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Αγαπητοί αναγνώστες,

Μια πραγματικά δύσκο-

λη χρονιά βαδίζει προς 

το τέλος της και μια 

νέα, το 2012, προβάλ-

λει αφήνοντας, ίσως, 

κάποιες ελπίδες ότι η 

κατάσταση μπορεί να 

σταθεροποιηθεί και στα-

διακά να αλλάξει προς 

το καλύτερο. Διανύου-

με μια περίοδο δραματικών αλλαγών 

ακόμα και σε πράγματα που θεωρού-

σαμε δεδομένα, ενώ οι εξελίξεις ήταν 

καταιγιστικές. Ωστόσο τίποτα δε διαρκεί 

για πάντα, απλώς υπάρχουν περίοδοι 

που οι αλλαγές είναι  ταχύτατες. Μέρες 

εορτών και αξίζει μια προσπάθεια αλλα-

γής της διάθεσης. Η Αθήνα αυτές τις 

ημέρες, έστω και λιγότερο εορταστική, 

ενδείκνυται για εξόδους. Προσπαθή-

σαμε να καταγράψουμε μερικές προτά-

σεις με δραστηριότητες για μεγάλους 

αλλά και παιδιά, που μπορεί να δώσουν 

χρώμα στις ημέρες αυτές. Νέα χρονιά 

και νέες προσπάθειες από όλους τους 

ανθρώπους της Αττικής Οδού, προκει-

μένου να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε 

αποτελεσματικά δίπλα σας στις καθη-

μερινές σας μετακινήσεις. Στόχος μας 

παραμένει και το 2012 να προσφέρουμε 

εξυπηρέτηση στους οδηγούς που μας 

επιλέγουν, να συνεχίσουμε την εκπαί-

δευση των μελλοντικών οδηγών, των 

παιδιών μας, με νέες δράσεις. Εξάλλου 

η σχέση με τα παιδιά, όπως έχουμε γρά-

ψει κατ΄ επανάληψη, είναι αμφίδρομη, 

διδάσκουμε και διδασκόμαστε. Η οδική 

ασφάλεια παραμένει στην πρώτη γραμ-

μή των δράσεων της Αττικής Οδού και 

θα συνεχιστεί όσο συμβαίνει ακόμα 

και ένα ατύχημα στους ελληνικούς 

δρόμους. Μέρες εορτών με ελπίδες 

και προσδοκίες για το μέλλον αλλά και 

αυτοκριτική γι' αυτά που έγιναν ή δεν 

έγιναν. Ας ελπίσουμε το 2012 να είναι 

καλύτερο, πιο αποδοτικό και με περισ-

σότερο χαμόγελο.

Καλές γιορτές

από όλους εμάς, τους ανθρώπους 

της Αττικής Οδού
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2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
τα νέα της Αττικής Οδού

Η 
1η Οκτωβρίου ήταν μια πολύ δια-

σκεδαστική μέρα για αρκετά παι-

διά. Συγκεκριμένα, 100 μέλη του 

safemania club της Αττικής Οδού επιλέ-

χθηκαν μετά από κλήρωση για να συμμετά-

σχουν σε μια ακόμη εκδήλωση που συνδύα-

ζε τη διασκέδαση με τη μάθηση, το μεγάλο 

kart event που διοργανώθηκε αποκλειστικά 

για τα μέλη του κλαμπ.

Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στο 

χώρο του kartland στην Παλλήνη Αττικής, 

ανυπομονώντας να δοκιμάσουν τις ικανότη-

τές τους στην οδήγηση kart. O διευθυντής 

σύνταξης του περιοδικού Car & Driver ανέ-

λαβε αρχικά την ενημέρωση των υποψήφι-

ων kart drivers σε θέματα οδικής ασφάλει-

ας στις καθημερινές μετακινήσεις και την 

οδήγηση kart. Tα παιδιά πήραν πολύ σαφείς 

και αυστηρές οδηγίες σχετικά με τα μυστικά 

της αγωνιστικής οδήγησης. Το σημαντικό 

σε αυτή τη διοργάνωση ήταν να τονιστεί ότι 

οι επαγγελματίες των αγώνων αυτοκινήτου 

Βόλτα με Ferrari 
για τους καλύτερους 

μικρούς οδηγούς

Μαθήματα 
αγωνιστικής 

οδήγησης για 
100 παιδιά



3τα νέα της Αττικής Οδού
ΥΠΗρΕΣΙΕΣ

Ανανεώστε 
μέσω κάρτας 
το e-PASS 
μ’ ένα απλό 
τηλεφώνημα στο 
210 6682222 

Σ
τη Διεύθυνση Διοδίων, 

Εμπορικής Διαχείρισης και 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 

της Αττικής Οδού δεν σταματάμε να 

σχεδιάζουμε και να προσφέρουμε 

νέες υπηρεσίες, με στόχο την καλύ-

τερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών 

μας. Έτσι, στοχεύοντας να κάνουμε 

τη διαδικασία ανανέωσης του συν-

δρομητικού λογαριασμού ακόμη πιο 

εύκολη, προσφέρουμε σήμερα έναν 

ακόμη άμεσο και ασφαλή* τρόπο: 

Την τηλεφωνική ανανέωση μέσω Κάρ-

τας. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο 

συνδρομητής να είναι κάτοχος Κάρτας 

(Πιστωτικής, Χρεωστικής, Προπλη-

ρωμένης Κάρτας Visa ή MasterCard  

οποιασδήποτε Τράπεζας και American 

Express). Ο συνδρομητής και κάτοχος 

Κάρτας κάνει ένα απλό τηλεφώνημα 

στο 210 6682222 καθημερινά (εκτός 

Κυριακής και αργιών) από τις 08:00 

έως τις 19:00 και ανανεώνει το συν-

δρομητικό του λογαριασμό εύκολα 

και γρήγορα από όπου κι αν βρίσκεται, 

δίνοντας απλώς τα στοιχεία της Κάρ-

τας του.

* Η διαδικασία της ανανέωσης πραγματο-
ποιείται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

είναι και οι μεγαλύτεροι θιασώτες της οδικής 

ασφάλειας και ότι εάν ακολουθείς τους κανό-

νες σε κάθε περίπτωση θα είσαι ασφαλής.

Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 

ομάδες και είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν 

στην πίστα με τα kart και να εφαρμόσουν 

στην πράξη τις οδηγίες των ειδικών απο-

δεικνύοντας έτσι τις ικανότητές τους στην 

οδήγηση και την τήρηση των κανόνων.

Στο τέλος της εκδήλωσης αναδείχθηκαν οι 

τρεις καλύτεροι οδηγοί που ξεχώρισαν και 

ανέβηκαν στο βάθρο για να παραλάβουν τα 

μετάλλιά τους. Το μεγάλο δώρο για τους 3 

νικητές ήταν μία βόλτα με Ferrari σε ημερο-

μηνία της επιλογής τους.

Νικητές αναδείχθηκαν ο Κώστας Ευαγγέλου, 

15 ετών, ο Στέφανος Μαστρογιαννόπουλος, 

15 ετών και ο Νίκος Λίτσας, 12 ετών.

Διαβάστε τι δήλωσαν για τη συμμετοχή και 

τη νίκη τους:

Κώστας: «To event ήταν υπέροχο! Στην αρχή 

είχα λίγο άγχος, αλλά αν είσαι πιλότος…. Όλο 

αυτό που άκουσα στην εκδήλωση από τους 

ειδικούς ήταν χρήσιμο τόσο στην οδήγη-

ση του kart όσο και για τη μετακίνησή μου 

στους δρόμους. Η οδική ασφάλεια είναι 

πάνω απ’ όλα και όλες οι οδηγίες με βοήθη-

σαν αρκετά.»

Στέφανος: «Αυτό που με ενθουσίασε περισ-

σότερο ήταν η οδήγηση του kart. Είχα οδη-

γήσει και στο παρελθόν κι έτσι δεν είχα πρό-

βλημα. Όλη η εκδήλωση ήταν πολύ ωραία 

και μακάρι να ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο 

σύντομα.»

