ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ... οδική συμπεριφορά!..
* Εκστρατεία ενημέρωσης από το Συμβούλιο
Πρόληψης Παραβατικότητας Πειραιά
Η ευχαριστήρια εκδήλωση
έγινε χθες στην Ιωνίδειο Σχολή
και παρέστησαν έκτος του
Δημάρχου Χρ. Ανραπίδη και
τον Αντιδήμαρχο Γ. Δαβάκη, η
Διευθύντρια
Δημοτικής
Αστυνομίας κα Ρούπα, ο
ειδικός
συνεργάτης
του
Δημάρχου,
Στρατηγός
της
ΕΛ.ΑΣ Γ. Πηγαδιώτης, ο
Διευθυντής
ΠΣΕΑ
της
Νομαρχίας Πειραιά, Ταξίαρχος
Αεροπορίας Γ. Μέγγουλης,
μέλη
του
Συμβουλίου
Πρόληψης και Υγείας της
Τροχαίας Πειραιά και φυσικά οι
διδάσκοντες και διδασκόμενοι
της Ιωνιδείου Σχολι'ις με
αρκετούς γονείς.
Στο χαιρετισμό του, ο
Αντιδήμαρχος Γ. Δαβάκης
τόνισε:
«Εκ μέρους της Δημοτικής
Αστυνομίας και του Συμβουλίου
Πρόληψης
Παραβατικότητας,
θα ήθελα να ευχαριστήσω τη
Διεύθυνση και τους καθηγητές
του ιστορικού αυτού σχολείου,
όχι μόνο για τη φιλοξενία αλλά
και για τη ζεστασιά με την
οποία αγκάλιασαν αμέσως την
πρωτοβουλία μας.
Σ κ ο π ός τ ης ε κ δήλ ω σ ης
α υ τ ής ε ί να ι να π α ρ ου σ ι ά σ ε ι

των παιδιών και των οικογενειών τους. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τα
παιδιά για το μεγάλο κίνδυνο
που διατρέχει η υγεία τους. Ο
σεβασμός στον Κ.Ο.Κ., όχι
μόνο σώζει ζωές αλλά και
περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη
νεανική παραβατικότητα.
Η
εκδήλωση
αυτή
θα
πραγματοποιηθεί και σε άλλα
σχολεία, με τη βοήθεια βεβαίως
όλων
των
φορέων
που
ευαισθητοποιήθηκαν γι' αυτήν
την καινοτόμο πρωτοβουλία.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τροχαία Πειραιά
για την άμεση ανταπόκρισή της
και το Κέντρο Πρόληψης και
Υγείας των Εφήβων για την
τιμή που μας κάνει να
συμμετέχει
ενεργά
στην
προσπάθειά μας.
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος
του Κέντρου στην πρόληψη της
υγείας των εφήβων στη χώρα
μας, μας γεμίζει αισιοδοξία και
για επόμενες προσπάθειες στο
χώρο της υγείας των εφήβων.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Σωματείο Ειδικευομένων Ιατρών ΑθηνώνΠειραιώς και τους μάχι-

να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό
μας, Χρήστο Αγραπίδη, τόσο
για την τιμητική παρουσία του,
όσο και για τη συμπαράσταση
και τη βοήθεια που παρέχει σε
αυτές τις προσπάθειες και τις
χρήσιμες
συμβουλές
που
αγόγγυστα μας προσφέρει".
Από την πλευρά του
ο
Δήμαρχος Πειραιά, Χρήστος

Παραβαπκότητας με θέμα την
οδική ασφάλεια.
Η εκδήλωση αυτή είναι
πιλοτική και αποτελεί την
απαρχή μιας σειράς ανάλογων
πρωτοβουλιών
που
θα
πάρουμε και σε άλλα σχολεία
του Πειραιά.
Πιστεύω πως η ευαισθητοποίηση της νέες γενιάς στα
θέματα οδικής ασφά-

Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή
εκδήλωση - παρουσίαση όπως
και άλλες που θα ακολουθήσουν θα συμβάλουν πολύ
σημαντικά
στη
σωστή
ενημέρωση
των
μαθητών,
βάζοντας τα θεμέλια για να
γίνουν αργότερα υπεύθυνοι
οδηγοί.
Έχουμε όλοι χρέος να κά-

νουμε ότι είναι δυνατόν για να
πάψει να υφίσταται αυτός ο
παραλογισμός,
να
έχουμε
δηλαδή τόσους νεκρούς από
τροχαία ατυχήματα.
Αγαπητοί φίλοι,
Οφείλω
να
σημειώσω,
κλείνοντας τη σύντομη παρέμβασή μου ότι το Συμβούλιο
Πρόληψης
Παραβατικότητας,
μέσα στους λίγους μήνες
λειτουργίας του, δικαιώνει τις
προσδοκίες μας.
Το Συμβούλιο αυτό αποτελεί
πολύτιμο
σύμβουλο,
συμπαραστάτη της Δημοτικής μας
Αστυνομίας αλλά και της
Ελληνικής Αστυνομίας στην
πόλη μας, ενώ πολλές φορές
παίρνει και από μόνο του
θετικές πρωτοβουλίες στην
κατεύθυνση του σχεδιασμού
πολιτικών ασφάλειας και στην
ευαισθητοποίηση - ενημέρωση
των πολιτών.
Με την ευκαιρία αυτή, θα
ήθελα να συγχαρώ τα μέλη του
Συμβουλίου αλλά και τον
Αντιδήμαρχο
Δημοτικής
Αστυνομίας κ. Δαβάκη για τη
δουλειά που κάνουν, έχοντας τη
βεβαιότητα ότι και στο μέλλον
θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο
το έργο τους".

