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τα νέα της

Kαλό Πάσχα!



α πλάνα καταστρώθηκαν, το budget 
εξοικονομήθηκε, η παρέα συντονίστη-
κε, οι χάρτες άνοιξαν.  Το Πάσχα έρχεται 
και οι δρόμοι εκεί έξω, στο εθνικό και 

επαρχιακό δίκτυο, σας καλούν. Κι εσείς είστε έτοι-
μοι να καθίσετε στη θέση του οδηγού και να ταξι-
δέψετε προς κάθε κατεύθυνση με αυτοκίνητα και 
μοτοσικλέτες. Όσο όμως κι αν ανυπομονείτε να 
βρεθείτε στον ανοιχτό δρόμο, είναι απαραίτητο 
να έχετε προηγουμένως ελέγξει αν το αυτοκίνητο 
ή η μοτοσικλέτα σας είναι καθ΄ όλα έτοιμα να σας 
ταξιδέψουν με τον πιο ασφαλή τρόπο.

       
 Αυτοκίνητο. Ενα γρήγορο check up•  Eλαστικά 

Ελέγξτε την ποιότητα των ελαστικών του αυτοκι-
νήτου σας. Βεβαιωθείτε ότι η ρεζέρβα βρίσκεται 
στη θέση της, όπως και ο γρύλος...  αχρείαστος να 
είναι. Ξέρετε να αλλάζετε λάστιχα; Απαντήστε με 
ειλικρίνεια στην ερώτηση και μην ξεκινήσετε το 
ταξίδι πριν μάθετε. Aπό αέρα πώς πάμε; Μην ξε-
χνάτε ότι τα λάστιχα που δεν είναι επαρκώς φου-
σκωμένα είναι επιρρεπή σε προβλήματα.• Φρένα
Το σύστημα πέδησης είναι από τα βασικότερα στοι-
χεία της ασφάλειάς σας. Πριν ξεκινήσετε για οποι-
αδήποτε διαδρομή -ανεξαρτήτως απόστασης- βε-
βαιωθείτε ότι η στάθμη των υγρών των φρένων εί-
ναι η ενδεδειγμένη και, αν όχι, συμπληρώστε. • Κλιματισμός / Υαλοκαθαριστήρες
Θα ήταν δυσάρεστη έκπληξη να διαπιστώσετε 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας και σε κάποιο 
ειδυλλιακό αλλά ερημικό σημείο της υπαίθρου 
ότι ο κλιματισμός ή οι υαλοκαθαριστήρες δεν λει-
τουργούν. Γι΄ αυτό ελέγξτε τα πριν ξεκινήσετε.• Ηλεκτρικά
Ελέγξτε τα φώτα σας και κυρίως τα στοπ. Επίσης, 
καλό είναι να έχετε μαζί σας μερικές ασφάλει-
ες, για να μπορείτε να αντικαταστήσετε κάποια, 
στην περίπτωση που καεί.• Εξοπλισμός πρώτης ανάγκης 

     και έγγραφα
Ανακλαστικό γιλέκο, τρίγωνο, πυροσβεστήρας, 

φαρμακείο και αν οδηγείτε με γυαλιά, ένα δεύτε-
ρο ζευγάρι. Κι ακόμη, βεβαιωθείτε ότι στο ντου-
λαπάκι έχετε την άδεια, το δίπλωμά σας και τους 
οδικούς χάρτες που θα χρειαστείτε.

   
    Μοτοσικλέτα. Πριν από την απόδραση• Ελαστικά

Μετρήστε το βάθος του πέλματος. Εάν  είναι 
μικρότερο των 3 χιλ. τα ελαστικά θέλουν αντι-
κατάσταση άμεσα. Μετρήστε τις πιέσεις των 
ελαστικών μόνο όταν είναι κρύα. Η μειωμένη 
πίεση κάνει το λάστιχο υποψήφιο για σκάσιμο, 
ενώ η υψηλότερη από όσο πρέπει μειώνει την 
πρόσφυση.• Φρένα, αλυσίδα 
Ελέγξτε στο παραθυράκι τη στάθμη του υγρού 
των φρένων, και προσθέστε αν χρειάζεται. Η 
αλυσίδα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ σφιχτή 
ούτε πολύ χαλαρή. Χρησιμοποιήστε για τη λί-
πανση ένα ειδικό σπρέι.• Φόρτωση
Πάρτε το απόφαση, δεν μπορείτε να πάρετε όλη 
την γκαρνταρόμπα σας μαζί. Γι΄ αυτό μην υπερ-
φορτώνετε την πίσω μπαγκαζιέρα και χρησιμο-
ποιήστε tank bags που διατηρούν σωστά το κέ-
ντρο βάρους.• Κράνος
Μην ξεκινάτε για ταξίδι χωρίς το σωστό κράνος που 
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας (ΕCE 22.05) και 
που εφαρμόζει σωστά στο κεφάλι σας. 
Θυμηθείτε, μια μικρή ενόχληση στα πρώτα λε-
πτά θα γίνει δυσβάσταχτη μετά μία ώρα οδή-
γησης. • Ντύσιμο
Είναι περιττό να πούμε ότι τα κοντομάνικα και τα 
ελαφριά τζιν μπουφανάκια είναι για τη βόλτα με 
τα πόδια και όχι για το ταξίδι με τη μηχανή.
Τα χρήματα που θα ξοδέψετε για να ντυθείτε 
και να εξοπλιστείτε κατάλληλα όπως επιβάλλει 
η οδήγηση μοτοσικλέτας είναι επένδυση για τη 
δική σας ασφάλεια.

ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες

Θα έχετε διαπιστώσει ότι από 
τις βασικές επιλογές θεμάτων 
που  αναδεικνύουμε είναι η οδική 
ασφάλεια και το περιβάλλον. Και 
τα δύο άμεσα συνδεδεμένα με την 
ανθρώπινη ζωή. 
Για όλους εμάς που ζούμε στην 
πολυπληθή πρωτεύουσα, οι 
μετακινήσεις αποτελούν ένα 
μεγάλο τμήμα του καθημερινού μας 
χρόνου. Χρόνου που “ξοδεύουμε” 
συχνά κολλημένοι σε ουρές και 
μποτιλιαρίσματα, που προκαλούν 
πολλές φορές εκνευρισμό. Όμως 
πίσω από το τιμόνι χρειάζεται ηρεμία, 
γρήγορες αποφάσεις και ετοιμότητα 
αντίδρασης. Για τους λόγους 
αυτούς, αποτελεί πάγια στρατηγική 
της Αττικής Οδού η εκπαίδευση 
σε θέματα οδικής ασφάλειας.  
Προσπαθούμε να επικοινωνούμε 
με φορείς και ειδικούς  ώστε να σας 
“αποκαλύψουμε τα μυστικά” για να 
οδηγείτε με περισσότερη ασφάλεια. 
Δεύτερο αναπόσπαστο κομμάτι 
της ανθρώπινης ζωής αποτελεί το 
περιβάλλον, ιδιαίτερα τώρα που τα 
καμπανάκια του κινδύνου έχουν 
πλέον μετατραπεί σε σειρήνες ... 
πολλών ντεσιμπέλ. Σε πολλούς 
ακούγεται τουλάχιστον ουτοπική η 
συνύπαρξη ενός αυτοκινητόδρομου 
με την περιβαλλοντική ευαισθησία. 
Και όμως ο αυτοκινητόδρομος είναι οι 
άνθρωποί του, που έχουν τους ίδιους 
προβληματισμούς και ευαισθησίες 
με σας.
Καλό Πάσχα, με την Ανάσταση 
που προσδοκά ο καθένας

Αττική Οδός.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Οι έλεγχοι της τελευταίας στιγμής

T
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» είναι γνωστό για 
την ουσιαστική συμβολή και τις δράσεις του για την οδική ασφάλεια. 
Στο πλαίσιο αυτό διεξήγαγε έρευνα, καταγράφοντας τις απόψεις των 
Ελλήνων οδηγών σχετικά με τις αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν 
ένα τροχαίο ατύχημα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας στην οποία συμμετείχαν οδηγοί Ι.Χ. 
αλλά και επαγγελματίες, παρουσιάστηκαν στο κοινό από το Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο και δείχνουν ότι:

Oδικό δίκτυο
Το 90% των ερωτηθέντων οδηγών πιστεύουν ότι η κακή ποιότητα 
του οδοστρώματος στο ευρύτερο οδικό δίκτυο ευθύνεται κατά κύ-
ριο λόγο για την πρόκληση των τροχαίων ατυχημάτων,  που απο-
τελούν έναν από τους μεγαλύτερους  κινδύνους που διατρέχουν 
οδηγοί και συνοδηγοί στην Ελλάδα.

