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Αθήνα 10/07/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συστήνει τη Διεθνή Εκστρατεία 

#3500LIVES στο ελληνικό κοινό 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιουλίου, 2018, η  Συνέντευξη Τύπου για τη νέα 

εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης #3500LIVES της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου 

(FIA) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και τον 

Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η διεθνής εκστρατεία όπου παγκοσμίως 

αναγνωρισμένοι αθλητές, καλλιτέχνες, οδηγοί της Formula 1 και πολιτικοί, ένωσαν τις δυνάμεις τους 

για να προωθήσουν το μήνυμα της Οδικής Ασφάλειας. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε η ελληνική 

συμμετοχή στην εκστρατεία, με τους Έλληνες Πρεσβευτές να αφηγούνται σε πρώτο πρόσωπο τις δικές 

τους εμπειρίες από τροχαία συμβάντα και να μας παροτρύνουν να ακολουθήσουμε μερικούς απλούς 

κανόνες για να είμαστε ασφαλείς και να σώσουμε όχι μόνο τη δική μας ζωή, αλλά και τις ζωές των 

άλλων. 

Η κυρία Αντριάνα Παρασκευοπούλου, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια κεντρικού δελτίου της ΕΡΤ, 

ο κύριος Πασχάλης Τσαρούχας, ηθοποιός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, η κυρία Δήμητρα 

Κοροκίδα, χάλκινη παραολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια στη σφαιροβολία, και ο κύριος 

Φώτης Θωμάς, μηχανολόγος-αεροναυπηγός και πρωταθλητής στα GOCART, ένωσαν τις δυνάμεις τους 

με  το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (ΚΣΑ) και έγιναν οι 

πρεσβευτές της διεθνούς εκστρατείας της FIA στην Ελλάδα και την Κύπρο.  

Θερμά συγχαρητήρια στο Ινστιτούτο και στην Πρόεδρό του, κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά έστειλε 

μέσω βιντεοπροβολής, ο κύριος Jean Todt, Πρόεδρος της FIA, για την αφοσίωση και την προσήλωσή 

τους στο στόχο της Οδικής Ασφάλειας, καθώς και στις ελληνικές προσωπικότητες που δρουν σαν 

τοπικοί πρεσβευτές. «Ειδικότερα» τόνισε ο κύριος Todt, «θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη 

συμβολή σας στην προώθηση της καμπάνιας #3500lives στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεργαζόμενοι 

στενά με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου, την κοινωνία και τις εθνικές Αρχές.»  

Τη μεγάλη της ικανοποίηση και τιμή για τη στενή συνεργασία με τη FIA ώστε να προωθηθεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο το μήνυμα της καμπάνιας για ασφαλέστερους δρόμους στην Ελλάδα, την Κύπρο 
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και σε όλο τον κόσμο, τόνισε η κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά. Επισήμανε δε ότι όλοι πρέπει να 

ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να υπογράψουμε το μανιφέστο της FIA, καθώς «εάν συνεχιστούν τα 

τροχαία συμβάντα με αυτόν το ρυθμό, θα φτάσουμε στο 2030 και τα τροχαία θα είναι η πρώτη αιτία 

θανάτου παγκοσμίως». 

Τη δική της προσωπική μαρτυρία από σοβαρό τροχαίο συμβάν αφηγήθηκε η κυρία Αντριάνα 

Παρασκευοπούλου, τονίζοντας ότι «… μέσα σε αυτό το χάος, η ζώνη σου δίνει μια αίσθηση ασφάλειας 

και νιώθεις ότι χάρη στη ζώνη, έχεις μία ευκαιρία να τα καταφέρεις».  

Την αναγκαιότητα να προσέχει κανείς στο δρόμο σε συνεχή βάση επισήμανε η άλλη πρέσβειρα της 

καμπάνιας, η κυρία Δήμητρα Κοροκίδα, παρουσιάζοντας την προσωπική της ιστορία: «Κάποιος κύριος 

παραβίασε STOP, με εγκατέλειψε, και από τότε έχω μείνει παραπληγική από το στήθος και κάτω».  

Η ταχύτητα στο δρόμο αποτελεί μία από τις τρεις βασικές αιτίες θανάτου, γι’ αυτό και ο  κύριος Φώτης 

Θωμάς, πρεσβευτής της καμπάνιας, επισημαίνει ότι  «δεν αρκεί να γυρίσουμε εμείς σπίτι για τις 

οικογένειές μας, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι θα προστατέψουμε και τους γύρω μας». 

Το μήνυμα του κυρίου Πασχάλη Τσαρούχα, επίσης πρεσβευτή της καμπάνιας, στοχεύοντας στην 

ασφάλεια των μοτοσικλετιστών στο δρόμο, καταλήγει ως εξής: «… Φόρα το κράνος σου! Μείνε μαζί 

μας!». 

Ο κύριος Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Τουρισμού, εξέφρασε την υποστήριξή του στη διεθνή αυτή εκστρατεία και τόνισε τη σπουδαιότητα της 

ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των Ελλήνων καθώς και των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας, 

όσον αφορά την οδική ασφάλεια. 

Στατιστικά στοιχεία από τροχαία συμβάντα παρουσίασε  ο Ταξίαρχος κύριος Δημήτριος 

Αθανασόπουλος, Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., εκπροσωπώντας τοn Γενικό 

Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. Επισήμανε επίσης ην αξία της εκστρατείας της FIA για την οδική ασφάλεια, 

καθώς και του συνολικού έργου του Ινστιτούτου για ασφαλέστερους δρόμους. Αναφερόμενος στην 

εποικοδομητική συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με το Ινστιτούτο,  έκανε επίσης μνεία των δράσεων 

συνεργασίας για την ενημέρωση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων. 

Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι από Φορείς και Οργανισμούς, όπως το 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Τουρισμού, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το 

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, την Τροχαία Αττικής, καθώς και εκπρόσωποι του Ιδιωτικού Τομέα 

και του Τύπου, οι οποίοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην εκστρατεία και εξήραν τις προσπάθειες 

του Ινστιτούτου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς τον κοινό στόχο για την πρόληψη και τη 

μείωση των τροχαίων συμβάντων. 

Τα μηνύματα της καμπάνιας μεταδίδονται ως κοινωνικά μηνύματα από την τηλεόραση, με έγκριση του 

ΕΣΡ, ενώ στις ιστοσελίδες του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και του ΚΣΑ έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και 

βίντεο από την ελληνική και τη διεθνή καμπάνια.  

 

Περισσότερα στοιχεία για την ελληνική και τη διεθνή καμπάνια #3500LIVES μπορείτε να βρείτε εδώ 
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Υπογράψτε το Μανιφέστο της FIA εδώ 


