ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Αζήλα, 20 Απξηιίνπ 2017

Γειηίν Σύπνπ
Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ
Μελ πηζηεύεηε ηα κάηηα ζαο…
Μελ ζθέθηεζηε ηελ αιήζεηα…
Μελ κεηξάηε ηνλ ρξόλν πνπ ηαμηδεύεηε κε αζθάιεηα…
Πνηνο λνηάδεηαη όηη δελ είρακε νύηε έλα ζαλεηνθόξν αηύρεκα
ζηελ Ηόληα Οδό, ζηελ Οιπκπία νδό, ζηνλ Μνξέα, ζηα Σέκπε
πκπαξαζηεθόκαζηε ζηνλ παληθό ηεο ΝΓ, ηεο Γεκνθξαηηθήο πκπαξάηαμεο
(ΠΑΟΚ) θαη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζήο ηνπο……
Καηαγγέιινπκε όινη
ηνλ Πξσζππνπξγό Αιέμε Σζίπξα
ηελ Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ΑΝΔΛ
ηνλ Τπνπξγό Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ Υξήζην πίξηδε
γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ
θαη ην «θηάζθν» ησλ εγθαηλίσλ
θαη, γηα λα γίλεη αληηιεπηό, παξαζέηνπκε ην πξαγκαηηθό θηάζθν ηεο
κνληαδηέξαο θαη ηεο πξνπαγάλδαο, ηη πξαγκαηηθά έγηλε ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα,
ηη γηλόηαλ πξηλ θαη ηη έγηλε ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα, βαζηζκέλνη ζηηο πην
έγθξηηεο θαη αληηθεηκεληθέο εθεκεξίδεο θαη ηηο πην ζνβαξέο αλαθνηλώζεηο πνπ
έγηλαλ πνηέ θαη:
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πρόηαζη για διόρθωζη ηοσ
ηίηλοσ..

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 2017

«Ηνλία: Μπνηηιηάξηζκα πξηλ ηηο
θνξδέιεο»
(δεν κόπηκαν κοπδέλερ ζηην Ιονία.
Παπαδόθηκε ζήπαγγα πος έππεπε να
παπαδοθεί ηον Αύγοςζηο ηος 2017… για
να ςπάπσει αζθαλήρ όδεςζη και
μικπόηεπη απόζηαζη από ό,ηι ςπήπσε)

ζτόλιο..

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 2013

Είναι γεγονόρ και Η Ολςμπία
Οδόρ και η Ιόνια Οδόρ και ηα
Τέμπη και ο Μοπέαρ ήηαν όλα
έηοιμα…

Να ζπκίζνπκε, πάληα θαηαγγέιινληαο ηελ Κπβέξλεζε, όηη θάζε ρξνληά, ζε πνιιά ζεκεία ηεο Ηόληαο
Οδνύ, ππήξραλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα:
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Οπξέο ρηιηόκεηξσλ ζην ύςνο ηνπ Μεζνινγγίνπ
Ημερομηνία:

3 Μάϊος 2016, 6:44 μμ

Σχολίασε

Mαξηύξην γηα ηνπο νδεγνύο έρεη θαηαζηεί ε επηζηξνθή από ηηο ενξηέο ηνπ Πάζρα. Έλα από ηα ζεκεία ηεο ηαιαηπσξίαο είλαη ζηελ
εζληθή
νδό
ΑληηξξίνπΗσαλλίλσλ
ζην
ύςνο
ηνπ
Μεζνινγγίνπ.
πγθεθξηκέλα, νπξέο ρηιηνκέηξσλ έρνπλ ζρεκαηηζηεί από ηηο 15.00 ζηελ εζληθή νδό κε ζεκείν αθεηεξίαο ηεο θίλεζεο ηνλ θόκβν
ζην Κεθαιόβξπζν. ύκθσλα κε ηελ Σξνραία Μεζνινγγίνπ ε θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε ζηακαηά ζηνλ θόκβν Πεξηζσξίνπ, ελώ
απμεκέλε είλαη ε θίλεζε ζε όιν ην εζληθό νδηθό δίθηπν. Γηα κία απόζηαζε 23,9 ρηιηνκέηξσλ, όπνπ ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο θαλείο
ζα νδεγνύζε γηα 20 ιεπηά, εθαηνληάδεο νδεγνί έρνπλ εγθισβηζηεί γηα ώξεο ζηελ θίλεζε κε ηνπο άλδξεο ηεο Σξνραίαο λα
βξίζθνληαη επί πνδόο γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηε δηέιεπζή ηνπο θαη λα απνηξέςνπλ ηπρόλ αηπρήκαηα.