Ανθρώπινος παράγοντας
Η ανθρώπινη συμπεριφορά και ειδικότερα η επιθετική οδήγη-
ση  (όπως αναφέρει το 85,6% των ερωτηθέντων), οι πολλαπλές 
παραβάσεις των άλλων οδηγών (όπως αναφέρει το 83,1% των 
ερωτηθέντων) καθώς και η έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής και 
παιδείας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο ζήτημα της Οδικής 
Ασφάλειας.  

Αστυνόμευση της Κυκλοφορίας
Η παρουσία/έλεγχος της Τροχαίας (σε ποσοστό 78,4% του συνολι-
κού δείγματος) και η σήμανση/πινακίδες/ενημέρωση (79,4%) θε-
ωρούνται ως οι σημαντικότεροι παράγοντες στην αποτελεσματι-
κότερη αστυνόμευση της κυκλοφορίας. Επισημάνθηκε από σημα-
ντικό μέρος του δείγματος η ανάγκη παρουσίας της Τροχαίας για 
πρόληψη και όχι καταστολή.
 Η κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος Δ.Σ του ΙΟΑΣ, δήλωσε ότι 
«το Ινστιτούτο θα συνεχίσει να ακούει τη φωνή των πολιτών και 
να υποστηρίζει τις ανάγκες της κοινωνίας μας για την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους στης χώρας μας, όπου κα-
θημερινά θρηνούμε 6 ανθρώπους, με το 49% των θυμάτων να 
είναι άτομα ηλικίας έως 36 ετών».

Ποιος ευθύνεται 
για τα τροχαία ατυχήματα;

Ερευνα του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» 
για την Οδική Ασφάλεια
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Πασχαλινή έξοδος:
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Γλαύκωμα:  μία ύπουλη νόσος των ματιών 
με συνέπειες στην οδήγηση

 σωστή λειτουργία της όρασης δεν εξαρτάται 
μόνον από την οπτική μας οξύτητα, δηλαδή 
από την ικανότητα να βλέπουμε με ευκρίνεια 
ό,τι βρίσκεται κεντρικά μπροστά μας. Πρέπει να 

έχουμε φυσιολογική αντίληψη των χρωμάτων, καθώς  και καλό 
«οπτικό πεδίο», δηλαδή να έχουμε γρήγορη και σωστή αίσθηση 
για ό,τι συμβαίνει στο χώρο, περιφερειακά από το σημείο  όπου 
προσηλώνεται το βλέμμα  μας.  
Οφθαλμολογικές νόσοι που διαταράσσουν το οπτικό πεδίο 
των ματιών μας μπορεί να είναι υπεύθυνες για την πρόκληση 
τροχαίων ατυχημάτων. Ο οδηγός με ελαττωματικό οπτικό 
πεδίο, τη στιγμή που κοιτάει ευθεία μπροστά μπορεί να μη 
διακρίνει έναν πεζό που ετοιμάζεται να διασχίσει το δρόμο 
ή ένα παιδί που ξέφυγε από το χέρι της μαμάς του, ή ακόμη να 
κάνει ελιγμό χωρίς να αντιληφθεί το όχημα που είναι δίπλα του. 

Μία τέτοια πάθηση που προκαλεί διαταραχές στο οπτικό πεδίο (τα 
αποκαλούμενα «σκοτώματα»), λόγω βλάβης του οπτικού νεύρου, 
είναι το γλαύκωμα. Ο βασικότερος παράγοντας που καταστρέφει 
το οπτικό νεύρο είναι η αυξημένη  ενδοφθάλμια  πίεση. 

Το πρόβλημα του γλαυκώματος είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αφού 
η νόσος αφορά 2-�% του πληθυσμού άνω των 40, και οδηγεί σε 
τύφλωση αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Στη χώρα μας εκτιμάται 
ότι πάνω από 200.000 συνάνθρωποί  μας έχουν προσβληθεί 
από τη νόσο. Το χαρακτηριστικό του γλαυκώματος είναι ότι στο 
αρχικό στάδιο διαταράσσεται μόνον η περιφερειακή όραση, ενώ 
η κεντρική όραση μειώνεται αργότερα, στο προχωρημένο στάδιο 
της νόσου. Η συχνότερη μορφή γλαυκώματος, το πρωτοπαθές 
γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, εξελίσσεται συνήθως αργά και 
ύπουλα, χωρίς οφθαλμικά συμπτώματα. 

Ένας στους δύο αγνοεί ότι πάσχει από γλαύκωμα, αφού ακόμη 

και στο μέσο στάδιο της νόσου τα “σκοτώματα” δεν γίνονται 
αντιληπτά από τον ασθενή. Το γεγονός αυτό αποδίδεται σε μία 
διεργασία των εγκεφαλικών κυττάρων, τα οποία συμπληρώνουν 
το “σκότωμα” εμπειρικά, σαν το κενό ενός παζλ, από διάφορα 
στοιχεία της εικόνας που το περιβάλλουν. 

Για παράδειγμα, ο γλαυκωματικός που οδηγεί σε δρόμο με 
δέντρα στο πεζοδρόμιο μπορεί να μην αντιληφθεί τον πεζό, όχι 
γιατί υπάρχει μία σκοτεινή περιοχή στο οπτικό του πεδίο, αλλά 
γιατί υποσυνείδητα αντιλαμβάνεται τη συνέχεια των δέντρων 
στη θέση του πεζού. 

Αυτό ακριβώς το στάδιο της νόσου είναι ίσως το πιο επικίνδυνο 
σε σχέση με την οδήγηση, αφού ο ασθενής όχι μόνον αγνοεί το 
πρόβλημά του, αλλά υπερεκτιμά τις ικανότητές του. Είναι γνωστό 
ότι ασθενείς με προχωρημένο γλαύκωμα έχουν αυξημένο 
κίνδυνο εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, σύμφωνα με 
πρόσφατες μελέτες, φαίνεται ότι η ικανότητα αντίδρασης σε 
διάφορους οδικούς κινδύνους είναι μειωμένη ακόμη και σε 
γλαυκωματικούς με αρχόμενα «σκοτώματα».

Σύμφωνα με τις πρόσφατα αναθεωρημένες προδιαγραφές 
σωματικής και διανοητικής ικανότητας της Υπηρεσίας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εξέτασης του οπτικού 
πεδίου και γενικά του γλαυκώματος. 

Ωστόσο, πολλοί που νοσούν ή πρόκειται να νοσήσουν έχουν 
ήδη από νεαρή ηλικία το δίπλωμα οδήγησης. Θα πρέπει 
επομένως οι ίδιοι οι οδηγοί να φροντίζουν για την τακτική τους 
οφθαλμολογική εξέταση, ιδιαίτερα δε τα άτομα με γλαυκωματικό 
συγγενή α’ βαθμού, οι μύωπες και όσοι παίρνουν κορτιζόνη. 

