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Η τεχνολογία καθώς και η βελτίωση των όρων 
και των συνθηκών ζωής, δίνουν τη δυνατότητα σε 
πολλούς ανθρώπους να είναι ιδιοκτήτες µέσων 
µεταφοράς (αυτοκίνητα, µηχανάκια, ποδήλατα 
κτλ). Τα µέσα αυτά είναι πολύτιµα και ωφέλιµα 
για τη ζωή µας, όταν τα χρησιµοποιούµε σωστά 
και µε βάση τους κανόνες ασφαλείας και οδικής 
κυκλοφορίας. Μας δίνουν τη δυνατότητα να 
µετακινηθούµε άνετα, γρήγορα και ευχάριστα 
στον τόπο εργασίας µας ή όπου αλλού παραστεί 
ανάγκη. Μπορούµε ακόµη να επισκεπτόµαστε 
αρχαιολογικούς χώρους, να κάνουµε εκδροµές σε 
διάφορα µέρη, να πηγαίνουµε στις παραλίες για τα 
καλοκαιρινά µας µπάνια. Όµως, τα µέσα 
µεταφοράς ενέχουν και κινδύνους, τόσο για τον 
άνθρωπο (πεζό ή οδηγό) όσο και για το 
περιβάλλον του.  
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 Η επιλογή των συγκεκριµένων θεµάτων έγινε 
σε συνεργασία µε τους µαθητές, λαµβάνοντας 
υπόψη τα εξής βασικά στοιχεία: 
 

1) Ότι οι µαθητές µας λειτουργούν είτε ως 
πεζοί, είτε ως επιβάτες οχηµάτων, είτε καµιά 
φορά ως οδηγοί. 

 
2) Ότι η χώρα µας και ειδικά ο νοµός µας 

αντιµετωπίζει οξύτατα προβλήµατα οδικής 
ασφάλειας, µε έναν δείκτη τροχαίων 
ατυχηµάτων από τους υψηλότερους 
ανάµεσα στις χώρες τις Ευρώπης. 

 
3) Ότι θεωρήσαµε χρέος µας να συµβάλουµε 

στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
µαθητών σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής, 
µε σκοπό την πρόληψη των ατυχηµάτων. 
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Στην προσπάθειά µας αυτή, πέρα από τη 
συνεργασία των µαθητών µας, µας βοήθησαν τα 
φυλλάδια κυκλοφοριακής αγωγής της ∆/νσης 
Τροχαίας Ρεθύµνης, της ∆/νσης Τροχαίας 
Κατερίνης, της Γενικής Γραµµατείας 
Περιφέρειας Κρήτης, του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα σχολικά 
βιβλία Κοινωνικής Αγωγής της Γ’ Γυµνασίου, 
καθώς επίσης και µια βιντεοκασέτα που µας 
έστειλε η υπεύθυνη πάρκου Κυκλοφοριακής 
Αγωγής Κατερίνης, κα Τσακιρίδου Κορίνα. 
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Όταν βαδίζουµε, για την ασφάλεια όλων µας, 
είµαστε υποχρεωµένοι να τηρούµε τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας. Ο δρόµος αποτελείται από 
δύο τµήµατα: το οδόστρωµα και το πεζοδρόµιο.  
Το οδόστρωµα είναι το κοµµάτι του δρόµου που 
προορίζεται για την κυκλοφορία των οχηµάτων 
και το οποίο είναι συνήθως ασφαλτοστρωµένο.  
Το πεζοδρόµιο είναι ο δρόµος των πεζών και 
βρίσκεται πιο ψηλά από το οδόστρωµα, για να 
βαδίζουν οι πεζοί µε ασφάλεια.  
 

���� Για να µπορεί ο µαθητής να σκέπτεται τους 
κινδύνους από τα τροχοφόρα και για να µην 
αναγκάζεται να τρέχει, πρέπει να ξεκινά 
έγκαιρα από το σπίτι. 
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���� Πηγαίνοντας προς το σχολείο ο µαθητής 
βαδίζει πάντοτε στο πεζοδρόµιο και µάλιστα 
προς την πλευρά των σπιτιών. Όταν δεν 
υπάρχει πεζοδρόµιο, βαδίζει στην άκρη του 
δρόµου και µάλιστα αντίθετα προς την 
κατεύθυνση κυκλοφορίας  και πάντα ο ένας 
πίσω από τον άλλο.  

 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
1) ΑΠΟ ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ  «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ» ΤΟΥ Κ. 

ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
2) ΑΠΟ ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ Π. ΣΟΥΜΑΝΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
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���� Για να διασχίσει ο µαθητής το δρόµο, 
χρησιµοποιεί πάντοτε τις διαβάσεις πεζών, 
αφού βεβαιωθεί πρώτα ότι δεν διατρέχει 
κίνδυνο. Αν δεν υπάρχουν κοντά µας 
τέτοιες διαβάσεις, πηγαίνουµε σε ένα 
σηµείο, όπου και οι οδηγοί µας βλέπουν 
και εµείς µπορούµε να ελέγχουµε την 
κυκλοφορία, περιµένοντας πάντα επάνω 
στο πεζοδρόµιο και ποτέ µέσα στο 
οδόστρωµα. 
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���� Αφού βεβαιωθούµε ότι µπορούµε να 
περάσουµε ακίνδυνα (ελέγχουµε πρώτα 
αριστερά, µετά δεξιά και πάλι αριστερά) 
διασχίζουµε το δρόµο πάντα σε ευθεία 

γραµµή και όχι διαγωνίως. Τα βήµατά µας 
πρέπει να είναι κανονικά και σταθερά. ∆ε 
βαδίζουµε αργά µε βήµατα χελώνας, ούτε 
τρέχουµε απερίσκεπτα µε άλµατα λαγού. 
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���� Όπου υπάρχουν φωτεινοί σηµατοδότες, 
περνούµε πάντοτε µε το πράσινο σήµα των 
πεζών και ποτέ µε κόκκινο, έστω κι όταν δεν 
υπάρχουν αυτοκίνητα στο δρόµο. 
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���� Όταν είµαστε αναγκασµένοι να 
διασχίσουµε ένα δρόµο και υπάρχουν 
παρκαρισµένα αυτοκίνητα επιλέγουµε το 
σηµείο, όπου υπάρχει µεγαλύτερος κενός 
χώρος. Προχωράµε αργά και προσεκτικά 
µέχρι να µπορούµε να δούµε σε µεγάλη 
απόσταση, εάν έρχονται αυτοκίνητα.  
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���� ΠΟΤΕ δεν περπατάµε στη µέση του 
δρόµου. 
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���� Όταν περιµένουµε το λεωφορείο (σχολικό, 
αστικό κτλ) στεκόµαστε στη στάση και ποτέ 
µέσα στο δρόµο ή στην άκρη του 
πεζοδροµίου, γιατί υπάρχει κίνδυνος από τη 
µετατόπιση του αέρα να χάσουµε την 
ισορροπία µας και να βρεθούµε στην 
άσφαλτο. Περιµένουµε πάντα στη σειρά µας. 
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���� Κατά τη διάρκεια της διαδροµής καθόµαστε 
στα καθίσµατα ή µένουµε όρθιοι κρατώντας 
τις χειρολαβές. 

 

 

���� ∆ε µιλάµε στον οδηγό και δεν τον ενοχλούµε 
µε φωνές ή σπρωξίµατα, γιατί του αποσπούµε 
την προσοχή και ενδεχοµένως να γίνοµε αίτιοι 
για πρόκληση ατυχήµατος. 

 

���� ∆εν πετάµε ποτέ άχρηστα αντικείµενα από τα 
καθίσµατα, γιατί µπορεί να τραυµατίσουµε 
κάποιο διερχόµενο οδηγό ή πεζό και ακόµη 
γιατί µολύνουµε το φυσικό µας περιβάλλον.  
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���� Όταν κατεβαίνουµε από το λεωφορείο και 
θέλουµε να πάµε απέναντι, δεν περνάµε ποτέ 
από µπροστά του. Περιµένουµε να φύγει το 
λεωφορείο και µετά διασχίζουµε το δρόµο. Αν 
το λεωφορείο παραµείνει στη στάση 
περισσότερο χρόνο, τότε διασχίζουµε το 
δρόµο περνώντας πίσω απ’ αυτό, για να 
βλέπουµε και να µας βλέπουν καλύτερα οι 
οδηγοί που έρχονται από πίσω.  

 

 
 
 
 

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ  «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ» ΤΟΥ Κ. 
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
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���� Όταν τα παιδιά παίζουν µπάλα κοντά σε 

αυτοκινητόδροµο, χρειάζεται µεγάλη 
προσοχή. Αν φύγει η µπάλα στο δρόµο, δεν 
πρέπει να τρέξουν να την πάρουν πριν 
βεβαιωθούν ότι δεν κινδυνεύουν. Ακόµη τα 
παιδιά παίζοντας, κρύβονται κάτω από 
αυτοκίνητα ή πίσω από τις ρόδες, µε 
αποτέλεσµα συχνά να θρηνούµε θύµατα.  
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���� Το βράδυ µε το σκοτάδι και το χειµώνα µε 
την οµίχλη, απαιτείται µεγάλη προσοχή, γιατί 
δεν γινόµαστε ορατοί εύκολα από τους 
οδηγούς.  
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���� Υπάρχουν ορισµένα οχήµατα που, όταν τα 

βλέπουµε ή ακούµε τη σειρήνα τους, πρέπει 
είτε πεζοί είµαστε είτε εποχούµενοι, να 
κάνουµε στην άκρη για να διευκολύνουµε την 
κυκλοφορία τους. Αυτά είναι:  

 

���� Τα οχήµατα της Πυροσβεστικής που 
προσφέρουν βοήθεια όπου υπάρχει φωτιά, 
πληµµύρα, σεισµός, εγκλωβισµός κ.α. 

