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                                                                              Φανιά, 19-11-2013 
 

ΓΔΙΤΗΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

“Θλιβερή η πρωηιά ηης Θρήηης ζηα ηροταία“ 
Ολοκληρώθηκαν ζηο ΔΒΔΦ οι εκδηλώζεις για ηην Οδική Αζθάλεια  

 
 

Με ηελ εζπεξίδα γηα ηελ «Οδηθή αζθάιεηα σο πξώηε πξνηεξαηόηεηα» 
νινθιεξώζεθε ρζεο ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ, ην 
ηξηήκεξν εθδειώζεσλ πνπ δηνξγάλσζε ην ΔΒΔΦ ζε ζπλεξγαζία, κε ηελ 
Αληηπεξηθέξεηα θαη ηνπο Γήκνπο,  Φαλίσλ, Πιαηαληά θαη Κηζζάκνπ.  
Βαζηθόο ζηόρνο ησλ εθδειώζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηνπο 4 
Ννκνύο ηεο Κξήηεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηεζζάξσλ Δπηκειεηεξίσλ ηνπ 
λεζηνύ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ηνλ Διιεληθό 
Δπηκειεηεξηαθό Σύλδεζκν Μεηαθνξώλ, είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ 
θνηλσληώλ γηα ηε ζεκαζία ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, δεδνκέλνπ πσο νη αηηίεο ησλ 
νδηθώλ αηπρεκάησλ είλαη γλσζηέο θαη κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ.  
Όπσο επηζεκάλζεθε από ηνπο νκηιεηέο κεηαμύ ησλ νπνίσλ, ε Γηεπζύληξηα 
ηνπ ηκήκαηνο Μεηαθνξώλ ηεο επηηξνπήο ηνπ ΟΗΔ, θ. Μνιηλάξ, 
Σπγθνηλσληνιόγνη – Πνιηηηθνί Μεραληθνί ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ 
κε επηθεθαιήο ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή θ. Γηάλλε Γηαλλή, ε Πξόεδξνο ηνπ 
Ιλζηηηνύηνπ «Πάλνο Μπισλάο» θ. Βαζηιηθή Μπισλά, αμησκαηηθνί ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο θαη ηεο Τξνραίαο, εθπξόζσπνη ηνπ ΔΚΑΒ θ.α. 
Σύληνκνπο ραηξεηηζκνύο απεύζπλαλ ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ, θ. 
Μαξγαξώλεο, ν Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο ηνπ θνξέα, θ. Σηξηιηγθάο  θαη ν 
Πξόεδξνο ηνπ ΔΔΣΥΜ θ. Αδακαληηάδεο.  
Όπσο επηζεκάλζεθε από όινπο ε πξόιεςε ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ζώδεη 
δσέο θαη ε ηήξεζε ησλ λόκσλ είλαη ζεβαζκόο ζηε δσή. Τα ηξνραία αηπρήκαηα 
είλαη ζήκεξα κηα παγθόζκηα κάζηηγα κε ηξαγηθέο επηπηώζεηο, ελώ νη νθηώ από 
ηηο δεθαηξείο Διιεληθέο πεξηθέξεηεο θαηαηάζζνληαη ζηηο πην επηθίλδπλεο 
Δπξσπατθέο πεξηνρέο θαη ην παγθόζκην νηθνλνκηθό θνξηίν ησλ νδηθώλ 
ζπκβάλησλ ππνινγίδεηαη ζηα 5,8 δηο δνιάξηα ην ρξόλν!  
Σύκθσλα κε ηνλ επίζεκν απνινγηζκό ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ 
Αζθάιεηα ζηηο Μεηαθνξέο (ETSC) γηα ηελ δεθαεηία 2001-2010, ε Διιάδα 
θαηέιαβε ηελ ρεηξόηεξε ζέζε ζηελ Δπξώπε ζε αξηζκό ζπγθξνύζεσλ, 
ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκώλ από ηξνραία ζε ζρέζε κε ηνλ Δπξσπατθό κέζν 
όξν. Ιδηαίηεξα ε Κξήηε δηαηεξεί κηα ζιηβεξή πξσηηά, θαζώο ζην επαξρηαθό 
νδηθό δίθηπό ηεο έρνπλ αθήζεη ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή νη πεξηζζόηεξνη 
άλζξσπνη ζε όιε ηε ρώξα ηα ηειεπηαία ρξόληα, αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκό 
ηνπ λεζηνύ. Από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2001 έσο ηηο 31 Μαΐνπ 2013, 1.506 
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άλζξσπνη έραζαλ ηελ δσή ηνπο θαη 23.381 ηξαπκαηίζηεθαλ ζε θάπνην ηξνραίν 
δπζηύρεκα ζηελ Κξήηε εθ ησλ νπνίσλ νη 648 ήηαλ δηθπθιηζηέο. Από ηελ αξρή 
ηνπ 2013, 29 άλζξσπνη άθεζαλ ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή ζηελ άζθαιην, εθ 
ησλ νπνίσλ νη 19 ήηαλ αλαβάηεο κεραλώλ θαη νη 16 θάησ ησλ 25 εηώλ!  
Να ζεκεησζεί όηη ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 
Φαληά, Κνιπκπάξη θαη Καζηέιη κεηαμύ άιισλ, έγηλε επίδεημε ηνπ εμνπιηζκνύ 
βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο από ην Ιλζηηηνύην Οδηθήο Αζθάιεηαο «Πάλνο 
Μπισλάο» πξνζνκνηάδνληαο ηηο αηηίεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ γηα ηελ 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. Παξάιιεια έγηλαλ καζήκαηα 
θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζην Πάξθν ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ ζην Κακπάλη 
Αθξσηεξίνπ, καζήκαηα πξώησλ βνεζεηώλ από ην ΔΚΑΒ θαη εθπαίδεπζε 
πνιηηώλ ζηελ θαξδηαλαπεπζηηθή αλαδσνγόλεζε θαη επίδεημε απεγθισβηζκνύ 
από ην ΔΚΑΒ. 
 
