
Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε 13 δήµους

∆υτική Περιφερειακή Υµηττού

τα νέα της
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Ενα ταξίδι 4 ηµερών για 2 άτοµα

στη Σουηδία προσφέρουν στο

συνδροµητή που θα γίνει κάτοχος

του 111.111 ποµποδέκτη 

e-PASS η Αττική Οδός και η

Traffic Com Compitech, γιορτά-

ζοντας την επιτυχή λειτουργία του

ηλεκτρονικού συστήµατος διο-

δίων. Η συνεχής αύξηση των  συν-

δροµητών επιβεβαιώνει τα πλεονε-

κτήµατα που παρέχονται προς τους

χρήστες της Αττικής Οδού, που είναι

οικονοµία

αλλά και 

άνεση 

στις

µετακινήσεις.
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Ο γνωστός οδηγός αγώνων, ο Ιαβέρης

δίνει 10 απλές συµβουλές στους οδη-

γούς για ασφαλέστερη οδήγηση.

Η τήρηση κανόνων όπως συνείδηση, κα-

λή φυσική κατάσταση, προσοχή, ηρεµία,

πρόβλεψη, εµπειρία, ευγένεια, τυπικότη-

τα, γνώση και παθητική ασφάλεια µπο-

ρούν να σώσουν ζωές. 

Λίγο πριν πιάσουµε ξανά το τιµόνι θα

πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη τη

γνώση και την εµπειρία των ειδικών, αυ-

τοί γνωρίζουν

καλύτερα.

σελίδες 8-11

Βρισκόµαστε ήδη σχεδόν στο µέσο

του καλοκαιριού, εποχή που ενδείκνυ-

ται για  µακρινές ή τουλάχιστον κοντι-

νές αποδράσεις. Για όσους έχουν πα-

ραµείνει εντός των τειχών της πρωτεύ-

ουσας ψάξαµε και προτείνουµε 19 όµορ-

φες παραλίες στην Αττική που µπορούν

να προσφέρουν σύντοµες ανάσες δρο-

σιάς.  Οι παραλίες των Μεσογείων και των

νότιων προαστίων, οι βορειοανατολικές 

ακτές αλλά και τα λιµάνια του Πειραιά, της Ρα-

φήνας και του Λαυρίου βρίσκονται πλέον πιο

κοντά µε την Αττική Οδό.

Σειρά καλοκαιρινών εκδηλώσεων διοργανώ-

νουν όµως και πολλοί δήµοι της Αττικής, δίνο-

ντας ευκαιρία διασκέδασης στους κατοίκους

τους. Εµείς φτιάξαµε το «χάρτη» των εκδηλώ-

σεων 13 δήµων που περιλαµβάνει µια πλειάδα

θεατρικών έργων, συναυλιών και πολιτιστικών

εκδηλώσεων.

Η ευρεία αισθητική παρέµβαση που πραγµατοποιήθηκε

στην Περιφερειακή λεωφόρο του Υµηττού πέτυχε τη δια-

µόρφωση νέων τοπίων που δηµιουργούν ένα «παιχνίδι» των

αισθήσεων. Οι παρεµβάσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν

έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν µόνο υλικά του οδικού  έργου. Οι γλυ-

πτικές επεµβάσεις τοπίου της Περιφερειακής του Υµηττού κέρδισαν και

διεθνή διάκριση αφού ήταν µέσα στους 16 φιναλίστ µεταξύ 166 συµ-

µετοχών του Πανευρωπαϊκού ∆ιαγωνισµού 2004 EUROPEAN

PRIZE FOR URBAN PUBLIC SPACE.
σελίδες 2-3
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σελίδα 14

√ "‰ÚfiÌÔ˜-ÁÏ˘Ùfi"

σελίδες 4-5



Το παιχνίδι των υλικών του έργου µε το φως 

√ "‰ÚfiÌÔ˜-ÁÏ˘Ùfi"
ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜

«∆ρόµος - γλυπτό» έχει χαρακτηριστεί από πολλούς η Περιφερειακή λεωφόρος

του Υµηττού, στην οποία πραγµατοποιήθηκε µια ευρεία αισθητική παρέµβαση µε

στόχο τη διαµόρφωση νέων τοπίων που δηµιουργούν ένα «παιχνίδι» των αισθήσε-

ων. Το βασικό µέληµα των µηχανικών και κατασκευαστών της ∆υτικής Περιφερεια-

κής Λεωφόρου Υµηττού για τη διατήρηση της συνέχειας του ορεινού όγκου του Υ-

µηττού, είχε σαν αποτέλεσµα το σχεδιασµό και την κατασκευή τούνελ και cut & cover.

Συµπληρωµατικά, προσπαθώντας να δηµιουργήσουν έναν αισθητικό διάλογο

µεταξύ του οδικού τοπίου και του περιβάλλοντος χώρου, κινήθηκαν οι επεµβάσεις α-

πό τη γλύπτρια τοπίου Νέλλα Γκόλαντα και την αρχιτέκτονα Ασπασία Κουζούπη,

οι οποίες έχουν ήπια µορφή λαµβάνοντας υπ’ όψη τον τρόπο θέασής τους εν κινήσει.

Οι προτάσεις αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν

µόνο υλικά του οδικού έργου (επανάχρηση τσιµεντένιων προκατασκευασµένων στοι-

χείων, µεταλλικών στοιχείων, χρήση παραγώγων της εκσκαφής και των εκβραχισµών

που έγιναν κατά τη διάνοιξη του οδικού άξονα, αλλα και χρήση οδικών ανακλαστικών ε-

πιφανειών για το φωτισµό).

Αποτέλεσµα του σχεδιασµού τοπίου και της σύνθεσης αυτών των υλικών

είναι τα µικρο-τοπία των νησίδων των κόµβων της Περιφερειακής του Υµηττού µε τη λε-

ωφόρο Κατεχάκη και την οδό Αναστάσεως, αλλά και το

µεταβαλλόµενο ύψος και η κυµατιστή µορφή των τοι-

χίων αντιστήριξης κατα µήκος 8 χλµ. της τοµής του Υ-

µηττού, όπως άλλωστε και ο χρωµατισµός όλων των

τσιµεντένιων στοιχείων.

Το κατασκευασµένο τοπίο κατά µήκος της

∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού

(∆.Π.Λ.Υ.) είναι φτιαγµένο µε το σκεπτικό να συ-

µπληρώνει το οδικό τοπίο, σχετίζοντας το οδικό

έργο µε τα τοπία που το περιβάλλουν: δίνοντας

διαφορετικές οπτικές ανάλογα µε τη γωνία

θέασης, την ταχύτητα του οχήµατος, το

φως, τα καιρικά φαινόµενα, την εποχή του

Αγαπητοί αναγνώστες,

Βρισκόµαστε ήδη στην

καρδιά του καλοκαιριού και κανείς δεν

έχει όρεξη για βαθυστόχαστες ανα-

λύσεις, οικονοµικά ή στοιχεία κυκλο-

φορίας.

Eτσι επιλέξαµε να σας δώσουµε

στα «Νέα της ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ» προ-

τάσεις για το πώς µπορείτε να περάσετε

καλύτερα το καλοκαίρι αν βρίσκεστε εντός

των πυλών της Αθήνας.

∆ιαλέξαµε πολλές όµορφες πα-

ραλίες της Αττικής που µπορείτε πλέον να ε-

πισκεφτείτε ευκολότερα αφού η Αττική Ο-

δός µειώνει τις αποστάσεις. Οι παραλίες αυ-

τές προσφέρονται για µικρές αποδράσεις

που µπορεί να δώσουν ανάσες δροσιάς και

ανανέωσης µέσα στο καλοκαίρι.

Εκτός όµως από τις παραλίες

καταγράψαµε αρκετές από τις πολλές και

ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που διορ-

γανώνουν οι δήµοι της Αττικής, προ-

σφέροντας δυνατότητες διασκέδασης

για όσους έχουν παραµείνει στην

πρωτεύουσα.

Μια µακρινή απόδραση θα

προσφέρει όµως και η Αττική Οδός

σε έναν τυχερό συνδροµητή. Πρό-

κειται για ένα ταξίδι στη Σουηδία,

τεσσάρων ηµερών, για δύο άτοµα, το

οποίο θα κερδίσει ο συνδροµητής

που θα πάρει τον 111.111 ποµπό 

e-PASS. Η αποδοχή που έχουν τύ-

χει τα συνδροµητικά προγράµµατα

της Αττικής Οδού από τον κόσµο εί-

ναι ιδιαίτερα θερµή και όλο και πε-

ρισσότεροι αντιλαµβάνονται ότι

µπορούν να κερδίσουν χρόνο και

χρήµα µε µια απλή εγγραφή σε ένα α-

πό τα προγράµµατα αυτά.