Επίσης, ο λεπτομερής οφθαλμολογικός έλεγχος κατά την 
ανανέωση του διπλώματος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Τη βυθοσκόπηση (έλεγχος του οπτικού νεύρου) 

• Τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης 

• Ειδική εξέταση του οπτικού πεδίου (όταν υπάρχει υποψία 
γλαυκώματος). 

Τα άτομα που έχουν οριακή ενδοφθάλμια πίεση χωρίς βλάβη 
στο οπτικό νεύρο, χαρακτηρίζονται ως «ύποπτα για γλαύκωμα» 
και χρειάζονται συχνή παρακολούθηση.

Η αντιμετώπιση του γλαυκώματος αρχικά  περιλαμβάνει 
κολλύρια που μειώνουν την ενδοφθάλμια πίεση, σε δεύτερη 
φάση την τραμπεκουλοπλαστική με ακτίνες λέιζερ και τελικά 
χειρουργική επέμβαση με σκοπό τη σταθεροποίηση της 
υπάρχουσας όρασης. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
γλαυκώματος στις 12 Μαρτίου, ας κρατήσουμε ως μήνυμα ότι 
είναι απαραίτητο μετά την ηλικία των 40 ετών ο καθένας μας να 
γνωρίζει την  πίεση των ματιών του και να τη μετρά  τουλάχιστον 
ανά δύο χρόνια. 

Δρ. Γεώργιος  Μαγκουρίτσας
Χειρουργός - Οφθαλμίατρος

 

Η ασφαλής οδήγηση προϋποθέτει καλή όραση

Η

Τα στελέχη των Αττικών Διαδρομών και της Αττικής Οδού όχι 

μόνο ενημερώνονται αλλά και συμμετέχουν ενεργά στις διε-

θνείς  εξελίξεις που διαμορφώνονται στο χώρο της λειτουργίας 

των αυτοκινητοδρόμων. 

Έτσι, συμμετείχαν και φέτος στο ετήσιο συνέδριο του Συμβου-
λίου Έρευνας για τις Μεταφορές (Transportation Research 

Board-TRB) που  διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Εθνικής 

Ακαδημίας Ερευνών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, ως μέλη 

της Επιτροπής Λειτουργίας Αυτοκινητόδρομων (Freeway and 

Tollways Operations Committee) 

Πώς αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά 
ένα οδικό συμβάν;  
Αυτό ήταν το βασικό θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή.

Τα επιμέρους θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν:

«Εθνική Συμμαχία για τη Διαχείριση των Οδικών Συμβάντων». 

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και φιλόδοξη πρωτοβουλία 

των ΗΠΑ με σκοπό να συνασπίσει όλους τους σχετικούς φο-

ρείς (πυροσβεστική, αστυνομία, διαχειριστές υποδομών, φο-

ρείς διακομιδής παθόντων κλπ.) κάτω από μία εθνική πολιτική 

που θα ισχύει σε όλες τις Πολιτείες των ΗΠΑ. Οι βασικοί τομείς 

του Εθνικού αυτού Ενοποιημένου Στόχου περιλαμβάνει: •  Aσφάλεια των εμπλεκομένων στην επέμβαση•   Γρήγορη και ασφαλή αποκατάσταση του ατυχήματος•  Αμεση και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ 
         όλων των εμπλεκομένων
Οικονομική κρίση και διαχείριση συμβάντων 
Διερευνήθηκε η δυνατότητα αντιμετώπισης συμβάντων με 

περιορισμένα κονδύλια καθώς και οι εναλλακτικές πηγές χρη-

ματοδότησης των προγραμμάτων. Ιδέες που ακούστηκαν για 

τέτοιου είδους εναλλακτική χρηματοδότηση ήταν η αξιοποίη-

ση των προστίμων  που πληρώνουν οι παραβάτες των οδικών 

υποδομών ή η δυνατότητα ύπαρξης διαφήμισης, φυσικά με 

τρόπο που να μην αποτελεί κίνδυνο για την οδική ασφάλεια 

των χρηστών.

Διαχείριση εκτεταμένων γεγονότων
Συζητήθηκε το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί  ομαλά και 

αποτελεσματικά η εκκένωση ή ακόμη και το  κλείσιμο της κυ-

κλοφορίας σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους ή σε βασικές 

αστικές αρτηρίες, σε περίπτωση προγραμματισμένων ή μη 

μεγάλων γεγονότων. 

Λειτουργία αυτοκινητόδρομων
Στο ρυθμό των τελευταίων διεθνών  εξελίξεων
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           Του Πέτρου Παυλογιάννη *

ι Έλληνες, περισσότερο από άλλους Ευρωπαίους, 
έχουν στο “αίμα” τους τη γρήγορη οδήγηση, αν και 
στην πατρίδα μας είναι λίγοι οι δρόμοι που παρέχουν 

δυνατότητες υψηλών ταχυτήτων.  Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε 
από την αρχή ότι γρήγορη οδήγηση δεν σημαίνει ότι δεν τηρού-
με βασικούς κανόνες ασφαλείας, απαραίτητους για εμάς, τους άλ-
λους οδηγούς και τους συνεπιβάτες μας. Ας δούμε λοιπόν μερικούς 
απλούς αλλά ουσιαστικούς κανόνες που μας επιτρέπουν να οδη-
γούμε γρήγορα αλλά με ασφάλεια:

• Όχι παρακινδυνευμένες κινήσεις και δεν πρέπει να επιτρέπουμε 
σε κανέναν να θέσει τη ζωή μας σε κίνδυνο.

•  Αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις στο τιμόνι και στα φρένα, 
γιατί αλλάζει η κατανομή βάρους του αυτοκινήτου. Είναι προτιμό-
τερο σε μια στροφή να κατεβάσουμε μία ταχύτητα για να ανέβουν 
οι στροφές του κινητήρα και το αυτοκίνητο να γίνει πιο υπάκουο 
χωρίς να “ψαρεύει”.

• Ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση του αυτοκινήτου μας ( πίεση 
ελαστικών, υγρά φρένων κτλ. ), διότι πάνω από όλα πρέπει να σε-
βόμαστε το όχημά μας για να κάνει το ίδιο και αυτό.

• Οδηγούμε πάντα νηφάλιοι. Αλκοόλ ή κούραση και οδήγηση δεν 
συμβιβάζονται.

• Δεν ακούμε τους συνεπιβάτες μας όταν αυτοί μας παρακινούν να τρέ-
χουμε. Πάνω από όλα ο κυρίαρχος του αυτοκινήτου είμαστε εμείς.

• Επίσης σεβόμαστε τους συνεπιβάτες μας εάν ζαλίζονται 
ή φοβούνται.

• Εάν ακολουθεί κάποιος ταχύτερος από εμάς, τον αφήνουμε 
να περάσει. Οι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων.

• Δεν οδηγούμε για πολλή ώρα με υψηλές ταχύτητες, είναι επικίνδυ-
νο και είναι πιθανό να κουραστούμε και να χάσουμε τον έλεγχο.

