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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης για τα Θύµατα Τροχαίων ∆υστυχηµάτων 

 
Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» τιµά όσους χάθηκαν στο δρόµο 
µε δράσεις πρόληψης και εκπαίδευσης στην Οδική Ασφάλεια 

 
Εκατοντάδες φορείς και οργανώσεις σε όλο τον κόσµο τίµησαν την Κυριακή 19 Νοέµβρη 2017 τη µνήµη των 

εκατοµµυρίων ανθρώπων που κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήµατα. Μια πρωτοβουλία 

της FEVR (European Federation of Road Traffic Victims), αναγνωρισµένη από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ, η 

«Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης για τα Θύµατα Τροχαίων ∆υστυχηµάτων» καθιερώθηκε ως µια υπενθύµιση για το 

δυσβάσταχτο κόστος σε ζωές που προκαλούν τα τροχαία συµβάντα στις κοινωνίες όλου του κόσµου.  

Για το Ι.Ο.ΑΣ., έναν Οργανισµό που δηµιουργήθηκε µε αφορµή την τραγική απώλεια του 22χρονου Πάνου 

Μυλωνά, κανένας θάνατος από τροχαίο δεν είναι αποδεκτός. Τιµώντας τη µνήµη του αδικοχαµένου φοιτητή 

και των χιλιάδων συνανθρώπων µας που χάθηκαν άδικα στους δρόµους, το Ινστιτούτο έδωσε 

προτεραιότητα, για µία ακόµα χρονιά, στην ανάγκη ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα Οδικής 

Ασφάλειας µε τις ακόλουθες δράσεις:  

Εθελοντική Αιµοδοσία για Τραυµατίες από τροχαία συµβάντα στο Σύνταγµα – 16/11 

Την Πέµπτη 16 Νοεµβρίου, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και το Γενικό 

Νοσοκοµείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» ένωσαν τις δυνάµεις τους για την ενίσχυση της 

Τράπεζας Αίµατος του Ι.Ο.ΑΣ. διοργανώνοντας µεγάλη Εθελοντική Αιµοδοσία στην Αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων της στάσης ΜΕΤΡΟ «Σύνταγµα». Η Αιµοδοσία πραγµατοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 

Υποδοµών & Μεταφορών, µε την υποστήριξη του Οµίλου ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 

Η συµµετοχή του κοινού στη δράση ήταν εντυπωσιακή και η προσέλευση εθελοντών αιµοδοτών ιδιαίτερα 

συγκινητική καθώς µέσα σε ελάχιστες ώρες συγκεντρώθηκαν 81 µονάδες αίµα ενώ, συνολικά, περισσότερα 

από 200 συνάνθρωποί µας προσήλθαν για να προσφέρουν αίµα, να ενηµερωθούν για τις δράσεις του 

Ινστιτούτου «Πάνος Μυλωνάς» και να συµβάλλουν στη διάδοση του µηνύµατος της σηµαντικής αυτής 

πρωτοβουλίας. Μεταξύ αυτών, εκπρόσωποι της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών 

και Μεταφορών, και σπουδαστές του τµήµατος Νοσηλευτικής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.  

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η κάλυψη των µεγάλων αναγκών σε αίµα των τραυµατιών από τροχαία 

συµβάντα στη χώρα µας και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σηµασία της πρόληψης και της 

υπεύθυνης οδικής συµπεριφοράς. Ο Όµιλος ΟΑΣΑ και η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., δύο Οργανισµοί που στηρίζουν 

σταθερά το έργο του Ι.Ο.ΑΣ., πρόβαλλαν την Αιµοδοσία στις οθόνες προβολής µηνυµάτων των στάσεων των 

λεωφορείων και των σταθµών επιβίβασης/αποβίβασης του Μετρό, επιδεικνύοντας για µία ακόµα φορά το 

ανθρώπινο και υπεύθυνο εταιρικό τους πρόσωπο στην κοινωνία.  