Νίκος: «Αυτό που μου άρεσε περισσότερο 

στην εκδήλωση ήταν ότι γνώρισα πολλά 

παιδιά και ότι έμαθα χρήσιμα πράγματα για 

την οδική ασφάλεια. Με τα άλλα μέλη του 

safemania club ανταλλάξαμε απόψεις για το 

kart, ενώ συζητήσαμε και για τα ποδοσφαι-

ρικά. Πλέον περιμένω με αγωνία το επόμενο 

event.»

 Ο  δεύτρος 

νικητής του  

διαγωνισμού 



Η 
χρήση του κινητού τηλεφώνου 

έχει γίνει πλέον τρόπος ζωής. 

Όλο και περισσότεροι οδηγοί 

εκμεταλλεύονται το χρόνο που βρίσκονται 

στο αυτοκίνητό τους προκειμένου να επι-

κοινωνήσουν για προσωπικά ή επαγγελματι-

κά θέματα μιλώντας στο τηλέφωνο, στέλνο-

ντας γραπτά μηνύματα ή και πραγματοποι-

ώντας πλοήγηση στο Διαδίκτυο μέσω προ-

ηγμένων κινητών τηλεφώνων και έξυπνων 

συσκευών. Επίσης, στα προηγμένα κινητά 

τηλέφωνα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης  

ειδικών εφαρμογών, που μπορούν να παρέ-

χουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 

υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες που 

επικρατούν στην επιλεγμένη διαδρομή.  

Όταν η χρήση κινητού τηλε-
φώνου εγκυμονεί κινδύνους:
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι οδηγοί που 

κάνουν χρήση του κινητού τηλεφώνου 

ενώ οδηγούν έχουν 4 φορές μεγαλύτερη 

πιθανότητα να εμπλακούν σε ατύχημα. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η προσοχή του 

οδηγού πλέον δεν είναι 100% στο δρόμο, 

θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό 

του και τυχόν συνεπιβάτες όσο και τα 

άλλα οχήματα που βρίσκονται στο δρόμο, 

ακόμα και τους πεζούς. Η απόσπαση προ-

σοχής του οδηγού συνεπάγεται:

• μικρότερη επίγνωση του τι συμβαίνει 

στο δρόμο γύρω του 

• περιορισμένη αντίληψη πινακίδων 

σήμανσης και άλλων πληροφοριακών    

πινακίδων  

• μεγαλύτερη ευκολία να ξεφύγει το 

όχημα από την πορεία του 

• μικρότερη συχνότητα ελέγχου μέσα 

από τους καθρέπτες του αυτοκινήτου 

• μη ασφαλή απόσταση από το προπο-

ρευόμενο όχημα  

• μειωμένα αντανακλαστικά με αποτέλε-

σμα να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για 

να φρενάρει και να σταματήσει.

Τι γίνεται όμως με τη χρήση hands-free 

τηλεφώνων; Πολλές μελέτες δείχνουν ότι  

έχουν σχεδόν ίδια επίδραση χωρίς να μειώ-

νεται ο βαθμός επικινδυνότητας. Αυτό οφεί-

λεται στο ότι και πάλι αποσπάται η προσοχή 

του οδηγού για την εκτέλεση δύο διαφορε-

τικών διανοητικών εργασιών ταυτόχρονα, 

τη συμμετοχή δηλαδή σε κάποια συζήτηση 

και την οδήγηση. 

Λίγα είναι γνωστά από έρευνες όσον αφορά 

την αποστολή και τη λήψη γραπτών μηνυ-

μάτων στο κινητό τηλέφωνο κατά την οδή-

γηση. Μπορεί η συνομιλία μέσω ανταλλαγής 

γραπτών μηνυμάτων να είναι πιο ευέλικτη 

ως προς το χρόνο ολοκλήρωσής της σε 

σχέση με την προφορική ομιλία, ωστόσο και 

πάλι η συγκέντρωση του οδηγού αποσπάται 

από το δρόμο, ομοίως με τη χρήση του τηλε-

φώνου για κλήση. 

Πρόσφατη μελέτη του Texas A&M 

University’s Texas Transportation Institute 

(TTI) για τη συμπεριφορά των οδηγών έδει-

ξε ότι η αποστολή γραπτών μηνυμάτων 

κατά την οδήγηση είναι πιο επικίνδυνη από 

ό,τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα. 

Στη μελέτη συμμετείχαν 42 οδηγοί μεταξύ 

των ηλικιών 16 και 54, οι οποίοι οδήγησαν 

απόσταση 18 χλμ. σε δοκιμαστική πίστα 

δύο φορές, την πρώτη φορά όντας απόλυτα 

συγκεντρωμένοι στο δρόμο και τη δεύτερη 

στέλνοντας ή λαμβάνοντας γραπτά μηνύμα-

τα. Από τους οδηγούς ζητήθηκε να σταμα-

τήσουν μόλις θα έβλεπαν ένα κίτρινο φως 

να αναβοσβήνει και καταγράφηκαν οι χρό-

νοι αντίδρασής τους. Ο τυπικός χρόνος που 
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Κινητό και 
οδήγηση δεν 

πάνε μαζί

Τέσσερις φορές 
περισσότερες 

πιθανότητες για 
εμπλοκή σε ατύχημα                     



χρειάστηκε οδηγός, ο οποίος ήταν απόλυτα 

συγκεντρωμένος στο δρόμο, για να ανταπο-

κριθεί  στο φως που αναβόσβηνε, ήταν ένα 

έως δύο δευτερόλεπτα. 

Ωστόσο, όταν ο οδηγός ήταν αποστολέας ή 

παραλήπτης γραπτών μηνυμάτων, ο χρόνος 

αντίδρασης είχε παραταθεί σε τρία έως τέσ-

σερα δευτερόλεπτα, ενώ παράλληλα είχε  11 

φορές περισσότερες πιθανότητες να χάσει 

το φως που αναβοσβήνει συνολικά.

 Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μελέτης 

επαληθεύει τα αποτελέσματα άλλων ερευ-

νών που θέλουν το χρόνο αντίδρασης του 

οδηγού που μιλάει ή γράφει μηνύματα στο 

κινητό τηλέφωνο να μειώνεται στο μισό σε 

σύγκριση με την οδήγηση υπό κανονικές 

συνθήκες. 

Μία εισερχόμενη κλήση ή ένα γραπτό μήνυ-

μα στο κινητό μπορεί να αποσπάσει την προ-

σοχή ακόμα και του πιο προσεχτικού οδη-

γού για ελάχιστα δευτερόλεπτα, τα οποία, 

όμως, μπορούν να αποβούν μοιραία και να 

οδηγήσουν σε ατύχημα. 

…και όταν η χρήση κινητού 
τηλεφώνου συντελεί στην 
οδική ασφάλεια:
Εκτός από τη συνηθισμένη χρήση του κινη-

τού τηλεφώνου, πλέον  αναπτύσσονται και 

εφαρμογές (apps) που μπορούν να παίξουν 

το ρόλο ενός πολύ χρήσιμου συνοδηγού, 

βοηθώντας τον οδηγό να προσαρμοστεί 

έγκαιρα στις κυκλοφοριακές συνθήκες που 

πρόκειται να συναντήσει. 

Μια τέτοια εφαρμογή είναι και η TRIP Talk, 

που τέθηκε σε λειτουργία στην Πενσυλβά-

νια των ΗΠΑ, από την εταιρία Pennsylvania 

Turnpike. Η εφαρμογή αφορά κινητά τηλέ-

φωνα προηγμένης τεχνολογίας και δίνει 

συμβουλές και ενημερώσεις στους οδη-

γούς σχετικά με τις υφιστάμενες κυκλο-

φοριακές συνθήκες στο οδικό τμήμα όπου 

βρίσκονται, χωρίς την ανάγκη πληκτρο-

λόγησης ή την ανάγνωση στοιχείων στην 

οθόνη του κινητού, δηλαδή χωρίς καμία 

ανάγκη απόσπασης της προσοχής του 

οδηγού από το δρόμο.

 «Κρατήστε τα μάτια σας στο δρόμο. 

