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ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ KURT BODEWIG 

Κυριακή απόγευμα στο Μουσείο της Ακρόπολης σε μια συζήτηση που είχαμε με 
μερικούς φίλους - εθελοντές μας στο Ινστιτούτο που είχαν μεγάλη επιθυμία να 
συναντήσουν τον εκλεκτό καλεσμένο μας που για ένα διήμερο φιλοξενήσαμε στην 
Αθήνα. 

∆εν αντιστέκομαι στον πειρασμό να παραθέσω κάποια στοιχεία από τα όσα 
ενδιαφέροντα ένας άνθρωπος σαν τον Kurt Bodewig έχει να μας πει – θέματα που 
ενδιαφέρουν τον κάθε πολίτη αλλά κυρίως και τους πολιτικούς μας. 

Από την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 
Βασιλική ∆ανέλλη – Μυλωνά 

 

Μέλος της γερμανικής Βουλής (Bundestag) από το 1998 έως 
το 2009, διοικητικό στέλεχος της Κυβέρνησης του Gerhard 
Schroeder και Γραμματέας Μεταφορών και Υποδομών, ο 
κύριος Kurt Bodewig είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο θα 
μπορούσε κανείς να συζητά για ώρες. Τον συναντήσαμε στο 
καφέ του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, με το λίκνο του 
πολιτισμού μας να γεμίζει τη θέα και τα προβλήματα στους 
απολίτιστους δρόμους της σημερινής Ελλάδας να καλύπτουν 
το μεγαλύτερο τμήμα της συζήτησής μας.  

Αρχικά μας μίλησε για ένα σχέδιο που έγινε πράξη στη Γερμανία και προέβλεπε τη 
μεταβίβαση κάποιου τμήματος του εμπορικού φορτίου και των οχημάτων βαρέων 
αγαθών, από τους αυτοκινητοδρόμους, στους συρμούς των τρένων. «Όταν ήμουν 
στη Βουλή, κάναμε έρευνες και αποφασίσαμε να θέσουμε σε ισχύ κάποια μέτρα που 
προέβλεπαν την πληρωμή φόρων, από βαριά οχήματα μεταφοράς αγαθών. Τα μέτρα 
αυτά, είχαν δύο στόχους. Πρώτος και κυριότερος, ήταν να μειωθεί η καταπόνηση των 
οδικών αρτηριών από αυτά τα οχήματα. Όπως γνωρίζετε, η Γερμανία είναι ένας από 
τους βασικούς εμπορικούς κόμβους της Ευρώπης: συνδέει τη Σκανδιναβία με τη 
Νότια Ευρώπη και τις ανατολικές χώρες της ηπείρου με τις δυτικές. Αυτό, έχει ως 
αποτέλεσμα να περνούν πάρα πολλά οχήματα από το οδικό της δίκτυο 

Νεμέσεως 2, Αθήνα 112 53 
Τηλ.: 210.86.20.150,  Fax: 210.86.20.007 

e‐mail: info@ioas.gr, website: www.ioas.gr 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 

 

 
 
 

 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 
Νεμέσεως 2, Αθήνα 112 53 

Τηλ.: 210.86.20.150,  Fax: 210.86.20.007 
e‐mail: info@ioas.gr, website: www.ioas.gr 

 

καταστρέφοντας τους ασφαλτοτάπητες. Με το κόστος μεταφοράς να αυξάνεται 
εξαιτίας των φόρων, ήταν πλέον προς το συμφέρον αρκετών εταιρειών να 
μετακινούν τα αγαθά τους μέσω των τρένων. Αυτή τη στιγμή, είναι αλήθεια πως 
μόνο ένα μέρος των αγαθών μετακινείται μέσω σιδηροδρόμων, αλλά εδώ, έρχεται ο 
δεύτερος στόχος: να εξοικονομήσουμε κάποια παραπάνω χρήματα για τη συντήρηση 
του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Μπορώ να σας πω, ότι κάθε χρόνο, έχουμε έσοδα 
4δις ευρώ απ’ αυτή τη φορολογία κι έτσι οι δρόμοι μας, παίρνουν μια βαθειά ανάσα 
ανακατασκευής όποτε χρειάζεται. Επειδή ήταν δεδομένο πως πολλοί θα 
προσπαθούσαν να αποφύγουν τη φορολογία, αυτό που κάνουμε εμείς ήταν να 
παρακολουθούμε τα οχήματα μέσω δορυφόρων. Έτσι, όταν κάποιοι αρνούνται να 
πληρώσουν, έχουμε τα στοιχεία που απαιτούνται και τους αποδεικνύουμε ότι το 
κόστος πληρωμής είναι αυτό που ζητάμε. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία είναι 
κερδοφόρος». 