Αγαπητοί αναγνώστες, σας

ευχόµαστε πολλές, άνετες και γρήγορες

καλοκαιρινές διαδροµές στην Αττική Οδό.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Αττική Οδός

EDITORIAL

Κόµβος Αναστάσεως: Συνθέσεις µε την
χρήση κοµµένων οδικών σηµάτων
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χρόνου. Σαν αποτέλεσµα όλων αυτών, η διέλευση µπο-

ρεί να δώσει στους επιβαίνοντες και τα οχήµατα µια

διαφορετική εντύπωση κάθε φορά, αναδεικνύο-

ντας το γύρω τοπίο: Τη θέα του Υµηττού, της

Πεντέλης, του Λυκαβηττού, των Τουρκοβου-

νίων και της αστικής ανάπτυξης της Αθήνας.

Οι γλυπτικές επεµβάσεις τοπίου

της ∆.Π.Λ.Υ. κέρδισαν και διεθνή διάκριση

αφού ήταν µέσα στους 16 φιναλίστ µεταξύ

166 συµµετοχών του Πανευρωπαικού ∆ια-

γωνισµού 2004 EUROPEAN PRIZE FOR

URBAN PUBLIC SPACE, συν-διοργανωµένο

από το C.C.C.B. της Βαρκελώνης, και τα Institut

Francais d' Architecture, The Architecture

Foundation, Architectuurinstituut - Netherlands,

Architekturzentrum-Wien.

Κόµβος Κατεχάκη: Mετά την ολοκλήρωση των
έργων σχηµατίστηκαν τα ήδη ριγµένα στην πε-
ριοχή µπάζα σε ένα µικροτοπίο λόφων µε οπτι-
κές φυγές από λιθοριπή λευκών λίθων και λωρί-
δες φυτεύσεων. Οι λόφοι, σε σχέση µε το τοπίο
της Αθήνας, κάνουν ένα οπτικό παιχνίδι µεγεθών.

Κόµβος Κατεχάκη: Σύνθεση  προκατασκευασµέ-
νων τσιµεντένιων στοιχείων του οδικού εργοταξί-
ου, βαµµένα µε µοτίβα οδικών διαγραµµίσεων και
τονισµένα µε ανακλαστικές επιφάνειες που αντι-
δρούν στους προβολείς των αυτοκινήτων.

Κατά µήκος της ∆.Π.Λ.Υ.: 
Χρωµατισµός µε τη χρήση
ανοιχτού γκρι και ασηµί: 
τα χρώµατα αυτά 
επηρεάζονται 
από το φως της ηµέρας.

Κατά µήκος της ∆.Π.Λ.Υ. :
Σχεδιασµός τσιµεντένιων τοιχίων αντι-
στήριξης. Οι επεµβάσεις έγιναν µειώνο-
ντας το ύψος τους όπου δεν ήταν απα-
ραίτητο, µε αποτέλεσµα να ακολου-
θούν αρµονικά τις καµπύλες του
βουνού.
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Mια από τις τραγικότερες πρωτιές στην Ευρωπαϊκή Ενωση διεκδικεί η Ελ-

λάδα, αυτήν των τροχαίων ατυχηµάτων. Σε κάθε µεγάλη έξοδο ο φό-

ρος αίµατος που κατατίθεται στην άσφαλτο είναι βαρύς. Και όµως οι ει-

δικοί λένε ότι µε προσοχή και τήρηση απλών κανόνων στην οδήγηση τα τροχαία

µπορούν να µειωθούν δραστικά. Ο γνωστός οδηγός αγώνων Ιαβέρης δίνει 10 α-

πλές συµβουλές στους οδηγούς για ασφαλέστερη οδήγηση (που περιλαµβάνονται

αναλυτικότερα στο βιβλίο του «Εθνικό θέµα»).

Ο Ιαβέρης τονίζει, λοιπόν, ότι γνωρίζοντας τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρα-

τούν στην κυκλοφορία πρέπει να προσαρµοζόµαστε συνεχώς σ’ αυτές, για να επι-

βιώσουµε, δεδοµένου ότι τα µέτρα της πολιτείας δεν είναι αρκετά. Μην ξεχνάτε ότι η

οδήγηση είναι θέµα σοβαρό και επικίνδυνο και ως τέτοιο θα πρέπει να το αντιµετωπί-

ζουµε. Ας φροντίσουµε λοιπόν να τηρούµε τους παρακάτω ανθρώπινους κανόνες, οι

οποίοι δεν µας επιβάλλονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά σώζουν ζωές:

1. ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

Η συνειδητοποίηση της σοβαρότητας της έννοιας ‘αυτοκίνηση’ δηλαδή πόσο δύσκολο

και επικίνδυνο είναι το οδήγηµα ενός οχήµατος.

2. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

∆εν οδηγούµε ποτέ µεθυσµένοι, ξενυχτισµένοι, κουρασµένοι, µε βαρύ στοµάχι, άρρω-

στοι ή κάτω από την επήρεια φαρµάκων. Είναι αυτο-

νόητο ότι θα πρέπει η ακοή και η όρασή µας να είναι

σε άριστη κατάσταση.

3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (ΠΡΟΣΟΧΗ)

Η αφηρηµάδα απαγορεύεται όταν οδηγούµε. Α-

κόµα και η απόσπαση της προσοχής µας από το

δρόµο για οποιοδήποτε λόγο στο εσωτερικό

του αυτοκινήτου (καβγάδες, φωνές, γέλια, δυ-

νατή µουσική, κολατσιό, κάπνισµα κτλ.) ή στο

εξωτερικό (τοπία, παραλίες κτλ.), γιατί µπο-

ρεί να αποβεί µοιραία.

¢¤Î· Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ Ô‰‹ÁËÛË

Ξεκινώντας για τις διακοπές
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4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (ΗΡΕΜΙΑ)

Οταν οδηγούµε θα πρέπει να είµαστε ήρεµοι ώστε να αντιδράσουµε γρήγορα και µε

σωστά αντανακλαστικά σε οποιοδήποτε αναπάντεχο περιστατικό προκύψει. Ενας ε-

κνευρισµένος οδηγός δεν µπορεί να εκτιµήσει σωστά τις συνθήκες που επικρατούν

στην κυκλοφορία, ούτε να ελέγξει τις κινήσεις του από τις οποίες εξαρτάται η ασφά-

λεια και η ακεραιότητα του ίδιου, των συνεπιβατών του αλλά και των συνανθρώπων του.

5. ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Η ικανότητα αντίληψης κάποιου περιστατικού πριν αυτό εξελιχθεί ή συµβεί. Αυτό βέ-

βαια δεν µπορεί να γίνει εάν δεν τηρούνται οι 3 προηγούµενοι όροι: συγκέντρωση, η-

ρεµία και καλή φυσική κατάσταση.

6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α) Πραγµατική εµπειρία η οποία αποκτάται από τις πολλές ώρες οδήγησης.

Β) Εικονική εµπειρία που αποκτάται µε πολλή σκέψη και ‘δούλεµα’ στο µυαλό φαντα-

στικών καταστάσεων που µπορούν να µας προκύψουν ενώ οδηγούµε. Με τον τρόπο

αυτό θα είµαστε περισσότερο προετοιµασµένοι για να αντιδράσουµε σε ένα δύσκο-

λο περιστατικό.

7. ΕΥΓΕΝΕΙΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΑ)

Χωρίς αυτήν, τα περισσότερα από τα προηγούµενα χάνουν πολύ από την αποτελε-

σµατικότητά τους. Ολοι οι οδηγοί πρέπει να έχουµε κατανόηση, σεβασµό και έλλειψη

κακής προδιάθεσης για τους συνανθρώπους µας.

8. ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ως προς τον Κ.Ο.Κ. και τα όργανα της τάξης, παρότι δεν είναι τέλειοι θα πρέπει να α-

κολουθούµε τις συµβουλές τους.

9. ΓΝΩΣΗ

Πρέπει να γνωρίζουµε όσο το δυνατόν καλύτερα τη λειτουργικότητα των εξαρτηµάτων

του αυτοκινήτου µας. Πώς λειτουργεί, τι κάνει, πώς πρέπει και γιατί να το χρησιµοποι-

ούµε µε συγκεκριµένο τρόπο και ακόµα θα πρέπει να έχουµε τις βασικές τουλάχιστον

γνώσεις ενεργητικής ασφάλειας (π.χ. θέση οδήγησης, πιέσεις ελαστικών κλπ.).

10. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Φοράµε όλοι υποχρεωτικά ζώνες ασφαλείας και στα µπροστινά και στα πίσω καθί-

σµατα. Τα παιδιά θα πρέπει να κάθονται πάντα στο πίσω κάθισµα, σε ειδικό καρεκλάκι.