• Στη βροχή οδηγούμε με τις αισθήσεις μας τεταμένες για να αντι-
λαμβανόμαστε τι συμβαίνει γύρω μας.  Μειώνουμε την ταχύτητα του 
αυτοκινήτου μας για καλύτερη αντίδραση σε πιθανή δύσκολη κατά-
σταση. Αυξάνουμε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα μπροστινά οχή-
ματα, διότι σε περίπτωση ξαφνικού φρεναρίσματος δεν θα έχουμε 
τον απαραίτητο και απαιτούμενο χρόνο να επιβραδύνουμε.
Φρενάρουμε ταχύτερα απ’ ό,τι συνήθως καθώς αυτό μας δίνει τη 
δυνατότητα να σταματήσουμε σε μεγαλύτερη απόσταση από το 

προπορευόμενο όχημα αλλά και να αντιληφθούν νωρίς οι πίσω 
οδηγοί την κίνησή μας. Ανάβουμε τα φώτα πορείας για να μας δι-
ακρίνουν οι υπόλοιποι οδηγοί. Αποφεύγουμε τους γρήγορους και 
απότομους χειρισμούς στο τιμόνι. Προσπαθούμε να οδηγούμε στο 
στεγνότερο κομμάτι του δρόμου, καθώς το νερό που πετάγεται 
από τη διέλευση των υπολοίπων οχημάτων καλύπτει λακκούβες. 

•  Ασφαλώς θα πρέπει να αναφέρουμε το φαινόμενο της υδρο-
λίσθησης. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν τα ελαστικά μας χά-
νουν την επαφή τους με το οδόστρωμα καθώς παρεμβάλλεται ανά-
μεσα τους ένα στρώμα νερού. Αυτό συμβαίνει όταν κινούμαστε με 
μεγάλη ταχύτητα, ενώ παράλληλα το τιμόνι δεν ανταποκρίνεται 
στις εντολές μας και το πίσω μέρος ελευθερώνεται. Εάν συμβεί 
αυτό, προσπαθούμε να κρατήσουμε το αυτοκίνητο σε ευθεία πο-
ρεία αποφεύγοντας το απότομο στρίψιμο του τιμονιού. Μειώνουμε 
ταχύτητα όσο μπορούμε, ενώ δεν πατάμε φρένο και γκάζι μέχρι να 
βγούμε από αυτήν την κατάσταση.       

Δέκα μυστικά
 για γρήγορη οδήγηση με ασφάλεια

Ενας οδηγός αγώνων μας αποκαλύπτει:

Η οικογένεια των συνδρομητών της Αττικής Οδού υποδέχθηκε 
πρόσφατα χιλιάδες νέα μέλη που αποφασίζουν να εξασφαλίσουν 
πιο οικονομικές και  άνετες μετακινήσεις. Υπενθυμίζεται ότι πλέον η 
διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή, αφού η Αττική Οδός συνεργά-
ζεται με τρεις Τράπεζες (Millennium bank, ASPIS BANK και GENIKI 
Bank), στα καταστήματα των οποίων μπορεί ο υποψήφιος συνδρο-
μητής να αποκτήσει την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS. 
Καλωσορίζουμε με χαρά τους νέους συνδρομητές μας και τους ευ-
χόμαστε ακόμη πιο άνετες διαδρομές.

Πάνω από 400.000 διελεύσεις από την ηλεκτρονική λωρίδα e-
PASS  της Ολυμπίας Οδού πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη 
την 1η/12/08 της συνεργασίας του αυτοκινητόδρομου της Πελο-
ποννήσου με την Αττική Οδό μέχρι σήμερα!
Ο αριθμός των διελεύσεων αποδεικνύει την επιτυχία της διαλειτουρ-
γικότητας, που πρώτη εφάρμοσε η Αττική Οδός, αρχικά με τον αυ-
τοκινητόδρομο Μορέας (Ε.Ο. Κορίνθου-Τριπόλεως) και στη συνέχεια 
με την Ολυμπία Οδό (Ε.Ο. Ελευσίνας-Κορίνθου-Πατρών).
Με βάση τη συνεργασία αυτή, η Ολυμπία Οδός  διαθέτει πλέον ηλε-

κτρονική λωρίδα e-PASS στους σταθμούς διοδίων Ελευσίνας, Ισθμού, 
Ζευγολατιού και Ρίου.  Έτσι, οι συνδρομητές της Αττικής Οδού που 
διαθέτουν την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS μπορούν να τη χρησι-
μοποιούν στους παραπάνω σταθμούς για άνετες διελεύσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι ειδικά στην Ολυμπία Οδό:
• Η ανανέωση του λογαριασμού δεν είναι δυνατή στα διόδια, ενώ 
δεν υπάρχουν σταθμοί εξυπηρέτησης συνδρομητών για το σκοπό 
αυτό κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού. Επομένως, ο οδηγός και κά-
τοχος e-PASS θα πρέπει, πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για Πάτρα, να 
βεβαιώνεται ότι ο συνδρομητικός λογαριασμός του έχει επαρ-
κές υπόλοιπο για να φθάσει στην Πάτρα και να επιστρέψει στην 
Αθήνα. 
• Στις ηλεκτρονικές λωρίδες των διοδίων της Ολυμπίας Οδού μπο-
ρούν να περνούν μόνο τα οχήματα της κατηγορίας 2, ύψους έως 
2,20 m (συμπεριλαμβανομένου πιθανού φορτίου στο όχημα, π.χ. 
μπαγκαζιέρας)
• Προσοχή! Οι ηλεκτρονικές λωρίδες e-PASS στους σταθμούς Ζευ-
γολατιού και Ρίου είναι μεικτές. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση 
αυξημένης κίνησης, οι ηλεκτρονικές λωρίδες θα μετατρέπονται με 
απόφαση της Ολυμπίας Οδού σε λωρίδες με εισπράκτορα, για τη 
συνολικά καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του δρόμου.

Αυξάνεται η οικογένεια των συνδρομητών της Αττικής Οδού

Επιτυχημένη συνεργασία Αττικής Οδού και Ολυμπίας Οδού

Η Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές, προκειμένου να διευκο-
λύνουν τους υποψήφιους συνδρομητές, προχώρησαν πιλοτικά σε 
νέα διεύρυνση του δικτύου σημείων διάθεσης της ηλεκτρονικής 
συσκευής e-PASS.
Έτσι, από τις �2 Μαρτίου 2009 και για δύο μήνες, στα καταστή-
ματα Praktiker στον Ταύρο (Πειραιώς 176, Ταύρος) και τη Μεταμόρ-
φωση (Τατοΐου 14, Μεταμόρφωση) θα μπορεί κανείς να γίνει συν-
δρομητής της Αττικής Οδού και να αποκτήσει το e-PASS για άνετες 
και πιο οικονομικές διελεύσεις.
Οι ώρες διανομής της ηλεκτρονικής συσκευής στα 2 καταστήματα 
Praκtiker είναι :
Δευτέρα – Παρασκευή ��.00 – 20.00 
Σάββατο �0.00 – 20.00 

* Οδηγός αγώνων στη Φόρμουλα GLORIA.
Κατέκτησε την 3η θέση στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα του 2008

Πιλοτική συνεργασία Αττικής Οδού-Praktiker για τη διάθεση e-PASS

Ο
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συχία, μειωμένη κίνηση και η άνοιξη στην πόλη. 
Ευχάριστες  προοπτικές για όσους αποφάσισαν να 
περάσουν φέτος το Πάσχα στην Αθήνα. Το βράδυ της 
Μεγάλης Παρασκευής, η ακολουθία του Επιταφίου 

μπορεί να γίνει μοναδική εμπειρία αν την παρακολουθήσετε σε κάποια 
από τις μονές που βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις, που η έλλειψη 
κίνησης και η Αττική Οδός θα κάνουν ακόμη πιο.... κοντινές.

Μονή Καισαριανής (1)
Μοναστήρι του 2ου αιώνα, κτισμένο σε μια από τις ομορφότερες 
τοποθεσίες της πρωτεύουσας, στους πρόποδες του Υμηττού πάνω 
στα ερείπια Ρωμαϊκού ιερού και παλαιότερου αρχαιοελληνικού 
ναού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σήμερα ο τρούλος της 
εκκλησίας στηρίζεται σε τέσσερις κολώνες του αρχαίου αυτού 
ναού. Η μονή γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της κατά τον 12ο και 13ο 
αιώνα, ενώ την εποχή της ευημερίας της αποτελούσε πολιτιστικό 
και πνευματικό κέντρο. Στον περίβολο του μοναστηριού μπορείτε 
να δείτε μια πηγή, το νερό της οποίας αναβλύζει από το στόμα ενός 
μαρμάρινου κριαριού. Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε η αντίληψη 
ότι το νερό αυτό θεράπευε τη στειρότητα. 

