
Πίσω από κάθε αριθμό των στατιστι-
κών στοιχείων για τα ατυχήματα στους  
δρόμους κρύβεται και μια τραγωδία,  
διότι δεν υπάρχει τίποτε πιο τραγικό από 
τον αιφνίδιο θάνατο ενός ανθρώπου σε 
τροχαίο δυστύχημα. 

Ο Πάνος Μυλωνάς, τεταρτοετής φοιτητής του Τμήματος  
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Πατρών και δημοσιογράφος του Ειδικού Τύπου του  
αυτοκινήτου (ο νεότερος διαπιστευμένος στην Ευρώπη) είχε 
όλα τα εφόδια για να διακριθεί στο χώρο της επιστήμης, της 
έρευνας και της τεχνολογίας. 

Το νήμα της ζωής του κόπηκε ξαφνικά στα 22 του χρόνια, 
στις 22 Μαρτίου 2004, στο δρόμο Κορίνθου – Πατρών, ενώ  
πήγαινε να παρακολουθήσει τα μαθήματά του, γεμίζοντας με  
πόνο γονείς, αδελφό, φίλους, γνωστούς και συναδέλφους. 

Ο θάνατός του υπήρξε η αφορμή για την ίδρυση του  
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ενώ στη 
μνήμη του απονέμεται υποτροφία κάθε χρόνο στον καλύτερο 
φοιτητή του Τμήματος στο οποίο φοιτούσε.

Η ΑΡΧΗ: ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

To «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και  
Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και 
την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων  
Ατυχημάτων Πάνος Μυλωνάς» με το  
διακριτικό τίτλο «Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς» 
συστάθηκε το Μάιο του 2005.

Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη  
Πανεπιστημιακούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς,  
Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάληψη, υποστήριξη και  
προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα που προάγουν την 
οδική ασφάλεια, όπως η μελέτη, η έρευνα, η ενημέρω-
ση και η εκπαίδευση, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων  
ατυχημάτων. 

Το Ινστιτούτο που αποτελεί Μέλος του Ευρωπαϊκού  
Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC),  
συνεργάζεται με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό  
στο ζήτημα της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων που 
έχουν μετατραπεί σε μάστιγα για την κοινωνία μας. 

Η ΔΡΑΣΗ:  ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Από όλα τα χιλιόμετρα που διανύονται καθημερινά στο 
οδικό δίκτυο της Ευρώπης, μόνο 1% διανύεται από οδη-
γούς που έχουν στο αίμα τους συγκέντρωση αλκοόλ 
πάνω από 0,5%. 

Κι όμως, οι οδηγοί αυτοί προκαλούν συνολικά το 25% 
όλων των θανατηφόρων δυστυχημάτων! 

•   Συγκέντρωση 0,8g/1 στο αίμα ενός οδηγού, σημαίνει 
2,7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για ατύχημα. 

•   Συγκέντρωση 1,5g/1, σημαίνει 22 φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα για ατύχημα! Και μάλιστα για σφοδρό 
ατύχημα! Αυτός ο οδηγός έχει 200 φορές περισσότε-
ρες πιθανότητες να σκοτωθεί σε σχέση με ένα  
νηφάλιο οδηγό. 

Κι όμως, όταν ξεκινά να οδηγήσει, μπορεί ο ίδιος να 
νιώθει περίφημα και σε εγρήγορση.

Στην Ελλάδα, τα στατιστικά στοιχεία της Τροχαίας  
αποκαλύπτουν ότι η μέθη είναι από τους σημαντικότε-
ρους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων. Έρχεται  
τέταρτη σε σειρά και ευθύνεται για πάνω από 10%  
όλων των τροχαίων και το 1/3 των θανατηφόρων!

Το 91% των θανατηφόρων τροχαίων δεν συμβαίνουν στο 
εθνικό οδικό δίκτυο, αλλά στις καθημερινές μετακινή-
σεις και, το κυριότερο, σε μετακινήσεις για διασκέδαση. 
Από τους νέους που χάνονται στους δρόμους, 77% είναι 
αγόρια και 23% κορίτσια.