 

���� Τα Ασθενοφόρα που µεταφέρουν 
τραυµατίες ή ασθενείς και χρειάζονται 
άµεσα ιατρική φροντίδα. 

 

���� Τα Περιπολικά της Αστυνοµίας που 
τρέχουν παντού όπου υπάρχει ανάγκη.  
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���� Όλοι όσοι χρησιµοποιούµε τους δρόµους, τα 
πεζοδρόµια, τα αυτοκίνητα πρέπει να 
γνωρίζουµε τις πινακίδες σήµανσης, γιατί 
ενηµερώνουν, προειδοποιούν, απαγορεύουν 
οδηγούς και πεζούς. 
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���� Τέλος, όπου δεν υπάρχουν πεζοδρόµια, 
διαβάσεις, σηµατοδότες, καλό οδόστρωµα, 
πινακίδες, χώροι στάθµευσης κτλ. πρέπει οι 
τοπικές κοινωνίες να τα διεκδικήσουν, να τα 
απαιτήσουν, από τους αρµόδιους φορείς, µην 
ξεχνώντας ποτέ ότι η φροντίδα και η συνέπεια 
των αρµόδιων αλλά και η υπευθυνότητα των 
πολιτών θα φέρουν, ίσως, τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα.  
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1) Θεωρούµε απαράδεχτο να συµβαίνουν κατ’ 
επανάληψη τροχαία ατυχήµατα σε 
συγκεκριµένα σηµεία του οδικού δικτύου 
και να µην επιλαµβάνεται η πολιτεία άµεσα 
µε παρεµβάσεις, ανισόπεδους κόµβους, 
επιδιορθώσεις οδοστρώµατος, φωτεινούς 
σηµατοδότες κ.τ.λ. 

 
2) ∆ιαπιστώνουµε ότι οι στροφές του οδικού 

µας δικτύου είναι λάθος κατασκευασµένες. 
Οι περισσότερες εξ ‘ αυτών δεν έχουν κλίση 
προς το εσωτερικό της στροφής, όπως θα 
έπρεπε, αλλά προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα τα οχήµατα να 
εκτρέπονται της πορείας τους.  

 
3) Οι Έλληνες οδηγοί αναπτύσσουν συνήθως 

υπερβολικές ταχύτητες και µάλιστα σε 
δρόµους κατοικηµένων περιοχών 
(αποτέλεσµα χρήσης αλκοόλ; Θέµα 
επίδειξης ικανότητας οδήγησης; Θέµα 
επίδειξης οχήµατος;) 
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4) Οι περισσότεροι Έλληνες χρησιµοποιούν το 

αυτοκίνητο ως µέσο επίδειξης, ανέλιξης ή 
εκτόνωσης και όχι ως µέσο µεταφοράς. 
Αυτή η αντίληψη δυστυχώς έχει περάσει 
στους νέους µας, µε αποτέλεσµα να 
χάνονται κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπινες 
ζωές. 

 
5) Αρκετοί οδηγούν χωρίς δίπλωµα ή 

γνωρίζουν ελλιπώς τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε 
ότι πολλά παιδιά ηλικίας δηµοτικού ή 
γυµνασίου κάθονται στο τιµόνι µε την ανοχή 
ή την παρότρυνση των γονέων τους (συχνό 
φαινόµενο στην περιοχή µας).  

 
6) Υπάρχει ελλιπής αστυνόµευση στους 

δρόµους. Θεωρούµε ότι σε περίπτωση 
υποτροπής θα έπρεπε η πολιτεία  να 
λαµβάνει αυστηρότερα µέτρα (αφαίρεση 
διπλώµατος, κατάσχεση αυτοκινήτων, 
φυλάκιση του οδηγού κλπ) 

 
7) Τα σωστά πληροφορηµένα παιδιά– µαθητές 

οφείλουν να παρεµβαίνουν δραστικά σε 
περίπτωση που οι γονείς τους παραβιάζουν 
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τον Κ.Ο.Κ. (οδηγούν σε κατάσταση µέθης, 
τρέχουν υπερβολικά, µικρά παιδιά στο 
µπροστινό κάθισµα κλπ) 

 
8) ∆εν υπάρχουν πάρκα κυκλοφοριακής 

διαπαιδαγώγησης σε όλους τους νοµούς της  
χώρας.  

 
 

 