Μονή Πεντέλης  (2) 
Η μονή Πεντέλης είναι ένα από τα ομορφότερα μοναστήρια της 
Ελλάδας και είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας η μονή αποτέλεσε ένα από τα κύρια 
πνευματικά κέντρα της Αθήνας. Σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να 
δει το αρχικό νοσοκομείο, το σιντριβάνι και ορισμένα από τα κελιά 
των μοναχών. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το καθολικό της μονής 
που κοσμείται από μεταβυζαντινές αγιογραφίες. 

Μονή Αγίου Ιωάννη Κυνηγού   (3)
Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα. Έχει κτιστεί σε μια 
πανέμορφη τοποθεσία, στη βορειότερη κορυφή του Υμηττού και 
διαθέτει υπέροχη θέα προς την Αθήνα αλλά και προς την πεδιάδα 
των Μεσογείων. Από το αρχικό οικοδόμημα της μονής σώζεται 
μόνο το πλινθόκτιστο καθολικό με τις μεταγενέστερες προσθήκες 
του 13ου αιώνα και η κύρια είσοδος. Σήμερα, η μονή στεγάζει 
γυναικείο κοινόβιο. 

Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου   (4)
Βρίσκεται στην περιοχή του Παπάγου. Έχει κτιστεί στη θέση 
αρχαίου οικοδομήματος. Ακόμη και σήμερα σώζονται μαρμάρινα 
κιονόκρανα, μαρμάρινες βάσεις και άλλα υπολείμματα αρχαίων 
κτισμάτων.  Σήμερα, είναι γυναικείο κοινόβιο. 

Κοσμική αναστάσιμη ατμόσφαιρα
Η Κυριακή του Πάσχα είναι μέρα λαμπρής γιορτής. Όσοι λοιπόν 
αναζητούν μια διαφορετική και πιο...κοσμική ατμόσφαιρα, 
μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στις προτάσεις μεγάλων 
ξενοδοχειακών μονάδων και κτημάτων στην Αττική. Αν επιλέξετε 
μια τέτοια εναλλακτική πρόταση για την Κυριακή του Πάσχα, θα 
έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε έναν συνδυασμό πολυτέλειας  
και παράδοσης, τόσο στις γεύσεις όσο και στη μουσική.
Ένα ξεχωριστό πασχαλινό έθιμο στα Μέγαρα
Στην περιοχή των Μεγάρων, την Τρίτη ημέρα του Πάσχα γιορτάζεται 
ο «Χορός της Τράτας». Κατά την παράδοση, οι κάτοικοι ζήτησαν 
από τον πασά να τους επιτρέψει να κτίσουν ένα εκκλησάκι. Ο πασάς 
έδωσε την άδεια, με την προϋπόθεση όμως, να αρχίσουν το κτίσιμο 
της εκκλησίας το πρωί και να το τελειώσουν το βράδυ, διαφορετικά 
θα τους εκτελούσε.  Οι κάτοικοι κατάφεραν να τελειώσουν το κτίσιμό 
της το μεσημέρι και την αφιέρωσαν στον Άγιο Ιωάννη τον Γαλιλαίο. 
Από τότε και στο σημείο αυτό, μετά τη θεία λειτουργία, γίνονται 
εκδηλώσεις όπου συγκεντρώνονται παραδοσιακά συγκροτήματα 
και οργανοπαίχτες Μεγαρείς και χορεύουν τον χορό της Τράτας. 
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Στη συνείδηση 
πολλών, ίσως 
η συνύπαρξη 

ενός σύγχρονου 
αυτοκινητόδρομου 

με το περιβάλλον 
είναι ουτοπία.

Η περίπτωση της 
Αττικής Οδού 

αποδεικνύει 
ότι η αρμονική 

συνύπαρξη είναι 
εφικτή, εάν η 

ευαισθησία βρίσκει 
το δρόμο της 

έκφρασης και της 
υλοποίησης μέσω 

συγκεκριμένων 
μέτρων.

ο πρώτο διεθνές βραβείο στην κατηγορία 
«περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικών υποδομών» 
έλαβε η εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, 
Αττικές Διαδρομές. Το βραβείο απένειμε στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο των Αττικών Διαδρομών, κο Βασίλη 
Χαλκιά, η Διεθνής Οδική Ομοσπονδία (International Road 
Federation –IRF) στο πλαίσιο της διοργάνωσης απονομής των 
«Βραβείων Παγκόσμιων Οδικών Επιτευγμάτων» που έγινε στις 
12 Ιανουαρίου 2009 στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. 
Η Διεθνής Οδική Ομοσπονδία είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος, μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, που από το 1948 προωθεί τη διαρκή 
βελτίωση των οδικών αξόνων και των οδικών μεταφο-ρικών 
συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, εστιάζοντας στην οδική 
ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Απαριθμεί 
περισσότερα από 500 μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται δημόσιοι 
και ιδιωτικοί φορείς από όλο τον κόσμο. 

Η διεθνής αυτή διάκριση είναι η επιβράβευση των προσπαθειών 
για φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες λειτουργίας και 
συντήρησης που εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια. Στην Αττική 
Οδό, η προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος 

καθόρισε τόσο την κατασκευή όσο και την έκτοτε λειτουργία του 
αυτοκινητόδρομου. 

Πράσινο
Iδιαίτερο βάρος δίνεται στις πράσινες ζώνες του αυτοκινητόδρομου, 

που προσφέρονται για εμπλουτισμό της χλωρίδας, ενώ λειτουργούν 
ως φίλτρο κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης .

Πανίδα
Η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου διασφαλίζει τις 

διελεύσεις των τοπικών ειδών, ενώ για τις διελεύσεις ζώων 
εκτροφής αξιοποιήθηκαν οι υπάρχουσες υπόγειες διαβάσεις 
του αυτοκινητόδρομου. Την τοπική πανίδα προστατεύει επίσης 
η υψηλή περίφραξη που εμποδίζει την είσοδο στον αυτοκινητό-
δρομο, ενώ ειδικά αυτοκόλλητα πάνω στα διαφανή πετάσματα 
προστατεύουν τα διερχόμενα πουλιά από πιθανή πρόσκρουση.

Αντιπλημμυρικά έργα
Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου περιέλαβε αντιπλημμυρικά 

έργα, καθώς και την αποκατάσταση παλιών λατομείων και την 
μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου.

Cut & cover χώροι άθλησης & αναψυχής
Προσφορά στην τοπική κοινωνία αποτελεί η διαμόρφωση 

των αστικών cut & cover σε χώρους άθλησης και αναψυχής, 
ενσωματώνοντας έτσι ομαλά τον αυτοκινητόδρομο στον 
αστικό ιστό.

Aρχαιολογικά ευρήματα
Η μεγαλύτερη ανασκαφή που έγινε ποτέ στο λεκανοπέδιο, έφερε 

στο φως πλήθος ευρημάτων από τη νεολιθική, την κλασική, τη 
ρωμαϊκή και την υστερορωμαϊκή εποχή αλλά και τους ελληνιστικούς 
χρόνους, που  αποδόθηκαν στην αρχαιολογική αρχή.

Περιορισμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η αποφόρτιση των κεντρικών οδικών αξόνων είχε ως αποτέλεσμα 

τον  περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, για τη μέτρηση της 
οποίας έχουν εγκατασταθεί στον αυτοκινητόδρομο 8 σταθμοί.

Περιορισμός ηχορύπανσης
8 αντίστοιχοι σταθμοί λειτουργούν για τη μέτρηση της 

ηχορρύπανσης, για τον περιορισμό της οποίας εφαρμόζονται 
αντιθορυβικά μέτρα, όπως τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε 
έκταση αρκετών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, καθώς και 
ακουστικές ζώνες προκηπίων και αναχωμάτων με ειδικές 
φυτεύσεις. Η προσπάθεια για τον περιορισμό της ηχορρύπανσης 
αναγνωρίσθηκε με το βραβείο “Decibel d’ Or”  που απένειμε στην 
Αττική Οδό το Conseil National de Bruit της Γαλλίας (Διεθνές 
Συμβούλιο μελέτης του θορύβου).

Ανακύκλωση
Aναπόσπαστο κομμάτι της μέριμνας για το περιβάλλον αποτελεί 

η υλοποίηση μεγάλου προγράμματος ανακύκλωσης τόσο των 
αποβλήτων από τη λειτουργία των γραφείων όσο και από τη 
λειτουργία του ίδιου του αυτοκινητόδρομου.
Πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο για το σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης κατά την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου της 
Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.

Το βραβείο «Αειφόρου Κατασκευής» για την περιβαλλοντική 
διαχείριση κατά την κατασκευή της Δυτικής Περιφερειακής 
Λεωφόρου Υμηττού απέσπασε η κατασκευαστική εταιρία «ΑΚΤΩΡ» 
κατά την Απονομή των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το 
Περιβάλλον, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUROPEAN BUSINESS 
AWARDS FOR THE ENVIRONMENT), στις 4 Μαρτίου στο Κέντρο 
Γαία. Τα  Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 
απονεμήθηκαν από τον Έλληνα  Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Σταύρο 
Δήμα και αποτελούν μέρος των Ευρωπαϊκών Βραβείων. 

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης της κατασκευής του 
έργου : 

Για πρώτη φορά αναπλάστηκαν με τους πλέον σύγχρονους τρόπους 
ανενεργά λατομεία και ορεινοί όγκοι της ευρύτερης περιοχής της 
Αττικής, με προϊόντα εκσκαφής του συνόλου της Αττικής Οδού, 
στην οποία εντάσσεται το συγκεκριμένο τμήμα του Υμηττού. Με 
με συνεχείς δενδροφυτεύσεις αποκαταστάθηκε η ομαλή συνέχεια 
μεταξύ του φυσικού τοπίου και των νέων επιφανειών πρασίνου και 
ενσωματώθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους τα προϊόντα εκσκαφής 
στο έργο με την κατασκευή φυσικών ηχοπετασμάτων.

Εφαρμόστηκαν σύγχρονες μέθοδοι σχεδιασμού και αρχιτεκτονικών 
παρεμβάσεων στις εισόδους των σηράγγων και στις σήραγγες cut-
and-cover, αναδεικνύοντας την  αισθητική, την ποιότητα και τη 
χρήση του φυσικού φωτισμού. Σε έργα υποδομής έγινε επιλογή 
χρήσης υψηλής τεχνολογίας περιβάλλοντος, όπως ήπιες ανατινάξεις, 
εκσκαφές σηράγγων με Roadheader, χρήση πολυμερούς 
τροποποιημένης ασφάλτου (S.B.S.), αντιρρυπαντική επάλειψη 
επιφανειών (anti-graffity) κ.λπ. 

Διεθνές και ευρωπαϊκό βραβείο "περιβαλλοντικής διαχείρισης" και “αειφόρου κατασκευής”

Ελιές, ευκάλυπτοι, κυπαρίσσια, λεύκες, πλατάνια, 
δενδρολίβανο, ιβίσκοι, καλλιστήμονες, λεβάντα, λυγαριά, 
πεύκα, μυρτιές, πυράκανθοι, σπάρτα, γιασεμιά, ροδιές, 
πυξάρια, κισσός, σχίνα, πικροδάφνες....  Αυτά είναι λίγα 
μόνο από τα 66 διαφορετικά είδη των 1.012.000 δέντρων 
και φυτών που έχουν φυτευτεί στα cut & covers, στα πρανή 
και κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. Η φυτοτεχνική 
μελέτη που έγινε, προέβλεψε φυτεύσεις με είδη συμβατά 
με την υπάρχουσα χλωρίδα, έτσι ώστε ο δρόμος να 
ενσωματωθεί με τον πιο αρμονικό τρόπο στο φυσικό 
περιβάλλον.

Η εικόνα που παρουσιάζουν οι πράσινες ζώνες του 
αυτοκινητόδρομου μετά τα 8 χρόνια λειτουργίας του 
είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ξένοι επισκέπτες 
συγκοινωνιολόγοι που έχουν δει πολλούς αυτοκινητόδρομους 
στο εξωτερικό, μιλούν με θαυμασμό για το «πράσινο» 
αποτέλεσμα.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η ανάπτυξη των φυτών στις 
διαχωριστικές νησίδες είναι τέτοια, ώστε να συμβάλλει 
στη βελτίωση των επιπέδων της ασφάλειας, ενώ η τοπική 
πανίδα μοιάζει να μην έχει επηρεαστεί από τη λειτουργία 
του αυτοκινητόδρομου. Ειδικά στο κομμάτι της Δυτικής 
Περιοχής Υμηττού η πλήρης αποκατάσταση του τοπίου 
συντέλεσε στην προστασία της τοπικής πανίδας. Για τη 
συντήρηση και επέκταση του πρασίνου, απασχολείται 
σε μόνιμη βάση εξειδικευμένο προσωπικό. Οι εργασίες  
περιλαμβάνουν κλάδεμα, φυτεύσεις, καθαρισμό των 
χόρτων, περισυλλογή σκουπιδιών, παρακολούθηση 
ασθενειών, λίπανση, ψεκασμούς και  άρδευση.  Ειδικά 
για το πότισμα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ρυθμίζεται 
από κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα και γίνεται με νερό 
από γεώτρηση, ενώ επίσης χρησιμοποιείται το νερό 
από τους βιολογικούς καθαρισμούς της Αττικής Οδού, 
που διοχετεύονται και ποτίζουν ειδικά διαμορφωμένες 
περιοχές με γκαζόν.

Ο πράσινος αυτοκινητόδρομος

T
Δύο διεθνείς περιβαλλοντικές 
διακρίσεις για την Αττική Οδό

�0                    Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Το 1ο βραβείο για την Αειφόρο Κατασκευή παρέλαβε από τον 
Επίτροπο  Στ. Δήμα η κα Φανή Κούτρα, Υπεύθυνη  Διοικητικών 
Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ΑΚΤΩΡ

Ο CEO των Αττικών Διαδρομών,  Βασίλης Χαλκιάς, 
παραλαμβάνει το 1ο βραβείο για τη «Διαχείριση του 
Περιβάλλοντος» από τον κ. Brian Harris, πρόεδρο της IRF
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Η Αττική Οδός στηρίζει την εκστρατεία
ενημέρωσης κατά της κόπωσης στην οδήγηση

Και προπάντων θυμηθείτε: 
Ο καφές, το ανοιχτό παράθυρο, η δυνατή μουσική δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. 

Η κόπωση στο τιμόνι αντιμετωπίζεται μόνον με τον ύπνο!

Κοιμηθείτε καλά πριν οδηγήσετε.

Αν νιώσετε νυσταγμένοι κατά την οδήγηση, σταματήστε επιτόπου και κοιμηθείτε για 15 - 30 λεπτά.

Μια μικρή καθυστέρηση μπορεί να σας σώσει τη ζωή!

