
Αγαπητοί Οδηγοί,

Η INFOTE, πιστή στο κοινωνικό της έργο και θεωρώντας την εταιρική
κοινωνική ευθύνη καθήκον της, έχει πάντα ως γνώµονα την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού σε θέµατα οδικής ασφάλειας. Σε αυτά τα πλαίσια,
συµπεριλαµβάνει κάθε χρόνο στο Χρυσό Συν-Οδηγό, µια ειδική έκδο-
ση που στόχο έχει να αφυπνίσει τους πολίτες σε ό,τι αφορά την ασφά-
λεια στις µετακινήσεις και στο δρόµο.

Ο «Οδηγός Οδικής Ασφάλειας» που κρατάτε στα χέρια σας, περιέχει χρήσιµες και κυριο-
λεκτικά ζωτικής σηµασίας συµβουλές, οι οποίες αποβλέπουν στην ουσιαστική µείωση των
ατυχηµάτων και στην ανάπτυξη µιας οδικής κουλτούρας που οφείλουµε όλοι να υιοθετή-
σουµε και να µας γίνει συνείδηση. Η δηµιουργία του Οδηγού Οδικής Ασφάλειας είναι µια
πρωτοβουλία της INFOTE και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»,
το οποίο δραστηριοποιείται ενεργά σε θέµατα που αφορούν την οδική ασφάλεια.

Η INFOTE, µέλος του Οµίλου ΟΤΕ, έχει ως όραµα να γίνει µια Ελληνική ∆ιεθνής Εταιρεία
στο χώρο της γνώσης και της πληροφορίας, παρέχοντας κάθε µορφή δοµηµένης
επαγγελµατικής πληροφορίας και αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα έντυπα και ηλεκτρονικά
µέσα. Σε αυτά τα πλαίσια και ανησυχώντας για τη ζωή και την ακεραιότητα του καθενός,
η INFOTE προάγει µέσω των ειδικών εκδόσεών της, όπως ο Οδηγός Οδικής Ασφάλειας,
το είδος της πληροφόρησης που θα συµβάλει στη δόµηση µιας σωστής Οδικής
Συµπεριφοράς.

Είµαστε όλοι συνυπεύθυνοι για την οδική ασφάλεια και οφείλουµε να συντελέσουµε στη µεί-
ωση των ατυχηµάτων στη χώρα µας, αναπτύσσοντας εκείνη την οδική κουλτούρα που
µπορεί να σώσει ζωές.

Με εκτίµηση,

∆ρ. Ι. Βασιλαράς
∆/νων Σύµβουλος INFOTE

Η INFOTE είναι µέλος του ∆ικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
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Η ΑΡΧΗ

∆εν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τον αιφνίδιο, άδικο θάνα-
το ενός νέου ανθρώπου σε τροχαίο δυστύχηµα. Ο πόνος για
τους γονείς και τους ανθρώπους που βιώνουν την απώλεια

δεν µπορεί να ξεπεραστεί σε όλη την υπόλοιπη ζωή. Μόνο όσοι το βίωσαν µπορούν να αντι-
ληφθούν το µέγεθος της οδύνης και της καταστροφής.

Στη χώρα µας, που έχει τη θλιβερή πρωτιά σε θανάτους από τροχαία δυστυχήµατα στην
Ευρώπη, ο θάνατος των νέων στην άσφαλτο έχει πάρει τη µορφή γενοκτονίας. Το κοινωνικό
και οικονοµικό κόστος είναι τεράστιο.
Κανείς όµως δεν µπορεί να αποτιµήσει τον πόνο, το κόστος της απώλειας του αγαπηµένου
µας παιδιού, αδελφού, γονέα, συζύγου, φίλου, πίσω από τις στατιστικές και τα νούµερα. Πίσω
από κάθε αριθµό κρύβεται µια τραγωδία…

Ο Πάνος Μυλωνάς, τεταρτοετής φοιτητής του Τµήµατος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών και δηµοσιογράφος του ειδικού Τύπου του αυτοκι-
νήτου (ο νεότερος διαπιστευµένος στην Ευρώπη) είχε όλα τα εφόδια για να διακριθεί στο
χώρο της επιστήµης, της έρευνας και της τεχνολογίας.
Είχε να προσφέρει πολλά στην οικογένειά του, αλλά και στην κοινωνία. Το νήµα της ζωής του
κόπηκε όµως ξαφνικά, στα 22 του χρόνια, στις 22 Μαρτίου του 2004, στο δρόµο Κορίνθου-
Πατρών, ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει τα µαθήµατά του.

Όσοι τον γνώρισαν, γοητεύτηκαν από το χαρακτήρα, το ήθος και τα προτερήµατά του και
συγκλονίστηκαν από την απώλειά του, γεγονός που αποτέλεσε την αφορµή για την καθιέρω-
ση στη µνήµη του υποτροφίας από το Πανεπιστήµιο Πατρών και την  ίδρυση του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Με το θάνατό του - ένα τραγικό γεγονός
πόνου και  οδύνης για την οικογένειά του, τους φίλους του και τους συνεργάτες του - ο
Πάνος  έγινε σύµβολο. Ένα σύµβολο ελπίδας  για τους νέους που έχουν δικαίωµα στη ζωή,
για όλους εµάς που θέλουµε να πάψουµε να θρηνούµε σ’ αυτόν τον τόπο την απώλεια νέων,
αγαπηµένων ανθρώπων, που φεύγουν από τη ζωή πρόωρα και άδικα, θύµατα της αδιαφορίας
φορέων που ολιγωρούν και της εγκληµατικής συµπεριφοράς ή της «µαγκιάς» επιπόλαιων ή
ασυνείδητων οδηγών.

Οδηγικό τέστ του MAZDA RX8 από τον Πάνο Μυλωνά
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Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια
και την Πρόληψη και Μείωση των τροχαίων ατυχηµάτων “Πάνος Μυλωνάς”» µε
το διακριτικό τίτλο «Ι.Ο.ΑΣ. (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας) Πάνος Μυλωνάς»
συστάθηκε το Μάϊο του 2005. Αποτελεί µη κερδοσκοπικό Οργανισµό µε ιδρυ-
τικά µέλη του Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµιο Πατρών, Οικονοµικό

Πανεπιστήµιο Αθηνών - ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΜΒΑ), φορείς του επιχειρηµατικού
κόσµου (EΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α., Motor Press Hellas A.E., GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε., Ελεγκτική Εταιρεία
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε., INFOTE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.Ε.) καθώς και φυσικά
πρόσωπα.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάληψη, υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέµατα τα οποία
προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη µελέτη, την έρευνα, την ενηµέρωση και την
εκπαίδευση, στοχεύοντας στην πρόληψη και µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων.

Κύριοι άξονες δράσης του Ινστιτούτου είναι τόσο η εκπαίδευση, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθη-
τών, των οδηγών και γενικότερα όλων των πολιτών της χώρας, όσο και η γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας
σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής.

Στα πλαίσια αυτά δηµιουργήθηκε ο Οδηγός Οδικής Ασφάλειας που κρατάτε στα χέρια σας µε τη συνεργα-
σία Μελών και υποστηρικτών του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς και ειδικών
της οδικής ασφάλειας και της εκπαίδευσης. Η προσπάθειά µας αυτή έχει ως στόχο την ενηµέρωση µε
απλό τρόπο για την οδική ασφάλεια, ένα θέµα που µας αφορά όλους και που απαιτεί σοβαρότητα, σύνε-
ση και προσοχή ώστε να αποφύγουµε τις  τραγικές συνέπειες των τροχαίων δυστυχηµάτων.

Με στόχο να γίνει η απώλεια του Πάνου Μυλωνά αφορµή για λιγότερους θανάτους στο δρόµο, µε σεβασµό
στον άνθρωπο και αγάπη για τη ζωή, το Ινστιτούτο έχει ξεκινήσει τη δράση του σε συνεργασία µε ενώ-
σεις και φορείς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας
ήδη µέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών.

Ας σηµάνει ο άδικος χαµός ενός ακόµη νέου ανθρώπου την έναρξη της ενεργού συµµετοχής όλων µας σε
µια νέα εποχή για την οδική ασφάλεια.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Βασιλική ∆ανέλλη-Μυλωνά
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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Ι.Ο.ΑΣ. ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
Νεµέσεως 2, Αθήνα 112 53

Τηλ.: 210-8620150
FAX: 210-8620007

e-mail: info@ioas.gr 
website: www.ioas.gr 

www.rsi-panosmylonas.gr 

INFOTE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.Ε.

Λ.Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα
Τηλ.: 800-11-01888,
Fax : 210 9204172 

e-mail:customerservice@infote.gr
website: www.infote.gr

Για τον Οδηγό Οδικής Ασφάλειας συνεργάστηκαν:

Σύνταξη Κειµένων: 
Αλέξανδρος Καµπάς

Αρχισυνταξία:
Άρης Κόκκας

Επιµέλεια Ύλης,
Επιµέλεια Έκδοσης:
Ιωάννα Ζησιµοπούλου
∆ιεύθυνση Marketing INFOTE

∆ηµιουργικό - DTP: 
Ιωάννης Αλέξης
∆ιεύθυνση Παραγωγής INFOTE
Γραφείο Μακετών

Σκίτσα: 
Γιώργος Μυλωνάς

Φιλολογική ∆ιόρθωση Κειµένων: 
Ευαγγελία Στροπωνιάτη – Καµβύση

Ευχαριστούµε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
(Α.Π.Ε.) για τις φωτογραφίες που µας παρείχε.

Copyright © 2006 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
INFOTE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.Ε.

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, αναπαραγωγή, ολική ή µε-
ρική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση
του περιεχοµένου του έργου αυτού µε οποιονδήποτε τρό-
πο, µηχανικό, ηλεκτρoνικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή αλ-
λιώς, κατά τα Ν∆ 3565/1956, 4254/1962, τους Nόµους
100/1975, 2121/1993 και τους λοιπούς γενικά κανόνες ∆ιε-
θνούς ∆ικαίου, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της
INFOTE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.Ε. και του Ινστιτού-
του Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ).
All rights reserved. No part of this publication may be
reproduced by any means, without prior permission of the
publisher.
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Τι είναι 
❏ Με τον όρο ενεργητική ασφάλεια εννοούµε την ασφάλεια που παρέχουν τα συστήµα-

τα εκείνα του αυτοκινήτου που µας βοηθούν να αποφύγουµε ένα ατύχηµα. Όπως είναι
γνωστό, η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.

∞˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ
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Τι περιλαµβάνει 
❏ Η ενεργητική ασφάλεια περιλαµβάνει τις δυνατότητες του αυτοκινήτου που µας εξασφα-

λίζουν τη µικρότερη δυνατή έκθεση σε κίνδυνο. Αυτές είναι: οι καλές επιδόσεις (συνδυα-
σµός ισχύος-βάρους οχήµατος), τα ισχυρά φρένα και το ABS, η καλή οδική συµπερι-
φορά (αµορτισέρ, ελαστικά, σύστηµα διεύθυνσης), το ηλεκτρονικό σύστηµα ευστάθει-
ας (ESP), η καλή ορατότητα (µεγάλες γυάλινες επιφάνειες, µικρά τυφλά σηµεία, επαρκής
και σωστός φωτισµός), ακόµη και η παρεχόµενη άνεση στην οδήγηση.

Πώς λειτουργεί 
❏ Ο χρόνος της έκθεσής µας στο αντίθετο ρεύµα κατά τη διάρκεια ενός προσπεράσµατος

εξαρτάται από το πόσο γρήγορα µπορεί να επιταχύνει εν κινήσει το αυτοκίνητό µας.
Όσο µικρότερος είναι αυτός ο χρόνος, τόσο µικρότερος είναι και ο κίνδυνος µετωπι-
κής σύγκρουσης µε αντίθετα ερχόµενο όχηµα. Σε συνθήκες ολισθηρότητας τα χαρακτη-
ριστικά του αυτοκινήτου θα βοηθήσουν τον οδηγό να το διατηρήσει στην τροχιά του. Ο
ρόλος των φρένων στην ασφάλεια είναι εύκολα αντιληπτός, αφού ακόµη και 1 µέτρο λιγό-
τερο στην απόσταση ακινητοποίησης µπορεί να κάνει τη διαφορά. Επιπλέον, ένα ανεµπό-
διστο, πανοραµικό οπτικό πεδίο επιτρέπει στον οδηγό να έχει πλήρη πληροφόρη-
ση για το τι συµβαίνει γύρω του, ενώ τα σωστά φώτα εξασφαλίζουν καλή ορατότητα σε
συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Ακόµη και η παρεχόµενη άνεση στην οδήγηση µπορεί να
θεωρηθεί πως συντελεί στην ενεργητική ασφάλεια, αφού βοηθάει τον οδηγό στην
απρόσκοπτη συγκέντρωσή του.