protothema.gr

πρόηαζη για ζσμπλήρωζη ηοσ
ηίηλοσ..

ΣΑ ΝΔΑ 2017
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ΚΑΝΓΑΛΟ
«Ξαλαδέλνπλ ηελ θνξδέια πνπ
έθνςαλ…
ακαξάο θαη Βεληδέινο γηα
«δήζελ νηθνλνκία ζηελ
θνξδέια»

ζτόλιο..

ΣΑ ΝΔΑ 2013

«Όηαλ γίλνληαλ πξαγκαηηθά έξγα
κε Κπβέξλεζε ΝΓ – ΠΑΟΚ θαη
εγθαίληα ακαξά – Βεληδέινπ»

ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 2013

ζτόλιο..
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Καη ηόηε… πνπ γίλνληαλ ηα
«πξαγκαηηθά» έξγα θαη εγθαίληα
….κε πξσζππνπξγό ηνλ Α.
ακαξά θαη αληηπξόεδξν ηεο
θπβέξλεζεο ηνλ Δ. Βεληδέιν.
Αλ
κπνξνύζαλ
θαη
είραλ
νινθιεξώζεη ηα έξγα, ζα ηνπο
είραλ αλαγνξεύζεη εζλάξρεο,
ηνπιάρηζηνλ …
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Μαο ιείπνπλ νη εθπνκπέο ηνπ..
Με ηελ επθαηξία, θιήζεθαλ όια ηα πνιηηηθά θόκκαηα
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Καηαγγέιινπκε, ινηπόλ, ηελ Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, ηνλ Πξσζππνπξγό,
ηνλ Τπνπξγό Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ:
Γηαηί έγηλε κπνηηιηάξηζκα, ηε δεύηεξε εκέξα ηνπ Πάζρα θαη έβξεμε…
Γηαηί νινθιεξώζεθαλ ηα έξγα θαη, ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα,
παξαδόζεθαλ, ηα έηνηκα θνκκάηηα ηνπο…
Γηαηί ηέιεησζαλ καδί θαη νη απνδεκηώζεηο ησλ θαζπζηεξήζεσλ, νπόηε, ηη ζα
θάλνπλ ηώξα νη ρηιηάδεο εξγαδόκελνη…
Γηαηί δηαπξαγκαηεύζεθαλ εηδηθά ηηκνιόγηα θαη εθπηώζεηο ζηνπο ζπρλνύο
ρξήζηεο
Γηαηί δηαπξαγκαηεύηεθαλ δσξεάλ δηειεύζεηο γηα ηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο…
Γηαηί δηαπξαγκαηεύηεθαλ δσξεάλ δηειεύζεηο γηα ηα ΑΜΔΑ
Γηαηί επηρεηξνύλ λα βάινπλ αλαινγηθά ειεθηξνληθά δηόδηα…
Γηαηί είραλ ην ζξάζνο λα νλνκαηνδνηήζνπλ ζήξαγγεο κε ηα νλόκαηα ηνπ
Αλδξέα Παπαλδξένπ, ηνπ Κσζηή ηεθαλόπνπινπ, ηνπ Νίθνπ Σεκπνλέξα, ηνπ
Ρήγα Φεξαίνπ, ηνπ Κσζηή Παιακά, ηνπ Καπεηάλ Νηθήηα, θηινζόθσλ,
νπιαξρεγώλ ηεο επαλάζηαζεο θαη αγσληζηώλ ηεο εζληθήο αληίζηαζεο θαζώο
θαη αλζξώπσλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηα ζεκεία θαξκαληόια ησλ εκηηειώλ
εζληθώλ νδώλ θαη ζηα έξγα
Καηαγγέιινπκε ηελ Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ γηα ην «θηάζθν» ησλ έξγσλ,
αλαπαξάγνληαο ηα επηρεηξήκαηα ΝΓ, ΓΖ.ΤΜ (ΠΑΟΚ) θαη ησλ εξγνιαβηθώλ
ΜΜΔ ηνπο, όηη δειαδή
Α) ηα έξγα πινπνηήζεθαλ από ηε ΝΓ θαη ην ΠΑΟΚ
