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Οδικι Αςφάλεια: Ποιόσ κα διδάξει ποιόν; 
Γιϊργοσ Κουβίδθσ, Πανελλαδικόσ ςφλλογοσ SOS  Σροχαία Εγκλιματα 
Κζλω να ομολογιςω πωσ με ξζνιςε θ ζνταξθ μου ςαν ομιλθτι ςε μια ενότθτα με τίτλο «Θκικζσ 
προςεγγίςεισ τθσ οδικισ αςφάλειασ» προςλαμβάνοντασ τθν ςαν μια διαφοροποίθςθ από τισ υπόλοιπεσ 
ενότθτεσ που κα χαρακτθρίηονταν ωσ επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ.  
Κα ικελα εξ αρχισ να ξεκακαρίςουμε αυτό: θ οργάνωςθ μασ ο SOS Tροχαία Εγκλιματα, αλλά και οι άλλεσ 
ςυλλογικότθτεσ που εκπροςωποφν κφματα τροχαίων ςτθρίηονται και μιλάνε (ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τα 
ειςιγαγαν πρϊτεσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία) με βάςθ τα πιο ςφγχρονα επιςτθμονικά δεδομζνα, κυρίωσ του 
Π.Ο.Τγείασ (που κωδικοποιοφνται ςτο εγχειρίδιο: Δζςμθ Μζτρων για τθν Οδικι Αςφάλεια SAVE LIVES, 
Π.Ο.Τ. 2017, που μεταφράςτθκε και εκδόκθκε με πρωτοβουλία του ςυλλόγου μασ) αλλά όχι μόνο: 
υποςτθρίηουμε ςκεναρά  τισ αποφάςεισ τθσ 3θσ παγκόςμιασ διυπουργικισ για τθν οδικι αςφάλεια 
(Φλεβάρθσ 2020) όπου θ χϊρα μασ δεν εκπροςωπικθκε ςε κυβερνθτικό ι υπθρεςιακό επίπεδο, αλλά ο 
ςφλλογοσ μασ ιταν παρϊν. Αυτό που διαφοροποιεί είναι ότι ςυνενϊνουμε τθν επιςτθμονικι 
επιχειρθματολογία  με τθ Ηϊςα Μνιμθ. Δεν μιλάμε ςαν τεχνοκράτεσ αλλά ςαν άνκρωποι που κζλουμε να 
αλλάξουμε τθν κοινωνία μζςα από το παράδειγμα. Αυτό που ςυνζβθ ς εμάσ ΔΕΝ πρζπει να ςυμβεί και ςε 
άλλουσ. Μποροφμε (αν κζλουμε) να το πετφχουμε. Ι για τθν ακρίβεια όςοι το κζλθςαν το πζτυχαν. 
Βλζποντασ το κζμα από μια άλλθ ςκοπιά κεϊρθςα ότι καλϊσ βρίςκομαι ς αυτι τθν ενότθτα. Γιατί; Γιατί 
πράγματι υπάρχει μια ςαφισ ΔΙΑΧΩΡΙΣΙΚΘ ΓΡΑΜΜΘ ανάμεςα ςε ΘΘΙΚΕ και ΑΝΘΘΙΚΕ προςεγγίςεισ για 
τθν Οδικι Αςφάλεια. Συπικό παράδειγμα ανικικθσ προςζγγιςθσ είναι διαχρονικά αυτι του ελλθνικοφ 
κράτουσ.  αυτι τθν διάκριςθ το διαφοροποιθτικό ςτοιχείο δεν είναι θ επιςτθμοςφνθ. Οφτε ακόμα το 
ςφνθκεσ ςτθ χϊρα μασ «φαινόμενο» τθσ διαπλοκισ και τθσ άκρατθσ κερδοςκοπίασ ςε εμπλεκόμενουσ 
κλάδουσ και φορείσ. 
Θ ΔΛΑΧΩΡΛΣΛΚΘ ΓΡΑΜΜΘ είναι ανάμεςα ς αυτοφσ που δεν κεωροφν κανζνα κάνατο ςτο δρόμο αποδεκτό 
και ς αυτοφσ που με τον ζνα ι άλλο τρόπο αποδζχονται ωσ φυςιολογικό ζνα αρικμό κανάτων (και 
αναπθριϊν) και τον προπαγανδίηουν. Είναι οι Θκικοί αυτουργοί αυτοφ που ςυμβαίνει και ςιμερα ςτουσ 
δρόμουσ ηϊντασ ςε μια χϊρα όπου οι 700 εωσ 800  νεκροί κατ ζτοσ νζοι, πολφ νζοι, ςτθν ςυντριπτικι τουσ 
πλειοψθφία να κεωροφνται λίγο πολφ και ωσ επιτυχία.   
Ηοφμε ςτθν εποχι τθσ «προόδου», ςτθν εποχι που χάνονται κάκε χρόνο πάνω από 1.300.000 άνκρωποι ςτο 
οδικό δίκτυο και τα τροχαία είναι παγκόςμια θ 1θ αιτία κανάτου ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ από 5 μζχρι και 29 
ετϊν. 
τθν χρονιά που θ Νορβθγία ΔΕΝ είχε οφτε ΕΝΑ παιδί νεκρό από τροχαίο (2019).τθν ςυμπλιρωςθ 20 
χρόνων που θ ουθδία ξεκίνθςε να εφαρμόηει το «ΟΡΑΜΑ ΜΘΔΕΝ» μια πολιτικι παγκόςμια πλζον 
αναγνωριςμζνθ με χειροπιαςτά αποτελζςματα.  
Σα τροχαία ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ. Σα τροχαία μποροφν να προλθφκοφν φωνάηει εδϊ και δεκαετίεσ ο 
Π.Ο.Τ. Σο Όραμα Μθδζν δεν είναι Ουτοπία, το απζδειξε θ ουθδία και όχι μόνο. 
Πωσ;    
Σο 2017 ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ, ςυνζςτθςε ςτισ κυβερνιςεισ, αλλά και τισ άλλεσ αρχζσ 
(Περιφζρειεσ, Διμουσ) και ςτουσ φορείσ  που εμπλζκονται ςτο πρόβλθμα μερικζσ βαςικζσ κζςεισ για να 
ξεκινιςουμε να αντιμετωπίηουμε αποφαςιςτικά τθν κατάςταςθ:  
 «Καθορίςτε ποφ θζλετε να βρίςκεςτε ςτα επόμενα 5 χρόνια και ζπειτα. 
Η επίτευξθ ςτακερισ μείωςθσ των τραυματιςμϊν κατά τθν οδικι κυκλοφορία απαιτεί από τουσ υπεφκυνουσ 
για τθ λιψθ αποφάςεων και τουσ επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ οδικισ αςφάλειασ να ζχουν 
μακροπρόκεςμο όραμα και ςτρατθγικι για τθν οδικι αςφάλεια ςτθ χϊρα τουσ και να ορίηουν τουσ ςτόχουσ 
που πρζπει να επιτευχκοφν εντόσ ςυγκεκριμζνων χρονικϊν περιόδων τθσ ςτρατθγικισ. Μια ςτρατθγικι 
οδικισ αςφάλειασ πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