Επιµόρφωση των «Teachers4Europe» στην Οδική Ασφάλεια – 19/11 

Την Κυριακή 19 Νοεµβρίου, προσκεκληµένη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, η 

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», κυρία Βασιλική ∆ανέλλη-Μυλωνά, 

παραχώρησε εκπαιδευτική οµιλία προς εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του διήµερου Προγράµµατος 

Επιµόρφωσης για εκπαιδευτικούς-µέλη του ∆ικτύου «Τeachers4Εurope» (18 – 19/11) που διοργανώθηκε στο 

Σεράφειο Κέντρο Καινοτοµίας Πολιτισµού & Αθλητισµού στην Αθήνα.  
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Η οµιλία, µε τίτλο «Οδική Ασφάλεια: Θέµα Παιδείας και Πολιτισµού», αποτέλεσε κύρια θεµατική του 

Επιµορφωτικού Προγράµµατος και προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των εκατοντάδων εκπαιδευτικών που 

πήραν µέρος στις εργασίες του. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η κυρία Μυλωνά ανέπτυξε θεµατικές που 

εµπλέκουν ενεργά την εκπαιδευτική κοινότητα στο θέµα της Οδικής Ασφάλειας ενώ αναφέρθηκε στη 

σηµασία της πρόληψης, της εκπαίδευσης και των θετικών προτύπων γονέων και εκπαιδευτικών για την 

προσπάθεια που καταβάλλεται καθηµερινά από το Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς» µε στόχο τη µείωση των 

τροχαίων συµβάντων στη χώρα µας.  

Με αφορµή τη φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης για τα Θύµατα Τροχαίων ∆υστυχηµάτων, η κυρία Μυλωνά 

κάλεσε τους εκπαιδευτικούς που µετέχουν στο ∆ίκτυο «Teachers4Europe» να συµβάλλουν στο έργο του 

Ινστιτούτου µέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη από κοινού προγραµµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών που 

θα µεταφέρουν στα σχολεία και τα παιδιά τους τις αρχές της Οδικής Ασφάλειας και της υπεύθυνης οδικής 

συµπεριφοράς.  

Εκδήλωση «Η αθέατη πλευρά του τροχαίου ατυχήµατος» στη Χαλκίδα - 19/11 

H Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», κυρία Βασιλική ∆ανέλλη- Μυλωνά, 

συµµετείχε στην εκδήλωση µε θέµα: «Η αθέατη πλευρά του τροχαίου ατυχήµατος» που διοργάνωσε την 

Κυριακή 19 Νοεµβρίου (Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης Θυµάτων Τροχαίων ∆υστυχηµάτων), το Τµήµα Τροχαίας 

Χαλκίδας της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ευβοίας µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Στην εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στο κατάµεστο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας 

Ευβοίας στη Χαλκίδα, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. µίλησε για το έργο ζωής της στη µνήµη του αδικοχαµένου 

γιου της Πάνου Μυλωνά και παρουσίασε τις εξαιρετικά αποτελεσµατικές «∆ράσεις Πρόληψης Τροχαίων 

Συµβάντων» που αναπτύσσει και υλοποιεί το Ινστιτούτο σε όλη την Ελλάδα.  

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Νικόλαος 

Μαυραγάνης, ο Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. ∆ηµήτριος 

Αναγνωστάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Ευβοίας κ. ∆ηµήτριος Αργύρης, 

ο Προϊστάµενος Επιτελείου Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραµαλάκης, ο ∆ήµαρχος ∆ιρφύων 

– Μεσσαπίων κ. Γεώργιος Ψαθάς, εκπρόσωποι Σωµάτων, φορέων και ενώσεων, καθώς και πλήθος κόσµου.  

«Τα τροχαία συµβάντα µπορούν να προβλεφθούν εάν όλοι µας -κυβερνήσεις, φορείς και καθένας από εµάς- 

αναλάβουµε την ευθύνη µας για την προστασία της ζωής στο δρόµο. Γι’ αυτό και είναι σηµαντικό να 

συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για έναν κόσµο χωρίς τροχαία δυστυχήµατα, επενδύοντας σταθερά στην 

πρόληψη µέσα από την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτοµία και τη διαρκή ευαισθητοποίηση µικρών και 

µεγάλων στην Οδική Ασφάλεια» τόνισε η κυρία Μυλωνά ολοκληρώνοντας την εισήγησή της. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-8620150, 6984111206, www.ioas.gr   
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Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων 

δυστυχηµάτων «Πάνος Μυλωνάς» δραστηριοποιείται ενεργά από το 2005 και αποτελεί µη κερδοσκοπικό Οργανισµό, µε 

σκοπό την καλλιέργεια της κυκλοφοριακής παιδείας και την υποστήριξη δραστηριοτήτων και δράσεων πρόληψης που 

προάγουν την οδική ασφάλεια.  

Η Τράπεζα Αίµατος του Ι.Ο.ΑΣ. ξεκίνησε από το 2013 και έως σήµερα πλήθος πολιτών, οργανώσεων και φορέων έχουν 

στηρίξει ενεργά τη λειτουργία της και την προσπάθεια του Ινστιτούτου για την προστασία της ζωής στο δρόµο και την 

πρόληψη των τροχαίων δυστυχηµάτων. 

 