Κρατήστε τα χέρια σας στο τιμόνι». Αυτό 

είναι το μήνυμα που συνοδεύει τη χρήση 

του TRIP Talk. Πριν από την έναρξη του 

ταξιδιού, απλά χρειάζεται να ενεργοποι-

ηθεί η εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο, 

η οποία από το ενσωματωμένη GPS της 

συσκευής, προσδιορίζει τη θέση και την 

κατεύθυνση του οχήματος. Όταν το όχημα 

πλησιάζει μια περιοχή όπου συμβαίνει κάτι 

στο δρόμο και υπάρχει σχετική ενημέρωση, 

το τηλέφωνο αρχίζει να μεταδίδει με ήχο 

πληροφορίες και οδηγίες. Με άλλα λόγια, 

το τηλέφωνο «μιλάει» στον οδηγό και τον 

ενημερώνει σχετικά με το τι θα συναντή-

σει στο ταξίδι του στον αυτοκινητόδρομο 

με διόδια της Πενσυλβάνια (PA Turnpike). 

Το εύρος από το οποίο θα λαμβάνει πληρο-

φόρηση η συσκευή μπορεί να οριστεί από 

το χρήστη, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Έτσι, το κινητό τηλέφωνο μπορεί να αποτε-

λέσει έναν χρήσιμο συνοδηγό κατά τη διάρ-

κεια μιας μετακίνησης με το αυτοκίνητο, 

χωρίς να αποσπάται η προσοχή του οδηγού 

και παρέχοντας πληροφορίες που προετοι-

μάζουν τον οδηγό για το τι θα συναντήσει 

μπροστά του, συντελώντας στην αποφυγή 

ατυχημάτων και συμβάντων.
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Πηγές

www.traffictechnologytoday.com/

news.php?NewsID=33642

www.rospa.com/roadsafety/

adviceandinformation/driving/

mobilephoneswhiledriving/

factsheet.aspx

www.think.direct.gov.uk/mobile-

phones.html"http://think.direct.

gov.uk/mobile-phones.

www.traffictechnologytoday.com/

news.php?NewsID=33442

Πηγές

www.paturnpike.com/triptalk/

default.aspx 

www.paturnpike.com/IBTTA/default.

aspx
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T
o safemania  club της Αττικής 

Οδού, που δημιουργήθηκε σε 

συνεργασία με το δημοφιλές περι-

οδικό sporty έχει κρατήσει την υπόσχεσή 

του για ενδιαφέροντα events που διοργανώ-

νονται με μεγάλη συμμετοχή των παιδιών. 

Κάθε ένα από αυτά συνδυάζει τον απώτερο 

στόχο της δημιουργίας του club, που είναι 

η εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια, με τη 

διασκέδαση. 

Η τελευταία διοργάνωση ήταν ο διαγωνι-

σμός εικαστικής δημιουργίας που διήρ-

κεσε από την άνοιξη του 2011 έως και το 

τέλος του 2011.

Για τις ανάγκες του διαγωνισμού δημιουρ-

γήσαμε 4 μικρές ιστορίες με ήρωες παιδιά 

και νέους που κινούνται στο δρόμο και 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του ατυχή-

ματος από άγνοια ή και από περιφρόνηση 

του κινδύνου.  Η συνήθεια των παιδιών και 

των εφήβων να κυκλοφορούν στο δρόμο 

ακούγοντας μουσική από τα ακουστικά και 

μην ακούγοντας έτσι τους ήχους του δρό-

μου, η τάση τους να κοιτάζουν συνεχώς 

την οθόνη του κινητού τους ενώ βαδίζουν, 

η βιασύνη που κάνει τους skateboarders 

να περνάνε τις διαβάσεις πάνω στο skate, 

συχνά ανάμεσα στα αυτοκίνητα, η απροσε-

ξία που συνοδεύει τις πλάκες που κάνουν 

οι εφηβικές ομάδες όταν περπατούν στο 

δρόμο, είναι τα θέματα των ιστοριών που 

δόθηκαν στα παιδιά.  Τα παιδιά ταυτί-

στηκαν με τους ήρωες των ιστοριών και 

εμπνεύστηκαν για να αποδώσουν στη 

συνέχεια, το καθένα με τον δικό του δημι-

ουργικό τρόπο με χρώματα και σχήματα 

τα μηνύματά τους για την οδική ασφάλεια. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν πολύ 

μεγάλη και τα έργα των παιδιών μάς εξέ-

πληξαν  τόσο για την έμπνευση όσο και 

για το ταλέντο πολλών. Τα καλύτερα έργα 

που επιλέχθηκαν για κάθε μήνα χάρισαν 

στους δημιουργούς τους δώρα όπως PSP 

GO, Τιμονιέρα Logitech G27, Nerf dart tag, 

αθλητικά παπούτσια κ.ά.

Ολοκληρώθηκε 
ο διαγωνισμός 

εικαστικών από το 
safemania club

Xρώματα  
και παιδική 

δημιουργικότητα 
για την οδική 

ασφάλεια

1. Αλέξανδρος 
Φουντής

2. Ηλίας 
Μπροκούμης

3. Γιώργος 
Παπούλιας
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Ο
ι μεταφορές, το κοινωνικό αυτό 

αγαθό και σημείο ανάπτυξης και 

ευημερίας της ανθρώπινης κοι-

νωνίας, ένας τομέας στον οποίο η ανθρω-

πότητα έχει να επιδείξει μεγαλειώδη επι-

τεύγματα μέσα στο πέρασμα του χρόνου, 

είναι το αντικείμενο ενός νέου εντυπωσι-

ακού μουσείου στη Γλασκόβη. Το μουσείο 

φέρει την υπογραφή της Zaha Hadid, ένα 

όνομα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής που 

έχει συνδεθεί με εμβληματικές κατασκευ-

ές, όπως η πρόσφατη Aquatic Centre στο 

Λονδίνο για τις ανάγκες των Ολυμπιακών 

Αγώνων ή το εθνικό μουσείο ΜΑΧΧΙ στη 

Ρώμη. 

Η ίδια προτιμά το μικρότερο αλλά καθόλου 

χαμηλού προφίλ Μουσείο της Σκοτίας, το 

Riverside. Η τοποθεσία στην οποία κατα-

σκευάστηκε το Μουσείο ήταν κάποτε ναυ-

πηγεία, και η φημισμένη αρχιτέκτων όταν 

την επισκέφθηκε, εντυπωσιάστηκε από τη 

σχέση της πόλης με τον Ποταμό Κλάιντ, 

στις όχθες του οποίου χτίστηκε το κτίριο, 

εξ ου και η ονομασία του. Η ιδέα ήταν το 

κτίριο να αντιπροσωπεύει αυτή τη στενή 

σχέση.  Το κτίριο, που έχει χαρακτηριστεί 

ως το Guggenheim της Γλασκόβης, είναι 

μια μεταλλική κατασκευή που μοιάζει με 

αχανή αποθήκη, ενώ εντύπωση κάνει η 

απουσία από εσωτερικές κολόνες. 

Η οροφή του έχει κατασκευαστεί από 

ατσάλι και τσίγκο στο σχήμα κύματος, ενώ 

η ανάπτυξή του σε σχήμα Ζ δεν επιτρέπει 

στους επισκέπτες να βλέπουν την αρχή 

και το τέλος του. 

Η πρόσοψη του κτιρίου βρίσκεται απένα-

ντι και «συνομιλεί» με το αγκυροβολημέ-

νο στο ποτάμι καράβι Glenlee, ένα καράβι 

με τρία κατάρτια μήκους 75 μέτρων, το 

οποίο είχε κάνει το γύρο της Γης τέσσερις 

φορές προτού δέσει άγκυρα στη Σεβίλλη 

τη δεκαετία του 1980 και γίνει μουσείο. 

Το Glenlee αποτελεί πλέον έκθεμα του 

Μουσείου και εκφράζει τη θέληση των 

κατοίκων της Γλασκόβης να ταξιδέψουν 

σε όλο τον κόσμο. Η κίνηση στο ποτάμι με 

τα καραβάκια να το διασχίζουν ενώ ελικό-

πτερα πετούν πάνω του και τρένα κινού-

νται στις όχθες του, δένει με την ουσία και 

την αποστολή του Μουσείου.   

