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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας για την απόδοση του ονόµατος του  

Πάνου Μυλωνά σε σήραγγα της Ολυµπίας Οδού 

 

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» µε συγκίνηση και υπερηφάνεια ενηµερώνει ότι από χθες, Τρίτη 11 Απριλίου 

2017, µια σήραγγα της νέας εθνικής οδού Κορίνθου - Πατρών φέρει το όνοµα του Πάνου Μυλωνά, του 

νεαρού φοιτητή Μηχανολόγου Μηχανικού, ο άδικος χαµός του οποίου στην άσφαλτο πριν από 13 χρόνια, 

έγινε αφορµή για την ίδρυση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας για την πρόληψη και µείωση των τροχαίων 

συµβάντων στη χώρα µας. 

Τόσο η οικογένεια του Πάνου Μυλωνά, όσο και η κίνηση πολιτών που πήρε το όνοµά του -δρώντας ως 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας από το 2005- εκλαµβάνουν ως µεγάλη τιµή την αφιέρωση της σήραγγας 

Αιγείρας της Ολυµπίας Οδού στον λαµπρό αυτόν νέο Έλληνα. Η αρµόζουσα ευχαριστία προς την ελληνική 

κυβέρνηση για την πρωτοβουλία της αυτή είναι αυτονόητη και ειλικρινά θερµή, αφού καθιστά προφανή την 

επί της αρχής δέσµευση του κράτους να πορευτεί µαζί µε την κοινωνία των πολιτών στην κατεύθυνση της 

παγίωσης της οδικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο.   

Η ανακοίνωση της ονοµασίας της σήραγγας της Αιγείρας µε το όνοµα του παιδιού της, συγκίνησε βαθιά τη 

µητέρα του και Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ. Βασιλική ∆ανέλλη – Μυλωνά, η οποία δήλωσε: «Είναι µια ξεχωριστή 

στιγµή µε έντονη συναισθηµατική φόρτιση για εµάς και µια δικαίωση που µας ενδυναµώνει και µας δίνει το 

κουράγιο να συνεχίζουµε το δύσκολο έργο µας. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, συνεισφέρουµε 

ακούραστα, καθηµερινά στη µεγάλη ανάγκη της χώρας µας για Οδική Ασφάλεια και υψηλών προδιαγραφών 

ασφαλείας έργα υποδοµής. Το Ινστιτούτο είναι πρόθυµο να συνεργαστεί άµεσα µε την κυβέρνηση, 

προκειµένου η επί της αρχής δέσµευση να µετουσιωθεί σε πράξη µε στόχο την ταχύρρυθµη βελτίωση της 

κατάστασης στο οδικό δίκτυο της χώρας µας, αλλά και τη βελτίωση των οδηγικών συµπεριφορών των 

Ελλήνων». 

Η ολοκλήρωση των νέων σύγχρονων και ασφαλών αυτοκινητοδρόµων αλλάζει το οδικό τοπίο της χώρας, 

αφού αποτελούν έργα που ενσωµατώνουν όλες τις σύγχρονες και διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και 

συνεπώς µπορούν να διασφαλίσουν τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής που είναι ό,τι πιο πολύτιµο έχουµε. 

Τέλος θεωρούµε ότι η τιµή αυτή ανήκει εξίσου σε όλους όσους πορεύονται µαζί µας εδώ και χρόνια. Τους 

θεσµούς αιρετής διοίκησης, σε συλλογικότητες κάθε είδους µα και στους ακούραστους εθελοντές µας. Όλοι 

οι άνθρωποι του Ινστιτούτου ευχόµαστε πως, στο εξής, κάθε «Πάνος» που θα βγαίνει στον δρόµο προς την 

Πάτρα, αλλά και προς τους άλλους κοµβικούς προορισµούς της πατρίδας µας, θα κρατάει το τιµόνι της ζωής 

του στα χέρια του.  

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της ανακοίνωσης για τη νέα σήραγγα «Πάνος Μυλωνάς» εδώ 

 

 


