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Σ

ύμφωνα μὲ τὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Ὀργανισμοῦ
Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.), πάνω ἀπὸ 186.000 παιδιὰ
χάνουν τὴ ζωή τους κάθε χρόνο ἀπὸ τροχαῖα ἀτυχήματα,
ἐνῶ ὑπάρχουν χιλιάδες ἄλλα ποὺ τραυματίζονται σοβαρά.
Τὰ στοιχεῖα τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (Π.Ο.Υ)
δείχνουν ὅτι οἱ τραυματισμοὶ ἀπὸ τροχαῖα συγκαταλέγονται
ἀνάμεσα στὶς 4 πρῶτες αἰτίες παιδικῆς θνησιμότητας γιὰ
ἡλικίες ἄνω τῶν 5 ἐτῶν, ἐνῶ εἶναι ἡ πρώτη αἰτία θνησιμότητας γιὰ ἡλικίες 14-17 ἐτῶν.
Ὁ Π.Ο.Υ., βασισμένος στὰ στοιχεῖα ποὺ προαναφέρθηκαν διαμόρφωσε ὁδηγίες πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή,
μὲ τίτλο: «Οἱ 10 Στρατηγικὲς γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν
στὸ δρόμο».
Σημαντικὸ εἶναι, στὸ πλαίσιο τῶν ἐν λόγῳ στρατηγικῶν
τοῦ Π.Ο.Υ., νὰ δοθεῖ ἔμφαση στὴ διαμόρφωση ἀσφαλῶν
ὁδικῶν δικτύων καὶ λοιπῶν ὑποδομῶν, ποὺ σχετίζονται μὲ
σχολικὲς μονάδες, μὲ χώρους ἐμπορικῆς χρήσης (καταστήματα, ἐμπορικὰ κέντρα, λαϊκὲς ἀγορές, κ.λπ.), πλατεῖες,
πεζόδρομους, παιδικὲς χαρές, παραλίες (πλάζ, ἀναψυκτήρια, ἀνοικτοὺς παιδότοπους), χώρων ἀναψυχῆς κ.ἄ., ὅπου
ἡ αὐξημένη κίνηση πεζῶν, καταναλωτῶν, παραθεριστῶν
ὁδηγεῖ στὴν αὔξηση τῶν ἀτυχημάτων. Εἶναι ἀπαραίτητο
νὰ δίνεται ἔμφαση στὴν ἀπαγόρευση χρήσης κινητῶν τηλεφώνων, φορητῶν συσκευῶν μουσικῆς μὲ χρήση ἀκουστικῶν κατὰ τὴν ὁδήγηση, καθὼς καὶ ἀντίστοιχη ἀποφυγὴ
χρήσης αὐτῶν ἀπὸ παιδιὰ καὶ ἐνήλικους πεζούς, γεγονὸς
ποὺ ἐλαττώνει τὴν προσοχὴ καὶ τὴν ἐγρήγορση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων. Ἰδιαίτερα, τονίζεται, ἡ σημασία τῆς
προσεκτικῆς ὁδικῆς συμπεριφορᾶς ὁδηγῶν καὶ πεζῶν, σὲ
περιοχὲς ποὺ εἶναι ἄγνωστες, π.χ. προορισμοὶ διακοπῶν,
ὅπου φυσικά, τεχνητὰ καὶ ἄλλα ἐμπόδια, ποὺ ἀποτελοῦν
ἀνθρώπινα δημιουργήματα, ἐγείρουν σοβαροὺς κινδύνους
ἀσφάλειας. Ἐπιτακτικὴ εἶναι ἡ χρήση κατάλληλων ἐνδυμάτων, ποὺ ἀναδεικνύουν τὴν παρουσία τῶν ὁδοιπόρων κατὰ
τὶς νυχτερινὲς ὧρες, ὥστε αὐτοὶ νὰ ἀνιχνεύονται ἐγκαίρως
ἀπὸ τοὺς ὁδηγούς.
Ἡ ἀναφορὰ τῶν Στρατηγικῶν τοῦ Π.Ο.Υ. γίνεται στὶς
ἀκόλουθες παραμέτρους:
1. Ἔλεγχος ταχύτητας. Ἀποτελεῖ καθοριστικὸ παράγοντα κινδύνου, κυρίως στὰ θανατηφόρα τροχαῖα ἀτυχήματα. Συνεπῶς, συνιστᾶται μείωση τῆς ταχύτητας σὲ δρόμους
κοντὰ σὲ σχολεῖα καὶ κατοικίες, ἐπιβάλλοντας κατάλληλα
ὅρια ταχύτητας (30 χλμ/ὥρα), φωτεινοὺς σηματοδότες,
κυκλικοὺς κόμβους καὶ “σαμαράκια”.
2. Περιορισμὸς τῆς ὁδήγησης ὑπὸ τὴν ἐπήρεια ἀλκοόλ.