Επικίνδυνες προσπεράσεις
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Πώς χρησιµοποιείται 
Στο προσπέρασµα:
❏ Κατεβάζουµε ταχύτητα (σχέση) στο κιβώτιο (π.χ. από 5η σε 4η), ανάλογα µε την ταχύτη-

τα που κινούµαστε, για να φέρουµε τον κινητήρα στο ωφέλιµο φάσµα στροφών (αυτό το
αντιλαµβανόµαστε από την άµεση επιτάχυνση του αυτοκινήτου, µόλις πατήσουµε το
γκάζι) πριν βγούµε στο αντίθετο ρεύµα, ώστε να έχουµε τη µέγιστη δυνατή επιτάχυνση.

Στο φρενάρισµα:
❏ Φρενάρουµε µε τη µέγιστη δύναµη. ∆ε βλάπτει ποτέ το να σταµατήσουµε νωρίτερα.

Το αργότερα µπορεί να αποδειχθεί επιζήµιο ή και µοιραίο. Το ABS δεν επιτρέπει στους
τροχούς να µπλοκάρουν, µε αποτέλεσµα ο οδηγός να διατηρεί την ικανότητα αλλαγής
πορείας. Εάν το αυτοκίνητό µας δε διαθέτει ABS, µπορούµε µε λίγη εξάσκηση, να πιέζου-
µε το πεντάλ των φρένων, τόσο όσο χρειάζεται, ώστε να µην µπλοκάρουν οι τροχοί. Έτσι,
και στις δύο περιπτώσεις, µπορούµε φρενάροντας να ελιχθούµε, ώστε να αποφύγουµε το
εµπόδιο.

Επικίνδυνες προσπεράσεις
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Στη στροφή:
❏ Ένα αυτοκίνητο µε ουδέτερη οδική συµπεριφορά, σωστά συντηρηµένη ανάρτηση και

καλά λάστιχα θα ακολουθήσει εύκολα την επιθυµητή τροχιά, χωρίς απαιτήσεις διόρθωσης
από τον οδηγό σε οριακές συνθήκες. Ένα «φιλικό» αυτοκίνητο θα προειδοποιήσει τον
οδηγό πριν εκτραπεί από την επιθυµητή πορεία, υπερστρέφοντας (κλείνοντας την τροχιά
του) ή υποστρέφοντας (ανοίγοντας την τροχιά του), ώστε αυτός να δράσει αναλόγως,
πριν παρουσιαστεί το φαινόµενο. Το ηλεκτρονικό σύστηµα ευστάθειας (ESP), εφόσον
υπάρχει, θα διορθώσει την πορεία του αυτοκινήτου, αν αυτή εκτραπεί από την επιθυµητή.

Πρακτικές συµβουλές:
ñ Η κακή συντήρηση ενός αυτοκινήτου έχει άµεσο αντίκτυπο στην ενεργητική του

ασφάλεια. Η κακή λειτουργία του κινητήρα µειώνει την απόδοσή του, ενώ φρένα,
αµορτισέρ και ελαστικά σε κακή κατάσταση αυξάνουν την απόσταση φρεναρίσµα-
τος και µειώνουν την ευστάθεια του αυτοκινήτου.

ñ Το αυξηµένο βάρος αλλά και η χρήση του κλιµατισµού αυξάνει τις αποστάσεις φρε-
ναρίσµατος και τη διάρκεια του προσπεράσµατος, µειώνοντας την ενεργητική ασφά-
λεια.

ñ Η φορτωµένη (ή και άδεια) σχάρα οροφής αυξάνει τις αεροδυναµικές αντιστάσεις
και, σε συνδυασµό µε το βάρος που φέρει, µειώνει τις επιδόσεις και την ευστάθεια
του αυτοκινήτου, αφού φέρνει το κέντρο βάρους του ψηλότερα.

ñ Εξοικειωνόµαστε µε τη χρήση των συστηµάτων του αυτοκινήτου σε συνθήκες ασφά-
λειας και φροντίζουµε να κάνουµε σωστή χρήση των φώτων (µισή ώρα µετά τη δύση
του ηλίου και µισή ώρα πριν την ανατολή) και των δεικτών πορείας (φλας).

ñ Ενεργητική ασφάλεια προσφέρουν όλα τα συστήµατα του αυτοκινήτου που συνει-
σφέρουν στην αποφυγή ενός ατυχήµατος.

ñ Οι καλές επιδόσεις, τα ισχυρά φρένα µε ABS, η καλή οδική συµπεριφορά και το
ηλεκτρονικό σύστηµα ευστάθειας (ESP) παρέχουν ενεργητική ασφάλεια.
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Τι είναι 
❏ Ο όρος παθητική ασφάλεια περιγράφει όλα τα συστήµατα του αυτοκινήτου, που προ-

στατεύουν τους επιβαίνοντες σε περίπτωση ατυχήµατος.

Τι περιλαµβάνει 
❏ Η παθητική ασφάλεια περιλαµβάνει κυρίως τη σχεδίαση του αυτοκινήτου, µε ζώνες

παραµόρφωσης και διάφορες ενισχύσεις στη δοµή του αµαξώµατος, καθώς και τις
ζώνες ασφαλείας, τους αερόσακους, την εργονοµία του εσωτερικού και τα υλικά
του.

Πώς λειτουργεί 
❏ Ολόκληρο το αµάξωµα λειτουργεί σαν µαξιλάρι κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης, µει-

ώνοντας τις δυνάµεις που δέχονται οι επιβάτες. Προκειµένου όµως να γίνει αυτό, πρέπει
οι επιβάτες να παραµείνουν στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και, του-
λάχιστον, µέχρι τη στιγµή που θα ανοίξουν οι αερόσακοι. Αυτό το εξασφαλίζει η πρόσ-
δεσή τους µε τις ζώνες ασφαλείας. Έτσι, η κίνησή τους είναι ελεγχόµενη και οι αερόσα-
κοι θα τους προστατεύσουν.

Πώς χρησιµοποιείται 
❏ Η λειτουργία των συστηµάτων παθητικής ασφάλειας είναι αυτόµατη. Αυτό που πρέπει

να κάνουν ο οδηγός και οι επιβάτες είναι να έχουν προετοιµαστεί, ώστε να µην ακυρώ-
σουν τη λειτουργία αυτών των συστηµάτων. Να φορούν δηλαδή τη ζώνη ασφαλείας και
να έχουν το κάθισµά τους σε θέση αρκετά όρθια. Επιπλέον, να µην έχουν µέσα στο αυτο-
κίνητο αντικείµενα που κατά την πρόσκρουση θα κινηθούν ανεξέλεγκτα και πιθανώς θα
τους τραυµατίσουν.

ñ Η παθητική ασφάλεια που παρέχει ένα όχηµα έχει να κάνει µε τη σχεδίαση και
κατασκευή του και µε συστήµατα όπως οι αερόσακοι και οι ζώνες ασφαλείας.

ñ Ολόκληρο το αυτοκίνητο λειτουργεί σαν µαξιλάρι γύρω από τους επιβάτες, ώστε να
αποσβεσθούν οι δυνάµεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια µιας σύγκρουσης.

ñ Η ζώνη ασφαλείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για να προστατευτούµε και η
παράλειψη της χρήσης της ακυρώνει εντελώς το επίπεδο παθητικής ασφάλειας που
προσφέρει το αυτοκίνητο.
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Πρακτικές συµβουλές:
ñ Ακόµη και το ασφαλέστερο αυτοκίνητο αδυνατεί, σε περίπτωση ατυχήµατος, να

προστατεύσει επιβάτη που δε φοράει ζώνη ασφαλείας.

ñ Οι αερόσακοι προστατεύουν ΜΟΝΟ σε συνδυασµό µε τις ζώνες ασφαλείας. Αν
δεν τις φοράµε, σε µία σύγκρουση, ο αερόσακος θα ανοίξει καταπάνω µας µε
τεράστια ταχύτητα και υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να είναι αυτός που θα µας
τραυµατίσει ή ακόµη και θα µας σκοτώσει.

ñ Οι έφηβοι και τα άτοµα µετρίου αναστήµατος καλό είναι να κάθονται στα πίσω
καθίσµατα. Αν είναι απαραίτητο να καθίσουν εµπρός, τότε καλό είναι το κάθισµα
να σύρεται όσο γίνεται πιο πίσω.
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Η ζώνη ασφαλείας
Τι συγκρατεί: 
❏ Η ζώνη ασφαλείας κρατάει τα πόδια µας στο κάθισµα και τον κορµό µας όρθιο. Για να το

κάνει αυτό πρέπει να είναι σωστά ρυθµισµένη.

Η σωστή θέση:
❏ Η ζώνη έρχεται πίσω από τον ώµο ακουµπώντας τον (ούτε από πολύ χαµηλά ώστε να

κάµπτεται πίσω ούτε από πολύ ψηλά ώστε να µην τον ακουµπά και να φτάνει στο λαιµό
µας). Το κάτω τµήµα της πρέπει να περνάει πάνω από τα πόδια µας και κάτω από την
κοιλιά µας. Έτσι, µας συγκρατεί από το θώρακα και τη λεκάνη και όχι από µαλακά σηµεία,
όπως ο λαιµός και η κοιλιά. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό πρέπει να δίνουν οι έγκυες γυναί-
κες.

Τα µαξιλαράκια των καθισµάτων
Ο ρόλος τους:
❏ Τα µαξιλαράκια των καθισµάτων βρίσκονται εκεί για προστασία, όχι για ξεκούραση. Η

ρύθµισή τους σε ύψος πρέπει να είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση σύγκρουσης, είτε από
εµπρός, είτε (και κυρίως) από
πίσω, το κεφάλι να υποστηρι-
χθεί προφυλάσσοντάς µας
από τραυµατισµό του αυχένα.

Η σωστή θέση:
❏ Το πάνω µέρος του µαξιλαρι-

ού πρέπει να βρίσκεται στο
ύψος των αυτιών µας και κοντά
στο κεφάλι µας. Καθισµένοι
στη θέση µας, το φέρνουµε µε
τα δύο χέρια σε αυτό το ύψος
και µετά του δίνουµε τη
σωστή κλίση, ώστε να είναι
όσο πιο κοντά µας γίνεται.
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Πότε τα ρυθµίζουµε:
❏ Ο κάθε επιβάτης φροντίζει µαζί µε τη ζώνη ασφαλείας του να ρυθµίσει και το ύψος του

µαξιλαριού του.

Απενεργοποίηση αερόσακου
❏ Ο αερόσακος του συνοδηγού µπορεί να απενεργοποιείται, όταν δεν υπάρχει συνοδηγός,

ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση του σε περίπτωση σύγκρουσης ή αν υπάρχει παι-
δικό καθισµατάκι στη θέση του συνοδηγού. (Φυσικά, είναι προτιµότερο το παιδικό καθι-
σµατάκι να είναι στο πίσω κάθισµα). Εφόσον στο όχηµα επιβαίνει συνοδηγός, ο αερόσα-
κος του πρέπει υποχρεωτικά να είναι ενεργοποιηµένος.
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Τι αλλάζει
❏ Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα από τους ενήλικες σε περίπτωση ατυχήµατος. Ο σωµα-

τότυπός τους, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τις δυνάµεις που αναπτύσσονται σε µία
σύγκρουση, µε τα ίδια µέτρα προστασίας που τις αντιµετωπίζει ένας ενήλικας. Οι ζώνες
ασφαλείας είναι σχεδιασµένες για σώµατα µε ύψος άνω του 1,50 µέτρου. Η ηλικία
που θέτουν οι κατασκευαστές ως κατώτερη για ικανοποιητική προστασία από τη ζώνη
ασφαλείας είναι τα 12 χρόνια.

Πώς προστατεύονται
❏ Τα παιδιά πρέπει να ταξιδεύουν µέσα στο αυτοκίνητο µε συστήµατα συγκράτησης,

τα κοινώς λεγόµενα παιδικά καθισµατάκια. Αυτά φέρνουν το παιδί στο σωστό ύψος και
το συγκρατούν, µοιράζοντας τα σηµεία πίεσης από τρία που είναι στις ζώνες ασφαλείας,
σε τέσσερα ή πέντε (ζώνες τεσσάρων ή πέντε σηµείων). Επιπλέον, διατηρούν τη σωστή
κλίση της σπονδυλικής στήλης και συγκρατούν το κεφάλι σε πλάγιες µετατοπίσεις. Μωρά
έως 12 µηνών πρέπει να ταξιδεύουν σε παιδικά καθισµατάκια τοποθετηµένα αντίθετα µε
τη φορά κατεύθυνσης του αυτοκινήτου.