Εφαρµόζουµε λοιπόν όλα τα παραπάνω µε ευλάβεια για να µειώσουµε κατά πολύ τις

πιθανότητες εµφάνισης ενός ατυχήµατος, µε την ελπίδα ότι και η πολιτεία µε τη σειρά

της θα φροντίσει να εξαλείψει τα άλλα αίτια που προκαλούν ατυχήµατα (δρόµοι, σή-

µανση, αστυνόµευση, εκπαίδευση κτλ.).
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Στην πιλοτική  τοποθέτηση ειδικών αυτοκόλλητων, στα ηχοπετάσµατα που βρίσκονται
στην περιοχή του δάσους Λεβίδη στην Παλλήνη προχώρησε η Αττική Οδός, θέλοντας
να συµβάλει στην προστασία της πανίδας στην ευρύτερη περιοχή της Αττική. Τα αυ-
τοκόλλητα, τα οποία αναπαριστούν φιγούρες αρπακτικών πουλιών, τοποθετήθηκαν
από συνεργείο των Αττικών ∆ιαδροµών µε στόχο να αποτρέπουν τα µικρά, κυρίως,
πουλιά να κατευθύνονται  προς τα γυάλινα ηχοπετάσµατα  και  να τα προστατεύει
από την πρόσκρουσή τους σε αυτά.

Ανάλογα µε το αποτέλεσµα θα αποφασισθεί, από την αρµόδια Ειδική Υπηρε-
σία Προστασίας του Περιβάλλοντος, αν θα συνεχιστεί η προσπάθεια µε το-

¶ÈÏÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ·

∏εκπαίδευση των νέων πάνω σε θέµατα ασφάλειας  και οδικής συµπεριφο-

ράς αποτελεί µια από τις προτεραιότητες που έχουν θέσει η Αττική Οδός

και οι Αττικές ∆ιαδροµές.

Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε  στο 1Ô ΤΕΕ Πειραιά, ηµερίδα µε θέµα

«Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ». 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Γραφείο Αγωγής Υγείας της ∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης Πειραιά µε τη σύµπραξη των  σχολείων: Ζάννειο Γυµνάσιο Πειραιά,

3ο  και 4ο Γυµνάσιο Νίκαιας, 5ο ΕΛ Νίκαιας, 5ο ΕΛ Κορυδαλλού, 1ο ΤΕΕ Κορυδαλ-

λού, 1ο, 6ο, 8ο ΤΕΕ και 13ο ΕΛ Πειραιά  υπό τον συντονισµό της Κας Σµαρώς Γιαννί-

ρη υπεύθυνης Αγωγής Υγείας του Πειραιά.

Βασικός οµιλητής ήταν  ο διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης των Αττικών ∆ια-

δροµών κος Κώστας Παπανδρέου,  ο οποίος αφού περιέγραψε τον τρόπο λειτουργίας και

Εκπαίδευση για ασφάλεια και οδική συµπεριφορά

Ηχοπετάσµατα - Οικολογία
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συντήρησης της Αττικής Οδού, επικεντρώθηκε στα θέµατα ασφάλειας και στους

κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε ένα µεγάλο αυτοκινητόδροµο.

Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές ζήτησαν να πραγµατοποιηθεί  µία νέα εκδήλωση µε

το ίδιο θέµα, µε προσκεκληµένους καθηγητές σχολείων του Πειραιά.

Η εκδήλωση αυτή ορίστηκε  για τις αρχές Σεπτεµβρίου και θα πραγµατοποιηθεί

στο νέο χώρο εκδηλώσεων και συνεδρίων που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της

Αττικής Οδού στην Παιανία.

Εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε όµως και στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης.

Εκπρόσωποι της Αττικής Οδού κλήθηκαν από τους µαθητές της Τετάρτης τάξεως

να απαντήσουν, µεταξύ άλλων, σε ερωτήσεις σχετικά µε τα οφέλη που αποκοµίζουν

οι χρήστες από τον αυτοκινητόδρο-

µο, τον τρόπο κατασκευής του, την κα-

τασκευή των σηράγγων στη ∆υτική

Περιφερειακή Υµηττού, καθώς και τις

περιβαλλοντικές παρεµβάσεις.

Τα παιδιά της τετάρτης τάξης (∆1) και ο

δάσκαλός τους, µε την έγκριση του Πα-

νεπιστηµίου του Αιγαίου και την οικονοµική ενίσχυση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ασχολούνται

µε το πολιτιστικό πρόγραµµα «Ο Υµηττός στην καθηµερινή ζωή του Ηλιουπολίτη» και

το πρόγραµµα της Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης «Εκεί ψηλά στον Υµηττό».

ποθέτηση ανάλογων αυτοκόλλητων και σε άλλα τµήµατα της Αττικής Οδού.

Η ενέργεια αυτή της Αττικής Οδού έγινε σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και  το Μουσείο Γουλανδρή, του οποίου ειδικοί επιστήµονες (βιολόγοι,
ορνιθολόγοι) συνέβαλαν µε τις οδηγίες τους στη σωστή επιλογή και εφαρµογή τους.

Σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες περισσότερα από 100 εκατοµµύρια πουλιά
σκοτώνονται κάθε χρόνο παγκοσµίως λόγω συγκρούσεων πάνω σε διαφανείς γυά-
λινες επιφάνειες. 

ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ·Ó›‰·˜
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των νέων σε θέµατα ασφάλειας,
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Ηδη ξεκίνησαν εκδηλώσεις 

σε σχολεία

Τα συνεργεία τοποθετούν 
τα ειδικά αυτοκόλλητα



∆ο καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει και όλοι σκεφτόµαστε τις διακοπές. Τι γίνεται όµως µε

όσους θα µείνουν εντός των τειχών της πόλης; Εµείς συγκεντρώσαµε πληροφορίες για

να περάσετε ευχάριστα όσο καιρό θα βρίσκεστε στην Αθήνα και σας προτείνουµε

σύντοµες αποδράσεις στις παραλίες του Νοµού Αττικής. Η Αττική Οδός ενώνει την Αττική απ’

άκρη σ’ άκρη, διευκολύνει την πρόσβαση και µειώνει τους χρόνους για παραλίες που µέχρι πρό-

σφατα θεωρούνταν αποµακρυσµένες, αλλά και για τα τρία λιµάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και

του Λαυρίου. Η Ανατολική Αττική, οι παραλίες των Μεσογείων, οι Βορειοανατολικές Ακτές του Νοµού

αλλά ακόµα και οι παραλίες των νότιων προαστίων έρχονται πιο κοντά σε όλους.

Ελεύθερες Παραλίες
Μέσω της Αττικής Οδού και εξερχόµε-
νοι στον Κόµβο Μεταµόρφωσης (Έξο-
δος 8) µε κατεύθυνση προς Λαµία και ο-
δηγώντας για 40 περίπου λεπτά φθάνετε
στην παραλία του Ωρωπού και του Καλά-
µου (σηµεία 1 & 2 στο χάρτη). 
Μέσω της Αττικής Οδού και εξερχόµενοι
στον κόµβο Παλλήνης - Πικερµίου (έξοδος
Υ8) µπορείτε να προσεγγίσετε ευκολότερα
τις παραλίες του Μαραθώνα, το Σχινιά, τη
Γαλάζια Ακτή (σηµείο 3 στο χάρτη), τις πα-
ραλίες της Νέας Μάκρης, το Ζούµπερι, τον
Αγιο Ανδρέα και το Μάτι (σηµείο 4 του χάρ-
τη) και τέλος την Παλαιά Λούτσα, το Κόκκι-
νο Λιµανάκι και τη Ραφήνα (σηµείο 5 του
χάρτη). Επίσης µέσω του κόµβου Παια-
νίας - Σπάτων (έξοδος 18) στρίβοντας
προς Σπάτα και σε απόσταση 20 - 30 λε-
πτών, βρίσκονται οι παραλίες της Λού-
τσας (Αρτέµιδα), του Αγ. Σπυρίδωνα
και της Βραυρώνας (σηµείο 6 στο
χάρτη). Εάν συνεχίσετε ευθεία στην

κατεύθυνση προς
Αεροδρόµιο

- Μαρκόπουλο στην περιοχή Μαρκοπούλου,
προς το Ιππικό Κέντρο µπορείτε να κάνετε το
µπάνιο σας στις παραλίες του Αγ. ∆ηµητρί-
ου, της Αγ. Μαρίνας, της Λοµβάρδας και του
Πόρτο Ράφτη (7 στο χάρτη). Εάν συνεχίσε-
τε ευθεία µε κατεύθυνση προς Λαύριο θα
βρείτε αριστερά σας τις παραλίες του ∆α-
σκαλιού και του Πόρτο Εννιά (σηµείο 8 στο
χάρτη) και αµέσως µετά το Λαύριο. Σε κο-
ντινή απόσταση µπορείτε να κολυµπήσετε
στο Λιµάνι Πασσά και την Πουνταζέζα (ση-
µείο 9 στο χάρτη). Επίσης µπορείτε να συν-
δυάσετε το µπάνιο µε το οµορφότερο ηλιο-
βασίλεµα της Αττικής συνεχίζοντας τη δια-
δροµή µέχρι τα Λεγραινά και το Σούνιο και
το ναό του Ποσειδώνα (σηµείο 10 του χάρ-
τη). Μετά το Μαρκόπουλο δεξιά στη δια-
σταύρωση προς Καλύβια σε 20 περίπου λε-
πτά θα φτάσετε στην παραλιακή οδό και το
Λαγονήσι, ενώ εναλλακτικά µπορείτε να κα-
τευθυνθείτε από εκεί είτε στην Παλαιά Φώ-
καια, την Ανάβυσσο ή τη Σαρωνίδα (σηµεία
11 & 12 του χάρτη). Από την Αττι-