• Ζνα καλά διατυπωμζνο όραμα. 
• Ζνα καλά κακοριςμζνο πρόβλθμα.  
• Σαφείσ ςτόχουσ.  
• Ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ.  



• Δείκτεσ απόδοςθσ.   
•  Ζνα ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα και ορόςθμα.  
• Επαρκείσ πόρουσ.  
• Βιωςιμότθτα.»       

http://soste.gr/publications/SaveLives-GR.pdf  
Ασ απαντιςουμε ειλικρινά αν αυτι θ ςυλλογιςτικι και αυτι θ δζςμθ προτάςεων είναι ςε ιςχφ ςτθ χϊρα 
μασ ςτα κζντρα λιψεισ αποφάςεων (Κυβζρνθςθ, Περιφζρειεσ, Διμοι). Θ γνϊμθ μασ είναι πωσ με τθν 
εξαίρεςθ ελαχίςτων Διμων που προςεγγίηουν με ζνα κάπωσ παρόμοιο τρόπο το πρόβλθμα όλοι οι 
υπόλοιποι δεν υιοκετοφν όχι το ςφνολο των προτάςεων του Π.Ο.Τ. αλλά καμία απ αυτζσ. Ποιο είναι το 
όραμα; Ποιοι είναι οι ςτόχοι; Που είναι οι δείκτεσ απόδοςθσ; Για να μθν αναφερκοφμε ςτο 
χρονοδιάγραμμα, λζξθ άγνωςτθ πλζον ςτθν χϊρα μασ, λζξθ ελλθνικι, που όχι μόνο τθν πιραν ςτισ άλλεσ 
χϊρεσ αλλά τθν εφαρμόηουν κιόλασ…   
Μια επαναλαμβανόμενθ αποτυχία δεν είναι απλά αποτυχία. 
το κλείςιμο τθσ δεκαετίασ 2011 -2020 θ Ευρωπαικι Επιτροπι ανιγγειλε επίςθμα τθν  αποτυχία επίτευξθσ 
όλων των ςχετιηόμενων με τθν μθχανοκίνθςθ ςτόχων που είχε κζςει: 

- Για μείωςθ των κανάτων και τραυματιςμϊν. 
- Για περιοριςμό τθσ Ατμοςφαιρικισ Ρφπανςθσ. 
- Για περιοριςμό τθσ Θχορφπανςθσ. 

Είναι θ 2θ δεκαετία αποτυχιϊν… Σο ίδιο ακριβϊσ ιταν το αποτζλεςμα τθν δεκαετία 2001-2010. 
Αλλά οι ικφνοντεσ είναι αποφαςιςμζνοι: Σζκθκαν ξανά οι ίδιοι ςτόχοι για 3θ δεκαετία, μζχρι το 2030… 
Αυτι θ ρουτινιζρικθ επανάλθψθ επι δεκαετίεσ των ίδιων ςτόχων μαρτυρά όχι μόνον τθν ζλλειψθ μελζτθσ 
αλλά και τθν ζλλειψθ (πολιτικισ) διάκεςθσ επίλυςθσ του προβλιματοσ που προκαλεί τόςουσ κανάτουσ και 
αναπθρίεσ, τόςο πόνο και δυςτυχία ςε χιλιάδεσ οικογζνειεσ.   
Να ςθμειϊςουμε πωσ καμιά κοινι ευρωπαικι πολιτικι δεν υφίςταται για τθν επίτευξθ του υποτικζμενου 
κοινοφ ςτόχου: κάκε χϊρα ζχει δικά τθσ όρια ταχφτθτασ, δικά τθσ νόμιμα όρια ςυγκζντρωςθσ αλκοόλ ςτο 
αίμα των οδθγϊν, δικά τθσ πρόςτιμα, δικζσ τθσ ποινζσ και πάει λζγοντασ.  