Πώς ∆ΕΝ προστατεύονται
❏ Είναι σύνηθες, δυστυχώς, το φαινόµενο ο επιβάτης να κρατάει το παιδί στην αγκαλιά

του, είτε στο πίσω είτε και στο εµπρός (!) κάθισµα. Είναι τουλάχιστον εγκληµατική αµέ-
λεια! Σε µία σύγκρουση αναπτύσσονται τόσο µεγάλες δυνάµεις που είναι φυσικώς αδύ-
νατον να αντιµετωπιστούν από
ανθρώπινα χέρια. Ακόµη και αν ο
επιβάτης φοράει ζώνη, είναι αδύ-
νατον να συγκρατήσει το παιδί µε
τα χέρια του σε περίπτωση
σύγκρουσης. Το παιδί εκτοξεύεται
µέσα σε ένα συνθλιβόµενο αυτοκί-
νητο, έρµαιο της αδράνειας, εξαι-
ρούµενο από την προστασία κάθε
συστήµατος παθητικής ασφάλειας
που διαθέτει το αυτοκίνητο. Αν
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Πρακτικές Συµβουλές:

ñ ∆εν επιτρέπουµε σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση το παιδί να µην είναι δεµένο σωστά στο
καθισµατάκι του, ακόµη και όταν πρόκειται να διανύσουµε µικρή απόσταση.

ñ Στερεώνουµε καλά το παιδικό καθισµατάκι πιέζοντας µε το γόνατό µας, ώστε να
πάρουµε το «µπόσικο» και µετά σφίγγουµε τη ζώνη ασφαλείας γύρω του.

ñ Αλλάζουµε καθισµατάκι, όσο το παιδί µεγαλώνει, ώστε να ταιριάζει στο σωµατότυ-
πό του.

ñ Το καθισµατάκι, όπως και οι ζώνες ή οι αερόσακοι, είναι αναλώσιµο:
µετά από ατύχηµα, το καθισµατάκι, εφόσον είχε παιδί πάνω του, πρέπει να αντικα-
τασταθεί.

ñ Ενεργοποιούµε το ειδικό κλείδωµα της πόρτας, ώστε να µην ανοίγει από µέσα.

τώρα ο συνοδός δε φοράει ζώνη, τότε θα κινηθεί µαζί µε το παιδί και όπου τελικά προ-
σκρούσουν, θα το συνθλίψει µε το βάρος του.

ñ Η παράλειψη πρόσδεσης των παιδιών µε ειδικά συστήµατα συγκράτησης (καθισµα-
τάκια) στο αυτοκίνητο είναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ.

ñ Η ζώνη ασφαλείας προστατεύει αποτελεσµατικά ανθρώπους µε σωµατότυπο ηλι-
κίας άνω των 12 ετών.

ñ Το παιδί στην αγκαλιά συνοδού δεν προστατεύεται, αφού οι δυνάµεις που ανα-
πτύσσονται κατά την πρόσκρουση δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν από ανθρώ-
πινα χέρια.
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Παιδί στη µοτοσυκλέτα
❏ Μπορούµε να µεταφέρουµε µε ασφάλεια το παιδί µας µε µοτοσυκλέτα υπό µερικές προ-

ϋποθέσεις:

ñ Το παιδί να έχει την αίσθηση της ισορροπίας και να µπορεί να σταθεί στη µηχανή,
χωρίς να κρέµεται από τον οδηγό εµποδίζοντάς τον.

ñ Το παιδί να έχει πλήρη εξοπλισµό ασφαλείας: κράνος, µπότες, γάντια, µπουφάν και
παντελόνι. Όλα αυτά πρέπει να είναι στα µέτρα του. Το κράνος ενός ενηλίκου είναι ακα-
τάλληλο για ένα παιδί!

ñ Το παιδί, εφόσον είναι µικρότερο των 5 ετών, θα πρέπει να συγκρατείται µε εγκεκριµέ-
νο σύστηµα συγκράτησης, κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος του.

Το παιδικό καθισµατάκι
Επιλογή
❏ Το παιδικό καθισµατάκι πρέπει να αγοράζεται καινούριο και να αντικαθίσταται µετά από

ατύχηµα, ακόµη και αν δε δείχνει να έχει πάθει ζηµιά.

ñ Χρησιµοποιηµένο καθισµατάκι από φίλους ή συγγενείς δεν είναι ασφαλές, αφού δεν
ξέρουµε το ιστορικό του.

ñ Εφόσον ο ρόλος του είναι να παραµορφωθεί απορροφώντας την ενέργεια της σύγκρου-
σης, δεν είµαστε σίγουροι κατά πόσον η κατάστασή του, µετά από µία σύγκρουση, θα
είναι τέτοια ώστε να αντέξει και σε δεύτερη σύγκρουση. Εποµένως επιβάλλεται να το
αντικαθιστούµε. Η ασφάλεια προηγείται πάντοτε έναντι του κόστους.

ñ Πρέπει να φέρει την πορτοκαλί σφραγίδα µε την ένδειξη Ε44.03, σήµα έγκρισης για
την ποιότητά του.

ñ Αλλάζουµε το καθισµατάκι, όσο το παιδί µεγαλώνει σε βάρος και ηλικία.

ñ ∆οκιµάζουµε το καθισµατάκι στο αυτοκίνητό µας πριν από την αγορά του, ειδικά αν
έχει σύστηµα Isofix.
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Παιδί στο καθισµατάκι
❏ Το καθισµατάκι πρέπει να στερεώνεται στη θέση του αυτοκινήτου, όσο πιο σφιχτά γίνε-

ται, ώστε να µην κινείται ανεξάρτητα.

ñ ∆ιαβάζουµε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το σωστό δέσιµο του παιδιού.

ñ ∆ένουµε το παιδί αφήνοντας το πολύ ένα δάχτυλο «µπόσικο» από τη ζώνη στο στή-
θος του.

ñ Μωρά έως και 12 µηνών πρέπει πάντα να ταξιδεύουν σε καθισµατάκια τοποθετηµένα
στο κάθισµα αντίθετα µε την κατεύθυνση του αυτοκινήτου, πράγµα που ενδείκνυται
ακόµη και για νήπια έως 3 ετών.

ñ Τα παιδιά µεγαλώνοντας µαθαίνουν να λύνουν τις ζώνες τους, πράγµα που κάνουν για
παιχνίδι. Προσοχή!

ñ Απενεργοποιούµε τον αερόσακο του συνοδηγού, αν παρά τις αντίθετες οδηγίες, το
καθισµατάκι βρίσκεται στην εµπρός θέση.



18

Π
ρο

σ
φ

ορ
ά:

Ιν
σ

τι
το

ύτ
ο 

Ο
δι

κή
ς 

Α
σ

φ
άλ

ει
ας

 «
Π

άν
ος

 Μ
υλ

ω
νά

ς»
 &

IN
FO

T
E

¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜

Ποιες είναι 
❏ Τα τελευταία χρόνια η χρήση της τεχνολογίας στα αυτοκίνητα έχει φέρει στη διάθεση

των κατασκευαστών πολλά ηλεκτρονικά συστήµατα, που συµβάλλουν σηµαντικά στην
αύξηση της ασφάλειας. Τα κυριότερα είναι τα εξής:

ABS: Antiblock Braking System
❏ Σύστηµα που αποτρέπει το µπλοκάρισµα των τροχών κατά το φρενάρισµα. Ο σκοπός του

είναι να µειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου και να επιτρέπει στο
σύστηµα διεύθυνσης να λειτουργεί κατά το φρενάρισµα, ώστε να µπορούµε να αλλάξου-
µε πορεία και να αποφύγουµε τυχόν εµπόδιο. Το νιώθουµε από τους κραδασµούς που
προκαλεί στο πεντάλ των φρένων, όταν ενεργοποιείται. Σήµερα εντάσσεται στο βασικό
εξοπλισµό σχεδόν όλων των νέων αυτοκινήτων.

Πώς λειτουργεί: 
❏ Αισθητήρες σε κάθε τροχό αντιλαµβάνονται πότε αυτός µπλοκάρει στη διάρκεια του

φρεναρίσµατος και τότε το σύστηµα µειώνει αυτοµάτως τη δύναµη πέδησης στον τροχό,
ώστε αυτός να ξανακυλήσει. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου σταµατήσει το
όχηµα.

Πώς χρησιµοποιείται:
❏ Σε περίπτωση κινδύνου φρενάρουµε κανονικά µε όλη τη δύναµή µας και, αν χρειαστεί,

στρίβουµε ταυτόχρονα το τιµόνι, ώστε το αυτοκίνητο να αλλάξει πορεία και να αποφύγει
το εµπόδιο. Πάντως το ABS δεν είναι πανάκεια για την υπερβολική ταχύτητα!

EBD: Electronic Brakeforce Distribution
❏ Ηλεκτρονικός κατανεµητής δύναµης πέδησης. Το EBD, ο ηλεκτρονικός κατανεµητής

δύναµης πέδησης, χρησιµοποιώντας τους αισθητήρες του ABS, κατανέµει τη δύναµη
πέδησης στους δύο άξονες των τροχών του αυτοκινήτου µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η οµοιόµορφη πέδηση των τροχών και η ευστάθεια του αυτοκινήτου.
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ASR: AntiSpin Regulator
❏ Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου της ελκτικής πρόσφυσης. ∆εν επιτρέπει στους κινητήρι-

ους τροχούς να σπινάρουν λόγω ισχύος, διατηρώντας έτσι την πρόσφυση και τη λειτουρ-
γικότητα του συστήµατος διεύθυνσης, επιτρέποντάς µας να στρίψουµε χωρίς φόβο
εκτροπής από την πορεία µας.

Πώς λειτουργεί: 
❏ Κάνοντας χρήση των ίδιων αισθητήρων µε το ABS και συγκρίνοντας την ταχύτητα περι-

στροφής του τροχού µε αυτή που κινείται το αυτοκίνητο, αντιλαµβάνεται πως αυτός σπι-
νάρει (περιστρέφεται πιο γρήγορα). Τότε χαµηλώνει τις στροφές του κινητήρα, ώστε να
µειωθεί η δύναµη που φτάνει στον τροχό και τον σπινάρει.

Πώς χρησιµοποιείται:
❏ ∆ιατηρούµε το πόδι στο γκάζι σα να µη συµβαίνει τίποτα. Το σύστηµα αναλαµβάνει να

περάσει τόση δύναµη στον τροχό, όσο επιτρέπει το οδόστρωµα, για να κυλήσει χωρίς να
σπινάρει και άρα να µείνει στην επιθυµητή τροχιά.
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ESP: Electronic Stability Program
❏ Ηλεκτρονικό σύστηµα σταθερότητας. Παρεµβαίνει στον κινητήρα και στα φρένα, για να

µειώσει την ισχύ και να φρενάρει, όσο χρειάζεται, κάθε τροχό ξεχωριστά, µε σκοπό να
διορθώσει την πορεία του αυτοκινήτου που παρεκλίνει και να το επαναφέρει στην τρο-
χιά που θέλει ο οδηγός.

Πώς λειτουργεί: 
❏ Το ESP λειτουργεί µε τους αισθητήρες του ΑΒS, αλλά και µε πρόσθετους στο τιµόνι, ώστε

να αντιλαµβάνεται την επιθυµητή πορεία του αυτοκινήτου και, συνδυάζοντας τις λειτουρ-
γίες του ΑΒS και του ASR, να µειώνει τη δύναµη που φτάνει στους τροχούς ή και να φρε-
νάρει όποιον χρειάζεται, ώστε να επαναφέρει το αυτοκίνητο στην πορεία που «δείχνει»
ο οδηγός µε το τιµόνι.
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Πώς χρησιµοποιείται:
❏ To ESP δεν υπερβαίνει τους νόµους της φυσικής και δε βελτιώνει τα εγγενή οδηγικά χαρα-

κτηριστικά του αυτοκινήτου. Αν στρίψουµε πολύ γρήγορα σε µια στροφή, το σύστηµα θα
επέµβει αυτόµατα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει να αποτρέψει το ατύχηµα.
∆εν αποτελεί πανάκεια και δε διορθώνει τα σοβαρά λάθη των οδηγών. Συµβάλλει όµως,
σε οριακές περιπτώσεις, στη µείωση των ατυχηµάτων.

Brake Assist:
❏ Σύστηµα πέδησης πανικού. Αντιλαµβανόµενο την πρόθεσή µας να φρενάρουµε όσο το

δυνατόν πιο γρήγορα, αυξάνει τη δύναµη στο φρένο, ακόµη και αν εµείς σαστίσουµε και
δεν πιέσουµε το πεντάλ αρκετά.