Η εξαιρετικά μοντέρνα κατασκευή περι-

κλείει τα εκθέματα μιας άλλης εποχής 

που δημιουργούν μια ιδιαίτερα νοσταλ-

γική ατμόσφαιρα: πατίνια, αεροπλάνα, 

μηχανάκια, τραμ, καρότσια, μοτοσικλέτες, 

skateboards και γενικά οτιδήποτε έχει 

αποτελέσει ένα μέσο για να κινηθούν οι 

κάτοικοι της Γλασκόβης. Συνολικά εκτίθε-

νται 3.000 αντικείμενα από την ιστορική  

συλλογή της πόλης.  

Η ατμόσφαιρα είναι αυτή μιας σοφίτας με 

παλιά παιχνίδια, ενώ ο συνδυασμός της με 

τον έντονα βιομηχανικό χαρακτήρα του 

κτιρίου αποτυπώνουν και τον αντίστοιχο 

χαρακτήρα της πόλης.  Το Riverside, το 

σπουδαίο αυτό Μουσείο της Γλασκόβης,

αποτελεί σύμβολο του πόθου των ανθρώ-

πων για κίνηση και πρόοδο, στοιχεία που 

ανέκαθεν αποτέλεσαν την κινητήρια δύνα-

μη για την ανάπτυξη των μεταφορών.  

Ένα 
εντυπωσιακό 
μουσείο 
για τις 
Μεταφορές

Με την υπογραφή 
της Zaha Hadid
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Χριστούγεννα 
στην Αθήνα 

Εκδηλώσεις 
για μικρούς 
και μεγάλους 

Μ
ε τους περισσότερους 

κατοίκους του λεκανοπε-

δίου να προγραμματίζουν 

φέτος γιορτές εντός των 

τειχών μάς βρίσκει η εκπνοή του 2011, ενός 

έτους που έφερε ανατροπές και δυσκολίες 

σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς. 

Ακόμα όμως και κάτω από τις δύσκολες 

συνθήκες που υπάρχουν οι εκδηλώσεις 

συνεχίζονται στην πόλη, ειδικά τις ημέρες 

των εορτών. Από τη μεγάλη ποικιλία των 

εκδηλώσεων που υπάρχουν επιχειρήσαμε 

να κάνουμε μια επιλογή και να σας παρου-

σιάσουμε ξεχωριστέςσ προτάσεις για τις 

φετινές γιορτινές μέρες. Εκδηλώσεις για 

μεγάλους και παιδιά πραγματοποιούνται 

σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Κάποιες 

μοιάζουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. 
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Μουσική
Εορταστική Συναυλία του Ιδρύματος 

Μιχάλης Κακογιάννης

 με έργα Iταλικού Mπαρόκ, Τρίτη 27 & Τετάρ-

τη 28 Δεκεμβρίου 2011, Ώρα: 21:00 Διεύθυν-

ση: Πειραιώς 206, Τηλ. 210-3418550

Για δεύτερη χρονιά φέτος το Ίδρυμα Μιχά-

λης Κακογιάννης  γιορτάζει τα Χριστούγεν-

να με μια συναυλία Μουσικής Μπαρόκ,  αφι-

ερωμένη στη γενέτειρα του είδους, την 

Ιταλία, με έργα  Κορέλι, Σκαρλάτι, Λοκατέλι 

και Όρτιθ, για μια μουσική βραδιά γεμάτη 

συναίσθημα, λυρισμό και δραματικότητα. 

  

Μπαλέτο
Η λίμνη των κύκνων 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

1 6 -23/ 1 2  & 

25-30/12 Αίθου-

σα Αλεξάνδρα 

Τριάντη. Απο-

γ ε υ μ α τ ι ν έ ς 

παραστάσεις, 

ώρα έναρξης 

16:00.  Βραδινές παραστάσεις ώρα έναρξης 

20:00 τηλ. 210 7282333.

Το διασημότερο μπαλέτο στον κόσμο, το 

κλασικό αριστούργημα του Πιοτρ Ιλιτς 

Τσαϊκόφσκι σε χορογραφία Λεβ Ιβάνοφ, 

Μαριούς Πετιπά και Αλεξάντρ Γκόρσκι σε 

μια παράσταση για όλη την οικογένεια.  

Πρωταγωνιστούν τα μεγαλύτερα αστέρια 

του χορού από τα Covent Garden, American 

Ballet Theatre, Kremlin Ballet, English 

National Ballet και Mariinsky Ballet.

Θέατρο
Ο Κόκκινος Βράχος του Γρηγορίου Ξενό-

πουλου, Εθνικό Θέατρο

Κτίριο Τσίλλερ, Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκου-

λος»  Από 27 /11: Κυριακή 16:30 και 19:00 

τηλ. ταμείου:: 210 5288170, 210 5288171

Το λογοτεχνικό έργο «Κόκκινος Βράχος» 

που έγραψε ο Ξενόπουλος το 1905 και που 

ο ίδιος διασκεύασε για το θέατρο 3 χρόνια 

αργότερα, αποτέλεσε τη βάση  για τη σύγ-

χρονη σκηνοθεσία της Ρούλας Πατεράκη.  

Το σπίτι της ζακυνθινής υπαίθρου που 

βλέπει τον κόκκινο βράχο  θα γίνει το σκη-

νικό ενός μοιραίου ερωτικού παιχνιδιού 

με πρωταγωνίστρια την αγνή και αθώα 

Φωτεινή, που εξαιτίας της αθωότητας και 

της εφηβικής της αφέλειας, παγιδεύεται 

στις σκοτεινές ατραπούς του έρωτα. 

Εικαστικά
Εθνική Πινακοθήκη

Στα άδυτα της Εθνικής Πινακοθήκης- 

Άγνωστοι θησαυροί από τις συλλογές 

της.

Διάρκεια έκθεσης: 20/10/2011 - 08/01/2012

Αν υπάρχουν ακόμη κάποιοι που δεν έχουν 

επισκεφθεί την Εθνική Πινακοθήκη, τώρα 

είναι η τελευταία τους ευκαιρία, γιατί αυτή 

είναι και η τελευταία έκθεση που πραγμα-

τοποιείται πριν η Πινακοθήκη κλείσει λόγω 

εργασιών για την επέκταση των κτιριακών 

της εγκαταστάσεων.  

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αποχαι-

ρετήσει προσωρινά την Πινακοθήκη, θαυ-

μάζοντας έργα που παρέμεναν αφανή στις 

αποθήκες του Ιδρύματος λόγω έλλειψης 

χώρου.  Μιχαλακοπούλου 1, 11601, Αθήνα 

τηλ.: 210.72.35.937-8, 

Fax : 210.72.24.889 

Ώρες λειτουργίας: 

Δε, Πε, Πα, Σα, Κυ: 09.00 - 15.30

Τρίτη: κλειστά. Τετάρτη: 14.30 - 21.00

Εκδηλώσεις για παιδιά
Θέατρο
Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου 

της Άλκης Ζέη Θέατρο REX - Παιδική 

Σκηνή - Σκηνή «Κατίνα Παξινού»

Πρώτη παράσταση: 03/11/2011

Τελευταία παράσταση: 13/05/2012

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 

Σάββατο: 15:00 Κυριακή: 11:30, 15:00

Τηλ. ταμείου:: 210 3301881, 210 3305074. 

Ο Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης με μεγά-

λη παιδαγωγική εμπειρία σκηνοθετεί τις 

περιπέτειες του εννιάχρονου Πέτρου, που 

ζει την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, 

στις 28 Οκτωβρίου 1940 και την Κατοχή, 

μέχρι την απελευθέρωση. Το αγαπημέ-

νο έργο της Άλκης Ζέη ζωντανεύει στη 

σκηνή συνδυάζοντας τη δραματικότητα 

με την παιδική ελαφράδα και το χιούμορ, 

ενώ οι μικροί θεατές παρακολουθούν τον 

Πέτρο και τους υπόλοιπους ήρωες να βιώ-

νουν πρωτόγνωρες για την ηλικία τους 

εμπειρίες σε ένα μεγάλο «περίπατο» που 

θα τους οδηγήσει σε μια βαθιά αγάπη για 

την πατρίδα.