 
Αν και ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα που ςχετίηονται με τθν κυκλοφορία αναπόφευκτα θ ζμφαςθ δίνεται 
ςτθν πρόλθψθ κανάτων και τραυματιςμϊν και ςτθν αςφαλι μετακίνθςθ, κα πρζπει παράλλθλα ςτισ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ μθχανοκίνθςθσ να περιλαμβάνουμε οπωςδιποτε τουλάχιςτον δφο τρομερά 
ςθμαντικζσ από τθν άποψθ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ επιπτϊςεισ: το ότι οι μθχανζσ εςωτερικισ καφςεωσ 
αποτελοφν τον κφριο παραγωγό ατμοςφαιρικϊν ρφπων μζςα ςτισ πόλεισ κακϊσ και τον κφριο υπεφκυνο 
τθσ αφξθςθσ τθσ θχορφπανςθσ. Ενδεικτικά παρακζτουμε τθν κζςθ του Π.Ο.Τγείασ για τισ επιπτϊςεισ τθσ  
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ: 

http://soste.gr/publications/SaveLives-GR.pdf


 
 Αναρωτιζται κανείσ γιατί ενϊ, ςωςτά, δίνεται τόςθ ζμφαςθ ςτο περιοριςμό του καπνίςματοσ, δεν υπάρχει 
ζμφαςθ ςτον περιοριςμό τθσ χριςθσ των αυτοκινιτων, δεν υπάρχει ανάπτυξθ αξιόπιςτων Μζςων Μαηικισ 
Μεταφοράσ, εναλλακτικϊν μορφϊν μετακίνθςθσ, πιο αςφαλϊν και οικολογικϊν (τρζνο, μετρό, τραμ) και 
προϊκθςθ τθσ αςφαλοφσ μθ μθχανοκίνθτθσ μετακίνθςθσ (περπάτθμα, ποδθλαςία) που αποτελεί 
παράγοντα υγείασ και ευεξίασ αλλά μάλλον ςυςτάςεισ για μεγαλφτερθ χρθςιμοποίθςθ των αυτοκινιτων 
παρότι είδαμε ότι μια από τισ κεαματικζσ επιπτϊςεισ  του πρϊτου lock down ςτθν Ελλάδα ιταν θ 
κεαματικι μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθσ θχορφπανςθσ. 
Σο 2013 Ο Π.Ο. Τγείασ αποτίμθςε μια ςειρά πρωτοβουλιϊν που εφαρμόςτθκαν επί μακρόν ςε αρκετζσ 
χϊρεσ ςτθν προςπάκεια περιοριςμοφ των τροχαίων ςυγκροφςεων και των ςυνεπειϊν τουσ.                          
Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ αποτίμθςθσ φαίνονται παρακάτω:  

 



Ασ ςκεφτοφμε λίγο τι απ όλα αυτά ζχει εφαρμοςτεί ςτθ χϊρα μασ. 
Αν πάρουμε τα αποτελεςματικά μζτρα: 
1.Ζχουμε ψθφιςμζνο κατϊτατο θλικιακό όριο για κατανάλωςθ αλκοόλ, αλλά θ χριςθ του αλκοόλ (και 
ουςιϊν) αυξάνει διαρκϊσ και θ θλικία ζναρξθσ χριςθσ μειϊνεται διαρκϊσ.  
(Λδιαίτερα ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν Κριτθ, όπωσ είχε αναδειχκεί ςε προθγοφμενο ςυνζδριο ςασ από τθν 
τότε Διευκφντρια τθσ 7θσ ΤΠΕ κα Μαυρομάτθ).  
2.Χριςθ ηωνϊν αςφαλείασ, ςυςτθμάτων ςυγκράτθςθσ παιδιϊν και κράνουσ, θ κατάςταςθ μπορεί να μθν 
είναι ιδανικι αλλά αναμφίβολα ζχει επιτευχκεί μεγάλθ πρόοδοσ. 
3.Μείωςθ ορίων ταχφτθτασ γφρω από ςχολεία, κατοικθμζνεσ περιοχζσ και πάρκα. Πραγματικότθτα μόνο 
γφρω από αρκετά ςχολεία, αλλά μόνο ςτα ςιματα. Χωρίσ επιτιρθςθ και χωρίσ διαμόρφωςθ των δρόμων με 
τρόπο που εμποδίηουν τθν ανάπτυξθ ταχφτθτασ. Σο όριο 30 km μόνο κατ όνομα και όχι ςε εκτεταμζνεσ 
ηϊνεσ ιπιασ κυκλοφορίασ. 
4.Διαφορετικοί δρόμοι για διαφορετικοφσ χριςτεσ, (μθχανοκίνθτων και μθ): Σο πιο αποτελεςματικό και όχι 
ιδιαίτερα δαπανθρό μζτρο αποτελεί εδϊ το ςυντομότερο ανζκδοτο. 
5.Διαβάκμιςθ αδειϊν οδιγθςθσ: άγνωςτθ ζννοια για τον ΚΟΚ και τουσ ικφνοντεσ τθν ςτιγμι που αποτελεί 
δοκιμαςμζνθ πρακτικι όχι μόνο για νζουσ αλλά κυρίωσ για θλικιωμζνουσ οδθγοφσ πχ άδεια οδιγθςθσ μόνο 
θμζρα, θ μόνο ςε μικρι απόςταςθ γφρω από τθν κατοικία για εξυπθρζτθςθ απαραίτθτων αναγκϊν 
Βλζπουμε πόςο ςθμαντικά υπολειπόμαςτε ςτθν υιοκζτθςθ αποτελεςματικϊν μζτρων. 
Δεν ιςχφει όμωσ το ίδιο για τα επιβλαβι. Θ χοριγθςθ άδεια οδιγθςθσ ςε εφιβουσ (17 ετϊν) ψθφίςτθκε με 
ευρεία πλειοψθφία κατά τθν προθγοφμενθ κοινοβουλευτικι κθτεία, παρά τισ αντιρριςεισ φορζων, όχι 
μόνον όπωσ ο δικόσ μασ, αλλά και των εκπροςϊπων του ΕΚΑΒ και τθσ Σροχαίασ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 
Βουλισ. Να ςθμειϊςουμε ότι επίκειται νομοκετικι ρφκμιςθ από το Τπουργείο Μεταφορϊν, που κα 
επιτρζπει τθν είςοδο θλεκτρικϊν πατινιϊν και ποδθλάτων ςτθν κυκλοφορία με οδθγοφσ πολφ μικρότερθσ 
θλικίασ και χωρίσ εκπαίδευςθ/ άδεια οδιγθςθσ. 