Εμβαθύνοντας σε θέματα ασφάλειας στο δρόμο και σε παραβατικές συμπεριφορές 
από την πλευρά των οδηγών, η άποψή του ήταν απόλυτη: «Για να υπάρξει ασφαλής 
μετακίνηση στους δρόμους, πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο και αυστηρό νομικό πλαίσιο, 
το οποίο η αστυνομία θα επιβάλλει με συνεχή παρουσία. Στη Γερμανία, η παραβατική 
συμπεριφορά στο δρόμο, είναι σε βαθμό κακουργήματος. Υπάρχουν άνθρωποι που 
μπορεί χωρίς δική τους υπαιτιότητα να εμπλακούν σε κάποιο ατύχημα και να μείνουν 
για την υπόλοιπη ζωή τους ανάπηροι. Ακόμα χειρότερα, υπάρχουν άνθρωποι που 
μπορεί να χάσουν τη ζωή τους. Για το λόγο αυτό, το νομικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά 
αυστηρό. ∆ε μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα δυστυχήματα στο δρόμο με 
φιλοσοφία του τύπου: Τι να κάνουμε, συνέβη. Όχι. Το να παραβαίνεις το νόμο 
οδηγώντας, είναι έγκλημα. Για εμάς, είναι πολύ σημαντική και η εκπαίδευση των νέων 
οδηγών. Σήμερα έχουμε ένα νέο νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι νέοι μπορούν να 
οδηγούν από 17 ετών, αλλά μόνο με κάποιον μεγαλύτερο δίπλα τους. Με τον τρόπο 
αυτό μαθαίνουν καλύτερα τι πρέπει να κάνουν σε κάθε περίπτωση και αφομοιώνουν 
πιο γρήγορα σημαντικές πληροφορίες. Μπορώ να σας πω, ότι αυτό το σύστημα ήδη 
αποδίδει και τα δυστυχήματα σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες δείχνουν να μειώνονται. 
Κάτι άλλο που ισχύει είναι πως όταν είσαι νέος οδηγός απαγορεύεται να καταναλώνεις 
και την παραμικρή ποσότητα αλκοόλ. Κανονικά, επιτρέπουμε κατανάλωση έως 
0,5mg/l εκπνεόμενου αέρα, αλλά όταν κάποιος είναι νέος οδηγός, για τα πρώτα τρία 
χρόνια απαγορεύεται να πιει ακόμα και ελάχιστα. Αυτό ισχύει γιατί όσο ξεκάθαρος κι 
αν είναι ο νόμος, κανείς δεν ξέρει πότε έχει ξεπεράσει τα 0,5mg αλκοόλ που 
προβλέπονται. Αυτός ο νόμος, είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα δυστυχήματα σε 
αυτές τις ηλικίες πάνω από 23% και την ίδια ώρα, τα θανατηφόρα δυστυχήματα 
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μειώθηκαν στις ίδιες ηλικίες, πάνω από 40%. Αυτά, είναι πραγματικά πολύ 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα».  

