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Μεγάλη επιτυχία είχε η εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας Πειραιά υπό την  
Αιγίδα του Δημάρχου Πειραιά κ. Χρήστου Αγραπίδη στην 
Ιωνίδειο Σχολή, με θέμα « Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων 
στην Παιδική Ηλικία». 

Η αίθουσα των Εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής ήταν 
κατάμεστη από μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, 
γονείς και εκπαιδευτικούς. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και 
Αντιδήμαρχος Πειραιά κ. Γεώργιος Δαβάκης, αφού 
ευχαρίστησε όλους τους φορείς που συνέβαλαν στην  επιτυχή 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τη Διεύθυνση 
του ιστορικού αυτού σχολείου του Πειραιά, επισήμανε το 
μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά από τα τροχαία 
ατυχήματα και δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση 
ανάλογων εκδηλώσεων και σε άλλα σχολεία του Πειραιά. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος 
Πειραιά  κ. Χρήστος Αγραπίδης ο οποίος, αφού εξήρε το έργο 
του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Πειραιά, μίλησε 
και ως ιατρός στους μαθητές σχετικά με τη συμπεριφορά 
τους στους δρόμους δίδοντάς τους οδηγίες και κατευθύνσεις 
σχετικά με την αυτοπροστασία τους και την προφύλαξή τους 
από τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν, ενώ 
συγχάρηκε τον κ. Γεώργιο Δαβάκη και ευχήθηκε η 
προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη 
επιτυχία. 

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης και 
Υγείας των Εφήβων (ΚΕ.Π.Υ.Ε.) ιατρός κ. Άρτεμις Τσίτσικα 
ανέλυσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της τα ψυχολογικά αίτια 
που οδηγούν τους εφήβους σε παραβατική συμπεριφορά. 

Στη συνέχεια, ο Υπαστυνόμος της Τροχαίας Πειραιά κ. 
Χρήστος Γκιρτοβίτης επισήμανε τους κινδύνους των τροχαίων 
παραβάσεων καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των πεζών. 

Ο Γραμματέας του Σωματείου Ειδικευομένων Ιατρών 
Αθήνας - Πειραιά και ορθοπαιδικός στο Κ.Α.Τ. κ. Νίκος 
Τζινιέρης μίλησε για τη σοβαρότητα την οποία δείχνει η ιατρική 
κοινότητα στη συστηματοποίηση των μέτρων πρόληψης και 
αντιμετώπισης των  ατυχημάτων σε νεαρές ηλικίες που 
ευθύνονται για τα μεγάλα ποσοστά θανάτων και αναπηρίας 
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παιδιών και τόνισε τη σπουδαιότητα της ζώνης ασφαλείας και 
του κράνους. 

Στη συνέχεια, το μέλος του Σωματείου Ειδικευομένων 
Ιατρών Αθήνας - Πειραιά ιατρός κ. Νίκος Λιαράκος 
αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρέπει να γίνονται στους 
τόπους ατυχημάτων και στη σοβαρότητα που επιβάλλεται να 
επιδεικνύεται από όλους κατά τη διάρκεια της αναμονής 
ασθενοφόρων οχημάτων ή ελικοπτέρων αλλά και κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς τους. 

Την εκδήλωση συντόνισε το μέλος του Συμβουλίου 
Πρόληψης Παραβατικότητας Πειραιά ιατρός κ. Γεώργιος 
Κορμάς.   

Την εκδήλωση, εκτός από τον Δήμαρχο Πειραιά τίμησαν 
με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Ασπασία 
Αλιγιζάκη, ο Διευθυντής Π.Σ.Ε.Α. της Νομαρχίας Πειραιά 
Ταξίαρχος Αεροπορίας κ. Γεώργιος Μέγγουλης, η Διευθύντρια 
της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας κ. Αικατερίνη Ρούπα, 
ο Ειδικός Συνεργάτης του Δήμου Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ. ε.α. κ. 
Γεώργιος Πηγαδιώτης, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης 
Προσωπικού του Δήμου κ. Μαρία Καραβία, αντιπροσωπεία 
Δημοτικών Αστυνομικών του Δήμου Πειραιά, τα μέλη του 
Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Πειραιά Δρ. Ιατρός 
Διονύσης Βαλιανάτος, Δρ. Ψυχολόγος Καθηγητής Σταύρος 
Γρανούζης,  Δρ. Ψυχολόγος Γεώργιος Πεπόνης, ο Δικηγόρος 
κ. Φίλιππος Κοττέας κ.ά.  
  