κή Οδό προς Αερο-
δρόµιο µπορείτε

K·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ¤˜
·Ô‰Ú¿ÛÂÈ˜
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εναλλακτικά να στρί-
ψετε στην έξοδο Κο-
ρωπίου, όπου οδηγώ-
ντας από τη Λ. Βάρης -
Κορωπίου µετά 25 πε-
ρίπου λεπτά και στρί-
βοντας αριστερά µέσα
από τη Βάρη θα φτά-
σετε στη Βάρκιζα. Στο
τέλος της Λ. Βάρης -
Κορωπίου στρίβετε α-
ριστερά στη διασταύρω-
ση µε τη Λ. Ποσειδώνος
και κατευθύνεστε στο Καβούρι
και τη Βουλιαγµένη (σηµείο 14
του χάρτη), ενώ στρίβοντας
δεξιά θα βρείτε τις παραλίες της
Βούλας και της Γλυφάδας (σηµείο
15 του χάρτη). Εύκολα προσβάσιµες εί-
ναι οι παραλίες του Αγ. Κοσµά και του
Παλαιού Φαλήρου µέσω Περιφερειακής
Υµηττού και ακολουθώντας τις Λ. Καρέα
και Αλίµου ή από τον κόµβο Μεταµόρ-
φωσης (έξοδος 8) προς Πειραιά µέχρι τη
Λ. Ποσειδώνος. Επίσης υπάρχει η παρα-
λία της Κινέττας (σηµείο 17 του

χάρτη) οδηγώ-
ντας µέ-

χρι το τέ-
λος της Αττι-
κής Οδού προς Ελευσίνα και συνεχίζο-
ντας µετά τα διόδια της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-
Κορίνθου και σε απόσταση 30 περίπου
λεπτών, ενώ εναλλακτικά µπορείτε να
στρίψετε από την Αττική Οδό προς Ελευ-
σίνα στον κόµβο Μαγούλας δεξιά (έξο-

δος 2),

ακολουθώντας την Π.Ε.Ο. Θηβών προς
Αλεποχώρι – Ψάθα σε µια απόσταση 45
περίπου λεπτών (σηµείο 18 του χάρτη) εί-
τε να φτάσετε στο Πόρτο Γερµενό έπειτα
από απόσταση 1 ώρας περίπου (σηµείο 19
του χάρτη).

Kαβούρι

Βουλιαγµένη

Βάρκιζα

Σαρωνίδα

Θυµάρι

Λούτσα

Ζούµπερι

Νέα Μάκρη

16

15

14
13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2
1

ΛΙΜΑΝΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΜΑΝΙ
ΛΑΥΡΙΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ
ΡΑΦΗΝΑΣ

∆ ∂ À Ã √ ™  5 π √ À ¡ π √ ™  2 0 0 5 9



l ™ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ «§ÂˆÓ›‰·˜
∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜» ÛÙËÓ Ô‰fi ¢Ú·ÁÔ‡ÌË

ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ π.∫.∞. ·fi 6/7 ¤ˆ˜ 10/8 ı·

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÎıÂÛË ̇ ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÙÔ˘ «£¿ÓÔ˘
∆Û›ÁÎÔ˘».

√ ‰‹ÌÔ˜ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿

ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ.

l 3/9 ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ «¶ÚÔÌËı¤·˜
¢ÂÛÌÒÙË˜» ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. §¿ÚÈÛ·˜ ÌÂ

ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ∫·˙¿ÎÔ, ∫. ∫·˙¿ÎÔ

Î·È º. ∫ÔÌÓËÓÔ‡.

l 7-8-9/9 ¶ÚÔ‚ÔÏ¤˜ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·fi ÙÔÓ

º›ÏÈÔ ∫Ô˘ÙÛ·‡ÙË.

l 10/9 ∏ ™¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË «∞¯·ÚÓ‹˜»
·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÌÂ ÙÔÓ §. §·˙fiÔ˘ÏÔ.

l 12/9™˘Ó·˘Ï›· ÙË˜ ¡¿ÓÙÈ·˜ °Ô˘¿ÈÓÌÂÚÁÎ.

l 14/9ÃÔÚÔı¤·ÙÚÔ ·fi ÙËÓ ∫‹Ú· πı·ÛÈÌÈÁ‹.

l 16/9 ¶·È‰ÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «√ ªÂÁ¿ÏÔ˜
µ·ÛÈÏÈ¿˜» ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ∆¤¯ÓË˜.

l 17/9 ƒÔÎ ™˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· "ƒ√¢∂™"
l 21/9 ™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘

∫Ï·ÛÛÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜.

l 22/9 ª·ı‹Ì·Ù· £Â¿ÙÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó·

¶··˚·ÎÒ‚Ô˘.

l 24/9 ∏ÌÂÚ›‰· ÌÂ ı¤Ì· «∏ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÛÙËÓ
ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘» & Ë ÙÚ·Áˆ‰›·

ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë «∆ÚÔ¿‰Â˜» ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ √æ

ÙË˜ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶··˚·ÎÒ‚Ô˘.

l 28/9 ∆Ô ¤ÚÁÔ «∞›·˜» ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ∞ÙÈ˜ ÙÔ˘

£Âfi‰ˆÚÔ˘ ∆ÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˘.

l 1/10 "™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘" ™˘Ó·˘Ï›· ÌÂ ÙÔÓ
£¿ÓÔ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ. 

¢HMO™ ∂§∂À™π¡∞™

l ∆ÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙË˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË
‰¤ËÛË ÛÙÔÓ ¡·fi ÙÔ˘ ∞ÁÈÔ˘ µÏ¿ÛÈÔ˘, ÛÙÈ˜ 17/7 Î·È ÒÚ· 10.30 Ì.Ì.

l ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¡·fi (ÂÚÁ·ÙÈÎ¤˜ Î·ÙÔÈÎ›Â˜), ÛÙÈ˜ 18/7 & 19/7 ·fi ÙÈ˜ 9.00 Ì.Ì.,

ÌÂ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚÂ˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. 

¢HMO™ ∞Ã∞ƒ¡ø¡

™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 16Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï µÚÈÏËÛÛ›ˆÓ,

Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ·fi 24/8 ¤ˆ˜ Î·È 14/9, ¤-

¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛıÂ› ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜.

√ÏÂ˜ ÔÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ı·  Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ

£¤·ÙÚÔ ∞Ï›ÎË µÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË ‘¡∆∞ª∞ƒπ’.

l 24/8 ∆Ô ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï «√ µÈÔÏÈÛÙ‹˜ ÙË˜
™Ù¤ÁË˜» ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. µfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ

ÂÙ·ÈÚÂ›· ıÂ¿ÙÚÔ˘ "∂Àª√§¶π™". ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó

°. µ·ÏÙÈÓfi˜, ƒ. §Ô˘˚˙›‰Ô˘.

l 26/8 ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Shakespeare «¢ˆ‰¤Î·ÙË
¡‡¯Ù·» ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. ƒÔ‡ÌÂÏË˜ ÌÂ ÙÔ˘˜

Ã. µ·Ï·‚·Ó›‰Ë, ¶. ™ÎÔ˘ÚÔÏÈ¿ÎÔ Î·È ¢.

Ã·ÙÔ‡Ë.

l 29/8 ™˘Ó·˘Ï›· – ·ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ ª›ÌË
¶Ï¤ÛÛ· ÌÂ Ù›ÙÏÔ «40 ÃÚfiÓÈ· ∆Ú·ÁÔ‡‰È».

∆Ú·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ª. §›ÓÙ·, °. Ã·Ù˙‹˜.

l 31/8 ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë «√Ú¤ÛÙË˜»
·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ¢È·‰ÚÔÌ‹ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∫. ∫·Ú·Ì¤ÙË,

∞. •¿ÊË Î·È ™. ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë

l 2/9 ∏ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ªÔÏÈ¤ÚÔ˘ «√
∞Ú¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿ÙË˜» ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ

¶ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ ÌÂ ÙÔÓ °. ª¤˙Ô Î·È ÙÔÓ ¡. ∆Û·Ï›ÎË.

l 5/9 ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ «¶ÚÔÌËı¤·˜
¢ÂÛÌÒÙË˜» ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. §¿ÚÈÛ·˜ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ∫ÒÛÙ· ∫·˙¿ÎÔ, ∫. ∫·˙¿ÎÔ Î·È º.

∫ÔÌÓËÓÔ‡.

l 7/9 ∏ ™¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË «∞¯·ÚÓ‹˜»
·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÌÂ ÙÔÓ §. §·˙fiÔ˘ÏÔ.

l 9/9 ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ «√È‰›Ô˘˜
Â› ∫ÔÏˆÓÒ». ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ã.

∫·Ï·‚ÚÔ‡˙Ô˜, ∫. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª.

