ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Θζμα: Ράλι Ακρόπολησ και Οδική Αςφάλεια
Ακινα, 9 επτεμβρίου 2021

Ενϊ θ διεξαγωγι του Ράλι Ακρόπολισ ζχει πλθμμυρίςει τουσ δζκτεσ μασ με εικόνεσ
γριγορων αυτοκινιτων, οι ςυλλογικότθτεσ SOS-Σροχαία Εγκλιματα, Φίλοι του
Ποδθλάτου, Φίλοι τθσ Φφςθσ και Μαμάδεσ+ ςτο Δρόμο, παρατθροφμε ότι τα κζματα τθσ
οδικισ αςφάλειασ δεν λαμβάνουν τθσ αντίςτοιχθσ προβολισ ι προςοχισ. Και αυτό
μολονότι θ χϊρα μασ εξακολουκεί να είναι μια από τισ πρϊτεσ ςτθν Ευρϊπθ ςε αρικμό
τροχαίων.
Θζλοντασ να τονίςουμε τθν αναγκαιότθτα για δράςεισ με ςτόχο τθν αποτροπι των
τροχαίων, αποςτείλαμε ςτον Τφυπουργό Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Λευτζρη Αυγενάκη,
τον Τπουργό Τποδομϊν και Μεταφορϊν, Κϊςτα Καραμανλή, τον Τπουργό Τγείασ, Θάνο
Πλεφρη και τον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Κϊςτα κρζκα, τθν παρακάτω
επιςτολι:
«Αξιότιμοι κφριοι,
Η χϊρα μασ κατζχει το κλιβερό προνόμιο να είναι μια από τισ πιο επικίνδυνεσ ςτθν
Ευρϊπθ ςτον τομζα των τροχαίων δυςτυχθμάτων. φμφωνα με τθν Σροχαία1, δφο
άνκρωποι χάνουν τθ ηωι τουσ κάκε μζρα ςτο ελλθνικό οδικό δίκτυο, ενϊ δεκάδεσ άλλοι
τραυματίηονται. Οι τροχαίεσ ςυγκροφςεισ αποτελοφν το πρϊτο αίτιο κανάτου μεταξφ των
νζων2, ενϊ το πρϊτο αίτιό τουσ είναι θ ταχφτθτα3.
Με αυτά τα δεδομζνα, κεωροφμε πωσ θ εκ νζου διοργάνωςθ του Ράλι Ακρόπολισ θα
ζπρεπε να ςυνοδεφεται και από μια ςτιβαρή διαφημιςτική εκςτρατεία για την οδική
αςφάλεια. Η τεράςτια προβολι που κα δοκεί ςτο γεγονόσ αποτελεί μια τζλεια ευκαιρία
για να τονιςτεί ςτο κοινό πωσ οι αγϊνεσ ταχφτθτασ πρζπει να γίνονται μόνο ςε ειδικοφσ
χϊρουσ, με όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ.
Δεν είμαςτε ενάντια ςτον μθχανοκίνθτο ακλθτιςμό. Θα κζλαμε όμωσ, ιδανικά, όςοι πόροι
και προβολι δίνονται ςε αυτόν, άλλοι τόςοι να να κατευκφνονται, κατά προτεραιότητα
και ςυςτηματικά, για την πρόληψη των τροχαίων, χρθματοδοτϊντασ μζτρα όπωσ τα
παρακάτω:







βελτίωςθ των οδικϊν υποδομϊν
μζςα και προςωπικό για τον ζλεγχο τθσ ταχφτθτασ και των επικίνδυνων
παραβάςεων του ΚΟΚ,
ςωςτι εκπαίδευςθ των οδθγϊν
επανεκπαίδευςθ των παραβατϊν και
μια ςωςτά μελετθμζνθ διαφθμιςτικι εκςτρατεία4 (όπωσ τθσ Αυςτραλιανισ TAC5)
με ςκοπό τθν αποτροπι επικίνδυνων οδικϊν ςυμπεριφορϊν.

Κακϊσ θ δεφτερθ παγκόςμια Δεκαετία Δράςθσ για τθν Οδικι Αςφάλεια6 ζχει ιδθ
ξεκινιςει, χαιρετίηουμε τθν υιοκζτθςθ από το Τπουργείο Μεταφορϊν7 του Εκνικοφ
χεδίου Δράςθσ για τθν Οδικι Αςφάλεια8 και ιδιαίτερα τθ δζςμευςη για τη μείωςη των
ορίων ταχφτητασ ςτα 30 χλμ/ϊ ςε κατοικημζνεσ περιοχζσ. Ευελπιςτοφμε πωσ θ
προςπάκεια για τθ ελάττωςθ των τροχαίων κα ςυνεχιςτεί και πωσ το υπόλοιπο τθσ
χρονιάσ (και τθσ δεκαετίασ) κα είναι αφιερωμζνο ςε μζτρα πρόλθψθσ των κανάτων που
αποδεκατίηουν τθ χϊρα.
Αναμζνοντασ τθ κετικι ςασ ανταπόκριςθ ςτθν πρόταςι μασ, παραμζνουμε ςτθ διάκεςι
ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία,
Με εκτίμθςθ,
SOS-Σροχαία Εγκλιματα9,
Φίλοι του Ποδθλάτου10,
Φίλοι τθσ Φφςθσ11,
Μαμάδεσ+ ςτο Δρόμο12»
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