Αγκάθα Κρίση και Ηρακλής Πουνερό, 

της Ειρήνης Κουτσάφτη. 

Θέατρο Ελεύθερη ‘Εκφραση  Έναρξη για 

το κοινό από την κυριακή 01/12/12 στις 

12:00. Λέσβου 8 και Απειράνθου 1, ΚΥΨΕΛΗ 

τηλ: 210 8645400.

Συνεχίζοντας την παράδοση του διαδρα-

στικού εκπαιδευτικού θεάτρου, το θέατρο 

Ελεύθερη Έκφραση ανεβάζει σε σκηνο-
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θεσία Γιάννη Τσιώμου τη διασκεδαστική 

παράσταση με θέμα το νερό, τη ζωή στον 

πλανήτη μας, τη διατήρηση των καθαρών 

θαλασσών και την αλλαγή της συμπεριφο-

ράς μας στη χρήση του νερού. Θα καταφέ-

ρει άραγε ο δαιμόνιος Πουνερό με τη βοή-

θεια της Αγκάθα Κρίση να μεταπείσουν την 

κα Ξήρα Σία, ιδιοκτήτρια κήπου με πισίνα, 

σιντριβάνι και κοκκοφοίνικες, να αντιμετω-

πίσει με σεβασμό το πολυτιμότερο αγαθό 

του πλανήτη που είναι το νερό; Οι μικροί 

θεατές παίρνουν μέρος σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα πριν από την παράσταση, και 

στη συνέχεια συμμετέχουν ενεργά και 

στην ίδια την παράσταση.

Οδυσσεβάχ, 

της Ξένιας Καλογεροπούλου. 

Θέατρο Μικρή Πόρτα. Η έναρξη των 

παραστάσεων έγινε το Σάββατο 29 Οκτω-

βρίου.  Παραστάσεις: Σάββατο 3:00 μ.μ, 

Κυριακή 11:00 π.μ & 3:00 μ.μ 

Μεσογείων 59, Αμπελόκηποι

τηλ.: (210) 77 11 333 και (210) 77 80 518.

Ο Οδυσσεβάχ, η παλιά μεγάλη επιτυχία 

της Μικρής Πόρτας, ένα κλασικό πλέον 

έργο του παιδικού θεάτρου, ανεβαίνει 

ξανά για τα σαράντα χρόνια της σκηνής, 

σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά και 

με τη γνωστή αγαπημένη μουσική του 

Διονύση Σαββόπουλου. 

Η νοσταλγία για την πατρίδα και η επι-

μονή στην κατάκτηση των στόχων είναι 

το βασικό θέμα της παράστασης, ενώ οι 

μικροί θεατές παρακολουθούν τις περι-

πέτειες του Οδυσσεβάχ και των συντρό-

φων του σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, 

καθώς σε μια μεγάλη εξέδρα που διαρ-

κώς μεταμορφώνεται, ξεπηδούν αιφνί-

δια νησιά, καράβια, δέντρα, γοργόνες, 

τέρατα και ζώα. 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Smart Park από καρουζέλ, παγοδρόμιο, 

Χριστουγεννιάτικη Φάτνη, Χριστουγεννιάτικο Χωριό έως και το έλκηθρο του 

Άϊ Βασίλη και από «τρίγωνα κάλαντα» που τραγουδούν καλικάντζαροι, jamming με 

πραγματικά drums, εργαστήρι παραγωγής ήχων μέχρι και ξωτικά, νεράιδες και ομα-

δικά παιχνίδια χορού. Ειδικότερα, σε συνεργασία με το «Παιχνιδαγωγείο», το Smart 

Park θα υλοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες:

Μπες στον ρυθμό παίζοντας με ντραμς: οι ντράμερ δίνουν τον τόνο και τα παιδιά 

θα δοκιμάζουν ήχους και ρυθμούς. Όλοι μαζί κάνουν jamming με αληθινά και πρω-

τότυπα ντραμς.

Η φωνή του ξωτικού: τα παιδιά θα διασκεδάσουν προσπαθώντας να μιμηθούν τις 

φωνές των ξωτικών και μαζί θα τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Εργαστήρι παραγωγής ήχων: τα παιδιά θα ζωγραφίζουν ήχους, θα κατασκευάζουν 

περίεργα μουσικά όργανα και θα ζωντανεύουν διαδραστικά την αφήγηση χριστου-

γεννιάτικων παραμυθιών.

Τα ξωτικά προετοιμάζονται για τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς: οι μικροί φίλοι του 

Smart Park θα συμμετέχουν σε πέντε κεφάτες δραστηριότητες και θα βηματίζουν 

σαν τους τάρανδους, θα ντύνονται Aϊ Βασίληδες, θα περπατούν μαζί του, θα παίζουν 

γκολφ με τους καρπούς του δάσους και θα ψαρεύουν χιονονιφάδες πριν λιώσουν.

Κίνηση και χορός: γεμάτες ζωντάνια δραστηριότητες που θα συνδυάζουν την κίνη-

ση, τον χορό και το παιχνίδι.

Μαγική Ελιά: στην καρδιά του Smart Park η Μαγική Ελιά θα γεμίζει με εκπλήξεις τα 

παιδιά.                     Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι διαθέσιμες δωρεάν για τα παιδιά.

Παράλληλα με τις παιδικές δραστηριότητες, όλοι οι παρευρισκόμενοι στο Smart Park 

θα μπουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων με τα τραγούδια της παιδικής χορωδίας 

και της φιλαρμονικής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά και οι 

ενήλικες θα απολαύσουν μουσικές παραστάσεις από το συγκρότημα SAL.A.TA Band. 

Ημερομηνίες και ωράριο δραστηριοτήτων:

Σάββατο 17/12  11.00-19.00 

Κυριακή 18/12  11.00-17.00 

Παρασκευή 23/12 15.30-18.30 

Σάββατο 24/12  11.00-19.00 

Τρίτη 27/12  11.30-13.30 

Τετάρτη 28/12  11.30-13.30 

Πέμπτη 29/12  11.30-13.30 

Παρασκευή 30/12 11.30-13.30 

Σάββατο 31/12  11.00-19.00

Το Smart Park αναπτύσσεται 
στην περιοχή "Γυαλού" του 
Δήμου Σπάτων, στο τέλος 
του κλάδου της Αττικής Οδού 
προς τη Ραφήνα.
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Η 
Αττική Οδός, εφαρμόζοντας 

στην πράξη τις αρχές της Εται-

ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

στηρίζει πολιτιστικά γεγονότα που ξεχω-

ρίζουν, όπως η πρόσφατη έκθεση του ει-

καστικού καλλιτέχνη Ευθύμιου Βαρλάμη 

με έργα εμπνευσμένα από τη ζωή στο 

Άγιον Όρος.  Η έκθεση περιλάμβανε περί-

που 50 ζωγραφικά έργα, τα περισσότερα 

από τα οποία αποτελούν απεικονίσεις μο-

ναστηριών, σκητών και τοπίων του Αγίου 

Όρους. Η ζωγραφική συνδυάστηκε με κα-

τασκευές στο χώρο και συνοδεύτηκε από 

μουσική επένδυση, ώστε να δίνει τη δυ-

νατότητα στον επισκέπτη να μεταφερθεί 

νοερά στο Άγιον Όρος και να «βιώσει» 

την ατμόσφαιρα και τις αξίες της αγιορεί-

τικης κληρονομιάς.

Η έκθεση περιλάμβανε μια τρισδιάστα-

τη κατασκευή εκκλησίας, στο εσωτερικό 

της οποίας παρουσιάζονταν σε αντίγρα-

φα οι τοιχογραφίες από το καθολικό της 

Μονής Σταυρονικήτα, καθώς και την κα-

τασκευή «Το Δωμάτιο των Μοναχών» η 

οποία απέδιδε τη μυσταγωγία της αγιο-

ρείτικης ζωής. 

Η έκθεση αποτέλεσε ένα σημαντικό εικα-

στικό αλλά και πνευματικό γεγονός, για-

τί έδωσε την ευκαιρία για μια βιωματική 

επίσκεψη στο ευρύ κοινό και σε εκείνους 

που δεν έχουν επισκεφθεί το Άγιον Όρος 

ή και δεν μπορούν να το επισκεφθούν, 

όπως οι γυναίκες. 