∫Â¯·ÁÈfiÁÏÔ˘.

l 12/9 ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Shakespeare «√ÓÂÈÚÔ
∫·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ‹˜ ¡‡¯Ù·˜».

l 14/9 ™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫fiÙÛÈÚ·.

∆Ú·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Â›ÛË˜ ª. º¿ÌÂÏÔ˜ Î·È ƒ. ÃÚËÛÙ›‰Ô˘.

ºÔÚ¤·˜ «∂ƒø¢π√™»

¢HMO™ BPI§H™™IøN

l ™ÙËÓ Ï·ÙÂ›· ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ (¤Ó·ÓÙÈ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘),

ÛÙÈ˜ 2/7, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘

·È‰ÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÛÙÈ˜ 6.00

Ì.Ì. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·È‰ÈÎfi ¿ÚÙÈ Ì¤¯ÚÈ

ÙÈ˜  10.00 Ì.Ì.

l ™ÙÈ˜ 6/7 ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ› ·È‰ÈÎfi ¿ÚÙÈ
ÛÙËÓ Ï·ÙÂ›· ∫∞¶∏, ·fi ÙÈ˜ 6.00 Ì.Ì. ¤ˆ˜

ÙÈ˜ 10.00 Ì.Ì.

l √ fiÌÈÏÔ˜ ∫∂∫ƒøæ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·È‰ÈÎfi
¿ÚÙÈ ÛÙÈ˜ 16/7, ÛÙËÓ ∞Á›· ª·Ú›Ó·, ·fi 6.00

Ì.Ì. ¤ˆ˜  10.00 Ì.Ì.

l ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÙË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·,

19/7, ÛÙÔÓ ̄ ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ¡·Ô‡, ı·

‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÂ› ·ÓËÁ‡ÚÈ, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜

9.00 Ì.Ì.

l ™ÙÔÓ ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘-∞Ï˘ÎÔ‡ (37Ô

¯ÏÌ. ¶·Ú·ÏÈ·Î‹˜ §ÂˆÊ. ∞ıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, ı·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È‰ÈÎfi ¿ÚÙÈ
ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÛÙÈ˜ 27/7. ∆Ô ¿ÚÙÈ ı· ‰È·ÚÎ¤ÛÂÈ ·fi

ÙÈ˜ 6.00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙÈ˜ 8.00 Ì.Ì. 

¢HMO™ ∫ƒø¶π∞™

l ™ÙÈ˜ 29/8, ÛÙÔ  ∫·ÙÚ¿ÎÂÈÔ £¤·ÙÚÔ, ¤¯ÂÈ

‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÂ› Û˘Ó·˘Ï›·, ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi

ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¢›ÊˆÓÔ ÁÈ· Ù· 10 ̄ ÚfiÓÈ· Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜

ÙÔ˘, ÌÂ Ù›ÙÏÔ «∆· Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙË˜
‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ 1995-2005».

∂¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛıÂ› ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜

ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ:

l ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ «√È‰›Ô˘˜
∆‡ÚÚ·ÓÔ˜». 

l ∆Ô Ì·Ï¤ÙÔ «∏ Ï›ÌÓË ÙˆÓ Î‡ÎÓˆÓ», ·fi ÙËÓ

∫Ú·ÙÈÎ‹ √ÂÚ· ÙË˜ √‰ËÛÛÔ‡.

l ™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘.

l ∆Ô ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï «√ µÈÔÏÈÛÙ‹˜ ÙË˜ ™Ù¤ÁË˜»
·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. µfiÏÔ˘.

l ™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË.

∆Ú·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Â›ÛË˜, ª·Ú›· º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË, ¡¤Ó·

µÂÓÂÙÛ¿ÓÔ˘ & ¶. £ÂÔ¯·Ú›‰Ë˜.

l ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ «¶ÚÔÌËı¤·˜
¢ÂÛÌÒÙË˜» ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. §¿ÚÈÛ·˜.

l ™˘Ó·˘Ï›· ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓË ÛÙÔ˘˜ µ·Û›ÏË
∆ÛÈÙÛ¿ÓË Î·È ª¿ÚÎÔ µ·Ì‚·Î¿ÚË.

¢HMO™ ¡π∫∞π∞™

l ™ÙÔ ·ÓÔÈ¯Ùfi ¶¤ÙÚÈÓÔ £¤·ÙÚÔ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË˜ ·fi 6/7 ¤ˆ˜ 11/7
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë «ºÔ›ÓÈÛÛÂ˜» ·fi ÙËÓ

ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. øÚ· ¤Ó·ÚÍË˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 9.00 Ì.Ì.

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË˜ www.argyroupoli.gr

¢HMO™ ∞ƒ°Àƒ√À¶√§∏™

∏Αττική Οδός σε συνεργασία µε τους φορείς της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, σας προτείνει τις παρακάτω πολιτιστικές εκδηλώσεις

που θα πραγµατοποιηθούν τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς µήνες.

l 1 ¤ˆ˜ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÙÔ 23Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï
°ÂÈÙÔÓÈ¿˜, ÌÂ ıÂ·ÙÚÈÎ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜.

¢HMO™ Ã∞§∫∏¢√¡∞™

∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÛÂ  13 ‰‹ÌÔ˘˜

Καλοκαίρι στην Αθήνα

l ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÙË˜ «ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆ˜ ÙÔ˘
™ˆÙ‹Ú·» 5/8, ·Ú·ÏÂ‡Úˆ˜ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘

¡·Ô‡, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ¶·ÓËÁ‡ÚÈ, ÂÓÒ

ÛÙÈ˜ 9.00 Ì.Ì. ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ 

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË Û˘Ó·˘Ï›·.

¢HMO™ °§À∫ø¡ ¡∂ƒø¡

∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÛÂ  13 ‰‹ÌÔ˘˜
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l √ˆ˜ Î¿ıÂ ̄ ÚfiÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· πÔ˘Ï›Ô˘, ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ
ÙÈ˜ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ «™π¡∂ ¶∞ƒ∞¢∂π™√™» ÌÂ

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó¿ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ.

¢HMO™ ∫√ƒÀ¢∞§§√À

l ™ÙÔ ∫ËÔı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘, ÛÙÈ˜ 25-
27-29 & 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ-

ËıÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÔÈ ÂÍ‹˜ ıÂ·ÙÚÈÎ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜:

1. «µ¿Î¯Â˜» ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi

£¤·ÙÚÔ, 2. «¢ˆ‰¤Î·ÙË ¡‡¯Ù·» ·fi ÙÔ

¢∏.¶∂.£∂. ƒÔ‡ÌÂÏË˜, 3. «∂ÚˆÊ›ÏË» ·fi ÙÔ

¢∏.¶∂.£∂. ∫Ú‹ÙË˜, 4. ¶·È‰ÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË
·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. 

™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·¿ÁÔ˘, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·-

¯ıÂ› ·fi 1/9 ¤ˆ˜ 2/10, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛıÂ› ÌÈ·

ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜. 
l 1/9 ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ «¶ÚÔÌËı¤·˜

¢ÂÛÌÒÙË˜» ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. §¿ÚÈÛ·˜.
l 2/9 ∆Ô Ì·Ï¤ÙÔ «∏ Ï›ÌÓË ÙˆÓ Î‡ÎÓˆÓ»,

·fi ÙËÓ ∫Ú·ÙÈÎ‹ √ÂÚ· ÙË˜ √‰ËÛÛÔ‡.
l 3/9 ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ «∂ÈÚ‹ÓË» ·fi ÙÔ

∫Ú·ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ µÔÚÂ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.
l 5/9 ∏ £Â·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ÀËÚ¤ÙË˜ ‰‡Ô

∞ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ» ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. ∫Ô˙¿ÓË˜.
l 6/9 ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË˜ ∂˘·Óı›·˜

ƒÂÌÔ‡ÙÛÈÎ· Î·È ÙË˜ ∂ÏÏË˜ ¶·Û·Ï¿.
l 7/9 ∆Ô ¢∏.¶∂.£∂. µfiÏÔ˘ & Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ıÂ¿ÙÚÔ˘

"∂Àª√¶§π™", ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï «√
µÈÔÏÈÛÙ‹˜ ÙË˜ ™Ù¤ÁË˜» ÌÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜

ÙÔÓ °. µ·ÏÙÈÓfi Î·È ÙËÓ ƒ. §Ô˘˚˙›‰Ô˘.
l 9/9 & 10/9 ÃÔÚÔ› ºÏ·Ì¤ÁÎÔ ·fi ÙËÓ

Carmen Cortez, ÙÔÓ Gerardo Nounez & Î·È ÙÔ

Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· "Aire Flamengo".
l 11/9 ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë «√Ú¤ÛÙË˜»

·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¢È·‰ÚÔÌ‹.
l 12/9 ™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫fiÙÛÈÚ·.
l 14/9 ™¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË «∞¯·ÚÓ‹˜»

·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÌÂ ÙÔÓ §. §·˙fiÔ˘ÏÔ.
l 15/9 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÊÔÏÎÏÔÚÈÎÔ› ̄ ÔÚÔ›

ÙÔ˘ ƒˆÛÈÎÔ‡ ∫·˘Î¿ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi

¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ "SHARATYN"-¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘

∫·˘Î¿ÛÔ˘.
l 17/9 ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘

«∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ» ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. ∞ÁÚÈÓ›Ô˘.
l 18/9 ™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ∞ÏÎ›ÓÔÔ˘

πˆ·ÓÓ›‰Ë.
l 19/9 ∏ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ªÔÏÈ¤ÚÔ˘ «√

∞Ú¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿ÙË˜» ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ

¶ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ.
l 23/9 ∆Ô £Â·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘

™Î·Ì·Ú‰ÒÓË «√˘˙ÂÚ› ∆ÛÈÙÛ¿ÓË˜,
¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ 22» ·fi ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ

µÔÚÂ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. 
l 1/10 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ ÌÂ ÙË

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊËÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ̄ ÔÚˆ‰ÈÒÓ 

ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜ Ì·˜.
l 2/10 ™ÂÚÁÈ¿ÓÈ ÛÙËÓ ¶·Ú¿‰ÔÛË ÌÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ̄ ÔÚÂ˘ÙÈÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ
Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜.