Ἕνας μεγάλος κίνδυνος γιὰ τὰ παιδιά, ὡς πεζοί, γιὰ ποδηλάτες ἀλλὰ καὶ ἐπιβάτες εἶναι ὅταν οἱ ὁδηγοὶ εἶναι ὑπὸ
τὴν ἐπήρεια τοῦ ἀλκοόλ. Ἡ κατανάλωση ἀλκοὸλ αὐξάνει
ὄχι μόνο τὴν πιθανότητα ὁδικοῦ ἀτυχήματος, ἀλλὰ καὶ τὴν
πιθανότητα τὸ ἐν λόγῳ ἀτύχημα νὰ καταλήξει σὲ θάνατο ἤ
σοβαρὸ τραυματισμό. Κατὰ συνέπεια, συνιστᾶται μείωση
τῶν ἐπιτρεπόμενων ὁρίων οἰνοπνεύματος στὸν ὀργανισμὸ
κατὰ τὴν ὁδήγηση, αὐστηρότερο νομοθετικὸ πλαίσιο καὶ
ἐνίσχυση τῶν ἐλέγχων.
3. Χρήση προστατευτικοῦ κράνους γιὰ ποδηλάτες καὶ
μοτοσικλετιστές. Γιὰ τὰ παιδιὰ ποδηλάτες, ἡ χρήση προστατευτικοῦ κράνους εἶναι ἡ πιὸ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος μείωσης τοῦ κινδύνου κρανιακῶν κακώσεων. Ἀντίστοιχα, γιὰ
τοὺς μοτοσικλετιστές, ἡ κατάλληλη χρήση κράνους μειώνει
τὸν κίνδυνο θανάτου κατὰ 40% καὶ τὸν κίνδυνο σοβαροῦ
τραυματισμοῦ στὸ κεφάλι κατὰ 70%. Ἑπομένως, προτείνεται
ἡ ἐπιβολὴ καὶ ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ κανόνων γιὰ τὴ χρήση
κατάλληλου προστατευτικοῦ κράνους ἀνὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα,
ἡ ἐφαρμογὴ διεθνῶς ἀναγνωρισμένων κατασκευαστικῶν
προτύπων ποὺ διασφαλίζουν τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν, ἡ
ἐκπαίδευση τῶν γονέων σχετικὰ μὲ τὴ χρήση κράνους καὶ
ἡ ἐνίσχυση τῆς διαθεσιμότητας καὶ τῆς πρόσβασης (μέσῳ
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οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης) στὸν κατάλληλο ἐξοπλισμό.
4. Χρήση κατάλληλων συστημάτων ἀσφαλείας γιὰ
παιδιὰ στὸ αὐτοκίνητο. Γιὰ καλύτερη προστασία τῶν παιδιῶν στὸ αὐτοκίνητο συνιστᾶται ἡ χρήση εἰδικῶν παιδικῶν
καθισμάτων καὶ ζωνῶν ἀσφαλείας καὶ ἡ σχετικὴ ἐνημέρωση-εὐαισθητοποίηση, καθὼς καὶ ἐκπαίδευση τῶν γονέων
γιὰ τὸ θέμα αὐτό.
5. Ἐνίσχυση τῆς ὁρατότητας τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς
ἀναγνώρισής τους ἀπὸ τοὺς ὁδηγούς. Ἡ σχετικὰ μικρὴ
σωματικὴ διάπλαση τῶν παιδιῶν τά καθιστᾶ εὐάλωτα σὲ
τροχαῖες συγκρούσεις, καθὼς συχνὰ δυσκολεύονται νὰ
δοῦν στὸ δρόμο, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνονται ἀντιληπτὰ ἀπὸ διερχόμενους ὁδηγούς. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ συνιστῶνται μέτρα
βελτίωσης τῆς ὁρατότητας, ὅπως χρήση ἀντανακλαστικῶν
ταινιῶν, ἀνοιχτόχρωμη ἐνδυμασία, χρήση προβολέων σὲ
ποδήλατα καὶ βελτίωση τοῦ φωτισμοῦ τῶν δρόμων.
6. Βελτίωση ὁδικῶν ὑποδομῶν. Παραδοσιακά, οἱ ὁδικὲς
ὁδοὶ κατασκευάστηκαν πρωτίστως μὲ γνώμονα τὴν ἐξυπηρέτηση καὶ τὴν ἀπρόσκοπτη κυκλοφορία μηχανοκίνητων
ὀχημάτων, χωρὶς ἰδιαίτερη φροντίδα γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν
πεζῶν, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τὶς ἀνάγκες τῶν κοινοτήτων τὶς
ὁποῖες διασχίζουν. Κατὰ συνέπεια εἶναι ἀναγκαῖες οἱ τροποποιήσεις, ὅπως ἡ ἐγκατάσταση «φυσικῶν» μέτρων (π.χ. φωτεινοὶ σηματοδότες, κυκλικοὶ κόμβοι κ.τ.λ.), ὁ διαχωρισμὸς
τῶν διαφορετικῶν χρήσεων κυκλοφορίας (π.χ. δημιουργία
ποδηλατοδρόμων, ἀνύψωση τῶν πεζοδρομίων γιὰ καλύτερη προστασία τῶν πεζῶν καὶ ἐγκατάσταση διαχωριστικῶν
νησίδων μεταξὺ ἀντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας), ἡ καθιέρωση εἰδικῶν ζωνῶν κυκλοφορίας κοντὰ σὲ σχολεῖα, μὲ
χαμηλὰ ὅρια ταχύτητας καὶ εἰδικὰ σημεῖα διέλευσης πεζῶν,
καὶ ἡ ἐπένδυση σὲ ἀσφαλῆ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς.