Συμβουλές για να μη σας πάρει ποτέ ο ύπνος στο τιμόνι
Κοιμηθείτε καλά το προηγούμενο βράδυ πριν από το πρωινό σας ταξίδι.

Αποφύγετε τα μεγάλα γεύματα πριν από το ταξίδι σας.

Πείτε όχι στο αλκοόλ, που σε συνδυασμό με την κούραση είναι καταστροφικό για την οδήγηση.

Αποφύγετε την οδήγηση σε ώρες που ξέρετε ότι θα έπρεπε να είστε στο κρεβάτι.

Προτιμήστε τα ταξίδια με συνεπιβάτη.

Κάντε μικρά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, περίπου κάθε 2 ώρες.

Αν νιώσετε κούραση ενώ οδηγείτε, σταματήστε σε ασφαλές σημείο και ξεκουραστείτε για 15-30 λεπτά.

Μην εμπιστεύεστε τον καφέ για την αφύπνισή σας. Η επίδρασή του είναι εφήμερη.

Αν είστε επαγγελματίας οδηγός, ο καλός προγραμματισμός ύπνου και δρομολογίων καθώς και τα μικρά διαλείμματα κάθε 

δίωρο σας παρέχουν ασφάλεια. 

ας έχει τύχει σίγουρα. Δεν είχατε κοιμηθεί αρκετά το 
προηγούμενο βράδυ, και ο πρωινός διπλός καφές δεν 
είχε καταφέρει να σας ξυπνήσει δεόντως. Κάτι η μονοτο-
νία του να οδηγείς μόνος χωρίς συνεπιβάτη, κάτι η απα-

λή μουσική στο ραδιόφωνο και να που τα μάτια σας άρχισαν να 
κλείνουν. Νιώσατε ότι ίσως και για ένα δευτερόλεπτο πραγματικά 
αποκοιμηθήκατε πάνω στο τιμόνι!!!!
Αν κάτι τέτοιο σας έχει συμβεί, είστε απλώς τυχερός που δεν προ-
καλέσατε ατύχημα με θύμα εσάς αλλά και τους υπόλοιπους οδη-
γούς που κινούνταν κοντά σας στο  δρόμο. Οι επαγγελματίες οδη-
γοί το ξέρουν καλά: 
Η κόπωση που προκαλεί υπνηλία ευθύνεται για πολλά τροχαία 
ατυχήματα και δυστυχήματα. Οι ίδιοι οδηγοί ξέρουν πόσο ση-
μαντικό είναι να είναι ξεκούραστοι πριν πιάσουν δουλειά.  Ακό-
μη προγραμματίζουν στάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους 
για ξεκούραση και ύπνο ακόμη και αρκετών ωρών. Το σημαντι-
κό αυτό θέμα αποτέλεσε αντικείμενο Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλί-
ας, που μέσω του ερευνητικού έργου CAST, έθεσε ως στόχο «την 
αφύπνιση» των οδηγών και κατά συνέπεια τη μείωση των ατυχη-
μάτων που οφείλονται στην κόπωση.

 Το CAST είναι ένα τριετές ερευνητικό έργο, το οποίο εντάσσεται 
στο 6ο Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2006-
2009). Βασικός του στόχος είναι ο εμπεριστατωμένος σχεδιασμός, 
η υλοποίηση και η αξιολόγηση εκστρατειών οδικής ασφάλειας 
προς όφελος των πολιτών με απώτερο σκοπό «την αφύπνιση» των 
οδηγών και κατά συνέπεια τη μείωση των ατυχημάτων που οφεί-
λονται στην κόπωση.  Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκαν και πραγ-
ματοποιήθηκαν εκστρατείες ενημέρωσης σε Ευρωπαϊκές χώρες 
όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. 
Στη χώρα μας, υπεύθυνος φορέας για το συντονισμό της εκστρα-
τείας είναι το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών). Για τις ανάγκες 
της πρώτης εκστρατείας της δράσης «Μάτια στο δρόμο» δημι-
ουργήθηκε τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, καταχωρίσεις στον 
Τύπο και αφίσες. Παράλληλα έγινε διανομή εντύπου σε διόδια και 
άλλα σημεία διέλευσης οδηγών.  
Η εκστρατεία υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και εται-
ρίες και οργανισμούς, ανάμεσα στους οποίους και η Αττική Οδός. 

Σ

�2                    Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  -  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των νέων σε θέματα οδικής ασφά-
λειας, η Αττική Οδός οργανώνει τακτικά παρουσιάσεις σε μαθητές 
σχολείων της Αττικής. Στις 24 Φεβρουαρίου, ήταν η σειρά του Β΄ 
Γυμνασίου Χολαργού να επισκεφθεί το Κέντρο Λειτουργίας της 
Αττικής Οδού. Τα παιδιά παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον την ειδική συγκοινωνιολόγο της Αττικής Οδού που έκανε την 
εκπαιδευτική παρουσίαση και έθεσαν εύστοχες ερωτήσεις.

Επίσης, ο Διευθυντής Προσωπικού των Αττικών Διαδρομών 
ανέλυσε  στα παιδιά διάφορα θέματα οργάνωσης της εταιρίας, στο 
πλαίσιο της ενημέρωσής τους σχετικά με ζητήματα επαγγελματι-
κού προσανατολισμού. Η εκπαίδευση των νέων είναι μια ουσιαστι-
κή επένδυση στην οδική ασφάλεια, γιατί διαμορφώνοντας κανείς 
σωστή οδική συνείδηση σε νεαρή ηλικία, γίνεται ένας ευσυνείδη-
τος οδηγός για μια ολόκληρη ζωή.  

Oι αυριανοί οδηγοί γνωρίζουν την Αττική Οδό
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Το προσωπικό μας στην Αττική Οδό 
και τις Αττικές Διαδρομές δίνει καθη-
μερινά τον καλύτερό του εαυτό για 
τη δική σας εξυπηρέτηση. Για μας εί-
ναι μεγάλη ικανοποίηση να λαμβά-
νουμε ευχαριστήριες επιστολές που 
εκθειάζουν το ήθος και τον επαγγελ-
ματισμό των ανθρώπων μας.

«Θα ήθελα να συγχαρώ  τις κυρίες Βό-
γκα και Κυριαζή για την αμεσότητα, την 
ευγένεια και την προθυμία της εξυπηρέ-
τησης στο Τμήμα  Τηλεφωνικής Εξυπη-
ρέτησης Πελατών. Συγχαρητήρια επί-
σης στις Αττικές Διαδρομές Α.Ε. για την 
επιλογή, την εκπαίδευση και τον επαγ-
γελματισμό του Τμήματος Εξυπηρέτη-
σης Πελατών. Στα 30 και πλέον χρόνια 
της επαγγελματικής μου ζωής, σπάνια 
είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω τόσο 
υψηλό επίπεδο προσωπικής φροντίδας 
για τον πελάτη.»
Λαμπρόπουλος Θεοφάνης

«Αγαπητοί κύριοι,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγ-
χαρώ τον υπάλληλό σας κ. Νίκο Χαρμα-
νίδη για το ήθος του διότι κατά την υπη-
ρεσία του βρήκε στην Αττική Οδό το 
κλεμμένο κινητό τηλέφωνό μου, επικοι-
νώνησε με συγγενή μου και ενημέρωσε 
για την εύρεσή του και κατόπιν συνεν-
νόησης μαζί μου το παρέδωσε. Νομίζω 
ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 
και παράδειγμα για την προτεραιότη-
τα στην εξυπηρέτηση των πελατών της 
Αττική Οδού. Και πάλι συγχαρητήρια.
Με φιλικούς χαιρετισμούς».
 Απόστολος Ντάλας