 
“Είναι ηιτθμα παιδείασ…” 
Βλζπουμε ςτθν αποτίμθςθ του Π.Ο.Τ τα εκπαιδευτικά προγράμματα να βρίςκονται χαμθλά ςτθν 
αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα τουσ. Προφανϊσ αυτό και ζχει να κάνει, με το είδοσ των 
προγραμμάτων, τθν ςυνζχεια ι τθν αποςπαςματικότθτα τουσ και πολλοφσ άλλουσ παράγοντεσ που πρζπει 
να αναλυκοφν. 
τθ χϊρα μασ υπάρχει μια μεγάλθ ποικιλία προγραμμάτων, χωρίσ υποχρεωτικότθτα και ςυνζχεια, με 
διάφορεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ που παραδόξωσ εγκρίνονται όλεσ από το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ 
Πολιτικισ. ε ςχζςθ με τθν Οδικι Αςφάλεια μετά από μια δαιδαλϊδθ διαδρομι μπορεί να εντοπίςει 
αρκετά προγράμματα ςτο δικτυακό τόπο του Τπουργείου Παιδείασ. Είναι ςτθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ: το 
αν κα επιλζξει να αςχολθκεί με το κζμα οδικι αςφάλεια και το πιο πρόγραμμα κα ακολουκιςει.  
υνικωσ αυτό που επιλζγεται είναι θ πρόςκλθςθ κάποιου φορζα, ςυνικωσ ιδιωτικοφ για να κάνει μια 
παρουςίαςθ. Προγράμματα που απαιτοφν περιςςότερο χρόνο, πιο ενεργι ςυμμετοχι τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ και ςυλλόγων γονζων και τθ ςυμμετοχι και άλλων φορζων, πχ Σροχαία, ΕΚΑΒ δεν επιλζγονται 
ςυχνά, είτε από ζλλειψθ του απαραίτθτου διδακτικοφ χρόνου είτε από ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ από τουσ 
ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
Φυςικά υπάρχουν διακζςιμα και εγκεκριμζνα προγράμματα που βρίςκονται ςτον αντίποδα αυτοφ το οποίο 
ςυηθτάμε, ενδεικτικά το πρόγραμμα εξοικείωςθσ με τθν ταχφτθτα, τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Αυτοκινιτου 
– FIA, διοργανϊτριασ και τθσ Formula 1, που με πρόςχθμα τθν «προϊκθςθ τθσ τεχνολογίασ» ζχει εγκρικεί, 
και βρικε οπαδοφσ ακόμα και ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Να ςθμειϊςουμε τθν ευγενικι υποςτιριξθ 
του Λδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ ςτθν αναξιοπακοφςα FIA για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ  : 



 
αν ςφλλογοσ οικογενειϊν κυμάτων υποςτθρίηουμε τθν διενζργεια εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, ζχουμε 
ςυμμετάςχει και πραγματοποιιςει προγράμματα, αλλά όχι οποιουδιποτε προγράμματοσ.  
Κα πρζπει να ζχουμε ςαφι οριςμζνα δεδομζνα ςε ςχζςθ με τθν παιδεία και τθν οδικι αςφάλεια :  
“Είναι ηιτθμα παιδείασ…”… είναι μια φράςθ που ςυχνά απαντά ςτα ερωτιματα που τίκενται για τθν 
ςυμπεριφορά των χρθςτϊν του δρόμου και όχι μόνο. Οι τρεισ αυτζσ λζξεισ αποτελοφν το παςπαρτοφ, όχι 
για τθ λφςθ αλλά για τθν αποφυγι ςοβαρισ, δθλαδι ςυγκεκριμζνθσ απάντθςθσ ςε οποιοδιποτε ςοβαρό 
πρόβλθμα αντιμετωπίηει θ ελλθνικι κοινωνία και πολιτεία.  
Θ ελλθνικι κοινωνία ποτζ ςτθν ιςτορία τθσ δεν είχε τόςουσ πολλοφσ μορφωμζνουσ ι «εκπαιδευμζνουσ» για 
να μιλιςουμε πιο ςωςτά. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι υποχρεωτικό, ενϊ ζνα μεγάλο  τμιμα 
του πλθκυςμοφ ςυνεχίηει πζραν του πανεπιςτθμίου ςε μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ. Ζλλθνεσ 
επιςτιμονεσ διαπρζπουν παντοφ ςτο εξωτερικό, δυςανάλογα πολλοί αναλογικά με τον πλθκυςμό μασ. 
Σι ςυμβαίνει λοιπόν με τα τροχαία; Είναι το μόνο πεδίο ςτο οποίο «δεν τα παίρνουμε τα γράμματα»; 
Μιπωσ μασ λείπει κάποιο γονίδιο και αδυνατοφμε να προςλάβουμε αυτά που μασ λζνε; Φταίει θ μθ 
κεςμοκετθμζνθ ζνταξθ τθσ κυκλοφοριακισ αγωγισ ςτισ διάφορεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ για το παρόν 
μασ και θ κεςμοκζτθςθ τθσ κ αλλάξει το μζλλον μασ; Πότε; Μετά από πόςεσ χιλιάδεσ νεκροφσ; 
Μπορεί το ςχολείο να αποτελζςει το μοχλό που κ ανατρζψει αυτι τθν κατάςταςθ;  
Σι ςτθν πραγματικότθτα μπορεί να πετφχει; Προφανϊσ όχι τα πάντα, το ξζρουν καλφτερα οι εκπαιδευτικοί 
που υλοποιοφν προγράμματα. Κα πρζπει να αποφευχκεί θ υπερεκτίμθςθ όπωσ και υποεκτίμθςθ των 
δυνατοτιτων μιασ παρζμβαςθσ ακόμα κι αν αυτι πραγματοποιθκεί με τουσ καλφτερουσ όρουσ. 
Αλλά πιςτεφουμε πωσ αυτό που ςυμβαίνει ςιμερα ςτουσ δρόμουσ είναι πράγματι «ηιτθμα παιδείασ»; 
Δυςτυχϊσ,  νομίηουμε ότι είναι κάτι πολφ βακφτερο. Θ κατάςταςθ ςτο δίκτυο τθσ κυκλοφορίασ κζτει από 
μόνθ τθσ ζνα ερϊτθμα: Πωσ διαμορφϊνεται ο κϊδικασ αξιϊν ςτθν κοινωνία; 
Πολφ ςυνοπτικά κα ςθμειϊναμε τθ ςυνειςφορά τθσ παράδοςθσ, προφορικισ και γραπτισ, τθσ διδαςκαλίασ 
και του παραδείγματοσ ςυμπεριφοράσ ςτθ διαμόρφωςθ αυτοφ του κϊδικα.   
Θ αφαίρεςθ Ανκρϊπινθσ Ηωισ αποτελεί ζνα από τα πιο ιςχυρά Σαμποφ τθσ ανκρωπότθτασ. Βρίςκεται ςτο 
ςκλθρό πυρινα τθσ κοινωνικισ ςυγκρότθςθσ από χιλιετίεσ  και όπωσ ςυμβαίνει με όλα τα ταμποφ υπάρχει 
θ απαγόρευςθ τθσ παραβίαςθσ από τθν κοινωνία. Αυτόσ είναι ο κανόνασ επί χιλιετίεσ. 
Όμωσ εδϊ κι ζναν αιϊνα βιϊνουμε τθν εξαίρεςθ: Όταν θ αφαίρεςθ ηωισ ςυμβεί ςτθν άςφαλτο θ 
παραβίαςθ είναι επιτρεπτι από τθν κοινωνία. 
Αναπόφευκτα όταν το μείηον (ο κάνατοσ) δεν κεωρείται ςθμαντικό, το μικρότερο (θ παράβαςθ) κεωρείται 
αςιμαντο. 



