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Ημερίδα με θέμα «Οδική Ασφάλεια Μαθητών - Ενημέρωση και Δράσεις Πρόληψης»
πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστράτειου
Μεγάρου της ΓΕΑ

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Ι.Ο.ΑΣ» Πάνος Μυλωνάς έχει προχωρήσει ήδη σε
ενημέρωση 4.712 μαθητών και μαθητριών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων στο
Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο, ώστε να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες γύρω από
το θέμα της Οδικής Ασφάλειας. Μαθητές , γονείς αλλά και φορείς της πόλης έδωσαν το
«παρών» και στην σημερινή ημερίδα, στο Αγρίνιο.

Πρώτη ομιλήτρια της εκδήλωσης, ήταν η κα. Βασιλική Δανέλλη- Μυλωνά, πρόεδρος του Δ.Σ
του Ινστιτούτου. Η κα. Μυλωνά, μίλησε για τους λόγους που ένα παιδί στην εφηβεία
απαγορεύεται να οδηγήσει, ενώ παρέθεσε και παραδείγματα επιθετικής οδήγησης,
αγχώδους και επιθετικής συμπεριφοράς αλλά και φόβου στο τιμόνι, καταστάσεις που
μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα. «Στο Ινστιτούτο έχουμε κάνει δύο έρευνες για την
ευγένεια στον δρόμο από την οποία προέκυψε πως οι Έλληνες είμαστε οι πιο αγενείς
οδηγοί. Ακολουθεί η Ρουμανία και η Βουλγαρία» ενημέρωσε η ίδια και τόνισε πως στους
δρόμους συμβαίνουν εγκλήματα, όχι ατυχήματα! Στη συνέχεια ζήτησε από τους μικρούς
μαθητές να προστατεύουν και οι ίδιοι τους γονείς τους. «Σας παρακαλώ παιδιά, να
θυμίζετε στον μπαμπά και στη μαμά να φορούν τη ζώνη τους και να μην τους εκνευρίζετε
όταν οδηγούν, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο…»
Βασικός εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ευγένιος Πετούμενος, Δημοσιογράφος Ειδικού
Τύπου, Συνεργάτης του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς".

Στη συνέχεια μίλησε η κ. Άννα Λιμπέρη, Υπαστυνόμος Β’ της Τροχαίας Αγρινίου.Αμέσως
μετά έγινε αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου της Κοινωφελούς
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εργασίας σχετικά με την ενημέρωση για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
Στον προθάλαμο του Μεγάρου ζωγραφιές μικρών μαθητών με θέμα την οδική ασφάλεια
ήταν αναρτημένες σε σταντ, ενώ στον εξωτερικό χώρο, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα
«κυκλοφορώ με ασφάλεια». Το τελευταίο μάλιστα, παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
καθώς έδειχνε στους περαστικούς μια προσομοίωση ανατροπής αυτοκινήτου και πώς η
ζώνη ασφαλείας είναι η μόνη που μπορεί να τους προστατέψει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όποιος επιθυμούσε έπαιρνε θέση στο ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο που είχε
τοποθετηθεί για τον σκοπό αυτό και βίωνε εκ του ασφαλούς φυσικά, την εμπειρία της
ανατροπής του αυτοκινήτου αλλά και το πόσο μια ζώνη ασφαλείας μπορεί να τον
προστατέψει. Παραπλεύρως, ήταν τοποθετημένος διάδρομος με κώνους και με μια μάσκα
προσομοίωσης της ζάλης που προκαλεί το αλκοόλ, καλούνταν οι περαστικοί να
προσπαθήσουν να διασχίσουν τον διάδρομο χωρίς να σκοντάψουν ή να παραπατήσουν,
γεγονός όπως αποδείχθηκε, αδύνατο…

Συμπράττων φορέας την πολύ ενδιαφέρουσας και χρήσιμης ημερίδας, ήταν η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας.
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