Οι δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος όταν εκπαιδεύεται από μικρός 
και συνειδητοποιεί κάποια δεδομένα, είναι ίσως ανεξάντλητες και εξαρτώνται από τον 
τομέα πάνω στον οποίο ενημερώνεται. Σημαντικό όμως, είναι το ερώτημα για το αν 
κάποιος μπορεί να αλλάξει συνείδηση, έχοντας για μεγάλο διάστημα της ζωής του μια 
συγκεκριμένη φιλοσοφία. Μπορεί ένας επιθετικός οδηγός να αλλάξει συνήθειες; «Για 
το λόγο αυτό, έχουμε τις κινητές μονάδες παρακολούθησης. Αυτές, εκτός από την 
ταχύτητα, ελέγχουν και αν κάποιος οδηγεί πολύ κοντά στο προπορευόμενο όχημα. 
Θεωρώ πως τα ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
ελέγχονται οι οδηγοί και να αλλάζουν συνειδήσεις. Αν ο οδηγός κληθεί να πληρώσει 
κάμποσα πρόστιμα και γνωρίζει πως ανά πάσα ώρα και στιγμή που θα κάνει 
παράβαση αυτή θα καταγραφεί, αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί και σιγά-σιγά, 
αλλάζει συνείδηση. Στη Γερμανία φυσικά, όπως κι εδώ, μπορούμε να ταυτοποιήσουμε 
τον αριθμό του αυτοκινήτου με τον οδηγό. Κι αν ο οδηγός πει πως δεν ήταν αυτός 
που οδηγούσε τη στιγμή της παράβασης, του ζητάμε να μας αποδείξει κάθε 
χιλιόμετρο που διήνυσε το όχημα. Για κάποιο διάστημα, τον παρακολουθούμε. Αυτό 
οι οδηγοί το ξέρουν και πλέον γνωρίζουν πως το να πουν ψέματα μπορεί να είναι πιο 
επώδυνο απ’ το να πληρώσουν εκείνη την ώρα το πρόστιμο. Πολλοί στην Ευρώπη, 
λένε ότι η Γερμανία έχει πολλούς νόμους. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ, είναι ότι 
στη δεκαετία του ’70 είχαμε 22.000 θανάτους ετησίως και το 2010, είχαμε 3.800. Αν 
λοιπόν δει κανείς πόσο έχουν μειωθεί τα ατυχήματα, αντιλαμβάνεται πως οι νόμοι 
κάνουν τη δουλειά τους καλά. Στόχος μας για την επόμενη δεκαετία, είναι να 
μειωθούν τα ατυχήματα κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη. 
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, πιστεύω πως η αλλαγή συνείδησης στο δρόμο και η 
βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας, επιτυγχάνονται μέσω την εκπαίδευσης των νέων 
οδηγών, μέσω της άνευ όρων επιβολής του νόμου και μέσω των τεχνικών 
συστημάτων ελέγχου των οδηγών. Τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα, μπορούν να 
βοηθήσουν πολύ στην ασφάλεια στο δρόμο». 

Τα ποδήλατα, δείχνουν να είναι στο επίκεντρο των αστικών μετακινήσεων στο 
κοντινό μέλλον. Θα μπορούσαν άραγε οι ελληνικές μεγαλουπόλεις να γίνουν φιλικές 
προς τους ποδηλάτες; «Το ποδήλατο, είναι μια κουλτούρα. Εμείς έχουμε ένα 
πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και λέγεται Πόλεις Φιλικές στο 
Ποδήλατο. Με βάση αυτό το πρόγραμμα, ότι υποδομές υπάρχουν για τα αυτοκίνητα, 
πρέπει να υπάρχουν και για τα ποδήλατα. Από δρόμους που κινούνται, μέχρι θέσεις 
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που σταθμεύουν κ.ο.κ. Πρέπει σε πρώτη φάση, να γίνουν καμπάνιες που να εισάγουν 
τα ποδήλατα στην καθημερινότητα και στη φιλοσοφία των Ελλήνων. Να προωθούν 
το ποδήλατο. Ένα βήμα παραπάνω που κάνουμε, είναι να προάγουμε τη μετακίνηση 
των μαθητών από και προς τα σχολεία, με ποδήλατο. Ξέρετε, πολλά απ’ τα 
ατυχήματα που συμβαίνουν καθημερινά, οφείλονται σε γονείς που πάνε τα παιδιά 
τους στο σχολείο. Ακόμα πιο σημαντικό μάλιστα, είναι πως έχουμε δημιουργήσει ένα 
Τεχνικό Σύστημα για Σχολεία (School Planning System), στο οποίο μπορεί να μπαίνει 
όποιος μαθητής επιθυμεί, να βάζει τα δεδομένα και το σύστημα αυτό να του 
προτείνει την ασφαλέστερη δυνατή διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο και πίσω».  

Για εμάς που συζητήσαμε με τον κ. Bodewig και για όσους διαβάσουν αυτές τις 
γραμμές, το συμπέρασμα είναι πως για την ασφάλειά μας, μπορούν να γίνουν πολλά 
περισσότερα απ’ όσα κάνουμε σήμερα. Η γνώση υπάρχει, η τεχνολογία είναι 
διαθέσιμη και το μόνο που απομένει, είναι η βούληση από την πλευρά όλων. Εκείνο 
το βράδυ στο Μουσείο της Ακρόπολης, μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτισμού που 
κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, αποφασίσαμε να κάνουμε ακόμα 
περισσότερα, ώστε να κληροδοτήσουμε ένα αντίστοιχο περιβάλλον πολιτισμού στους 
συμπολίτες και τα παιδιά μας. Πολιτισμού στο δρόμο, που θα μας προστατεύει από 
τους κινδύνους.  