Αν  ζχει να διδάξει κάτι το ςχολείο, πζρα από χρθςτικζσ πλθροφορίεσ πάνω ςτο ηιτθμα τθσ Οδικισ 
Αςφάλειασ  αυτό είναι πρϊτα απ όλα θ επανόρκωςθ αυτισ τθσ μεγάλθσ θκικισ βλάβθσ και ςτο επίπεδο τθσ 
ςυνειδθτότθτασ και ςτο επίπεδο τθσ ψυχολογίασ των παιδιϊν.  
Θ μόρφωςθ δεν αποτελεί εμβόλιο. 
Τπάρχει άραγε μια διαφορετικι ςυμπεριφορά ςτο oδικό δίκτυο με βάςθ το μορφωτικό επίπεδο των 
χρθςτϊν (δεν αναφερόμαςτε ςτθν εκπαίδευςθ τουσ ςτισ ςχολζσ οδθγϊν, αλλά ςτο ςυνολικό επίπεδο 
μόρφωςθσ). Αν  και δεν γνωρίηουμε παρόμοιεσ μελζτεσ, κα κζλαμε να ποφμε πωσ ξανακοιτϊντασ τισ 
υποκζςεισ των μελϊν του ςυλλόγου μασ κακόλου δεν προκφπτει ζνα τζτοιο ςυμπζραςμα. Αναφζρω 
ενδεικτικά (κα μποροφςα να προςκζςω πολλά περιςςότερα) κάποια περιςτατικά: 

. 

 
Και οι δφο υποκζςεισ ζχουν τελεςιδικιςει με καταδίκθ των δραςτϊν. τα αξιομνθμόνευτα, πζραν τθσ 
οδθγικισ ςυμπεριφοράσ των δραςτϊν είναι και θ εν ςυνεχεία ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτισ οικογζνειεσ 
των κυμάτων και οι υπεραςπιςτικοί τουσ ιςχυριςμοί.  

 

όλων Καρυδάκθσ, ετϊν 15, πεηόσ, 4.12.2009. Κανάςιμοσ 

τραυματιςμόσ και εγκατάλειψθ από οδθγό ΛΧ με 

ταχφτθτα 160 km/h.  

 

Δράςτθσ: 38 ετϊν, Μθχανολόγοσ - Μθχανικόσ με 

μεταπτυχιακό ςτο εξωτερικό ςθμαντικι επαγγελματικι 

καριζρα ςε κζςθ μεγάλθσ υπευκυνότθτασ 

Πάνοσ Σηαβάρασ, ετϊν 14, ποδθλάτθσ, 2.5.12. Κανάςιμοσ 
τραυματιςμόσ από οδθγό ΛΧ που μπικε ςτο αντίκετο 
ρεφμα με μεγάλθ ταχφτθτα ςε περιοχι κατοικιϊν.  
 
 
 
Δράςτθσ: Κακθγιτρια Πανεπιςτθμίου Σμιματοσ 
Κεατρικϊν πουδϊν, μζςθσ θλικίασ, μθτζρα, ςφηυγοσ 
υφυπουργοφ εν ενεργεία τότε. 
 