Ο Πρόεδρος ηοσ Δπιμεληηηρίοσ Φανίων  
 
Ο θ. Μαξγαξώλεο ζην ραηξεηηζκό ηνπ αλαθέξζεθε ζην ζηόρν ησλ 
εθδειώζεσλ θαη ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε δεκηνπξγίαο ελόο ζύγρξνλνπ 
απηνθηλεηόδξνκνπ, ιέγνληαο κεηαμύ άιισλ:  
«Οινθιεξώλνληαο ηηο εθδειώζεηο γηα ην κήλα νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Κξήηε 
θαη ζην πιαίζην ηεο παγθόζκηαο εκέξαο κλήκεο ζπκάησλ ηξνραίσλ 
δπζηπρεκάησλ κπνξνύκε λα πνύκε όηη όινη νη ζηόρνη καο, εθηόο από έλαλ, 
πξαγκαηνπνηήζεθε. 
Αλαδείμακε θαη εκείο ην ηεξάζηην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη ζην λεζί καο όζν 
αθνξά ηηο κεηαθνξέο, ην νδηθό δίθηπν αιιά θαη ηελ νδεγηθή καο ζπκπεξηθνξά. 
Ζ Κξήηε ζπλέρηζε, θηινμελεί εηεζίσο πεξί ηα 3 εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο, πνιινί 
εμ απηώλ λνηθηάδνπλ νρήκαηα, έρνπκε ζπλερή ξνή θνξηεγώλ κε πξντόληα 
πξσηνγελνύο ηνκέα θαη  κεηαθνξηθέο εηαηξείεο κε πξντόληα εκπνξίνπ, 
βηνκεραληθά, θαύζηκα θ.α. Σε απηά κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θαη πνιιά 
γεσξγηθά – αγξνηηθά κεραλήκαηα, ηα ιεσθνξεία ηνπ ΚΤΔΛ θαη ηα ηνπξηζηηθά 
ιεσθνξεία ηα νπνία θηλνύληαη ζηνπο δξόκνπο καο. 
Δίλαη αδηαλόεην ηόληζε ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔΧ, όια απηά λα θηλνύληαη ζε έλα 
απαξραησκέλν δίθηπν επαξρηαθνύ ηύπνπ ην νπνίν νλνκάδεηαη «Δζληθόο 
δξόκνο». Οη ειιείςεηο ζε θσηηζκό, ζήκαλζε, πεδνγέθπξεο θ.α. είλαη κόληκεο. 
Δίκαζηε ζηε ρεηξόηεξε ζέζε παλεπξσπατθά σο ρώξα θαη ζηελ ρεηξόηεξε ηεο 
ρώξαο, σο Κξήηε. Δίλαη απαξάδεθην λα έρνπλ πεξάζεη 5 θνηλνηηθά πιαίζηα 
θαη εκείο λα θάλνπκε «κπαιώκαηα» 
Μόιηο πξόζθαηα δηακαξηπξεζήθακε θαη ηα 4 Δ.Β.Δ. ηεο Κξήηεο καδί δηόηη 
πόξνη γηα ππνδνκέο ράλνληαη από ην λεζί κεηαθεξόκελνη αιινύ. 
Έηζη ε πξώηε ζηελ αλάπηπμε πεξηθέξεηα κέζσ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 
αληηκεησπίδεηαη από ην θξάηνο σο ηειεπηαία ζηηο επελδύζεηο. 
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Γπζηπρώο δηαρξνληθά δελ παίξλνπκε πίζσ αληαπνδνηηθά νύηε ηα κηζά από 
απηά πνπ δίλνπκε. Γηα απηό επεζήκαλε, θαιώ ζήκεξα από εδώ, απηό ην ζέκα 
λα κπεη σο πξώην δήηεκα ζηελ πξνεθινγηθή αηδέληα όισλ ησλ ππνςεθίσλ 
ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ. 
Έλαο λένο ππό ράξαμε ζύγρξνλνο απηνθηλεηόδξνκνο κε ηηο αλάινγεο 
θαζέηνπο, ν νπνίνο ζα καο γιηηώζεη από ηνπιάρηζηνλ 50 λεθξνύο αλά έηνο θαη 
πνιιαπιάζηνπο ηξαπκαηίεο, κεηαθνξηθό θόζηνο, ζπαηάιε θαπζίκσλ ελώ ζα 
πξνζδώζεη θαη κηα λέα νδεγηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ ζσζηή αζηπλόκεπζε 
πνπ ζα ππάξρεη. 
Πεηύρακε ινηπόλ κ’ απηέο ηηο εθδειώζεηο λα γλσξίζεη ν θόζκνο έζησ θαη κε 
ηα ιίγα κέζα θάπνησλ κεραλεκάησλ ηα ζπκβάληα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, 
όκσο δελ πεηύρακε, λα ζηακαηήζνπκε ηα ηξνραία αηπρήκαηα. Σρεδόλ όιεο νη 
νηθνγέλεηεο ζηελ Κξήηε όπσο θαη ζηελ δηθηά κνπ έρνπκε έλα ζύκα ηξνραίνπ. 
Με επρνινγία θαη ππνζρέζεηο θαηέιεμε ν θ. Μαξγαξώλεο από πνιηηηθνύο δελ 
ιύλεηαη ην ζέκα. Εεηάκε πξάμεηο εδώ θαη ηώξα από ην θξάηνο πνπ ππνηίζεηαη 
όηη ζέβεηαη ηελ αλζξώπηλε δσή θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ». 
 

 