√ÏÂ˜ ÔÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ̄ ÒÚÔ ÙÔ˘

∫ËÔı¤·ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘.¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜

ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË www.dimos-

papagou.gr

¢HMO™ ¶∞¶∞°√À

l ™ÙÔ ÎËÔı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ (°. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 17, 7Ë ÛÙ¿ÛË ¡. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘) ·fi 4/7 Î·È

ÁÈ· Î¿ıÂ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÈ˜ 8.45 Ì.Ì. Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ 10/8, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ› ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜

∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ·fi ÙÔÓ ∞ıËÓ·˚Îfi £›·ÛÔ ™ÎÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ıˆ ¢·Ó¤ÏÏË. °ÂÓÈÎ‹ Â›ÛÔ‰Ô˜ 4Í.

¢HMO™ ∑ø°ƒ∞º√À

l ∞fi 30/7 ¤ˆ˜ 10/8, 

ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Ù· «§·Ì¤ÙÂÈ· 2005». ∆Ô

ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙËÓ "∂ÏÏË
§·Ì¤ÙË", Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ̄ ÔÚÔ‡˜

Î·ıÒ˜ ıÂ·ÙÚÈÎ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ·Ó·‰ÚÔÌ¤˜.

∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ̆ ¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ

ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ www.vilia.gr

¢HMO™ µπ§πø¡

ÙË˜  ∞ÙÙÈÎ‹˜ÙË˜  ∞ÙÙÈÎ‹˜

∆ ∂ À Ã √ ™  5 π √ À ¡ π √ ™  2 0 0 5 11

√ ‰‹ÌÔ˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ

¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶¤ÙÚ·˜ ÌÂ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Ô˘ ı·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘

Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔ‡.

πOY§IO™
l 2-4/7 ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË TIERNO

BOKAR ÙÔ˘ Peter Brook. ∆ÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 90 Í,

60 Í

l 7/7 ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «¢ÚfiÌÔÈ Î·È
¶·ÙÚ›‰Â˜» ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ "∆∂∆∆π°∂™". 

l 8/7 ™˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ «Active Member». °ÂÓÈÎ‹

ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 15 Í.

l 11 & 12/7 ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÚÔ˘ÛÙÒÓ.

°ÂÓÈÎ‹ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 20 Í Î·È ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ 10 Í.

l 13/7 ™˘Ó·˘Ï›· ÌÂ Ù›ÙÏÔ «ºˆÓ¤˜ ÙË˜
¶¤ÙÚ·˜». ∆ÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 17 Í.

l 14/7 ™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ "°ÚËÁfiÚË
¡Ù·Ú·‚¿ÓÔÁÏÔ˘"

l 17/7 ™˘Ó·˘Ï›· ÌÂ Ù›ÙÏÔ «√È ª¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘
æ˘ÚÚ‹». °ÂÓÈÎ‹ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 10 Í.

l ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «¢ÔÓ ∑Ô˘¿Ó» ·fi ÙÔ

¢∏.¶∂.£∂. ¶¿ÙÚ·˜. ∆ÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20 Í & ÁÈ·

ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ 15 Í.

l ™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ "ª¿ÚÈÔ˘ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË".

l ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «√ £Âfi˜ Â›Ó·È ÛÂ
∫ÒÌ·» ·fi ÙÔ "™‡Á¯ÚÔÓÔ £¤·ÙÚÔ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ˘

°ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÈÌÔ‡ÏË". °ÂÓÈÎ‹ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 20 Í &

ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ 15 Í.

√ÏÂ˜ ÔÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜, ÏËÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï

∫ÚÔ˘ÛÙÒÓ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙÈ˜ 9.00 Ì.Ì., ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙÈ˜

9.30 Ì.Ì.

∞Y°OY™TO™
l 1/8 ∏ ∫ˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË

«∂ÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘ÛÂ˜» ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ∆¤¯ÓË˜

ÙÔ˘ ∫. ∫Ô‡Ó. ∆ÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20 Í & ÁÈ·

ÊÔÈÙËÙ¤˜ 15 Í.

l 24/8 ∏ ™¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË «∞¯·ÚÓ‹˜»
·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. °ÂÓÈÎ‹ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 20Í.

ºÔÈÙËÙÈÎfi 15 Í.

l 26/8 ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «∞ÁÈÔ˜
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜» ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ "ƒfi‰·". °ÂÓÈÎ‹

ÙÈÌ‹ ∂ÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20 Í & 15 Í ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜.

l 29/8 ™˘Ó·˘Ï›· ÌÂ Ù›ÙÏÔ «AMICI FOREVER».

l 31/8 ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË «∂ÈÚ‹ÓË»
·fi ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ µÔÚÂ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∆ÈÌ‹

∂ÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20 Í & 15 Í ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜.

√ÏÂ˜ ÔÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË ÒÚ·

¤Ó·ÚÍË˜ ÙÈ˜ 9.30 Ì.Ì.

¢HMO™ ¶∂∆ƒ√À¶√§∏™

™E¶TEMBPIO™
l 1/9 ¶ÔÏ˘ı¤·Ì· ·fi ÙÔ "Art Ensemble Of

China Federation Of Literatery Anf Art
Circle"

l 2/9 ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘

ÃÔÚÙ·ÙÛ‹ «∂ÚˆÊ›ÏË» ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂.

∫Ú‹ÙË˜. ∆ÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 18 Í.ºÔÈÙËÙÈÎfi 15 Í.

l 4/9 ∏ ∆Ú·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë «µ¿Î¯Â˜» ·fi

ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. °ÂÓÈÎ‹ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 18 Í.

ºÔÈÙËÙÈÎfi 15 Í

l 5/9 ¶·È‰ÈÎ‹ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «¶ÈÓfiÎÈÔ»
·fi ÙÔ £›·ÛÔ ÙË˜ "∫¿ÚÌÂÓ ƒÔ˘ÁÁ¤ÚË". ∆ÈÌ‹

ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 12 Í.

l 6/9 ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «√È °·ÌÚÔ› ÙË˜
∂˘Ù˘¯›·˜» ·fi ÙËÓ £Â·ÙÚÈÎ‹ √Ì¿‰·

"∞ÎÚÔ‚·Û›·".

l 7/9 ∏ ∆Ú·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë «√Ú¤ÛÙË˜»
·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ "¢È·‰ÚÔÌ‹" ÌÂ ÙËÓ ∫.∫·Ú·Ì¤ÙË.

∆ÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20 Í. ºÔÈÙËÙÈÎfi 15 Í.

l 11-12/9 ∏ ıÂ·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ «ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È
πÔ˘ÏÈ¤Ù·» ÙÔ˘ ªfiÛÙ ·fi ÙËÓ "¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹

™ÎËÓ‹ £Â¿ÙÚÔ˘ ¶¤ÙÚ·˜".

l 13/9 ∆Ô ̄ ÔÚÔı¤·ÙÚÔ «ªËÏÈ¿» ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï

ƒÔ˚‰Ë ·fi ÙËÓ Ì¿‰· ̄ ÔÚÔ‡ "GRIFFON". °ÂÓÈÎ‹

ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 12 Í.

l 14/9 ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «√ µÈÔÏÈÛÙ‹˜
ÙË˜ ™Ù¤ÁË˜» ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. µfiÏÔ˘ & ÙËÓ

ÂÙ·ÈÚÂ›· £Â¿ÙÚÔ˘ "∂Àª√§¶π™" ÌÂ ÙÔÓ °Ú.

µ·ÏÙÈÓfi. ∆ÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 24 Í. ºÔÈÙËÙÈÎfi 18 Í.

l 15/9 ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «√ ªÂÁ¿ÏÔ˜
µ·ÛÈÏ¤·˜» ·fi ÙÈ £¤·ÙÚÔ Ù¤¯ÓË˜ ∫. ∫Ô‡Ó. ∆ÈÌ‹

ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 15 Í & 13 Í Ì·ıËÙÈÎfi.

l 16/9 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡¤ˆÓ.

l 19/9 ∆Ô §˘ÚÈÎfi ÃÔÚfi‰Ú·Ì· «π¿Îˆ‚Ô˜
∫·Ì·Ó¤ÏÏË˜» ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ £¿ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ

"∞ÓÒÙÂÚË ™¯ÔÏ‹ ¢Ú·Ì·ÙÈÎ‹˜ ∆¤¯ÓË˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞Á.