Αλζξθσ Σςεκρζηθ, ετϊν 14, πεηόσ, 8.6.2018. Κανάςιμοσ 

τραυματιςμόσ   από οδθγό ΛΧ ενϊ περνοφςε ςε διάβαςθ 

πεηϊν (με ςθματοδότεσ).  

 

Δράςτθσ: Αςτροφυςικόσ, μζςθσ θλικίασ με επαγγελματικι 

ςταδιοδρομία ςτο εξωτερικό. 



 
ε αντίκεςθ με τα (τουσ) παραπάνω ασ κυμθκοφμε ζνα περιςτατικό που μασ ςυγκλόνιςε: 
Δεκζμβρθ του 2013 ςτθν Ακινα ζνασ 28χρονοσ μοτοςικλετιςτισ ειδικόσ φρουρόσ παρζςυρε και ςκότωςε 
μια 75χρονθ πεηι. ταμάτθςε λίγο παρακάτω, τράβθξε το υπθρεςιακό περίςτροφο του και αυτοκτόνθςε… 
Προφανϊσ και δεν προτείνουμε τθν πράξθ αυτοφ του ανκρϊπου (που προφανϊσ δεν κα είχε πάει 
πανεπιςτιμιο) ςαν μια πρακτικι που κα ζπρεπε να ακολουκείται μετά από ζνα ςοβαρό τροχαίο. Σθν 
παρακζτουμε απλά ςαν δείγμα τθσ διαφορετικισ θκικισ ςυγκρότθςθσ που υπάρχει ςτθν κοινωνία και που 
εκδθλϊνεται ςτθν κυκλοφορία. Παρόμοια δυςτυχϊσ είναι τα ςυμπεράςματα από τον καλπάηοντα ρυκμό 
εγκατάλειψθσ τραυματιςμζνων κυμάτων ςτθν άςφαλτο και τθν διαχρονικι πολιτικι υποςτιριξθ (από τουσ 
υπουργοφσ και τουσ ςυμβοφλουσ τουσ) προσ τουσ ενόχουσ τζτοιων πρακτικϊν, ϊςτε να μθ τιμωροφνται. 
Θ μόρφωςθ δεν αποτελεί εμβόλιο, γιατί το πρόβλθμα που αντιμετωπίηουμε είναι άλλο: Θ εξοικείωςθ επι 
δεκαετίεσ με μια πραγματικότθτα δεκάδων χιλιάδων νεκρϊν ςτουσ δρόμουσ είχε ςαν αποτζλεςμα ο 
πλθκυςμόσ να δζχεται ωσ αναπόφευκτο ζνα ποςοςτό κανάτων. Και κακϊσ ολοζνα αυξάνονταν θ 
πικανότθτα εμπλοκισ ςε τροχαίο για τον κακζνα, ψυχολογικά αναπόφευκτα ιρκε θ ταφτιςθ του με το κφτθ 
και όχι με το κφμα. 
Άνκθςε ζτςι θ κοινοτοπία του κακοφ: «μπορεί να ςυμβεί ςτον κακζνα»…  
Όχι ΔΕΝ μπορεί να ςυμβεί ςτον κακζνα. Όπου ςυνζβθ υπιρξε ςχζςθ αιτίου αποτελζςματοσ, παραβάςεισ ι 
παραλείψεισ που το προκάλεςαν. 
«Μπορεί να ςυμβεί ςτον κακζνα»… Αποτζλεςμα αυτοφ του ιδεολογιματοσ: Όχι τιμωρία για τα τροχαία 
εγκλιματα.  
Θ κοινωνία και όχι μόνο θ πολιτεία δεν υποςτθρίηει το αίτθμα να ςταματιςει θ αμνιςτευςθ και θ 
ατιμωρθςία των τροχαίων εγκλθμάτων μια και τα μζλθ τθσ κεωροφν πικανι και τθν δικιά τουσ εμπλοκι (ωσ 
δράςτεσ). 
Φτάςαμε λοιπόν ςτο ςθμείο ο φόνοσ ςτθν άςφαλτο να μθ περιλαμβάνεται ςτα απαράδεκτα για τον θκικό 
κϊδικα εγκλιματα τθσ νεοελλθνικισ κοινωνίασ. Σο να ςκοτϊςεισ (ι και να ςκοτωκείσ) είναι μζςα ςτο 
«παιγνίδι». 
 Μπορεί μια εκπαιδευτικι διαδικαςία να ανατρζψει αυτι τθν κατάςταςθ;  
- Θ ςυμβολι του ςχολείου και των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων δεν κα πρζπει να αφορά απλά ςτθν οδικι 
αςφάλεια. 
Θ κατάςταςθ που υπάρχει ςιμερα ςτο οδικό Δίκτυο και όχι μόνο κακιςτά αναξιόπιςτουσ αυτοφσ που 
κατζχουν κζςεισ εξουςίασ  ωσ διδάςκοντεσ των νεωτζρων.   
Δυςτυχϊσ και καλζσ προςπάκειεσ από αξιόπιςτουσ ανκρϊπουσ και φορείσ κινδυνεφουν να είναι 
αναποτελεςματικζσ λόγω του κλίματοσ που ζχει διαμορφωκεί από τθν πλειοψθφία. 
Ποια πράγματι μπορεί να είναι θ αποτελεςματικότθτα των ςχολικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, όταν 
όλεσ οι τθλεοράςεισ, ο ζντυποσ και ο θλεκτρονικόσ τφποσ διαφθμίηουν με τον παρακάτω τρόπο το 
αυτοκίνθτο; (Διαφιμιςθ που προβάλλονταν κακθμερινά το πρϊτο τρίμθνο του 2018 μζχρισ ότου με 
παρζμβαςθ του SOS Σροχαία Εγκλιματα ςταμάτθςε).  
«ΓΙΝΕ Ο ΚΤΝΘΓΟ ΟΧΙ ΣΟ ΘΘΡΑΜΑ»: όταν αυτό το μινυμα εκπζμπεται ςτθ Δθμόςια ςφαίρα χωρίσ κανζνα 
ενδοιαςμό από τουσ πωλθτζσ αλλά και χωρίσ κανζνα περιοριςμό από τθν πολιτεία τι πράγματι απ αυτι τθν 
καταςτροφικι πυρπόλθςθ του μυαλοφ ιδιαίτερα των πολφ μικρϊν παιδιϊν μπορεί να περιςϊςει ζνα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 

Γιϊργοσ Κωςταντιντίδθσ, 52 ετϊν & Ιωάννα 
Καλεςοποφλου, 22 ετϊν, επιβάτεσ ΛΧ, 14 Λουνίου 2009.  
 