H δική σας αναγνώριση 
μας κάνει ακόμη καλύτερους

Commercial League.
Αυτό το πρωτάθλημα δεν χάνεται με τίποτα

Όσο κι αν ο υπεύθυνος των Αττικών Διαδρομών Βασίλης Μερεντίτης κρατά τα προσχήματα 
και δεν μιλάει ακόμη για τη δεδομένη πλέον κατάκτηση του πρωταθλήματος… Όσο κι αν ο 
προπονητής Θανάσης Αυγέρης απλά σιωπά, εντούτοις η αλήθεια είναι μία: Το φετινό πρω-
τάθλημα της Commercial League έχει ήδη όνομα και ανήκει δικαιωματικά στην ομάδα των 
Αττικών Διαδρομών. Η ομάδα αποτελείται από ένα πολύ δυνατό σύνολο παικτών που ξέρουν 
μπάλα, αφού κάποιοι απ’ αυτούς είναι εν ενεργεία παίκτες, αλλά το βασικό πλεονέκτημα είναι 
η ομοιογένεια, χάρη στην οποία κέρδισαν σπουδαία και δύσκολα παιχνίδια. Από δω και μπρος 
ο μόνος αντίπαλος για τους πρωτοπόρους της Super League είναι ο χρόνος και βεβαίως ίσως 
και τα στατιστικά, τα οποία όλοι θέλουν να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο.
Ήδη  τα 68 γκολ στην επίθεση και μόλις 10 στην άμυνα, είναι στοιχεία που σπάνια συναντά 
κανείς και αν υπολογίσουμε ότι υπολείπονται ακόμη έξι παιχνίδια, το τελικό αποτέλεσμα θα 
πρέπει να είναι εντυπωσιακό.

Η Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές, προκειμένου να διευκολύνουν τους οδηγούς που 
χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο, έχει προχωρήσει σε συνεργασία με ραδιοφωνικούς 
σταθμούς της Αθήνας. Έτσι, τις πρωινές ώρες μεταξύ 7 και 10, μπορεί κανείς να ακούσει την 
απευθείας μετάδοση της ραδιοφωνικής σύνδεσης με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
της Αττικής Οδού. 
Ο εκάστοτε υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας μιλά ζωντανά στο ραδιόφω-
νο, δίνοντας τις πιο επίκαιρες και έγκυρες πληροφορίες για την κίνηση στην Αττική Οδό. 
Αν λοιπόν η Αττική Οδός αποτελεί κομμάτι της πρωινής οδικής σας μετακίνησης και θέλετε 
να ξέρετε τις ακριβείς συνθήκες που επικρατούν στον αυτοκινητόδρομο, αναζητήστε την 
απευθείας ενημέρωση στο ραδιόφωνό σας.

Ακούστε μας κάθε πρωί
on air στα fm

Η Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές στηρίζουν την εφαρμογή 
του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για την οδική 
ασφάλεια των παιδιών, που υλοποιεί το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλει-
ας «Πάνος Μυλωνάς». Το πρόγραμμα «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» 
βασίζεται στην αρχή της βιωματικής μάθησης μέσα από το παιχνίδι 
και πραγματοποιείται μέσα στη σχολική τάξη με τη βοήθεια ειδικού 
εμψυχωτή. Το πρόγραμμα  στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τα παιδιά σε 
τρεις θεματικές ενότητες: Όταν περπατώ στο δρόμο - Όταν οδηγώ 
ποδήλατο - Όταν κυκλοφορώ ως επιβάτης. Μέσα από τις παραπάνω 
θεματικές ενότητες γίνεται προσπάθεια ώστε  τα παιδιά: 
• Να κατανοήσουν την έννοια και τη  σπουδαιότητα της ασφά-
λειας μέσα και έξω από το σπίτι.
• Να διευρύνουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις που 
έχουν για τα μέσα μεταφοράς. 
• Να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που διατρέχουν από 
την κίνηση των τροχοφόρων.
• Να μάθουν τα προβλήματα της κυκλοφορίας.

• Να γνωρίσουν σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(Διαβάσεις, Σήματα, Φανάρια, Τροχονόμος κ.λπ.) .
• Να ενημερωθούν για τις θετικές παρεμβάσεις (σχολικός τρο-
χονόμος) και να εντοπίσουν ελλείψεις στους δρόμους.
• Να μάθουν να παίρνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας μέσα 
στο αυτοκίνητο (ζώνη ασφαλείας, χρήση παιδικού καθίσμα-
τος, αποφυγή δυνατής μουσικής ή θορύβων).
• Να καταλάβουν ότι η άγνοια και η ασυνέπεια στην τήρηση 
κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής καθώς και η έλλειψη χρήσης 
εξοπλισμού ασφάλειας (κράνος, ζώνη κ.λπ.) έχει δυσάρεστες 
συνέπειες.
• Να μάθουν να διακρίνουν επικίνδυνες καταστάσεις και να 
τις αποφεύγουν.
• Να ασκηθούν μέσα από το παιχνίδι στη σωστή οδική και 
κυκλοφοριακή συμπεριφορά.
• Να νιώσουν υπεύθυνα και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑσΦΑΛΕΙΑ»

Από μικροί  στην οδική ασφάλεια
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Μια συμμαχία για «ειρήνη» στο δρόμο
«Δρόμοι στο Μέλλον. Συμμαχία για την ασφάλεια και τον πολιτισμό 
στο δρόμο». Αυτό είναι το όνομα της πρωτοβουλίας του ΙΟΑΣ, του 
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για τη συνένω-
ση δυνάμεων με στόχο την προαγωγή της οδικής ασφάλειας στη 
χώρα μας, στην οποία συμμετέχουν και η Αττική Οδός/Αττικές Δι-
αδρομές. Στη συμμαχία έχουν ήδη προσχωρήσει μεγάλες εταιρίες, 
που η καθεμία έχει αναλάβει την προώθηση ενός τομέα σχετικού 
με την οδική ασφάλεια.
Τη Συμμαχία απαρτίζουν οι: IOAΣ (γενικός συντονισμός), ΑΤΤΙΚΗ 
ΟΔΟΣ/ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., DIAGEO, COSMOTE, 
PHARMA GENESIS. 
Η επίσημη αναγγελία της Συμμαχίας πραγματοποιήθηκε στις 20 
Μαρτίου 2009 σε press conference στην Αίγλη Ζαππείου.
Κατά την εκδήλωση, τα μέλη της Συμμαχίας παρουσίασαν τα προ-
γράμματά τους σε επιμέρους τομείς της οδικής ασφάλειας. 
Συγκεκριμένα:
H Αττική Οδός παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής 

ασφάλειας που υλοποιεί σε συνεργασία με το ΙΟΑΣ σε δημοτικα 
σχολεία της Αττικής.
H Γέφυρα Α.Ε. προέβαλε το πρόγραμμα προώθησης της οικολο-
γικής οδήγησης.
Η Diageo μίλησε για τις δράσεις της με θέμα αλκοόλ και οδήγηση. 
Η Cosmote παρουσίασε δράσεις με θέμα κινητό και οδήγηση.
Η Pharma Genesis ανέπτυξε τους τομείς με τους οποίους θα ασχο-
ληθεί προκειμένου να ενημερώσει  ότι η   καλή υγεία είναι προϋπό-
θεση για σωστή οδήγηση.
Οι Στόχοι της Συμμαχίας είναι:
• Η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα 
οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, 
τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση, στοχεύοντας κατ’ 
εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 
• Η συντονισμένη ενεργοποίηση εκπροσώπων του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα σε θέματα που θα προάγουν την οδική ασφά-
λεια και τον πολιτισμό στον ελλαδικό χώρο.

κ. Βόγκακ. Κυριαζή

κ. Χαρμανίδης
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