Β) ηα έξγα είλαη εκηηειή θαη πξόρεηξα, παξόηη νινθιεξώζεθαλ από ηηο
θπβεξλήζεηο ΝΓ-ΠΑΟΚ…
Γ) δελ θάιεζαλ πξνεγνύκελνπο ππνπξγνύο πξνζσπηθά, αιιά όια ηα
θόκκαηα. Απξόζθιεηνο πήγε ν Κ. Υαηδεδάθεο ζηα εγθαίληα ησλ Σεκπώλ
Γ) έδσζαλ παλσπξνίθηα θαη πξηκ επηηάρπλζεο, εμνηθνλνκώληαο 764εθ € ζε
απηά πνπ δέζκεπζαλ ηε ρώξα, ΝΓ θαη ΠΑΟΚ
Πξόζζεηεο θαηαγγειίεο:
Καηαγγέιινπκε επίζεο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπίηξνπν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Κνξίλα Κξεηζνύ γηα ην απόζπαζκα ηεο νκηιίαο ηεο
ζηα εγθαίληα ησλ Σεκπώλ:
«…ε δηάλνημε απηώλ ησλ ζεξάγγσλ ήηαλ θάηη πνπ θαηλόηαλ αδύλαηνλ, ην
νπνίν έγηλε δπλαηόλ. Πξόθεηηαη γηα έλαλ Ζξάθιεην Άζιν, ηνλ νπνίν ηνλ
πεηύραηε ράξε ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο Δ.Δ… νη πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίζηεθαλ ήηαλ πάξα πνιιέο, θπξίσο ιόγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ
εδάθνπο θαη όκσο ράξε ζε όζνπο θαηαζθεύαζαλ ην έξγν κπνξέζακε θαη
πεηύρακε, γη απηό δηθαηνύκαζηε λα ληώζνπκε ππεξήθαλνη νη Έιιελεο θαη νη
Δπξσπαίνη».
Παξόηη δελ ζρεδηάζηεθαλ, νινθιεξώζεθαλ θαη δελ εγθαηληάζηεθαλ από ηελ
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ ηνπο θαηαγγέιινπκε επίζεο γηα:
ηηο θαζπζηεξήζεηο, ηηο νπξέο θαη ηελ ηαιαηπσξία ζηελ Αηηηθή Οδό θαη
ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ Αζελώλ Κνξίλζνπ θαηά ηελ έμνδν ηεο Μεγάιεο
Παξαζθεπήο.
Καηαγγέιινπκε αθόκε ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ γηα κεγάιεο
θαζπζηεξήζεηο ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο θαη ηηο
ζήξαγγεο νιόθιεξεο ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ θόζκνπ, ζηε Γελεύε, ηελ
Σνπινύδε, ην Λνλδίλν, ην Παξίζη, ην Λνο Άληδειεο …
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Καη ηέινο θαηαγγέιινπκε όινπο εκάο πνπ θύγακε ην Πάζρα θαη επηζηξέςακε
ηε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα καδηθά, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΝΓ, ηεο ΓΖΤΜ θαη ηνπ
Πνηακηνύ.
Μηαο θαη απνηειεί ζπάλην θαηλόκελν ζηνλ πιαλήηε ην κπνηηιηάξηζκα ζε
κεγάιεο εμόδνπο ενξηώλ θαη δηαθνπώλ:

ΑΠΙΣΔΤΣΔ ΚΗΝΔ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΟΤΣΙΑ

Μποηιλιάριζμα - ρεκόρ ζηη Γαλλία: Οσρές
915 τιλιομέηρων από ηοσς εκδρομείς ηοσ
Ασγούζηοσ [βίνηεο&εικόνες]