Στο πλαίσιο της στήριξης φορέων που επιτελούν ουσιαστικό 

κοινωνικό έργο, οι Αττικές Διαδρομές διαθέτουν και φέτος 

αντί εταιρικών δώρων χρηματικό ποσό σε τέσσερα ιδρύματα που 

αποδεδειγμένα έχουν ιδιαίτερα αυξημένες οικονομικές ανάγκες. 

Πρόκειται για:

Tην Κιβωτό του Κόσμου, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που 

ιδρύθηκε το 1998 από τον 26άχρονο τότε ιερέα πατέρα Αντώνιο 

Παπανικολάου, που διαπιστώνοντας τις πολύ άσχημες συνθήκες 

διαβίωσης των παιδιών της ενορίας του στον Αγιο Γεώργιο Κολω-

νού, θέλησε να βοηθήσει με σκοπό να ανατρέψει και να βελτιώσει 

αυτή την άσχημη κατάσταση, δημιουργώντας μια εστία φροντίδας, 

συμπαράστασης και ελπίδας για το μέλλον αυτών των παιδιών της 

"άλλης" Αθήνας. 

Την Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» που δραστηριοποιείται στον  

τομέα της Παιδικής Προστασίας, και το έργο της περιλαμβάνει 

τη φιλοξενία, την εκπαίδευση, τη διασκέδαση κ.ά.  ανηλίκων 3-12 

ετών, που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται 

οικογενειακής φροντίδας. 

Τα Νοσοκομεία Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και Πεντέλης, που 

με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να προμηθευτούν απαραίτητο 

ιατρικό εξοπλισμό για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

αναγκών της νοσηλείας των μικρών ασθενών. 

Χριστουγεννιάτικη δωρεά σε τέσσερα ιδρύματα

Τ ο Χαμόγελο του Παιδιού www.

hamogelo.gr το γνωρίζουμε από την 

πολυσχιδή δράση του σε κάθε τομέα που 

αφορά την προστασία των παιδιών. 

Ο απολογισμός της δράσης της μη κερδοσκο-

πικής οργάνωσης δείχνει ένα μεγάλο έργο, 

που περιλαμβάνει από νοσοκομειακή περί-

θαλψη, ενίσχυση με είδη ένδυσης και υπόδη-

σης, ψυχολογική υποστήριξη, φιλοξενία παι-

διών, την  Εθνική Γραμμή SOS 1056  καθώς 

και την αναζήτηση εξαφανισμένων παιδιών. 

Η Αττική Οδός συνεργάζεται με το «Χαμόγε-

λο του Παιδιού » για  το Εθνικό Συντονιστικό 

Πρόγραμμα Ειδοποίησης των Πολιτών σε περί-

πτωση εξαφάνισης παιδιών (Amber Alert).

Στενή συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού

Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο

Μια σημαντική 
έκθεση με την 
υποστήριξη της 
Αττικής Οδού



Κ
ρύο, ομίχλη, βροχή, χιόνι, πάγος. 

Τα συμπτώματα του χειμώνα δεν 

αφήνουν τίποτα ανεπηρέαστο 

και φυσικά επηρεάζουν τόσο το ίδιο το 

αυτοκίνητό μας όσο και την οδήγησή μας.

Ας δούμε, λοιπόν, πώς προετοιμαζόμαστε 

για το χειμώνα αλλά και πώς οδηγούμε 

κάτω από τις ειδικές συνθήκες που μας 

επιφυλάσσει η δύσκολη αυτή εποχή. 

1. Ελαστικά
Θα πρέπει να κάνουμε προσεκτικό έλεγχο 

και των 4 ελαστικών του οχήματός μας. Τα 

ελαστικά θα πρέπει να είναι σε καλή κατά-

σταση, με βαθιές αυλακώσεις στο πέλμα 

και να είναι φουσκωμένα στη σωστή πίεση 

που αναφέρει ο κατασκευαστής. Ο αριθ-

μός αυτός αναγράφεται στην πόρτα του 

οδηγού ή στο στόμιο του ρεζερβουάρ. 

Ο έλεγχος της πίεσης θα πρέπει να γίνε-

ται μόνο όταν τα ελαστικά είναι κρύα και 

όχι μετά από παρατεταμένη χρήση. Θα 

πρέπει να θυμόμαστε ότι η πίεση πέφτει 

κατά 0,1 με 0,2 bar το μήνα περίπου, οπότε 

και θα πρέπει να ανανεώνουμε τον αέρα 

στα λάστιχα σε κάποια επίσκεψή μας σε 

βενζινάδικο. Αν ζούμε και κινούμαστε σε 

περιοχή με κακοκαιρία και χιόνια, τότε θα 

πρέπει να χρησιμοποιούμε ελαστικά ειδι-

κού τύπου με ειδική σύνθεση γόμας και 

προφίλ ειδικής χάραξης.

2. Ηλεκτρικά αυτοκινήτου 
Απαραίτητα ελέγχουμε το ηλεκτρικό 

κύκλωμα του αυτοκινήτου, που περιλαμ-

βάνει την μπαταρία και καλώδια για τυχόν 

διαρροές.  Η μπαταρία μας θα πρέπει να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες 

απαιτήσεις του ξεκινήματος σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. Για να διαπιστώσουμε αν 

η μπαταρία είναι πεσμένη, παρατηρούμε 

την ένταση των φώτων όταν η μηχανή 

βρίσκεται στο ρελαντί. Αν η ένταση μειώ-

νεται, ή όταν αφήνοντας το γκάζι πέφτει 

και η ένταση των φώτων μας, είναι ώρα 

για αντικατάσταση μπαταρίας. Δεν θα 

θέλαμε να διακινδυνεύσουμε να μείνουμε 

από μπαταρία το πρωί που βιαζόμαστε να 

φύγουμε για το γραφείο, ούτε σε κάποιο 

επαρχιακό δρόμο μέσα στην ερημιά και 

στο κρύο.  

3. Σύστημα ψύξης κινητήρα
Για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα και 

την προστασία του στις χαμηλές θερμοκρα-

σίες είναι απαραίτητο το αντιψυκτικό. Επίσης 

θα πρέπει να ελέγχουμε όλο το σύστημα, 

από τους ιμάντες, σωληνώσεις και σφικτή-

ρες, όπως και το σύστημα θέρμανσης/εξα-

ερισμού. Θα ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστο να 

βρεθούμε με χαλασμένο το καλοριφέρ μια 

πολύ κρύα χειμωνιάτικη μέρα. 

4. Αλυσίδες 

Απαράβατος κανόνας να μη χρησιμο-

ποιούνται ποτέ σε στεγνό οδόστρωμα, 

ενώ μπαίνουν μόνο στους κινητήριους 

τροχούς. Αν δηλαδή το αυτοκίνητό μας 

έχει την κίνηση μπροστά, τις βάζουμε 

στους μπροστινούς τροχούς. Στα 4Χ4 

τις βάζουμε επίσης στους μπροστινούς 

τροχούς.

Το μέγεθος των αλυσίδων θα πρέπει να 

είναι το κατάλληλο για τα ελαστικά μας. 

Για να αγοράσουμε αλυσίδες, κοιτάζουμε 

τον κωδικό που βρίσκεται πάνω στα ελα-

στικά του οχήματός μας και που πρέπει να 

είναι ο ίδιος με αυτόν που αναγράφεται 

στις αλυσίδες που θα επιλέξουμε. 

Ας μην περιμένουμε να μάθουμε πώς 

φοριούνται οι αλυσίδες όταν θα βρισκό-

μαστε σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης. 

Καλό είναι να έχουμε κάνει δοκιμή κάποια 

στιγμή που θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. 

Προσοχή! Όταν το αυτοκίνητο φοράει 

αλυσίδες, θα πρέπει να κινείται με μέγι-

στη ταχύτητα τα 30 – 40 χλμ./ω.