Πώς λειτουργεί:
❏ Στο πεντάλ του φρένου υπάρχει ένας αισθητήρας που αντιλαµβάνεται πόσο γρήγορα

αφήνουµε το γκάζι και πατάµε το φρένο και από αυτό κρίνει αν η κίνηση γίνεται µε πανι-
κό. Τότε η δύναµη πέδησης µεγιστοποιείται.

Πώς χρησιµοποιείται:
❏ ∆εν απαιτεί δική µας εντολή, επεµβαίνει όποτε κρίνει αυτό σωστό. Καλό είναι πάντως,

όταν φρενάρουµε, να µη διστάζουµε (µε προσοχή σε όσους ακολουθούν), αφού, για κάθε
δευτερόλεπτο που περνά, διανύουµε, ανάλογα µε την ταχύτητα, σηµαντικές αποστάσεις.

AWD: All Wheel Drive 
❏ Κίνηση στους τέσσερις τροχούς. Συµβάλλει στη σταθερότητα των αυτοκινήτων, αφού η

δύναµη του κινητήρα µοιράζεται και στους τέσσερις τροχούς.

Isofix: 
❏ Τυποποιηµένο σύστηµα στερέωσης συµβατών παιδικών καθισµάτων στο αυτοκίνητο µε

χρήση ειδικών άγκιστρων αντί της ζώνης ασφαλείας. Εξασφαλίζει έτσι ιδανική, σίγουρη και
εύκολη συγκράτηση του καθίσµατος.
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❏ Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουµε αξιολόγηση αυτοκινήτων ως προς την παθητική ασφά-
λεια που αυτά προσφέρουν. Οι δοκιµές του EuroNCAP (Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
Αξιολόγησης Καινούριων Αυτοκινήτων) δίνουν µια πρώτη ένδειξη της συµπεριφοράς
του αυτοκινήτου σε µία σύγκρουση. ∆εδοµένου ότι η οδική ασφάλεια πρέπει να
είναι η απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε µας µετακίνηση, θα πρέπει τα χαρακτηρι-
στικά παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου που εξετάζουµε προς αγορά
να βρίσκονται ψηλά στη διαδικασία επιλογής µας.

Κριτήρια επιλογής  
Η παρεχόµενη ασφάλεια ως κριτήριο επιλογής
❏ Μπορεί τα αποτελέσµατα του EuroNCAP να είναι µόνο ενδεικτικά, αφού τα αυτοκίνητα

υποβάλλονται σε συγκεκριµένες δοκιµασίες, είναι όµως γνώµονας για την παρεχόµενη
παθητική ασφάλεια. Επιλέγοντας τα µοντέλα που µας ενδιαφέρουν, πρέπει να επιδιώκου-
µε να έχουν αποκοµίσει τη µεγαλύτερη βαθµολογία σ’ αυτές τις δοκιµασίες. Αυτές περι-
λαµβάνουν προστασία επιβατών και παιδιών (βαθµολογούνται µε άριστα τα 5 αστέρια),
αλλά και πεζών (βαθµολογείται µε άριστα τα 4 αστέρια).

❏ Πέρα από την παθητική ασφάλεια, τα αυτοκίνητα δοκιµάζονται και για τα ενεργητικά τους
χαρακτηριστικά. Μπορεί οι επιδόσεις να µην είναι το πρώτο κριτήριο στην επιλογή µας,
θα πρέπει όµως να λαµβάνουµε υπόψη µας ότι ένα µεγάλο και βαρύ αυτοκίνητο θέλει και
δυνατό κινητήρα για να είναι ασφαλές. Σηµασία τέλος πρέπει να δώσουµε και στα φρένα,
που πλέον µετρώνται όπως και οι άλλες επιδόσεις.

Προτεραιότητα εξοπλισµού  
Εξοπλίζοντας το νέο µας αυτοκίνητο µε βάση την ασφάλεια
❏ Με γνώµονα την ασφάλειά µας προχωράµε και στον εξοπλισµό του αυτοκινήτου. ∆ε µει-

ώνουµε τον αριθµό των αερόσακων προς χάριν κάποιου άλλου στοιχείου εξοπλι-
σµού. Προτεραιότητα πρέπει να έχουν πάντοτε τα στοιχεία που αυξάνουν την ασφά-
λειά µας.

❏ Τον ίδιο κανόνα ακολουθούµε και στην επιλογή του κινητήρα. Ο µεγαλύτερος κινητή-
ρας παρέχει καλύτερες επιδόσεις και άρα µεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης, προτιµού-
µε βοηθήµατα όπως το ESP, έναντι ενός διζωνικού κλιµατισµού εφόσον τίθεται θέµα επι-
λογής.
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Βοηθητικός εξοπλισµός (ανάγκης – ασφαλείας) 
Επιπρόσθετα συστήµατα ασφαλείας
❏ Στα έξοδα αγοράς του αυτοκινήτου πρέπει να συνυπολογίσουµε και τα έξοδα για τα περι-

φερειακά βοηθήµατα, όπως π.χ. τα παιδικά καθίσµατα. Επιπλέον, πρέπει να βεβαιωθούµε
πως το αυτοκίνητο που παραλαµβάνουµε φέρει εξοπλισµό ανάγκης, όπως προβλέ-
πει ο Κ.Ο.Κ., δηλαδή φαρµακείο, πυροσβεστήρα και τρίγωνο.

ñ Η επίδοση ενός αυτοκινήτου στις δοκιµές του EuroNCAP πρέπει να είναι από τα
πρώτα κριτήρια επιλογής.

ñ Προτιµούµε εξοπλισµό ασφαλείας (αερόσακο, ESP) έναντι εξοπλισµού άνεσης.
ñ Προτιµούµε τις εκδόσεις των αυτοκινήτων που παρέχουν τις καλύτερες επιδόσεις,

αφού αυτές συνεισφέρουν σηµαντικά στην ενεργητική ασφάλεια.



24

Π
ρο

σ
φ

ορ
ά:

Ιν
σ

τι
το

ύτ
ο 

Ο
δι

κή
ς 

Α
σ

φ
άλ

ει
ας

 «
Π

άν
ος

 Μ
υλ

ω
νά

ς»
 &

IN
FO

T
E

™˘ÓÙ‹ÚËÛË

❏ Η συντήρηση του αυτοκινήτου µπορεί να έχει το χαρακτήρα της διατήρησης και της
παράτασης της ζωής του ή ακόµη και της προστασίας της περιουσίας µας. Ο σηµαντικό-
τερος όµως ρόλος της είναι να διατηρεί τα συστήµατα του αυτοκινήτου σε άριστη
λειτουργία, ώστε να παρέχουν ασφάλεια στη µετακίνησή µας.

Τακτικά σέρβις 
❏ Η καλή λειτουργία του κινητήρα, χωρίς απώλειες, διασφαλίζει την απόδοσή του στην κρί-

σιµη στιγµή που εµπιστευόµαστε το αυτοκίνητό µας. Κατά τη διάρκεια µιας προσπέρα-
σης, όπου κάνουµε χρήση όλων των δυνατοτήτων του κινητήρα, η έλλειψη τακτικής
συντήρησης µπορεί στην καλύτερη περίπτωση να µειώσει την απόδοσή του, ενώ
στη χειρότερη να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.
Κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συντήρησης (σέρβις) το αυτοκίνητο, συν τοις
άλλοις, ελέγχεται ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή βλάβη. Εξασφαλίζεται έτσι η
σωστή λειτουργία όλων των συστηµάτων του (σύστηµα φρένων, διεύθυνσης, ανάρτησης,
ηλεκτρικά και κινητήρας).
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Προετοιµασία ταξιδιού
Έλεγχοι, φόρτωση αλλά και σχεδιασµός
❏ Πριν από ένα µεγάλο ταξίδι, όπου θα εκτεθούµε στους κινδύνους των δρόµων για πολ-

λές ώρες και µε υψηλές σχετικά ταχύτητες, το αυτοκίνητο πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά
σε µια σειρά σηµείων:

ñ Έλεγχος στάθµης υγρών: το λάδι του κινητήρα, το υγρό του ψυγείου αλλά και τα
υγρά των φρένων και του τιµονιού πρέπει να είναι στη σωστή στάθµη, ενώ γεµάτο πρέ-
πει να είναι και το δοχείο του υγρού της πλύσης του παρµπρίζ.

ñ Έλεγχος ιµάντα: το «λουρί» πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση χωρίς «µπόσικα» και
φθορές. (Εάν το περιστρέψουµε µε το χέρι πρέπει να επιτρέπει το µέγιστο µισή στρο-
φή. Σε ένα σωστά συντηρηµένο αυτοκίνητο δεν υπάρχει λόγος ελέγχου.)

ñ Έλεγχος ελαστικών και πίεσης ελαστικών: µε κρύα λάστιχα ελέγχουµε και συµπληρώ-
νουµε τη σωστή πίεση αέρα σύµφωνα µε τον κατασκευαστή. Μην ξεχνάµε τη ρεζέρβα.
Επιπλέον ελέγχουµε για σφηνωµένες πέτρες ή ακόµη για καρφιά / βίδες που µπορεί να
έχουν τρυπήσει το λάστιχο. Εάν παρατηρήσουµε ανοµοιόµορφη φθορά στο πέλµα, πρέ-
πει να κατευθυνθούµε αµέσως στο συνεργείο.

ñ Καθαρισµός παρµπρίζ και καθρεπτών: η ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να
είναι ανεµπόδιστη.

ñ Αποµάκρυνση αντικειµένων από τους αερόσακους: πρέπει να είναι ελεύθερος ο
χώρος µπροστά τους, ώστε να αναπτυχθούν, όπως προβλέπεται, αν παραστεί ανάγκη.

ñ Σωστή φόρτωση: Φορτώνουµε τα βαριά αντικείµενα όσο χαµηλότερα γίνεται, για να
µη µετατοπίσουµε το κέντρο βάρους του αυτοκινήτου. Ογκώδη αντικείµενα στη σχάρα
πρέπει να στερεώνονται καλά και µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούν την ελάχιστη
δυνατή αντίσταση (π.χ. φουσκωτές βάρκες ανάποδα µε την καρίνα προς τα πάνω και µε
την πλώρη εµπρός).
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Εποχές
Υγρά, λάστιχα, αλυσίδες για σίγουρες µετακινήσεις 
ανεξαρτήτως καιρού.
❏ Ο καιρός επιδρά στο αυτοκίνητό µας. Επιπλέον της τακτικής συντήρησης του οχήµατός

µας, πρέπει να έχουµε υπόψη µας τα εξής:

Φθινόπωρο: 
❏ Ιδανική εποχή για καινούργια ελαστικά που θα αντεπεξέλθουν στην ολισθηρότητα λόγω

βροχών τους επόµενους µήνες. Προτείνονται επίσης νέοι υαλοκαθαριστήρες. Μετά τη
σκόνη του καλοκαιριού, καλό είναι να αλλαχτεί ή να καθαριστεί και το φίλτρο αέρα του
κινητήρα.

Χειµώνας: 
❏ Το κύκλωµα ψύξης του κινητήρα πρέπει να λειτουργεί και στις πολύ χαµηλές θερµοκρα-

σίες. Ίσως χρειάζεται αλλαγή ή συµπλήρωση µε αντιπηκτικό. Εάν κινούµαστε ή πρόκει-
ται να κινηθούµε σε περιοχές µε χιόνια, πρέπει το αυτοκίνητό µας να έχει αλυσίδες ή
κατάλληλα λάστιχα.

Άνοιξη: 
❏ Μεταξύ άνοιξης και φθινοπώρου καλύπτουµε συνήθως τα περισσότερα χιλιόµετρα (λόγω

καλύτερου καιρού). Είναι η
καλύτερη εποχή για αλλαγή
λαδιού κινητήρα, ώστε να
αντιµετωπισθούν οι επερχό-
µενες υψηλές θερµοκρασίες
και οι αυξηµένες µετακινή-
σεις. Για τον ίδιο λόγο προτεί-
νεται έλεγχος του κυκλώ-
µατος ψύξης και φρένων.

Καλοκαίρι: 
❏ Έλεγχος του συστήµατος κλι-

µατισµού και αλλαγή του φίλ-
τρου του.
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Απόδοση αµορτισέρ
❏ Τα πεσµένα αµορτισέρ δεν αλλάζουν µόνο τα οδικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου

προς το χειρότερο, αλλά αυξάνουν πολύ και την απόσταση φρεναρίσµατος.

Λάθος πίεση ελαστικών
❏ Η ψηλότερη ή χαµηλότερη πίεση

του αέρα στα λάστιχα τα εµποδίζει
να λειτουργήσουν σωστά στο κρίσιµο
έργο τους, την επαφή του αυτοκινή-
του µε το δρόµο.

ñ Η λάθος πίεση αλλάζει τα χαρακτη-
ριστικά του αυτοκινήτου, ενώ µπορεί
να είναι αιτία και για απότοµο κλατά-
ρισµα.