Δράςτθσ: Δικθγόροσ, μζςθσ θλικίασ υπότροποσ με 
κανατθφόρο τροχαίο ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ 
ςτο οποίο ςκότωςε πεηι. Σαχφτατα 170km/h, αλκοόλ 
(άρνθςθ να δϊςει αίμα). Τποψιφιοσ ςφμβουλοσ ςτο 
Δ.. Κεςςαλονίκθσ μετά το  2ο ςυμβάν. Θ υπόκεςθ ζχει 
τελεςιδικιςει. Ο δράςτθσ εξακολουκεί να κατζχει 
άδεια οδιγθςθσ. 
 



 

 ιμερα ο βαςικόσ τφποσ που εξθγεί τισ ςυνζπειεσ μιασ ςφγκρουςθσ και τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία 
που ζχει θ αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ ςτθν πρόκλθςθ βλαβϊν διδάςκεται ςτθ ΒϋΓυμναςίου. 
Αναρωτιζται κανείσ οι εκατοντάδεσ χιλιάδεσ (μάλλον τα εκατομμφρια) των ανκρϊπων που ζχουν φοιτιςει 
ζςτω μζχρι το Γυμνάςιο δεν άκουςαν ποτζ γι αυτό; Πιςτεφω πωσ κάταν ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτα ςχετικά 
μακιματα τθσ Φυςικισ οι αςκιςεισ να δίνουν παραδείγματα ςφγκρουςθσ οχθμάτων.  
Όμωσ μπορεί κανείσ ςτα  ςοβαρά να υποςτθρίξει πωσ ο ςθμερνόσ οδθγόσ κεωρεί τθν ταχφτθτα ακίνδυνθ; 
Πωσ δεν γνωρίηει ότι αν παραβιάςει το κόκκινο θ πικανότθτα πρόκλθςθσ  τροχαίασ ςφγκρουςθσ ι 
παράςυρςθσ εκτοξεφεται ςτα φψθ; Πωσ δεν γνωρίηει πωσ θ χριςθ αλκοόλ πριν ι θ χριςθ κινθτοφ κατά τθν 
οδιγθςθ αποτελοφν παράγοντεσ που αυξάνουν δραςτικά τθν πικανότθτα εμπλοκισ ςε τροχαίο; 
Να διδάξουμε: Ποιοφσ; 
Σο ότι διακζτουμε ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν ςθμαίνει αυτόματα ότι το target group μιασ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που αφορά ςτθν οδικι αςφάλεια βρίςκεται ςίγουρα μζςα ς αυτό.  
Θ μετακίνθςθ των ανκρϊπων ξεκινά από τα βρεφικι θλικία, θ οδιγθςθ από τα 16 (λζμε τϊρα) και 
ςυνεχίηονται δια βίου. 
ε ποιοφσ είναι αναγκαία και αποτελεςματικι θ εκπαίδευςθ;  
Διαςφαλίηει ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτα ςχολεία πωσ αφριο αυτοί που κα εκπαιδευτοφν κα είναι 
καλφτεροι από μασ ςτθν κυκλοφορία; 
Αν ναι τότε κα ζπρεπε να είναι υποχρεωτικό, πρωτεφον μάκθμα αν πρόκειται απ αυτό να ςωκοφν ι να 
χακοφν τόςοι άνκρωποι. 
Εκπαιδευτικά προγράμματα ωςτόςο κάπρεπε να περιορίηονται ι να γίνονται κατά προτίμθςθ ςε μακθτζσ 
του ςχολείου; Σα αποτελζςματα μιασ μελζτθσ, από τον ςφλλογο μασ, των κανάτων από τροχαία τα 
τελευταία 20 χρόνια ζδειξαν πωσ οι θλικίεσ που ΔΕΝ εμφανίηουν ουςιαςτικι πτωτικι τάςθ ςτουσ τροχαίουσ 
κανάτουσ είναι οι άνω των 55. Πωσ κα αντιμετωπίςουμε αυτό το πρόβλθμα, που προφανϊσ δεν μπορεί να 
λυκεί από τθν εκπαίδευςθ των ανθλίκων. Μιπωσ θ εκπαίδευςθ πρζπει ν αφορά και ςε άλλεσ ομάδεσ ι 
πικανόν κα πρζπει να εκπαιδευτοφν κάποιεσ απ αυτζσ κατά προτεραιότθτα. 
Ζχοντασ ο ίδιοσ τθν εμπειρία χριςθσ του προςομοιωτι οδιγθςθσ τον οποίο διακζτει το Σμιμα ςασ, 
πιςτεφω  πωσ ζνα δικό ςασ εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςε ςυνεργαςία με το υπουργείο Δικαιοςφνθσ που κα 
απευκφνονταν ςε δικαςτικοφσ που κα δοκίμαηαν «ςτθν πράξθ» τι κα πει «μικρι» αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ, τι 
κα πει μα «ιπια μόνο μία μπφρα» κλπ κα είχε πολφ μεγαλφτερθ επίπτωςθ ςτον δραςτικό περιοριςμό των 
τροχαίων ςυγκροφςεων μια και αυτι θ ομάδα εμπλζκεται άμεςα ςτο κζμα τόςο ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
τροχαίασ παραβατικότθτασ όςο και τον ςοβαρϊν τροχαίων εγκλθμάτων και κα βοθκθκεί ϊςτε θ κρίςθ τθσ 
να ςτθρίηεται πάνω ςτα πραγματικά δεδομζνα τθσ δυναμικισ μιασ ςφγκρουςθσ. (Να ποφμε ακόμα μια 
φορά πωσ: Χωρίσ Δικαιοςφνθ, δεν κα υπάρξει Ειρινθ ςτουσ Δρόμουσ). Οπωςδιποτε θ γνϊςθ για μια τζτοια 
ομάδα είναι πολφ πιο ςίγουρθ και παραγωγικι από τθν αμφιλεγόμενθ παρζμβαςθ διαφόρων ιδιωτικϊν 