12 τα νέα της Αττικής Οδού
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οδηγίες για σωστή 
προετοιμασία του 
αυτοκινήτου

Επτά τεστ 
για ασφαλή 
οδήγηση το 
χειμώνα 
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5. Υαλοκαθαριστήρες-φώτα
Ελέγχουμε τους υαλοκαθαριστήρες αν 

έχουν φθαρεί, και σε τέτοια περίπτωση 

αλλάζουμε τα μάκτρα τους. Επίσης εξε-

τάζουμε τη σωστή ρύθμιση των φώτων, 

ώστε και να βλέπουμε καλά και να μην 

τυφλώνουμε τους απέναντι. Εάν κατοι-

κούμε σε περιοχή με έντονη ομίχλη, θα 

πρέπει να τοποθετήσουμε πρόσθετους 

διαθλαστικούς προβολείς (ομίχλης).

 6. Εξοπλισμός
Πριν ξεκινήσουμε για μια εξόρμηση στα 

χιόνια, θα πρέπει να βάλουμε στο πορτ- 

μπαγκάζ του αυτοκινήτου μας ένα πανί, 

μια κουβερτούλα, ξύστρο, αντιψυκτικό 

σπρέι, φακό, καλώδια ρευματοδότη-

σης, γάντια και φυσικά τις αντιολισθητι-

κές αλυσίδες. Όλα αυτά μπορεί να μας 

φανούν πολύ χρήσιμα έως σωτήρια σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

7. Οδήγηση
Yπό αντίξοες συνθήκες οδηγούμε με χαμη-

λές ταχύτητες, αποφεύγοντας τις απότομες 

αυξομειώσεις και φρεναρίσματα που σε έναν 

ολισθηρό δρόμο μπορούν να οδηγήσουν σε 

ατύχημα. Σε περίπτωση βροχής, ιδιαίτερα 

προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε σχετικά 

με την υδρολίσθηση, ενώ υπό ομίχλη ανά-

βουμε τα φώτα ομίχλης και ακολουθούμε 

όσο μπορούμε τη λευκή διαγράμμιση. 

               

Σ
την Αττική Οδό οι ομάδες περιπολί-

ας και επέμβασης αντιμετωπίζουν 

διάφορα περιστατικά, συχνά αρκε-

τά παράδοξα. Το τελευταίο όμως συμβάν 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντέγραψε το 

σενάριο κάποιας αστυνομικής ταινίας. Ήταν 

νωρίς το απόγευμα, όταν το όχημα περιπο-

λίας με οδηγό τον υπάλληλό μας στο Τμήμα 

Κυκλοφορίας Στάθη Ματθίδη εντόπισε ένα 

ακινητοποιημένο φορτηγό στα διόδια Παλ-

λήνης και βεβαίως πλησίασε για να ελέγξει 

την κατάσταση. 

Ο αλλοδαπός οδηγός δικαιολογήθηκε λέγο-

ντας ότι  είχαν κολλήσει τα φρένα  και ότι 

δεν χρειαζόταν βοήθεια, ήθελε 15 λεπτά να 

το επισκευάσει και να συνεχίσει. Ο υπάλλη-

λος περιπολίας οριοθέτησε την περιοχή με 

κώνους και προχώρησε στον αυτοκινητό-

δρομο, διότι υπήρχε και άλλο συμβάν στο 

οποίο έπρεπε να παρέμβει. Λίγο μετά επέ-

στρεψε με τα πόδια στο σημείο του σταμα-

τημένου φορτηγού για να διαπιστώσει ότι ο 

οδηγός είχε γίνει άφαντος!

Σε άμεση επικοινωνία με την Τροχαία Ατ-

τικής Οδού διαπιστώθηκε ότι το φορτηγό 

ήταν κλεμμένο!

Ο ιδιοκτήτης του, αυτοκινητιστής από το 

Ηράκλειο Κρήτης, επρόκειτο να μεταφέρει 

με το όχημά του στα Χανιά Κρήτης οικο-

σκευή που περιλάμβανε και έργα τέχνης, 

συνολικής αξίας 400.000 ευρώ! Κατά τις 

5 το απόγευμα, ειδοποιήθηκε ότι η φόρτω-

ση είχε ολοκληρωθεί και ότι το βαρύ όχη-

μα είχε ασφαλιστεί και ήταν έτοιμο για το 

ταξίδι με το πλοίο. Όταν όμως έφτασε στις 

εγκαταστάσεις της μεταφορικής εταιρίας, 

αντίκρισε ένα φοβερό θέαμα! Το λουκέτο 

της πόρτας της αποθήκης είχε κοπεί και η 

σιδερένια περίφραξη ήταν γκρεμισμένη, 

ενώ το φορτηγό είχε κάνει φτερά! 

Οι κάμερες της αποθήκης είχαν κατα-

γράψει τη δραστηριότητα των δραστών 

που πήδησαν το μαντρότοιχο, έκοψαν το 

λουκέτο και έβαλαν μπροστά τη μηχανή 

του φορτηγού ενώνοντας τα καλώδια της 

μίζας, και στη συνέχεια έφυγαν ισοπεδώ-

νοντας την περίφραξη σαν σε ταινία κατα-

δίωξης. Όμως δεν ήξεραν ότι το φορτηγό 

διέθετε ένα ειδικό σύστημα φρένων που 

για να λειτουργήσει θα πρέπει να εξαερω-

θεί μόλις μπει μπροστά η μηχανή, διαφο-

ρετικά μπλοκάρει.

Αυτό έπαθαν οι φιλόδοξοι κλέφτες που 

δεν μπόρεσαν να πάνε πολύ μακριά, παρά 

μόνο μέχρι τα διόδια της Παλλήνης, διανύ-

οντας μόνο 5 χιλιόμετρα.

Η αστυνομία που έφθασε στο σημείο του 

συμβάντος βρήκε μέσα στο όχημα τα δια-

βατήρια των δραστών, καθώς και μία κάρ-

τα παραμονής. Βρήκε ακόμα τις διαφημι-

στικές κάρτες από εταιρίες ανακύκλωσης 

μετάλλων, κάτι που δείχνει ότι ο σκοπός 

της κλοπής ήταν να πουλήσουν ολόκληρο 

το όχημα για παλιοσίδερα!

Και το ποσό που θα κέρδιζαν δεν είναι κα-

θόλου ευκαταφρόνητο, μια και οι 20 τόνοι 

βάρος του οχήματος μεταφράζονται σε 

4.000 ευρώ περίπου!

Το πιο πιθανό είναι ότι αγνοούσαν την αξία 

της οικοσκευής που μετέφερε η νταλίκα. 

Μπορείτε να φανταστείτε την ανακούφι-

ση του ιδιοκτήτη, όταν ειδοποιήθηκε ότι 

το όχημά του βρέθηκε και μάλιστα με το 

φορτίο ανέγγιχτο! 

Για μία ακόμη φορά στην Αττική Οδό εί-

χαμε την ικανοποίηση να βοηθήσουμε για 

την επίλυση ενός συμβάντος με αίσιο τέ-

λος, χάρη και στην ψύχραιμη παρέμβαση 

και αποτελεσματική διαχείριση της κατά-

στασης από τον ευσυνείδητο υπάλληλο 

περιπολίας Στάθη Ματθίδη, στον οποίο 

αξίζουν συγχαρητήρια.

Ένα μυστηριώδες αστυνομικό συμβάν στην Αττική Οδό

Στάθης Ματθίδης
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Ο ι υπεύθυνοι περιπολίας δεν πί-

στευαν στα μάτια τους όταν 

πριν κάποιες μέρες, βράδυ Κυριακής, 

πλησίασαν ακινητοποιημένο όχημα 

στον αυτοκινητόδρομο. Οι επιβάτες 

δεν ήταν κάποιοι άγνωστοι, αλλά οι 

τρεις πασίγνωστοι  ποδοσφαιριστές 

του Ολυμπιακού, Μόνχα, Ορμπάιθ και 

Μαρκάνο! Έτυχε μάλιστα οι άνθρωποί 

μας που έσπευσαν για την επέμβαση 

στο συμβάν να είναι Ολυμπιακοί, οπότε 

επακολούθησαν εκδηλώσεις ενθουσι-

ασμού με τελική κατάληξη όχι μόνο το 

όχημα να οδηγηθεί στο πλησιέστερο 

βενζινάδικο γιατί είχε μείνει από καύ-

σιμα, αλλά και ο Μαρκάνο να βγάλει και 

να χαρίσει τη φανέλα του που φορού-

σε στο παιχνίδι εκείνης της ημέρας. 