ñ Μόνο 1 στα 3 αυτοκίνητα έχει σωστή πίεση στα ελαστικά του.

ñ Κάθε µήνα τα λάστιχα χάνουν αρκετό αέρα και γι’ αυτό χρειάζονται συµπλήρωση.

ñ Έλεγχος κάθε εβδοµάδα ή τουλάχιστον κάθε µήνα είναι απαραίτητος.

ñ Πριν από κάθε ταξίδι ελέγχουµε και συµπληρώνουµε την πίεση των ελαστικών ανάλο-
γα µε το φορτίο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

ñ Ένας δικός µας µετρητής πίεσης είναι ίσως καλύτερος από αυτούς των βενζινάδικων που
πολλές φορές δίνουν λανθασµένες τιµές.

ñ Μετράµε την πίεση µε κρύα λάστιχα, δηλαδή αφού έχουν µείνει σε ακινησία τουλάχι-
στον 3 ώρες ή έχουν διανύσει το πολύ 2 χιλιόµετρα. Σε ζεστά λάστιχα προσθέτουµε 1
p.s.i (µονάδες πίεσης) περισσότερο από αυτό που προτείνει ο κατασκευαστής στο εγχει-
ρίδιο του αυτοκινήτου.

ñ Ελέγχουµε την πίεση και στη ρεζέρβα.
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Ερωταπαντήσεις
Η σύνοψη του κεφαλαίου µέσα από ερωταπαντήσεις.

Ερώτηση:  Τι είναι ενεργητική ασφάλεια, τι µας την παρέχει και πώς µας ωφελεί;
Απάντηση: Ενεργητική ασφάλεια είναι η δυνατότητα που µας δίνει το αυτοκίνητο να προλά-

βουµε ή να αποφύγουµε ένα ατύχηµα. Παρέχεται από τις καλές επιδόσεις του
κινητήρα, των φρένων και της οδικής συµπεριφοράς και µας ωφελεί κατά την
προσπέραση, το φρενάρισµα και τις στροφές, εκθέτοντάς µας το λιγότερο δυνα-
τό σε κίνδυνο.

Ερώτηση: Τι είναι η παθητική ασφάλεια και πώς λειτουργεί ώστε να µας προστατέψει;
Απάντηση: Παθητική ασφάλεια είναι η προστασία που παρέχει το όχηµα στους επιβαίνοντες

σε περίπτωση ατυχήµατος, απορροφώντας ένα µεγάλο µέρος της ενέργειας της
σύγκρουσης.

Ερώτηση: Είναι απαραίτητη η ζώνη ασφαλείας σε ένα αυτοκίνητο που έχει αερόσακους;
Απάντηση: Όχι απλά απαραίτητη αλλά υποχρεωτική, αφού οι αερόσακοι λειτουργούν σωστά

µόνο σε συνδυασµό µε τις ζώνες ασφαλείας. Σε περίπτωση που δε φοράµε τη
ζώνη, όχι µόνο καταργούµε τα οφέλη των αερόσακων, αλλά και όλης της σχεδία-
σης παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου, ενώ εκθέτουµε τον εαυτό µας σε επι-
πλέον κινδύνους από τους ίδιους τους αερόσακους.

Ερώτηση: Χρειάζεται η ζώνη ασφαλείας, αν κάθοµαι πίσω;
Απάντηση: Απολύτως. Χωρίς τη ζώνη, σε περίπτωση ατυχήµατος, εκτινασσόµαστε ανεξέλε-

γκτα µέσα στο αυτοκίνητο, µε µεγάλη πιθανότητα σοβαρού τραυµατισµού.
Ακόµη χειρότερα, βάζουµε σε κίνδυνο τον µπροστινό µας, αφού θα συντριβού-
µε στην πλάτη του καθίσµατός του, συνθλίβοντας συγχρόνως και αυτόν.

Ερώτηση: Τα παιδιά προστατεύονται από τη ζώνη ασφαλείας;
Απάντηση: Όχι. Οι ζώνες ασφαλείας είναι σχεδιασµένες για άτοµα µε σωµατότυπο άνω των

12 ετών. Χρειάζονται ειδικά καθίσµατα, τοποθετηµένα µε ειδικό τρόπο, ανάλογα
µε την ηλικία.
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Ερώτηση: Αν κρατώ το παιδί σφιχτά στα χέρια µου και κάθοµαι πίσω, δεν το προστατεύω;
Απάντηση: Όχι. Οι δυνάµεις που αναπτύσσονται κατά τη σύγκρουση υπερβαίνουν κατά

πολύ τη δύναµη των χεριών. Το παιδί θα εκτιναχθεί µέσα στην καµπίνα και αν
βρεθεί ανάµεσα σε µας και κάποιο εµπόδιο, το βάρος µας θα το συνθλίψει.

Ερώτηση: Οι έφηβοι µπορούν να κάθονται µπροστά;
Απάντηση: Όχι. Μελέτες έχουν δείξει ότι, σε περίπτωση ατυχήµατος, διατρέχουν µεγαλύτε-

ρο κίνδυνο, αν κάθονται µπροστά.

Ερώτηση: Ποιες τεχνολογίες αυξάνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου µας;
Απάντηση: Το ABS που διατηρεί τη δυνατότητα αλλαγής πορείας κατά το φρενάρισµα και

µικραίνει την απόσταση φρεναρίσµατος, το ESP που διορθώνει την τροχιά του
αυτοκινήτου και οι αερόσακοι, που λειτουργούν ως «µαξιλάρι» σε περίπτωση
σύγκρουσης, είναι οι σηµαντικότερες.

Ερώτηση: Υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο ασφαλή αυτοκίνητα;
Απάντηση: Ναι, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τη διαδικασία δοκιµών σύγκρουσης του

EuroNCAP. Επιπλέον, το ίδιο αυτοκίνητο µε διαφορετικό εξοπλισµό ασφαλείας
παρέχει και διαφορετικό επίπεδο προστασίας.

Ερώτηση: Υπάρχει κίνδυνος από ελλιπή συντήρηση του αυτοκινήτου µας;
Απάντηση: Ναι, αφού τα συστήµατα που παρέχουν ασφάλεια, κυρίως ενεργητική, µπορεί να

µη λειτουργήσουν όπως πρέπει την κρίσιµη στιγµή. Κινητήρας, φρένα, τιµόνι και
φώτα που υπολειτουργούν µας θέτουν άµεσα σε κίνδυνο.
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❏ Το οδικό δίκτυο της χώρας, διαµορφωµένο πριν από πολλά χρόνια (κατά το µεγαλύτε-

ρο µέρος), πολύ απέχει σήµερα από το να προσφέρει την αναγκαία ασφάλεια στους
οδηγούς που το χρησιµοποιούν. Κακή σχεδίαση, χειρότερη εκτέλεση και πληµµελής
συντήρηση έχουν συνεργαστεί χρόνια τώρα, ώστε να εµφανίζεται ως ένα από τα χειρό-
τερα οδικά δίκτυα της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Κλειστές στροφές µε λανθασµένη κλίση,
φθαρµένο οδόστρωµα, µε λακκούβες και χαµηλό συντελεστή τριβής (που αυξάνει την
ολισθηρότητα), έλλειψη διαχωριστικών στηθαίων, ανεπάρκεια οριζόντιας και κάθετης
σήµανσης και απρόσµενες παρόδιες προσβάσεις είναι µερικά από τα αρνητικά χαρακτη-
ριστικά των δρόµων πάνω στους οποίους κινούµαστε. Εάν θέλουµε να επιβιώσουµε θα
πρέπει ή να σταµατήσουµε να κυκλοφορούµε πάνω σε αυτό το δίκτυο ή - εφόσον
τούτο είναι αδύνατο - να τηρούµε τον Κ.Ο.Κ. και να καταβάλλουµε τη µέγιστη δυνατή
προσοχή κατά την οδήγηση, ώστε να είµαστε ανά πάσα στιγµή έτοιµοι να αποφύγουµε
τις παγίδες που θα βρίσκουµε µπροστά µας, συνειδητοποιώντας την πικρή αλήθεια ότι οι
δρόµοι αυτοί δε θα συγχωρήσουν ούτε το παραµικρό µας λάθος.
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❏ Η ιδιαιτερότητα των ελληνικών δρόµων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη µιας οδικής συµπε-
ριφοράς που παρεκκλίνει σαφώς του Κ.Ο.Κ. και εγκυµονεί κινδύνους. Το πιο επικίνδυνο
όµως είναι πως, λόγω αυτής της πραγµατικότητας, πολλές φορές τείνουµε να
πιστέψουµε πως ο Κ.Ο.Κ. «υπερβάλλει», πως «δε γίνονται αυτά τώρα» και πως ο
λανθασµένος τρόπος που πλέον συνηθίσαµε είναι και ο σωστός. 

❏ Η υπερβολική ταχύτητα είναι η πρώτη αιτία δυστυχηµάτων. Οι πινακίδες ορίων
ταχύτητας στους δρόµους δεν είναι µόνο ενδεικτικές.
ñ Μπορεί η πολιτεία να έχει επιτρέψει τον ευτελισµό τους µε αδικαιολόγητα χαµηλά

όρια σε διάφορα σηµεία, όµως πρέπει να τα τηρούµε όπως προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. Το
ότι η υπερβολική ταχύτητα είναι η υπ’ αριθµόν ένα αιτία θανατηφόρων δυστυχηµά-
των σηµαίνει πως δε µπορούµε να θέτουµε εµείς αυτά τα όρια.

❏ Η διπλή διαχωριστική γραµµή προειδοποιεί για κινδύνους. Οι διπλές διαγραµµίσεις
απαγόρευσης προσπέρασης στους δρόµους διπλής κατεύθυνσης δεν είναι συµπτωµατι-
κές ούτε και τυχαίες.
ñ Μπορεί το οδικό δίκτυο να βασίζεται ακόµη σε πολλούς τέτοιους δρόµους, το ότι

είναι όµως στενοί υπαγορεύει την ανάγκη απαγόρευσης της προσπέρασης.

❏ Οι µονοδροµήσεις πρέπει να τηρούνται, δεν γίνονται από τους δήµους αυθαίρετα.
ñ Ο µονόδροµος, εφόσον έχει σήµανση, είναι µονόδροµος και οι οδηγοί που κινούνται

κανονικά δεν περιµένουν να δουν αντίθετα ερχόµενο όχηµα µε συνέπεια, αν κάτι
τέτοιο συµβεί, να είναι σχετικά απροετοίµαστοι.

❏ Η σωστή στάθµευση συµβάλλει στην ασφάλεια. Η έλλειψη θέσεων στάθµευσης δε
σηµαίνει πως µπορούµε να σταθµεύουµε όπου βρούµε, είτε πρόκειται για πεζοδρόµιο,
είτε για στροφή ή στάση λεωφορείου, είτε, ακόµη χειρότερα, για διάβαση ατόµων µε ειδι-
κές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
ñ Κλείνοντας τα πεζοδρόµια και τις ειδικές διαβάσεις εκθέτουµε τους πεζούς (και

τους εαυτούς µας δηλαδή) σε κίνδυνο, αφού τους αναγκάζουµε να περπατούν
στο οδόστρωµα, αποκλείουµε δε παντελώς την πρόσβαση στα άτοµα µε ειδικές ανά-
γκες. Στις στροφές περιορίζουµε το οπτικό πεδίο των οδηγών των διερχοµένων οχη-
µάτων θέτοντάς τους σε άµεσο κίνδυνο, ενώ στις στάσεις αναγκάζουµε τα λεωφο-
ρεία να σταµατούν στη µέση του δρόµου, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κυκλο-
φορία και για τους επιβάτες που αποβιβάζονται ή επιβιβάζονται.
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❏ Η υπακοή στους σηµατοδότες είναι υποχρεωτική. Τα φανάρια στους δρόµους δεν
προειδοποιούν απλά για τη διέλευση άλλων οχηµάτων. Ακόµα κι αν ο δρόµος είναι κενός,
δεν επιτρέπεται να περάσουµε.
ñ Στο κόκκινο σταµατάµε απαραιτήτως. Ακόµη και τα ξηµερώµατα µε ελάχιστη

κίνηση περιµένουµε µέχρι να ανάψει το πράσινο. Όσο απίθανο και αν φαίνεται, µπο-
ρεί να υπάρξει όχηµα που σωστά θα περάσει από τη διασταύρωση, χωρίς να µειώ-
σει ταχύτητα, αφού θα έχει πράσινο.