µ·Ú‚¿Ú·˜».

l 21/9 ∏ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË

«§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË» ·fi ÙÔ "£Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ

¢‹ÌÔ˘ πÏ›Ô˘".

l 23/9 ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

«¡ÂÚ·˚‰fiÊÙÂÚÂ˜» ÙÔ˘ ¢. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

·fi ÙÔ "£Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘".

l 24/9 ∆Ô ıÂ·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘

∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ «√È ∫˘ÓÈÎÔ›
Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È».

l 25/9 ∆Ô ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÔÏÈ¤ÚÔ˘ «√
∞Ú¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿ÙË˜» ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ

"¶ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ" ÌÂ ÙÔÓ °. ª¤˙Ô. ∆ÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20

Í. ºÔÈÙËÙÈÎfi 15 Í.

l 28/9 ∏ ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «√ ∫Ï¤ÊÙË˜
ÙË˜ µ·Á‰¿ÙË˜» ·fi ÙÔ "£Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ

¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÁ¿ÏÂˆ".

√ÏÂ˜ ÔÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙÈ˜ 9.00 Ì.Ì., ÏËÓ

ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÂfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙÈ˜ 6.00 Ì.Ì.

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ÙËÓ

ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï

petrafestival@petroupoli.gr   



∂θελοντική αιµοδοσία για τους εργαζόµενους της Αττικής Οδού και των

Αττικών ∆ιαδροµών πραγµατοποιήθηκε στις 22 Απριλίου στο Ιατρείο Ερ-

γασίας της Εταιρείας σε συνεργασία µε το  ∆ρακοπούλειο Κέντρο Αιµο-

δοσίας (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός).

Η αιµοδοσία αυτή,  η δεύτερη που έγινε στην Αττική Οδό, αποσκοπούσε στην ευ-

αισθητοποίηση των εργαζοµένων σχετικά

µε το οξύ πρόβληµα της έλλειψης αίµατος

στη χώρα µας, αλλά και στη συντήρηση της

τράπεζας αίµατος που έχει δηµιουργηθεί

στην Εταιρεία και καλύπτει τις ανάγκες των ερ-

γαζοµένων και των συγγενών τους. 

Οι δύο έως τώρα αιµοδοσίες έχουν κριθεί ιδιαί-

τερα επιτυχηµένες, καθώς µεγάλος αριθµός ερ-

γαζοµένων "αγκάλιασε" την πρωτοβουλία του Ια-

τρείου Εργασίας. Εχουν συλλεγεί συνολικά 168

µονάδες αίµατος, η δε προσπάθεια αυτή θα επα-

ναλαµβάνεται ανά 4µηνο.  

Παρουσίαση της Αττικής Οδού και των ευρηµάτων της πρόσφατης έρευνας RSS της Ιnvision και

της Metron Analysis παρακολούθησε τη ∆ευτέρα 4 Απριλίου o Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιο-

λόγων, ενώ ξεναγήθηκε και στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας της Αττικής Οδού.

Στην ξενάγηση παραβρέθηκε και ο γενικός γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµόσιων

Εργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε  Αθανάσιος Κουλουµπής.

Τον γενικό γραµµατέα υποδέχτηκε ο διευθύνων

σύµβουλος των Αττικών ∆ιαδροµών Βασίλης

Χαλκιάς, ο οποίος τον ενηµέρωσε εκτενώς για

τη λειτουργία και Συντήρηση της Αττικής

Οδού. Τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολό-

γων εκπροσώπησε ο γενικός γραµµατέας του

Στέλιος Ευσταθιάδης και πολλά µέλη του.

Ενηµέρωση

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ·
ÁÈ· ·ÎfiÌË
Î·Ï‡ÙÂÚË
ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË
ÙˆÓ ̄ ÚËÛÙÒÓ

Εκπαιδευτικά σεµινάρια

για όλο το προσωπικό των διοδίων

έχουν ήδη ξεκινήσει οι Αττικές ∆ια-

δροµές σε συνεργασία µε τον Οµι-

λο ΑΚΜΗ. Ο στόχος των σεµινα-

ρίων αυτών είναι η διατήρηση του

υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης

των χρηστών, από το προσωπικό

των διοδίων,  που αγγίζει  το 98%

σύµφωνα µε τα ευρήµατα  της έ-

ρευνας RSS που πραγµατοποιή-

θηκε τον ∆εκέµβριο του 2004 α-

πό την Invision Consulting και τη

Metron Analysis. 

Μεταξύ άλλων οι υ-

πάλληλοι των διοδίων θα εκ-

παιδευτούν σε θέµατα επικοι-

νωνίας, χειρισµού θεµάτων  σε

περίπτωση κρίσης κ.ά.

Η συνεργασία  ανα-

κοινώθηκε σε κοινή συνέ-

ντευξη Τύπου από τον δ/νο-

ντα σύµβουλο των ΑΤΤΙΚΩΝ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ Βασίλη Χαλκιά

και τον πρόεδρο του Εκπαι-

δευτικού Οµίλου ΑΚΜΗ

Κων/νο Ροδόπουλο. Τα σεµι-

νάρια έχουν ξεκινήσει από τις

18 Απριλίου. 

∂ıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·
ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ

√È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi

Κοινωνική ευαισθησία

∂ ¡ ∏ ª ∂ ƒ ø ∆ π ∫ √  ∂ ¡ ∆ À ¶ √  ∆ ∏ ™  ∞ ∆ ∆ π ∫ ∏ ™  √ ¢ √ À  ∞ . ∂ .1 2



∞ντιµέτωποι µε µια µεγάλη και δύσκολη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε µέσα σε σή-

ραγγα βρέθηκαν το Φεβρουάριο 14 υπάλληλοι των Αττικών ∆ιαδροµών. Χρει-

άστηκε να δώσουν µάχη µε τις φλόγες για να κατασβέσουν τα οχήµατα και να

απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Ευτυχώς δεν πρόκειται για πραγµατικό γεγονός αλλά για εκπαιδευτικό ταξίδι στο κέ-

ντρο εκπαίδευσης της σήραγγας Frejus.

H σήραγγα του Frejus βρίσκεται στην περιοχή των Αλπεων, είναι µήκους 13 χλµ. και

ενώνει τη Γαλλία µε την Ιταλία. Το κέντρο είναι το µοναδικό στον κόσµο το οποίο δια-

θέτει εξοµοιωτή πυρκαγιάς για εκπαιδευτικούς λόγους. Η εκπαίδευση γίνεται µέσα σε

ειδικά διαµορφωµένο χώρο, ο οποίος θυµίζει πραγµατική σήραγγα µε όλο τον εξο-

πλισµό που διαθέτουν οι σήραγγες. Οι εστίες πυρκαγιάς ελέγχονται από computers

που βρίσκονται σε ειδικό θάλαµο και οι εκπαιδευόµενοι αντιµετωπίζουν συνθήκες

πραγµατικής πυρκαγιάς. 

Η εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε στο γαλλικό έδαφος από ειδικούς εκπαιδευτές σε καταστάσεις κρίσεως και περιελάµβα-

νε τα παρακάτω θέµατα:

l Πρώτες βοήθειες - Μαθήµατα ∆ιάσωσης.

l Επικίνδυνα εύφλεκτα υλικά (χαρακτηρισµός των συµβόλων που διαθέτουν

τα βυτιοφόρα και το πυροσβεστικό µέσο που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη

σωστή ενηµέρωση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία).

l Οι πυροσβεστήρες και ο χειρισµός τους.

l Πρακτικές ασκήσεις σε εξοµοιωτή πυρκαγιών υπό συνθήκες πραγµατικής

πυρκαγιάς (κατασβέσεις οχηµάτων και απεγκλωβισµός των επιβατών τους).

l Επεξεργασία συναισθηµατικού στρες σε περίπτωση πυρκαγιάς σε σήραγγα

(προσπάθεια υποστήριξης των τυχόν εγκλωβισµένων ανθρώπων). Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε επιτυχώς µε την αξιολόγη-

ση όλων των εκπαιδευοµένων και την απονοµή των σχετικών πιστοποιητικών.

Το προσωπικό των Αττικών ∆ιαδροµών απεκόµισε πολύτιµες εµπειρίες σχετικά µε την αποτελεσµατική επέµβαση σε περι-

πτώσεις πυρκαγιάς σε σήραγγα, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε παθόντες, χωρίς βέβαια να σηµαίνει ότι ανα-

πληρώνεται το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και του ΕΚΑΒ. 

