΙΜΑ: τηλ. 210 9510075 

www.wild-anima.gr). 

Ιδιαίτερα θερμή η 

ευχαριστήρια επι-

στολή που λάβαμε 

για την εξυπηρέτη-

ση που προσέφερε 

σε οδηγό εκτός του 

αυτοκινητόδρομου ο  

Στάθης Ντίας, μέλος των ομάδων περι-

πολίας της Αττικής Οδού. Η συμπεριφο-

ρά του αξίζει ξεχωριστό έπαινο.

Κύριοι, 

Θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστί-

ες, καθώς επίσης και θερμά συγχαρητήρια 

σε ένα μέλος του προσωπικού οδικής βοή-

θειας της εταιρίας σας.

Εχθές το βράδυ, γύρω στις 23:30 έπαθα 

λάστιχο στο δρόμο πριν την είσοδο της πύ-

λης 5 (περιφερειακή Αιγάλεω). Εκείνη την 

ώρα συμπτωματικά περνούσε ένα αυτοκί-

νητο οδικής βοήθειας της Αττικής Οδού 

και όταν έκανα σήμα στον οδηγό, εκείνος 

αμέσως σταμάτησε. Παρόλο που βρισκό-

μουν εκτός ορίων της Αττικής Οδού, πολύ 

πρόθυμα, πολύ επαγγελματικά, πολύ ευγε-

νικά και κυρίως πολύ ανθρώπινα με βοήθη-

σε, μη βρίσκοντας πρόφαση ότι ήταν εκτός 

ορίων ή ότι ήταν πολύ αργά και ερημικά για 

να σταματήσει, και πολύ σύντομα ήμουν 

σε θέση να πάρω το αυτοκίνητό μου και να 

συνεχίσω ασφαλής το δρόμο μου.

Δεν δέχθηκε να του προσφέρω τίποτα 

εκτός από ένα «ευχαριστώ» και ένα «καλό 

δρόμο» όσο κι αν επέμενα.

Επειδή στις μέρες μας η επαγγελματική και 

ειδικά η ανθρώπινη συνείδηση δύσκολα συ-

ναντάται και προσφέρεται σε τέτοιο βαθμό, 

θα ήθελα να γίνει γνωστή η προσφορά του 

μέλους του προσωπικού σας και να επιση-

μάνω ότι διαθέτοντας τέτοιο προσωπικό,  

αναβαθμίζεται η προσφορά και το έργο 

όλης της εταιρίας σας. 

Λυπάμαι που δεν πήρα το όνομα του οδη-

γού σας για να μπορώ να του απευθύνω τα 

ευχαριστήρια και το θαυμασμό μου, καθώς 

και να του ευχηθώ να έχει μια πολύ καλή και 

παραγωγική πορεία, τόσο στην επαγγελμα-

τική όσο και στην προσωπική του ζωή. Πα-

ρακαλώ, μεταβιβάστε τα εσείς για μένα.

Με εκτίμηση 

Βασίλης Τσαγκάρης

Συγχαίρει το προσωπικό μας για το υψηλό 

επίπεδο επαγγελματικής εξυπηρέτησης ο 

οδηγός που αντιμετώπισε πρόβλημα μέσα 

σε σήραγγα.

Κύριοι, 

Θέλω να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους 

στην εταιρία της Αττικής Οδού, που με τους 

έμπειρους υπαλλήλους που διαθέτουν, 

αντιμετωπίζουν εξαιρετικά επικίνδυνα πε-

ριστατικά στην κυκλοφορία με μεγάλη σο-

βαρότητα και ευθύνη, εξασφαλίζοντας τη 

δική μας ασφάλεια που αφορά τη ζωή μας 

διερχόμενοι από την Αττική Οδό.

Με την πολύ άμεση, υπεύθυνη έγκαιρη 

και τέλος αποτελεσματική τους επέμβα-

ση, προστατεύουν εμάς και άλλους διερ-

χόμενους οδηγούς, σε τόσο επικίνδυνο 

σημείο σαν αυτό όπου ακινητοποιήθηκε 

το αυτοκίνητό μου, επειδή έσβησε η μηχα-

νή. Πραγματικά, αισθάνομαι ότι χάρη στη 

δική σας εγρήγορση μπορεί ο καθένας από 

εμάς τους οδηγούς που χρησιμοποιούμε 

την Αττική Οδό να αισθάνεται ασφαλής 

και σίγουρος ότι υπάρχει άμεση προστασία 

από εσάς. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! Σας ευχαρι-

στώ για τη βοήθειά σας.

Παναγιώτης Σπίνουλας

Ευχαριστίες και ευχές που θα πάρουμε μαζί μας τη νέα χρόνια
Δύο ξεχωριστά συμβάντα
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Ξεκινάμε 
δυνατά τη νέα 
χρόνια

Ομάδα 
ποδοσφαίρου 
Αττικών Διαδρομών

Μία ακόμη πρωτοβουλία για την ενη-

μέρωση και εκπαίδευση του προσωπι-

κού ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία 

το Ιατρείο Εργασίας της εταιρίας, με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οστεο-

πόρωσης, 20 Οκτωβρίου 2010.

Το Ιατρείο Εργασίας διένειμε στους εργα-

ζόμενους ενημερωτικά έντυπα του Ελλη-

νικού Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών 

με Οστεοπόρωση, ενώ  ακολούθησε προ-

φορική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

για το συγκεκριμένο θέμα προσωπικά σε 

κάθε εργαζόμενο.

Το πρόβλημα της οστεοπόρωσης αφορά 

κατά κύριο λόγο τις γυναίκες, στις οποίες 

η εμμηνόπαυση συνοδεύεται συνήθως 

από απώλεια μέρους της οστικής μάζας.

Η σωστή διατροφή, η τακτική ειδική 

άσκηση, η αποφυγή του αλκοόλ και του 

καπνίσματος,  ο έγκαιρος έλεγχος της 

οστικής μάζας και φυσικά η ιατρική πα-

ρακολούθηση από μια ηλικία και μετά, 

συνιστούν βασικούς παράγοντες πρό-

ληψης.

Νέα εκστρατεία 
ενημέρωσης 

από το Ιατρείο 
Εργασίας της 
Αττικής Οδού

Σημείωση: 

Στο τεύχος 24 των Νέων της Αττικής Οδού, αναφέραμε σε σχετικό άρθρο ότι ο Δήμος Γαλατσίου έχει αφαιρέσει όλες τις παράνομες 

διαφημιστικές πινακίδες. Ο αναγνώστης μας, κος Σωκράτης Μαάνιαν, μας ενημέρωσε προ μηνός ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επισυνάπτοντας 

και φωτογραφικό υλικό. 
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