❏ Σταµατάµε στις αφύλακτες διαβάσεις. Οι αφύλακτες διαβάσεις των τρένων είναι αρκε-
τά επικίνδυνες, αφού τα τρένα δεν µπορούν να σταµατήσουν εγκαίρως.
ñ Τα τρένα χρειάζονται εκατοντάδες µέτρα για πλήρη ακινητοποίηση λόγω

τεράστιας αδράνειας. Η ευθύνη για τη διάβαση των γραµµών του τρένου ανήκει
µόνο σ’ εµάς τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Εµείς πρέπει να ελέγξουµε και, αν
δούµε τρένο να έρχεται, όσο µακριά και αν είναι, θα πρέπει να περιµένουµε να περά-
σει πρώτα αυτό και µετά, µε ασφάλεια, εµείς.
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Κίνηση στα στενά της πόλης
❏ Μέσα στις πόλεις η κίνηση στα στενά είναι συχνά πολύ επικίνδυνη λόγω της µικρής ορα-

τότητας και των πολλών διασταυρώσεων. Πρέπει λοιπόν να προσέχουµε.

ñ Τα σταθµευµένα αυτοκίνητα µπορεί να κρύβουν πεζούς και παιδιά που δε φαίνονται.

ñ Αυτοκίνητα σταθµευµένα πολύ κοντά στις διασταυρώσεις, κάδοι απορριµµάτων και πινα-
κίδες περιορίζουν την ορατότητα και µας αναγκάζουν να βγούµε πιο έξω για να ελέγ-
ξουµε την κίνηση.

ñ Αυτοκίνητα σταθµευµένα εκατέρωθεν του δρόµου αφήνουν στενό πέρασµα για τα
διερχόµενα. Το χτύπηµα σε έναν καθρέφτη από µόνο του, πέραν της ζηµιάς, δεν αποτε-
λεί κίνδυνο, µπορεί όµως να µας τροµάξει οδηγώντας µας σε απότοµες κινήσεις, µε
αποτέλεσµα να χτυπήσουµε και άλλα αυτοκίνητα ή ακόµη να παραλείψουµε τον έλεγχο
στην επόµενη διασταύρωση.

ñ Οι µοτοσυκλετιστές συχνά στριµώχνονται στην προσπάθειά τους να προσπεράσουν
στα στενά θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό τους αλλά και τους άλλους οδηγούς.

ñ Πεζοί και µοτοσυκλετιστές συχνά έρχονται στο πλάι των αυτοκινήτων στις δια-
σταυρώσεις περιορίζοντας περισσότερο την ορατότητα του οδηγού.

ñ Η µικρή ορατότητα επιβάλλει πολύ χαµηλή ταχύτητα στα στενά.

ñ Μία µπάλα πιθανότατα ακολουθείται από ένα παιδί. Σταµατάµε αµέσως.

ñ Η προτεραιότητα από δεξιά ισχύει πάντοτε, εκτός και αν υπάρχει σήµανση για το
αντίθετο.

ñ Ακόµη και αν έχουµε προτεραιότητα µειώνουµε την ταχύτητα υποχρεωτικά σε κάθε
διασταύρωση. Μπορεί εµείς να ξέρουµε ποιος πρέπει να περάσει πρώτος, δεν είµαστε
όµως σίγουροι πως το ξέρει και ο άλλος.
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Κίνηση στις κεντρικές αρτηρίες και λεωφόρους της πόλης
❏ Από τους κεντρικούς δρόµους και τις λεωφόρους των πόλεων περνούν χιλιάδες αυτο-

κίνητα µε σχετικά µεγάλες ταχύτητες.

ñ Όπως στις εθνικές οδούς, έτσι και στις λεωφόρους τηρούµε τον κανόνα: οδηγούµε
δεξιά, προσπερνάµε από αριστερά.

ñ Αλλάζουµε λωρίδα µόνο όταν σκοπεύουµε να στρίψουµε και αυτό όχι την τελευταία
στιγµή. Πάντοτε χρησιµοποιούµε τα φλας.

ñ Η αίσθηση πως τα αυτοκίνητα στις άλλες λωρίδες κινούνται πιο γρήγορα είναι συνήθως
ψευδής. Μένοντας στη δική µας λωρίδα θα κινηθούµε µε την ίδια ταχύτητα και δε θα
θέσουµε σε κίνδυνο τους µοτοσυκλετιστές που περνούν ανάµεσα στα αυτοκίνητα.

ñ Όπου δηµιουργούνται ουρές, τις ακολουθούµε υποµονετικά, εφόσον εκεί είναι η πορεία
µας. Το προσπέρασµα και η «σφήνα» την τελευταία στιγµή, εκτός του ότι δηµιουργoύν
δυσκολίες και στα οχήµατα που κατευθύνονται αλλού, είναι επικίνδυνα, αφού δεν
είναι σίγουρο πως κάποιος θα µας αφήσει να µπούµε στη σειρά. Επιπροσθέτως, µια
τέτοια συµπεριφορά χαρακτηρίζεται ως εγωϊστική και αγενής.

ñ Κινούµαστε ανάµεσα στις διαγραµµίσεις και όχι πάνω τους. Κλείνοντας δύο λωρίδες
εκνευρίζουµε τους άλλους οδηγούς και εµποδίζουµε την κυκλοφορία.

ñ Σταµατώντας στα φανάρια στεκόµαστε πίσω από τη
διαγράµµιση των πεζών (ζέβρα), ώστε αυτοί να δια-
σχίζουν το δρόµο χωρίς εµπόδια.

ñ Πορτοκαλί φανάρια που αναβοσβήνουν µας εφι-
στούν την προσοχή για άλλα οχήµατα ή πεζούς που
έχουν προτεραιότητα. Τους αφήνουµε να περάσουν
πρώτοι.

ñ Οι αναστροφές στις λεωφόρους απαγορεύονται,
γιατί δεν έχουν προβλεφθεί από τη λειτουργία των
φαναριών. Όσο άδεια και να δείχνει µια διασταύρωση,
όταν αναστρέφουµε παράνοµα, δεν ξέρουµε από πού
και µε τι ταχύτητα µπορεί να έρθει κάποιο αυτοκίνητο.
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Στάθµευση σε δρόµο µε κίνηση
❏ Πολλές φορές ο εντοπισµός ενός χώρου στάθ-

µευσης δεν εξασφαλίζει πως µπορούµε και να
σταθµεύσουµε, αφού µπορεί να µας εµποδίσει η
κίνηση, αλλά και τα άλλα σταθµευµένα  αυτοκίνητα.

ñ Εντοπίζοντας το χώρο όπου θα σταθµεύσουµε,
πρέπει το συντοµότερο να ειδοποιήσουµε τους
άλλους µε τα αλάρµ ή µε τους δείκτες πορείας
για την πρόθεσή µας να σταθµεύσουµε.

ñ ∆εν κόβουµε ποτέ κάθετα ένα δρόµο «βγαίνο-
ντας» ξαφνικά µπροστά από άλλους για να πιά-
σουµε µια θέση, όσο πολύτιµη και αν είναι, γιατί
έτσι δεν αφήνουµε καθόλου χρόνο αντίδρασης
στους άλλους.

ñ Μειώνουµε την ταχύτητα βαθµιαία και αισθητά, πάντα µε τα αλάρµ αναµµένα, ώστε να
προλάβει και ο πίσω µας να κάνει το ίδιο, πριν ακινητοποιηθούµε για να σταθµεύσουµε.

ñ Κάνοντας τον ελιγµό στάθµευσης πρέπει πάντοτε να ελέγχουµε αν υπάρχει πεζός
στην κατεύθυνση που σκοπεύουµε να κινηθούµε.

ñ Οι πεζοί δεν είναι απαραίτητα εξοικειωµένοι µε τα φώτα της όπισθεν, ώστε να
ξέρουν προς τα πού θα πάµε. Βεβαιωνόµαστε για τις προθέσεις τους και µετά προχω-
ρούµε.

ñ ∆ικυκλιστές αλλά και αυτοκίνητα συνηθίζουν, αν χωρούν από δίπλα, να προσπερνούν
την ώρα που εµείς σταθµεύουµε. Μπορεί αυτό να µη µας διευκολύνει, οφείλουµε όµως
να τους προσέξουµε.

ñ Ολοκληρώνοντας τη στάθµευσή µας, ανοίγουµε την πόρτα µε πολλή προσοχή, αφού
πρώτα έχουµε ελέγξει για διερχόµενα οχήµατα από τον καθρέφτη.

ñ Ξεκινώντας να φύγουµε από θέση στάθµευσης βγάζουµε πρώτα το φλας και µε τη βοή-
θεια του καθρέφτη, προσέχοντας πάλι για πεζούς, ελέγχουµε για διερχόµενα οχήµα-
τα πριν βγούµε στο δρόµο.
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Κίνηση στις Εθνικές Οδούς
❏ Μπορεί οι περισσότερες εθνικές οδοί να χαρακτηρίζονται έτσι κατ’ευφηµισµόν, σε αυτές

όµως κινούµαστε για τα µεγάλα ταξίδια µας και µάλιστα µε µεγάλες ταχύτητες. ∆εν
τις υποτιµούµε.

ñ Ο τρόπος που πραγµατοποιούµε ένα ταξίδι ιεραρχείται ως εξής: Ασφάλεια, Οικονοµία,
Χρόνος. Μπορεί τα δύο τελευταία να εναλλαχθούν αναλόγως της προτεραιότητάς µας,
η ασφάλεια όµως πρέπει να είναι πάντα πρώτη. Χωρίς αυτήν, εξάλλου, ακυρώνουµε
το λόγο του ίδιου του ταξιδιού.

ñ Οδηγούµε στα δεξιά, προσπερνάµε από αριστερά. 

ñ ∆ιατηρούµε σταθερή ταχύτητα. Η άσκοπη αυξοµείωσή της, εκτός του ότι αυξάνει την
κατανάλωση του αυτοκινήτου, δηµιουργεί και νευρικότητα.

ñ Συµµορφωνόµαστε µε τα όρια ταχύτητας. Ναι, πολλά από αυτά είναι ξεχασµένα ή
πολύ χαµηλά. Με πρώτη αιτία θανάτων στο δρόµο την υπερβολική ταχύτητα, φαίνεται
πως σίγουρα δεν έχουµε την ικανότητα να προσαρµόσουµε µε σύνεση την ταχύτητά µας
στις εκάστοτε συνθήκες  των δρόµων.

ñ Κρατάµε τις αποστάσεις. Σε µεγάλες ταχύτητες, ο χρόνος που θα µεσολαβήσει από τη
στιγµή που θα αντιληφθούµε τον κίνδυνο µέχρι να αντιδράσουµε, προσθέτει πάρα πολλά
µέτρα, ενώ και από τη στιγµή που θα πατήσουµε το φρένο, όσο πιο πολύ τρέχουµε, τόσο
πιο αργά θα σταµατήσουµε.

ñ Mε ταχύτητα 120 χλµ./ώρα (το ανώτατο όριο στις εθνικές οδούς), θέλουµε περίπου
100 µέτρα (65 µ. φρενάρισµα  και 35 µ. απόσταση αντίδρασης) για να ακινητοποι-
ηθούµε σε ένα δρόµο µε κανονικό συντελεστή τριβής. Η απόσταση µπορεί να αυξηθεί
από την κακή κατάσταση των ελαστικών και το φορτίο του αυτοκινήτου µας. Η ίδια από-
σταση διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, αν το οδόστρωµα είναι ολισθηρό.

ñ Προσέχουµε τους πίσω µας εξίσου µε τους µπρoστινούς µας. Αν φρενάρουµε, πρέ-
πει να τους ειδοποιήσουµε µε τα αλάρµ, ώστε να µην πέσουν πάνω µας.
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ñ ∆ιευκολύνουµε όποιον θέλει να µας προσπεράσει, χωρίς να του στεκόµαστε εµπό-
διο, ακόµη και αν παρανοµεί. Μειώνουµε έτσι τον κίνδυνο και για µας και για εκείνον.

ñ ∆ε χρησιµοποιούµε τη βοηθητική λωρίδα (τελευταία δεξιά), παρά µόνο σε περίπτω-
ση ανάγκης. ∆εν προσπερνάµε ποτέ από εκεί, αφού υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να βρού-
µε ακινητοποιηµένο κάποιο όχηµα.

ñ Το φλας δεν υποχρεώνει, αλλά προειδοποιεί. Το χρησιµοποιούµε για να δείξουµε
στους άλλους τις προθέσεις µας και αλλάζουµε πορεία µόνο αφού βεβαιωθούµε πως
υπάρχει χώρος προς τούτο.
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Κίνηση στους επαρχιακούς δρόµους διπλής κατεύθυνσης
❏ Πολλοί από τους δρόµους διπλής κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται ως Εθνικές Οδοί, όπως

ο δρόµος Αθηνών – Πατρών, ή Αντιρρίου – Ιωαννίνων κλπ. Εδώ πρέπει να δώσουµε επι-
πλέον προσοχή.