Ασκηση πυρκαγιάς

∞ÓÙÈÌ¤ÙˆÔÈ ÌÂ...
ÙË ÊˆÙÈ¿
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,,,,Οι εστίες πυρκαγιάς 
ελέγχονται από computers 

που βρίσκονται σε ειδικό θάλαµο
και οι εκπαιδευόµενοι 

αντιµετωπίζουν συνθήκες 
πραγµατικής πυρκαγιάς

H εκπαίδευση των στελεχών 
της Αττικής Οδού έγινε σε ειδικά

διαµορφωµένο χώρο που θυµίζει σήραγγα.



∂ÈÛÙÔÏ‹
¯Ú‹ÛÙË

∆·Í›‰È ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· ÁÈ· 
ÙÔÓ Ù˘¯ÂÚfi Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ 
ÙÔÓ 111.111 ÔÌÔ‰¤ÎÙË

Ενα ταξίδι 4 ηµερών για 2 άτοµα στη Σουηδία προσφέρουν στο συνδροµητή που

θα γίνει κάτοχος του 111.111 ποµποδέκτη e-PASS η Αττική Οδός και η Traffic

Com Compitech, εταιρεία που κατασκευάζει τους ηλεκτρονικούς ποµποδέκτες,

γιορτάζοντας την επιτυχή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος διοδίων. Στα

δύο χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας των συνδροµητικών προγραµµάτων του

e-pass,  η συνεχής αύξηση των  συνδροµητών επιβεβαιώνει τα  σαφή πλεονεκτήµατα

που παρέχονται προς τους χρήστες της Αττικής Οδού, κυρίως δε την οικονοµία αλ-

λά και την άνεση στις µετακινήσεις τους. Ηδη έχουν διατεθεί περίπου 105.000 ποµπο-

δέκτες e-pass. Τα συνδροµητικά προγράµµατα της Αττικής Οδού έχουν σχεδιαστεί ώ-

στε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των χρηστών, προσφέροντας σηµαντικές εκ-

πτώσεις και ταχύτητα στις µετακινήσεις.  

Το ΜΟΤΟ απευθύνεται σε οδηγούς µοτοσικλέτας και προσφέρει σταθερή

έκπτωση, χωρίς πάγιο, από την πρώτη κιόλας διέλευση, ανεξάρτητα από τον αριθµό των

διελεύσεων που πραγµατοποιούν σε µηνιαία βάση.

Το Express απευθύνεται σε όλους τους οδηγούς επι-

βατικών και εµπορικών οχηµάτων συνολικού ύψους έως 2.70µ. και

προσφέρει εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, χωρίς πάγιο.

Το Bonus απευθύνεται στους οδηγούς που χρησιµοποιούν την Αττική Οδό

κατά µέσο όρο 10 φορές την εβδοµάδα. Ετσι, πραγµατοποιώντας 45 διαδροµές το µή-

να, επιτυγχάνουν έκπτωση 33%! Το πρόγραµµα δεν περιλαµβάνει πάγιο, και παρέχει

εντελώς δωρεάν από τη 31η έως και τη  45η διέλευση, αρκεί οι διελεύσεις να πραγµα-

τοποιηθούν στον ίδιο ηµερολογιακό µήνα.

Το Friendly απευθύνεται σε οδηγούς που είναι πολύ συχνοί χρήστες της Ατ-

τικής Οδού. Το πρόγραµµα αυτό παρέχει αυξανόµενη κλιµακωτή έκπτωση, ενώ συ-

µπεριλαµβάνει µηνιαίο πάγιο.

Για την εγγραφή χρειάζεται µόνο µια επίσκεψη σε κάποιο Σηµείο Εξυπηρέτησης Συνδροµη-
τών της Αττικής Οδού. Για πληροφορίες, καλέστε 210 66 82 222.
Η επαναφόρτιση του λογαριασµού σας µπορεί να γίνεται: l µε µετρητά, καθ’  όλο το 24ω-
ρο, σε όλες τις λωρίδες µε εισπράκτορα της Αττικής Οδού l µε µετρητά ή πιστωτική κάρ-
τα σε όλα τα Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες l µε
πάγια εντολή χρέωσης στην πιστωτική σας κάρτα, δηλώνοντας το ποσό µε το οποίο θέ-
λετε να επαναφορτίζεται αυτόµατα ο λογαριασµός σας.

Αξιότιµοι κύριοι

«Πρωί, όπως κατευθυνόµουν µε
το υπ’ αριθµόν ΝΧΑ 1472 βυτιοφό-
ρο από Μαρκόπουλο προς την έ-
ξοδο 8 για Εθνική Οδό Αθηνών Λα-
µίας, λίγο πριν από την έξοδο µου
παρουσιάστηκε σηµαντικό πρόβλη-
µα στο µπροστινό δεξί λάστιχο. Α-
µέσως ακινητοποίησα το όχηµα στη
λωρίδα ασφαλείας και τηλεφώνησα
στο συνεργείο µου να µου στείλει κι-
νητό service ελαστικών.

Μέσα σε λίγα λεπτά ήρθε και µε
κάλυψε µε κώνους το αυτοκίνητο
της Αττικής Οδού. Πέρασε µισή
ώρα και το service δεν είχε φανεί.
Πήρα πάλι τηλέφωνο και µου
είπε ότι κάνει αναστροφή στην
Ηρακλείου και έρχεται. 

Πέρασε άλλη µισή ώρα και
βλέπω να φέρνει το όχηµα του
service µε τη ρεζέρβα µου το
γερανοφόρο της Αττικής Οδού,
γιατί το όχηµα του service είχε
πάθει βλάβη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους εργαζόµενους της Αττι-
κής Οδού που είναι εκεί για
να εξυπηρετούν αυτούς που
έχουν την ανάγκη τους».

Ι. Σωτηρίου

Συνδροµητικά πακέτα για οικονοµία και ταχύτητα
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Η εκπροσώπηση της Αττικής Οδού, από την εταιρεία Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε., σε

παγκόσµια συνέδρια, έδωσε τη δυνατότητα  παγκόσµιας προβολής του έργου αλλά και κοινής

παραδοχής και αναγνώρισης ότι ανταγωνίζεται επάξια, σε επίπεδο υποδοµής αλλά και υπηρε-

σιών, τους πιο σύγχρονους αυτοκινητόδροµους του κόσµου.

Χαρακτηριστικό της αποδοχής αυτής είναι ότι παγκόσµιες οµοσπονδίες και σωµατεία

όπως το IRF (International Road Federation - ∆ιεθνής Οµοσπονδία Αυτοκινητοδρόµων) και

το IBTTA (International Bridge, Tunnel and Turnpike Association -  ∆ιεθνής Ενωση Γεφυρών,

Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόµων µε διόδια), επιλέγουν να κάνουν χρήση πληροφοριακού αλ-

λά και φωτογραφικού υλικού της Αττικής Οδού, στα έντυπά τους. 

Εξώφυλλο
του εντύπου 

Ετήσιας Eκθεσης
2004 – IBTTA

Απόσπασµα
του εντύπου 

Ετήσιας Eκθεσης
2004 - IBTTA

Εξώφυλλο του
τελικού προγράµµατος 

«Spring Technology 
Workshop 2005» 
που οργανώθηκε

από το IBTTA

Επιτυχηµένα έκλεισε η ποδοσφαιρική χρονιά για την οµάδα ποδο-

σφαίρου των Αττικών ∆ιαδροµών. Μετά την κατάκτηση τον Φε-

βρουάριο, του πρώτου µίνι πρωταθλήµατος Rotsa Club 8 X 8 για την

περίοδο 2004/5, η οµάδα συµµετείχε στον τελικό και του δεύτερου

πρωταθλήµατος.

Τελικά οι Αττικές ∆ιαδροµές ηττήθηκαν ύστερα από ένα συγκλονι-

στικό παιχνίδι µε 4 – 3 από τους Bad Boys.

Οι δύο οµάδες προκρίθηκαν στον τελικό έπειτα από µια σειρά αγώ-

νων κατάταξης και play-off, όπου συµµετείχαν 12 οµάδες.    

Οι παίχτες και ο προπονητής θα απολαύσουν τώρα τις καλοκαιρινές

τους διακοπές και θα επιστρέψουν τον Σεπτέµβριο, αυτή τη φορά µε

συµµετοχή σε ένα οργανωµένο πρωτάθληµα επιχειρήσεων που θα

διαρκέσει όλη τη χρονιά.

Τα σχέδια του τεχνικού επιτελείου της οµάδας για τη νέα περίοδο

προβλέπουν την προσθήκη στο έµψυχο δυναµικό και άλλων υπαλ-

λήλων-παικτών  που σε συνδυασµό µε τους υπάρχοντες θα στελε-

χώσουν ένα ικανό να πρωταγωνιστήσει σύνολο.

Ολοκληρώθηκε, ύστερα από περίπου ένα χρόνο, ο διαγωνισµός της Αττικής Οδού για την πιο πρωτότυπη φωτογραφία.
Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο διαγωνισµό µας στέλνοντας φωτογραφίες.

Εξώφυλλο
του ενηµερωτικού δελτίου 
IRF – Φεβρουάριος 2005