7. Κατάλληλος σχεδιασμὸς ὀχημάτων. Ὁ βέλτιστος
σχεδιασμὸς ὀχημάτων καὶ ἡ χρήση εἰδικῶν ὑλικῶν καὶ συστημάτων ἀσφαλείας μποροῦν νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν τόσο ἐντὸς ὅσο καὶ ἐκτὸς ὀχήματος, ἀλλὰ
καὶ νὰ συμβάλουν στὴν ἀσφάλεια ποδηλατῶν καὶ μοτοσικλετιστῶν. Ἐνδεικτικὰ, ἀναφέρεται ἡ ἐγκατάσταση συστή-
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ματος μὲ κάμερες καὶ ἀνιχνευτὲς γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ μικρῶν
ἀντικειμένων καὶ ἡ κατασκευὴ ἁμαξωμάτων μὲ ὑψηλὴ ἱκανότητα ἀπορρόφησης ἐνέργειας κατὰ τὴν πρόσκρουση.
8. Μείωση κινδύνων γιὰ νέους ὁδηγούς. Οἱ νέοι, ἄπειροι
ὁδηγοὶ ἀντιπροσωπεύουν ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ στὶς τροχαῖες
συγκρούσεις παγκοσμίως. Σὲ αὐτὸ τὸ γεγονὸς συμβάλλουν
παράγοντες ὅπως ἡ ὑπερβολικὴ ταχύτητα, ἡ χρήση ἀλκοὸλ
ἤ ναρκωτικῶν καὶ ἡ χρήση κινητῶν τηλεφώνων κατὰ τὴν
ὁδήγηση. Ἔτσι, προτείνεται ἕνα αὐστηρότερο νομοθετικὸ
πλαίσιο, πιὸ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τοῦ Κώδικα Ὁδικῆς Κυκλοφορίας μὲ μηδενικὴ ἀνοχὴ σὲ παραβάσεις, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ προγραμμάτων εἰδικὰ γιὰ ἄπειρους ὁδηγούς, κατὰ
τὴ διάρκεια τῶν ὁποίων, οἱ νέοι ὁδηγοὶ ἀποκτοῦν σταδιακὰ
καὶ μέσῳ παρακολούθησης πλήρη προνόμια ὁδήγησης.
9. Παροχὴ κατάλληλης φροντίδας σὲ τραυματισμένα
παιδιά. Ἡ ἐνίσχυση τῆς ὑγειονομικῆς περίθαλψης καὶ τῶν
ὑπηρεσιῶν ἀποκατάστασης, ἀποτελεῖ γενικότερα τὴν πιὸ
ἀποτελεσματικὴ προσέγγιση γιὰ τὴν καλύτερη ἀποκατάσταση τῶν τραυματιῶν ἀπὸ τὶς τροχαῖες συγκρούσεις. Παράλληλα, ὅμως, προτείνονται στοχευμένα μέτρα γιὰ τὴν
καλύτερη διαχείριση καὶ ἀποκατάσταση τραυματισμένων
παιδιῶν, ὅπως ἡ ἐκπαίδευση γονέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν στὴν
παροχὴ πρώτων βοηθειῶν, στὸν ἐξοπλισμὸ ἀσθενοφόρων
μὲ ἰατροφαρμακευτικὸ ὑλικὸ κατάλληλο καὶ γιὰ παιδιά, στὴν
παροχὴ εἰδικῶν παιδιατρικῶν ὑπηρεσιῶν ἀποκατάστασης,
στὴν ἐνίσχυση τῆς πρόσβασης σὲ εἰδικὲς ὑπηρεσίες συμβουλευτικῆς γιὰ τὴ διαχείριση τυχὸν ψυχολογικῶν προβλημάτων, ποὺ προκάλεσε ὁ τραυματισμός.
10. Ἐπίβλεψη παιδιῶν κοντὰ σὲ δρόμους. Δεδομένου
ὅτι τὰ μικρὰ παιδιὰ ἔχουν περιορισμένη ἱκανότητα ἀξιολόγησης κινδύνου, ὁ ἐποπτικὸς ρόλος τῶν γονέων καὶ τῶν
κηδεμόνων γενικότερα εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸς γιὰ τὴν
ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν, κυρίως σὲ πολύπλοκους ὁδικοὺς
χώρους. Γεγονὸς εἶναι, ὅτι ἡ ἐποπτεία δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήσει τὰ προαναφερόμενα μέτρα, μπορεῖ ὅμως νὰ
ἐπιδράσει συμπληρωματικὰ καὶ νὰ ἐνισχύσει τὴν ἀποτελεσματικότητά τους. 