ñ Ασχέτως χαρακτηρισµού, οι δρόµοι αυτοί έχουν πολλές στροφές. Άρα η ταχύτητά µας
πρέπει να είναι ανάλογη µε τις περιστάσεις.

ñ Η σήµανση για τις στροφές δεν προειδοποιεί και για το πόσο κλειστές είναι.

ñ Πρέπει να µειώνουµε την ταχύτητα πριν από τη στροφή, ώστε να την περνάµε χωρίς
να χρειαστεί να πατήσουµε φρένο µέσα σ’αυτή αποσταθεροποιώντας το αυτοκίνητο.

ñ Η διπλή διαχωριστική γραµµή απαγορεύει το προσπέρασµα. ∆εν προσπερνάµε.

ñ Η ορατότητα του δρόµου περιορίζεται τόσο από τις στροφές, όσο και από τις υψοµε-
τρικές µεταβολές.

ñ Προσπερνάµε µόνον όταν η διακοπτόµενη γραµµή µας το επιτρέπει, το αντίθετο
ρεύµα είναι ελεύθερο και βλέπουµε αρκετά µακριά, ώστε να βεβαιωθούµε  ότι δεν
έρχεται άλλο αυτοκίνητο.

ñ Ο υπολογισµός της απόστασης προσπεράσµατος είναι πολύ δύσκολος. Αυτοκίνητα φορ-
τωµένα, µε ανοιχτά παράθυρα ή µε κλιµατισµό σε λειτουργία απαιτούν αυξηµένη από-
σταση προσπεράσµατος που πρέπει να συνυπολογίζεται.

ñ Το προσπέρασµα γίνεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Εκµεταλλευόµαστε τις δυνα-
τότητες του αυτοκινήτου µας στο έπακρο, ώστε να εκτεθούµε το λιγότερο δυνατόν στον
κίνδυνο µετωπικής µε αντίθετα ερχόµενα οχήµατα.

ñ Αν δε σκοπεύουµε να προσπεράσουµε, αφήνουµε χώρο  από το προπορευόµενο
όχηµα, ώστε να χωρέσει ανάµεσά µας όποιο άλλο µας προσπεράσει.

ñ ∆ιευκολύνουµε όποιον θέλει να µας προσπεράσει, ακόµη και αν παρανοµεί ή εκθέ-
τει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Αν δούµε πως ο δρόµος εµπρός µας είναι άδειος, κάνου-
µε όσο πιο δεξιά µπορούµε και τον ειδοποιούµε µε το χέρι να περάσει.
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ñ Μπορούµε να ειδοποιήσουµε κάποιον να µας προσπεράσει ανάβοντας το δεξιό φλας.
Με τον ίδιο τρόπο τα φορτηγά µας δείχνουν πότε να τα προσπεράσουµε. Στην περίπτω-
ση αυτή πάντως, η ευθύνη για τη σωστή διαδικασία προσπεράσµατος παραµένει
στον οδηγό που προσπερνά.

ñ ∆εν ξεκινάµε να προσπεράσουµε µια νταλίκα, αν δε βεβαιωθούµε πως µπροστά της
υπάρχει χώρος για να τοποθετηθούµε. Πολλές φορές τα φορτηγά ταξιδεύουν το ένα
κοντά στο άλλο, οπότε, φτάνοντας στο τέλος του προσπεράσµατος, δεν έχουµε χώρο
ώστε να επιστρέψουµε στο ρεύµα µας.

ñ Τα φορτηγά δηµιουργούν ένα «τείχος» στον πλευρικό άνεµο. Όταν φτάνουµε στο
τέλος του προσπεράσµατος, αυτός ο άνεµος µπορεί να µας «χτυπήσει» απρόσµενα
εκτρέποντας το αυτοκίνητό µας από την πορεία του.

ñ Έντονοι πλευρικοί άνεµοι υπάρχουν σε ανοίγµατα των δρόµων µετά από βουνά, δεν-
δροστοιχίες ή και σε γέφυρες. Σπάνια υπάρχει σήµανση για τους ανέµους αυτούς, οπότε
ελέγχουµε το περιβάλλον όπου κινούµαστε.
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Κίνηση σε βρεγµένο δρόµο
❏ Το νερό στο οδόστρωµα µειώνει την πρόσφυση των ελαστικών. Αυτό σηµαίνει πως

πρέπει να προσέχουµε ιδιαίτερα.

ñ Το νερό στο δρόµο µπορεί να τριπλασιάσει την απόσταση ακινητοποίησης κατά το
φρενάρισµα.

ñ Μειώνουµε την ταχύτητα σηµαντικά, αφού, εκτός από την ολισθηρότητα, µπορεί να υπάρ-
χει και περιορισµένη ορατότητα.

ñ ∆ε νοείται οικονοµία στη χρήση των υαλοκαθαριστήρων, εµπρός και πίσω, αλλά ούτε
και των φώτων.

ñ Ανάβουµε τα φώτα, ώστε και οι άλλοι οδηγοί να βλέπουν ευκολότερα το αυτοκίνητό
µας.

ñ Λιµνάζοντα νερά στο οδόστρωµα, σε συνδυασµό µε σχετικά µεγάλη ταχύτητα, προκα-
λούν το φαινόµενο της υδρολίσθησης. Κατ’ αυτήν τα ελαστικά δεν προλαβαίνουν να
διώξουν τα νερά από τα αυλάκια της χάραξης και έτσι δεν πατάνε  στην άσφαλτο.
Αντίθετα στέκονται πάνω στο νερό και το αυτοκίνητο χάνει την πρόσφυση  και τίθεται
εκτός ελέγχου.

ñ Τα λιµνάζοντα νερά µπορεί να κρύβουν λακκούβες. Η απρόσµενη πτώση σε µια τέτοια
λακκούβα µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου.

ñ Οι µοτοσυκλέτες αντιµετωπίζουν ακόµη µεγαλύτερο κίνδυνο από τις λακκούβες. Πρέπει
πάντοτε να οδηγούµε σε επιφάνειες όπου βλέπουµε την άσφαλτο.

ñ Οι πεζοί είναι εκτεθει-
µένοι στη βροχή. Γι’αυτό
τους παραχωρούµε προ-
τεραιότητα και προσέ-
χουµε να µην τους κατα-
βρέχουµε  µε τα νερά που
πετάγονται από τους τρο-
χούς.
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Κίνηση σε χιονισµένο και παγωµένο δρόµο
❏ Το χιόνι και ο πάγος στο οδόστρωµα δηµιουργούν συνθήκες µηδαµινής πρόσφυσης.

Τα λάστιχα των αυτοκινήτων, πλην των ειδικών, δεν µπορούν να συγκρατήσουν το αυτο-
κίνητο στο δρόµο και έτσι δηµιουργείται µεγάλος κίνδυνος ατυχήµατος.

ñ Οδηγούµε σε χιόνι ή πάγο µόνο αν υπάρχει άµεση ανάγκη.

ñ Φροντίζουµε πάντα να έχουµε µαζί µας αντιολισθητικές αλυσίδες.

ñ Σε περιοχές που το χιόνι και ο πάγος είναι συνήθη φαινόµενα εφοδιάζουµε το αυτοκί-
νητό µας µε χειµερινά λάστιχα. 

ñ Τα θερινά, ή all weather λάστιχα που έχουν τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ελλάδα δεν
συµπεριφέρονται το χειµώνα, και ειδικά σε θερµοκρασίες κάτω των 7 βαθµών Κελσίου,
όπως το καλοκαίρι.

ñ Σε χαµηλές θερµοκρασίες µπορεί να υπάρχει πάγος στο δρόµο, ακόµη και αν δεν
έχει χιονίσει. Γι’ αυτό κινούµαστε πολύ προσεκτικά.

ñ Οι κινήσεις του τιµονιού πρέπει να είναι πολύ απαλές. Επίσης, δεν επιταχύνουµε και
δεν επιβραδύνουµε απότοµα.

ñ Αποφεύγουµε τις κατηφόρες αφού το αυτοκίνητο δε σταµατά εύκολα, αλλιώς, κατε-
βαίνουµε όσο πιο αργά µπορούµε, µε πρώτη ταχύτητα στο κιβώτιο.

ñ Κρατάµε µεγαλύτερη από-
σταση ασφαλείας από προ-
πορευόµενα οχήµατα, γιατί το
αυτοκίνητο ακινητοποιείται σε
τουλάχιστον 8 φορές µεγαλύ-
τερη απόσταση απ’ ό,τι στο
στεγνό δρόµο.

ñ Ούτε η τετρακίνηση, ούτε οι
αλυσίδες εγγυώνται πως θα
περάσουµε από πολύ βαθύ
χιόνι.
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Σαµαράκια – λακκούβες 
❏ Η συνήθως πληµµελής συντήρηση των δρόµων από τους διάφορους φορείς δεν προλαµ-

βάνει τη φθορά τους µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές λακκούβες στους ελληνι-
κούς δρόµους. Και σαν να µην έφταναν οι λακκούβες, υπάρχουν και τα σαµαράκια.

ñ Περνάµε τους δρόµους που έχουν λακκούβες ή σαµαράκια µε ιδιαίτερα χαµηλή ταχύ-
τητα.

ñ Πέφτοντας σε µια λακκούβα το τιµόνι του αυτοκινήτου µπορεί να αντιδράσει βίαια,
οπότε υπάρχει κίνδυνος απώλειας του ελέγχου.

ñ Ένα κλατάρισµα από χτύπηµα σε λακκούβα µπορεί να βγάλει το αυτοκίνητο από την
πορεία του.

ñ ∆ε µειώνουµε απότοµα την ταχύτητα πριν από τη λακκούβα ή το σαµαράκι, γιατί έτσι δεν
αφήνουµε χρόνο αντίδρασης στους πίσω µας.

ñ ∆ιατηρούµε πάντοτε αποστάσεις ασφαλείας, ώστε να αντιδράσουµε εγκαίρως σε περί-
πτωση που φρενάρει απότοµα ο µπροστινός µας.

ñ Οδηγώντας κοιτάζουµε µακριά και χαράζουµε νοητά την πορεία µας, ώστε, όταν
είναι δυνατόν, να αποφύγουµε, πάντα µε χαµηλή ταχύτητα, όσες λακκούβες µπορούµε.

ñ Τα σαµαράκια τοποθετούνται
συνήθως σε δρόµους µπροστά
από σχολεία, παιδικές χαρές
και γενικά όπου υπάρχουν
πολλοί πεζοί. Κινούµαστε µε
πολλή προσοχή και πολύ
χαµηλή ταχύτητα.

ñ Τα µεγάλα τσιµεντένια σαµα-
ράκια µπορεί να απογειώ-
σουν το αυτοκίνητο, αν δεν
τα περάσουµε µε χαµηλή
ταχύτητα.
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Πεζοδρόµια
❏ Τα πεζοδρόµια υπάρχουν για

να περπατάνε οι πεζοί. Πολλές
φορές όµως αυτό δεν είναι εφι-
κτό, αφού τα σταθµευµένα αυτο-
κίνητα, δεν αφήνουν χώρο για την
κατά προορισµό χρήση των
πεζοδροµίων.

ñ ∆ε σταθµεύουµε ποτέ πάνω
σε πεζοδρόµια, γιατί έτσι ανα-
γκάζουµε τους πεζούς να κατε-
βαίνουν στο οδόστρωµα µε άµεσο κίνδυνο της ζωής τους. Η δυσκολία εύρεσης χώρου
στάθµευσης δε δικαιολογεί µια τέτοια ενέργεια.

ñ Οδηγώντας σε δρόµους µε µικρά ή χωρίς πεζοδρόµια, προσέχουµε τους πεζούς που
αναγκάζονται να περπατούν στο δρόµο. Το ίδιο και όταν τα υπάρχοντα πεζοδρόµια
είναι κατειληµµένα από σταθµευµένα αυτοκίνητα.

ñ Ό,τι ισχύει για τα αυτοκίνητα ισχύει και για τις µοτοσυκλέτες. Το ότι αφήνουν περισ-
σότερο χώρο δε σηµαίνει πως δεν ενοχλούν.

ñ Ως µοτοσυκλετιστές δε χρησιµοποιούµε ποτέ τα πεζοδρόµια ή τους πεζόδροµους
για να αποφύγουµε την κίνηση. Θέτουµε σε άµεσο κίνδυνο τους πεζούς, αλλά και
τους εαυτούς µας.

ñ Ως πεζοδρόµια θεωρούνται και τα άκρα των διαβάσεων των πεζών, τουλάχιστον σε
ό,τι έχει να κάνει µε τη στάθµευση.∆ε σταθµεύουµε πάνω σ’ αυτά.

ñ Ως πεζοί χρησιµοποιούµε τα πεζοδρόµια και δεν κατεβαίνουµε στο δρόµο, παρά µόνο
αν είναι απολύτως απαραίτητο.