Η ζωή μας είναι το ύψιστο αγαθό. Το νήμα της μπορεί να 
κοπεί στην πιο ξένοιαστη στιγμή, στην πιο χαμηλή ταχύ-
τητα, τότε ακριβώς που κανείς δεν ανησυχεί. 

Όλοι γνωρίζουμε κάποιον που έχασε τη ζωή του ή τραυ-
ματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα. Γνωρίζουμε ότι ήταν 
όπως εμείς κι ότι πλήρωσε ή πληρώνει ένα λάθος της 
στιγμής. 

Κι ακόμη, όλοι έχουμε στον περίγυρό μας ανθρώπους 
που έπεσαν θύματα τροχαίων χωρίς να ευθύνονται οι 
ίδιοι. Ανθρώπους που πληρώνουν το σφάλμα ενός  
άλλου, όπως και οι οικογένειές τους. 

Καθένας μας ξεκινά λέγοντας «Σ’ εμένα θα τύχει;» 
Κι όμως. Η δική μας προσοχή και υπευθυνότητα είναι  
το μόνο που έχουμε. 

Κάνε ό,τι μπορείς 
•  Μην καταναλώνεις αλκοόλ πριν οδηγήσεις. 

•   Μην αφήνεις κανέναν οδηγό στην παρέα σου 
να πιει πριν οδηγήσει. 

•   Μην μπεις σε αυτοκίνητο ανθρώπου που
έχει πιει.

•   Κάνε ό,τι μπορείς για να τον εμποδίσεις 
να οδηγήσει. 

•   Για την επιστροφή σου προτίμησε ταξί 
ή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

•   Τηλεφώνησε σε κάποιον δικό σου να σε 
γυρίσει σπίτι.

➤

➤

«Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας» 
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 

Με την υποστήριξη:

Όταν οδηγείς, το αυτοκίνητο είναι απλώς ένα μέσο  
μεταφοράς. Κι ο δρόμος είναι γεμάτος αστάθμητους 
παράγοντες και κινδύνους. Μην τους αυξάνεις! 

Ακόμη και λίγο αλκοόλ πριν την οδήγηση επηρεάζει 
πάντα τις αντιδράσεις σου. 

Τα τροχαία ατυχήματα είναι ο βασικότερος λόγος για 
τον οποίο κάθε χρόνο στην Ευρώπη, νέοι ηλικίας 18 – 24 
ετών χάνουν τη ζωή τους, βγαίνοντας να διασκεδάσουν.

Χάνουν τη ζωή τους τα βράδια της Παρασκευής και 
του Σαββάτου. 

www.ioas.gr www.ryd.eu

Η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα διοργανώνεται 
από το 2007 στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Πρόκειται για 
Πανευρωπαϊκή δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε 
πάρα πολλές πόλεις. Στην Ελλάδα, έχει ήδη πραγματο-
ποιηθεί σε 14 πόλεις.

Στόχος είναι να ενημερωθεί κάθε νέος οδηγός που βγαί-
νει για διασκέδαση, ώστε να μην οδηγήσει στην επι-
στροφή αν έχει πιει έστω και λίγο αλκοόλ. 

Θυμηθείτε: 

«Όλοι διασκεδάζουν,  ΕΝΑΣ δεν πίνει,  
Ο ΟΔΗΓΟΣ της Παρέας»

EUROPEAN NIGHT WITHOUT ACCIDENT

Σήμερα, τα δυστυχήματα στους δρόμους αποτελούν 
την πρώτη αιτία θανάτου των νέων μας στην Ελλάδα.  
Γι’ αυτό στη διασκέδαση δεν ξεχνάμε: 

«Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει,  
Ο ΟΔΗΓΟΣ της Παρέας»

Ένας φίλος κάθε φορά αναλαμβάνει να μην πιει  
αλκοόλ, ώστε να επιστρέψει την παρέα του στο σπίτι  
με ασφάλεια. 

➤

➤

➤

«ΜΗΔΕΝ αλκοόλ στο τιμόνι» 