φορζων που πιςτεφουν (;) πωσ κάνοντασ μια τοφμπα μζςα ς ζνα προςομοιωτι το παιδί κα «ςφραγιςτεί» 
και κα «κλειδϊςει» ςτο μυαλό του τον κίνδυνο… 
Να διδάξουμε: Σί; 
Ποιο πρζπει να είναι το ηθτοφμενο ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ;  
Να ειςαγάγουμε το παιδί ςτθν υποταγι ςτον κόςμο τθσ αυτοκίνθςθσ;  
Κεωρϊντασ δεδομζνθ τθν κυριαρχία του αυτοκινιτου τθν μονοκρατορία του ςαν μζςου μετακίνθςθσ και 
τθν προςαρμογι του δθμόςιου χϊρου ς αυτό, να μετατρζψουμε το ςχολείο ςε ςχολι οδθγϊν για 
ανθλίκουσ; Χωρίσ ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ για τθν εξζλιξθ των αντιλθπτικϊν δυνατοτιτων του παιδιοφ ςε 
ςχζςθ με τθν θλικία.  
Είναι δυνατόν το υπουργείo Μεταφορϊν να προτείνει ςα βάςθ δεδομζνων τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ για 
τθν οδικι αςφάλεια μια πλατφόρμα που ζχει τον τίτλο e- drive; Δεν κα μποροφςε ασ ποφμε να ονομαςτεί e- 
κυκλοφορϊ; Μάλλον δεν κα μποροφςε όταν απευκφνεται  ςε παιδιά 6-8 ετϊν ςαν να είναι οδθγοί 
διδάςκοντασ πρϊτα τουσ κανόνεσ που πρζπει να ακολουκοφν οι οδθγοί και ςε δεφτερο επίπεδο αυτά που 
αφοροφν ςτουσ πεηοφσ… Ενδεικτικά: 

 
Να διδάξουμε: Πϊσ; 
Κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κα πρζπει να διαπνζεται από τθν αρχι πωσ τα παιδιά ζχουν δικαιϊματα.  
Ενάντια ςτθν κυρίαρχθ αντίλθψθ πωσ ζχουν μόνον υποχρεϊςεισ. 
Δικαιϊματα, ςτθν Πόλθ, ςτο Δθμόςιο χϊρο, ςτθν Κυκλοφορία. 
Πωσ πρζπει και μποροφν να κυκλοφοροφν αςφαλι πεηά, με ποδιλατο, θ πατίνι ςε διαχωριςμζνα από τθν 
μθχανοκίνθτθ κυκλοφορία δίκτυα. 
Πωσ πρζπει να ωκιςουμε τθ νζα γενιά ςτθν απεξάρτθςθ από το αυτοκίνθτο, δίνοντασ το παράδειγμα οι 
ίδιοι και δθμιουργϊντασ υποδομζσ και κεςμικό πλαίςιο. 
Εφαρμόηοντασ προγράμματα που κα ζχουν ςυνζχεια και όχι αποςπαςματικζσ δραςτθριότθτεσ. 
Πριν ξεκινιςουμε να διδάςκουμε τουσ νεϊτερουσ ασ ζχουμε κατά νοφ αυτά που καταφζραμε εμείσ για να 
διαμορφϊςουμε το τοπίο ϊςτε να γίνει απαραίτθτθ θ διδαςκαλία τθσ Οδικισ Αςφάλειασ: 
Χκεσ, ιμερα, Αφριο: Μθχανοκίνθτα οχιματα ςτθν Ελλάδα 
Σο 1985: 2.036.625, το 2000: 5.060.887, το 2018: 8.236.637 
Χιλιόμετρα ιδθροδρομικοφ Δικτφου: Λιγότερα το 2018 από ότι το 1985! 
Χιλιόμετρα Μζςων τακερισ Σροχιάσ ςτισ Πόλεισ: Ζνα (αναιμικό) μετρό ςτθν Ακινα. 
Χιλιόμετρα Πεηοδρόμων; Χιλιόμετρα Ποδθλατοδρόμων; Ηϊνεσ ιπιασ Κυκλοφορίασ (όριο 30km/h); 
Αποτελεςματικότθτα ΜΜΜ (Δθμόςιων & Ιδιωτικϊν); 
Αν ξεκινιςουμε ζχοντασ κατά νου τα παραπάνω, τότε θ διδαςκαλία τθσ οδικισ αςφάλειασ κα είναι 
εγχείρθμα απελευκερωτικό και όχι κλίνθ του Προκροφςτθ για τθν παραγωγι και τυποποίθςθ αυριανϊν 
χρθςτϊν μθχανοκινιτων. 
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