ΚΟΜΟ
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Περιζζόηερα από 900 τιλιόμεηρα ήηαν ζε μήκος η οσρά ποσ
ζτημάηιζαν ηα ασηοκίνηηα ηων Γάλλων εκδρομέων ηοσ
Ασγούζηοσ.
Σν άββαην θαηαγξάθεθε κπνηηιηάξηζκα - ξεθόξ όιωλ ηωλ επνρώλ ζηε Γαιιία, κε
ηα νρήκαηα πνπ θαηεπζύλνληαλ πξνο ηα λόηηα ηεο ρώξαο γηα κηα βνπηηά λα
ζρεκαηίδνπλ νπξά 915 ρηιηνκέηξωλ!
Σν ηειεπηαίν ξεθόξ θαηείρε ε πεξπζηλή ρξνληά κε νπξά 877 ρηιηνκέηξωλ.
ύκθωλα κε ην γαιιηθό Euronews, εθηόο από ην κπνηηιηάξηζκα, ε έμνδνο ηωλ
αδεηνύρωλ ηνπ Απγνύζηνπ ήηαλ κεη' εκπνδίωλ θαη από αέξνο, θαζώο ιόγω ηεο
απεξγίαο ζηελ Air France πξνθιήζεθαλ πνιιέο θαζπζηεξήζεηο πηήζεωλ.

Πεγή: Μπνηηιηάξηζκα - ξεθόξ ζηε Γαιιία: Οπξέο 915 ρηιηνκέηξσλ από ηνπο εθδξνκείο ηνπ
Απγνύζηνπ [βίληεν&εηθόλεο] | iefimerida.gr

Σν εμσπξαγκαηηθό κπνηηιηάξηζκα ζην Los
Angeles ελόςεη ηεο Ηκέξαο ησλ Δπραξηζηηώλ
 24/11/2016 | 09:43
 0 ρόιηα

Σν γλσζηό Thanksgiving ή όπσο ιέγεηαη ζηελ Διιάδα, Ζκέξα ησλ Δπραξηζηηώλ, γηνξηάδεηαη ζηηο ΖΠΑ, ηελ
ηέηξαηε Πέκπηε ηνπ Ννεκβξίνπ θαη απνηειεί Δζληθή Δνξηή από ην 1863.
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……………….

Ζ έμνδνο γηα ην Thanksgiving ηελ πξώηε κεγάιε γηνξηή ελόςεη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ γηα ηηο ΖΠΑ πξνθάιεζε
παληθό ζηνπο δξόκνπο.

ηελ Δζληθή 405 ηνπ Λνο Άληδειεο κε επηά ισξίδεο θπθινθνξίαο δελ θηλνύληαλ ηίπνηα...

ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ

Μποηιλιάπιζμα ζηα Σέμπη

: 5 Ιουνίου 2016

Ημεπομηνία

, 22:12 Καηηγοπία: Λάρισα

Σαλαιπωπία για ηοςρ Λαπιζαίοςρ πος επέλεξαν να πεπάζοςν ηη ζημεπινή ηοςρ ημέπα ζηα παπάλια ηος νομού μαρ ή
ζηα παπάλια ηος νομού Πιεπίαρ.
Εδώ και λίγη ώπα παπαηηπείηαι μποηιλιάπιζμα ζηα Σέμπη με ηοςρ οδηγούρ και ηοςρ επιβάηερ να ηαλαιπωπούνηαι ζηα
αςηοκίνηηά ηοςρ.