Πολλά είναι τα απρόοπτα που αντιμε-

τωπίζουν οι άνθρωποί μας των ομάδων 

περιπολίας στον αυτοκινητόδρομο και 

αυτό ήταν από τα πιο ευχάριστα, αξίζει 

μάλιστα να σημειώσουμε ότι την άμε-

ση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 

θα την είχαν προσφέρει στους παίκτες 

του Θρύλου ακόμη κι αν τύχαινε τα 

περίπολα να είναι… πράσινα, κίτρινα ή 

μαύρα!

Μια… θρυλική συνάντηση στον αυτοκινητόδρομο!

Ε πανειλημμένα οι εργαζόμενοί μας 

στον αυτοκινητόδρομο έχουν απο-

δείξει ότι πέρα από το στενό επαγγελ-

ματικό τους καθήκον αντιμετωπίζουν 

με ιδιαίτερη ευαισθησία περιστατικά 

που ξεφεύγουν από τα συνήθη όρια 

ενός τροχαίου συμβάντος. 

Έτσι, πρόσφατα, το σταματημένο αυ-

τοκίνητο λόγω βλάβης στην έξοδο για 

Ελευσίνα αποκάλυψε ένα ανθρώπινο 

πρόβλημα, που ο υπάλληλος περιπο-

λίας Κουβαρντάς Γιώργος 

χειρίστηκε με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

Ο υπάλληλός μας διαπίστω-

σε ότι ο ηλικιωμένος οδη-

γός έμοιαζε σαν χαμένος, καθώς έδινε 

την εντύπωση ότι δεν γνώριζε πού βρί-

σκεται, οπότε και έσπευσε να κοιτάξει 

το κινητό του οδηγού για κάποιο στοι-

χείο που θα μπορούσε να βοηθήσει την 

κατάσταση. Πράγματι, στο κινητό του 

ηλικιωμένου υπήρχαν αρκετές κλήσεις 

από τα παιδιά του, με τα οποία και επι-

κοινωνήσαμε και τα οποία μας πληρο-

φόρησαν ότι ο πατέρας τους, που πά-

σχει από άνοια, είχε εξαφανιστεί και 

τον αναζητούσαν από το προηγούμε-

νο βράδυ μέσω της υπηρεσίας Silver 

Alert. 

Στον ευσυνείδητο υπάλληλό μας που 

επέδειξε ανθρώπινο ενδιαφέρον αξί-

ζουν συγχαρητήρια.

Ο ι υπεύθυνοι του Τμήματος Υγείας και 

Ασφάλειας Εργασίας των Αττικών 

Διαδρομών, με την ευκαιρία των τακτικών 

σεμιναρίων που διενεργήθηκαν για τους ερ-

γαζομένους στο Τμήμα Διοδίων της Αττικής 

Οδού, ενημέρωσαν για τρέχοντα θέματα 

ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον. Οι 

συμμετέχοντες στο σεμινάριο είχαν την ευ-

καιρία να ακούσουν χρήσιμες συμβουλές για 

το πώς να διαμορφώσουν ένα ασφαλές και 

υγιεινό περιβάλλον εργασίας, τι να αποφεύ-

γουν και τι μέτρα να παίρνουν,  έτσι ώστε 

να μην εκθέτουν τον εαυτό τους και τους 

συναδέλφους τους σε κίνδυνο. Για την Ατ-

τική Οδό το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα 

πολύτιμο κεφάλαιο, η ασφάλεια και η υγεία 

του οποίου θα πρέπει με κάθε τρόπο να δι-

ασφαλίζονται. 

Προτεραιότητα σε 
θέματα ασφάλειας 
της εργασίας

Μια μικρή περιπέτεια με αίσιο τέλος
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Σ ειρά προγραμματισμένων συναντή-

σεων με το σύνολο του προσωπι-

κού διοργάνωσε η εταιρία λειτουργίας 

της Αττικής Οδού, Αττικές Διαδρομές, 

κατά τις οποίες ο Διευθύνων Σύμβου-

λος Βασίλης Χαλκιάς και οι Διευθυντές 

του Τμήματος Διοδίων, Κυκλοφορίας & 

Συντήρησης και Προσωπικού είχαν την 

ευκαιρία να συζητήσουν ανοιχτά με τους 

εργαζομένους για εργασιακά θέματα. Οι 

εργαζόμενοι που πήραν μέρος στις ενη-

μερωτικές συναντήσεις έθεσαν σειρά 

ερωτημάτων για σημαντικά εργασιακά 

θέματα που άπτονται της επικαιρότητας. 

Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι οι συ-

ναντήσεις ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες, 

γιατί έλυσαν απορίες και έφεραν όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας πιο 

κοντά, τονώνοντας το κλίμα αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για 

την εύρυθμη συνεργασία και καλή λει-

τουργία όλης της εταιρίας.

Ενημέρωση προσωπικού για εργασιακά θέματα

Επειδή η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος έγκαιρης 

αντιμετώπισης πολλών προβλημάτων υγείας, το Ιατρείο 

Εργασίας της Αττικής Οδού φροντίζει να ενημερώνει και 

να στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζόμενους στην κατεύ-

θυνση αυτή. Πρόσφατα, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 

οστεοπόρωσης, υλοποίησε ενημερωτική εκστρατεία με 

θέμα την πάθηση που πλήττει μεγάλο κομμάτι του γυ-

ναικείου κυρίως αλλά και του ανδρικού πληθυσμού πα-

ρελθούσης της ηλικίας. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης οι 

επισκέπτριες και ο επισκέπτης Υγείας διένειμαν στο προσω-

πικό της εταιρίας έντυπα του Ελληνικού Συλλόγου Υποστή-

ριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση, που περιείχαν εμπεριστα-

τωμένες συμβουλές για τη διάγνωση και την πρόληψη της 

νόσου. Παράλληλα, 

σε συνεργασία με 

το Δήμο Κορωπίου 

το Ιατρείο Εργασίας 

έδωσε τη δυνατό-

τητα και παρότρυνε 

τις γυναίκες υπαλλή-

λους της εταιρίας άνω των 45 ετών, να πραγματοποιήσουν 

δωρεάν εξέταση οστικής πυκνότητας, καθώς και να παρα-

κολουθήσουν ενημερωτικές ομιλίες από εξειδικευμένους 

επιστήμονες. (Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών 

με Οστεοπόρωση. 210 8018123, 210 6280698, 210 8018122,  

www.osteocare.gr)

Σημαντική πρωτοβουλία του Ιατρείου Εργασίας

Ετοιμασίες για το χειμώνα

Τα 2 πρώτα Σαββατοκύριακα του Δε-

κεμβρίου πραγματοποιήθηκαν με 

επιτυχία οι καθιερωμένες ασκήσεις απο-

χιονισμού που οργανώνει κάθε χρόνο η 

Διεύθυνση Κυκλοφορίας των Αττικών 

Διαδρομών. Για την αποτελεσματική δι-

εξαγωγή των ασκήσεων έγιναν εγκαί-

ρως οι απαραίτητες προετοιμασίες των 

ειδικών οχημάτων και του προσωπικού, 

που με την άφιξη του χειμώνα βρίσκε-

ται σε υψηλή ετοιμότητα, έτσι ώστε σε 

ενδεχόμενη χιονόπτωση να ενεργήσει 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την 

εξυπηρέτηση των οδηγών. Σε περίπτωση 

χιονόπτωσης, η Αττική Οδός επιστρα-

τεύει 15 φορτηγά ως εκχιονιστικά που 

διαθέτουν λεπίδα και αλατοδιανομέα, 

5 πολυμηχανήματα τύπου Unimog για 

τον καθαρισμό του οδοστρώματος, των 

σταθμών διοδίων και των σηράγγων, τα 

οποία λειτουργούν με την προσθήκη του 

κατάλληλου εξοπλισμού (λεπίδα, αλατο-

διανομέας) και ως εκχιονιστικά, καθώς 

και 5 φορτωτές άλατος.   