Προζβάλλοσν ηη νοημοζύνη και ηη μνήμη ηοσ ελληνικού λαού
Δεν είμαζηε όμοιοί ηοσς
Δεν θα γίνοσμε ποηέ
Καλέλα ζαλαηεθόξν δπζηύρεκα
ζηνπο απηνθηλεηνδξόκνπο
Κνξίλζνπ-Παηξώλ, Ηόληαο Οδνύ, Μνξέα θαη Σεκπώλ - Πιαηακώλα
ηνηρεία γηα ηελ έμνδν ηνπ Πάζρα:
Από ηην Κςπιακή 9 Αππιλίος 2017 μέσπι ηην Κςπιακή ηος Πάζσα 16 Αππιλίος
2017, από ηιρ εξόδοςρ ηηρ ππωηεύοςζαρ διήλθαν:
 Πξνο Λακία ( δηόδηα Αθηδλώλ ) 162.216 νρήκαηα


Πξνο Κόξηλζν (δηόδηα Διεπζίλαο) 237.029 νρήκαηα

Από ηη Δεςηέπα ηος Πάζσα 17 Αππιλίος 2017 μέσπι ηιρ 18 Αππιλίος 2017,
έσοςν ειζέλθει:
 79.772 νρήκαηα από ηε λέα Δζληθή Οδό Αζελώλ Λακίαο


115.947 νρήκαηα από ηε Νέα εζληθή νδό Αζελώλ Κνξίλζνπ.

Από ηη γέθςπα Ρίος – Ανηιππίος ηο διάζηημα μεηαξύ Μ. Τπίηηρ 11 Αππιλίος
2017 έωρ και ηην Τπίηη ηος Πάζσα 18 Αππιλίος 2017 διήλθαν 131.977
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οσήμαηα, ενώ ανηίζηοισα πέπζι 122.088, 106.842 ηο 2015 και 109.543 ηο
2014.
Από ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ απηνθηλεηνδξόκσλ σο ζήκεξα, επηρεηξείηαη
ζπλερώο από ηε ΝΓ, ηε Γεκνθξαηηθή πκπαξάηαμε (ΠΑΟΚ) θαη ηα Μέζα
Μαδηθήο Δλεκέξσζήο ηνπο, ε απνδόκεζε ηεο ππεξπξνζπάζεηαο πνπ έγηλε ηα
δύν ηειεπηαία ρξόληα γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ ηεικαησκέλσλ
έξγσλ πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο.
Γπζηπρώο γη’απηνύο ε θαηάζηαζε ησλ έξγσλ θαη ηα εξγνηάμηα θαίλνληαλ πξηλ
από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 θαη θαίλνληαη θαη ζήκεξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
από ηνπο πνιίηεο.
Αθνξκή γηα ηελ θνξύθσζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θηάζθνπ ηεο αληηπνιηηεπηηθήο
πξνπαγάλδαο ππήξμε ε ηαιαηπσξία ηε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, ζε κηα πεξηνρή
πνπ ζε θάζε έμνδν παξαηεξείηαη ην ίδην θαηλόκελν, κηαο θαη ε παιηά εζληθή
δηαζέηεη κία ισξίδα αλά θαηεύζπλζε.
Δίλαη γλσζηό ζε όινπο όηη δελ έγηλαλ εγθαίληα ζηελ Ηνλία Οδό.
Δίλαη γλσζηό ζε όινπο όηη νη ζήξαγγεο μεθίλεζαλ κεηά ην 2015 θαη είλαη πιένλ
έηνηκεο, ελώ έπξεπε λα παξαδνζνύλ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2017 θαη ην νδηθό
ηκήκα πνπ ηηο ζπλδέεη είρε θαζπζηεξήζεηο, εμαηηίαο θαζπζηεξήζεσλ ζηηο
απαιινηξηώζεηο.
Ση ζα πξνηηκνύζαλ νη θσζηήξεο ηεο ΝΓ, ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηνπ Πνηακηνύ θαη
ησλ ΜΜΔ ηνπο;
Να κελ δηλόηαλ ε κεγάιε ζήξαγγα θαη λα θηλνύληαλ νη πνιίηεο γηα πνιύ
κεγαιύηεξε απόζηαζε ζηελ παιηά εζληθή νδό, ησλ αιιεπάιιεισλ ζηξνθώλ
θαη ηεο πςειήο επηθηλδπλόηεηαο;
Από ηηο κεγαιύηεξεο παζραιηλέο εμόδνπο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ
κε ειάρηζηα αηπρήκαηα θαη θαλέλα ζαλαηεθόξν
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