ñ Η χρήση των διαβάσεων είναι ο µόνος τρόπος για να διασχίσουµε ως πεζοί ένα δρόµο
µε ασφάλεια. Όσο και αν χρειαστεί να περπατήσουµε για να βρούµε µία διάβαση, πρέ-
πει να το κάνουµε, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουµε.
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Χώροι στάθµευσης
❏ Με τα νέα πολυκαταστήµατα, το µετρό και τους νέους χώρους στάθµευσης, ο Έλληνας 

οδηγός έρχεται σε επαφή µε ένα νέο πεδίο οδήγησης.

ñ Στους χώρους στάθµευσης κινούµαστε µε πολύ χαµηλή ταχύτητα.

ñ Ακολουθούµε αυστηρά τη σήµανση, ιδιαίτερα τη φορά κατεύθυνσης.

ñ Στους υπόγειους χώρους στάθµευσης ανάβουµε τα φώτα. 

ñ ∆ε σταθµεύουµε σε χώρους που έχουν προβλεφθεί για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή για
οικογένειες µε παιδιά.

ñ Εντείνουµε την προσοχή µας για πεζούς που µπορεί να πεταχτούν ανάµεσα από τα
αυτοκίνητα ή για πόρτες που µπορεί να ανοίξουν απότοµα µπροστά µας.

ñ Αντίστοιχα, ως πεζοί κινούµαστε στους χώρους που έχουν προβλεφθεί για µας και
τους διασχίζουµε από τις διαβάσεις.

ñ Σε χώρους στάθµευσης πολυκαταστηµάτων αφήνουµε τα καροτσάκια στις ειδικές για
αυτά θέσεις.
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Οδικά Έργα – Καιρικά φαινόµενα
❏ Η σήµανση των οδικών έργων στην Ελλάδα είναι συνήθως πρόχειρη και φέρνει τους

οδηγούς προ εκπλήξεων.

ñ Αρκεί ένα σήµα που προειδοποιεί για έργα επί της οδού, ώστε να ελαττώσουµε την
ταχύτητά µας.

ñ Η χαµηλή ταχύτητα αυξάνει το διαθέσιµο χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση απότοµης
στένωσης του δρόµου ή εκτροπής της κυκλοφορίας.

ñ Αν στενεύει ο δρόµος, µε τη δική µας λωρίδα να καταργείται, µπαίνουµε το συντοµό-
τερο στη διπλανή µας, αφού προηγουµένως ελέγξουµε την κίνηση και προειδοποιή-
σουµε µε το φλας.

ñ Σε δρόµους µε κίτρινες διαγραµµίσεις διατηρούµε χαµηλή ταχύτητα και δεν προσπερ-
νάµε.

ñ Σε έντονη βροχή ή καταιγίδα καλύτερα είναι να κάνουµε µια στάση.

ñ ∆εν προχωρούµε σε δρόµο που απαιτεί αλυσίδες, αν δεν τις φοράµε στα λάστιχά µας.

ñ Αν το αυτοκίνητο πάθει βλάβη, το φέρνουµε το συντοµότερο στη βοηθητική λωρίδα και
τοποθετούµε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση 100 µέτρων τουλάχιστον.
Καλό είναι να µην παραµείνουµε µέσα στο όχηµα, αλλά πίσω από τις προστατευτικές
µπάρες, αν φυσικά υπάρχουν.

ñ H ζέστη δεν αποτελεί δικαιολογία για να µη φοράµε τη ζώνη ασφαλείας ή το κράνος.
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Οι «άλλοι»
❏ Με τη λέξη «δρόµος» δεν εννοούµε µόνο την άσφαλτο, τα πεζοδρόµια, τις σηµάνσεις και

την κατάστασή τους. Εννοούµε και τα αυτοκίνητα που κινούνται γύρω µας και κάνουν τον
κατά τα άλλα στατικό δρόµο ένα ζωντανό οργανισµό µε πολλούς κινδύνους. 

ñ Οι περισσότεροι οδηγοί οδηγούν αντανακλαστικά. 

ñ Ανιχνεύοντας το δρόµο µπροστά µας προετοιµαζόµαστε για τη δική µας κίνηση και
παράλληλα αποκτάµε µια αίσθηση για το πώς θα αντιδράσουν οι προπορευόµενοι.

ñ Η κατάσταση των δρόµων φέρνει πολλούς οδηγούς προ εκπλήξεων. Εµείς πρέπει να
είµαστε έτοιµοι και για το δρόµο και για τους οδηγούς αυτούς.

ñ Στο δρόµο δεν κάνουµε επίδειξη ούτε του αυτοκινήτου µας ούτε των ικανοτήτων
µας. ∆ιευκολύνουµε όλους τους οδηγούς, ακόµη και αν αυτοί παρανοµούν. Πιθανή προ-
σπάθειά µας να τους επαναφέρουµε στην τάξη, µάλλον θα τους θέσει σε µεγαλύτερο κίν-
δυνο απ’ αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται.

ñ Ο δρόµος δεν ανήκει ούτε σε µας ούτε σε κανέναν άλλο. ∆ιατηρούµε πάντα το αυτο-
κίνητο στη δεξιά πλευρά και µόνο προσπερνάµε από αριστερά.

ñ Εάν οι άλλοι κάνουν µια παράβαση, δε σηµαίνει πως µπορούµε να την κάνουµε κι
εµείς.
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Μετά το ατύχηµα
❏ Αν παρά τις προσπάθειές µας και την αυξηµένη προσοχή µας εµπλακούµε σε ατύχηµα,

τότε θα πρέπει πρώτα απ’όλα να διατηρήσουµε την ψυχραιµία µας, ώστε να προβού-
µε στις ενέργειες που απαιτούνται µετά από αυτό το γεγονός.

ñ Φροντίζουµε αµέσως για τη σήµανση του χώρου του ατυχήµατος (π.χ. µε το αντανα-
κλαστικό τρίγωνο), ώστε να προειδοποιούνται οι οδηγοί των ακολουθούντων οχηµάτων.

ñ Καλούµε σε βοήθεια τις Αρχές, αν είναι απαραίτητο (Τροχαία, ΕΚΑΒ).

ñ ∆ε µετακινούµε σε καµιά περίπτωση τους τραυµατίες (εκτός εύλογων περιπτώσεων,
όπως π.χ. σε πυρκαγιά).

ñ Φροντίζουµε για την παροχή πρώτων βοηθειών σε έκτακτες µόνο περιπτώσεις,
όπως αιµορραγία, απώλεια αισθήσεων ή αναπνευστική ανεπάρκεια.

ñ Σκεπάζουµε µε ό,τι έχουµε διαθέσιµο τους τραυµατίες και τους παρέχουµε ψυχολογι-
κή υποστήριξη.

ñ Υποστηρίζουµε την προσπάθεια των αρχών για αποµάκρυνση των οχηµάτων ή τυχόν
θραυσµάτων.

ñ Υποστηρίζουµε το έργο των αστυνοµικών και ασφαλιστικών αρχών για καταγραφή του
συµβάντος.

ñ Σηµειώνουµε τα στοιχεία κάποιων από τους αυτόπτες µάρτυρες και, αν έχουµε διαθέ-
σιµο άτοµο, µπορούµε να βγάλουµε φωτογραφίες πριν από τη µετακίνηση των συγκρου-
σθέντων οχηµάτων προσέχοντας πάντοτε τα διερχόµενα αυτοκίνητα.
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Ερωταπαντήσεις
❏ Η σύνοψη του κεφαλαίου µέσα από ερωταπαντήσεις.

Ερώτηση: Ποιοί κίνδυνοι υπάρχουν κατά την κίνησή µας στα στενά των πόλεων;
Απάντηση: Η µικρή ορατότητα από τα σταθµευµένα οχήµατα, οι πεζοί που περνούν, τα αλλε-

πάλληλα STOP και οι εναλλαγές στην προτεραιότητα µπορεί να αιφνιδιάσουν τον
οδηγό. Κινούµαστε αργά και πολύ προσεκτικά. Η ταχύτητα, ακόµη και ελάχιστα
µεγαλύτερη της επιτρεπόµενης, θα αποβεί µοιραία σε περίπτωση ατυχήµατος.

Ερώτηση: Όταν σταθµεύω δεν πρέπει να προσέχουν οι άλλοι που έρχονται;
Απάντηση: Ναι, και αυτοί, αλλά κυρίως εµείς. Η σωστή προειδοποίηση των γύρω µας πως

πρόκειται να σταµατήσουµε και να σταθµεύσουµε τους προετοιµάζει. Τα φλας
και η προσοχή στους καθρέφτες για πεζούς και µηχανάκια είναι απολύτως απα-
ραίτητα. Όταν κινούµαστε µε την όπισθεν, δεν έχουµε προτεραιότητα.

Ερώτηση: Τι πρέπει να προσέχω στον αυτοκινητόδροµο; ∆εν είναι τα πράγµατα πιο απλά
αφού ο δρόµος είναι πιο ευθύς;

Απάντηση: Στους αυτοκινητοδρόµους κινούµαστε µε µεγάλες ταχύτητες και ένα ατύχηµα θα
έχει πιθανότατα καταστροφικό αποτέλεσµα. Τηρούµε τα όρια ταχύτητας, κρατά-
µε αποστάσεις, οδηγούµε δεξιά και προσπερνάµε από αριστερά. Χρησιµοποι-
ούµε το φλας και διευκολύνουµε όλους όσους θέλουν να περάσουν.

Ερώτηση: Στο επαρχιακό δίκτυο πως πρέπει να οδηγούµε;
Απάντηση: Η µικρή απόσταση από τα αντιθέτως διερχόµενα οχήµατα και οι σχετικά µεγά-

λες ταχύτητες καθιστούν τους διπλής κατεύθυνσης δρόµους πολύ επικίνδυνους.
Οι προσπεράσεις και τα περάσµατα από στροφές θέλουν πολλή προσοχή. Μόνο
όταν επιτρέπεται από τη διαγράµµιση και έχουµε οπτικό πεδίο επιχειρούµε προ-
σπέραση. Στις στροφές µετριάζουµε την ταχύτητά µας, αφού δεν ξέρουµε πόσο
κλειστές είναι. Τηρούµε τα όρια ταχύτητας και τις αποστάσεις και πάντα διευκο-
λύνουµε τους άλλους οδηγούς.

Ερώτηση: Τι να προσέχω όταν βρέχει;
Απάντηση: Η µειωµένη ορατότητα και η µειωµένη ικανότητα των ελαστικών για πρόσφυση

στην άσφαλτο, αυξάνουν τόσο το χρόνο αντίδρασης όσο και την απόσταση ακι-
νητοποίησης. Μειώνουµε την ταχύτητα µας και αυξάνουµε την απόσταση από τα
άλλα οχήµατα.
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Ερώτηση: Είναι το χιόνι και ο πάγος τόσο επικίνδυνα όσο ακούµε να λέγεται;
Απάντηση: Ναι και ακόµη περισσότερο. Οκτώ φορές µεγαλύτερη απόσταση απ’όσο σε στε-

γνό δρόµο χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να ακινητοποιηθεί στον πάγο.
Μεγαλώνουµε την απόσταση ασφαλείας και µειώνουµε την ταχύτητα στο ελάχι-
στο. Οι κινήσεις µας είναι πολύ απαλές και το φρένο το αντικαθιστούµε µε το
κατέβασµα ταχύτητας όσο γίνεται περισσότερο. Καλύτερα είναι πάντως, αν µπο-
ρούµε, να µην οδηγούµε µε τέτοιες συνθήκες.

Ερώτηση: Τα πεζοδρόµια είναι για τους πεζούς, αλλά και τα αυτοκίνητα δε χωράνε πουθε-
νά. Τι να κάνουµε;

Απάντηση: Σταθµεύοντας στα πεζοδρόµια αναγκάζουµε τους πεζούς, εµάς τους ίδιους δηλα-
δή, να περπατάµε στο δρόµο θέτοντας τη ζωή µας σε κίνδυνο.

Ερώτηση: Τι πρέπει να προσέχουµε όταν βλέπουµε έργα στους δρόµους;
Απάντηση: Η σήµανση συνήθως είναι ελλιπής και οι δρόµοι στενεύουν µε προειδοποίηση

λίγων µέτρων. Στην πρώτη ένδειξη που έχουµε µειώνουµε ταχύτητα, συµµορφω-
νόµαστε µε τις πινακίδες και αφήνουµε χώρο και για τα άλλα οχήµατα.

Ερώτηση: Είµαι καλός οδηγός.∆εν αρκεί αυτό για να κινηθώ µε ασφάλεια;
Απάντηση: Όχι, γιατί στο δρόµο κινούνται και άλλα οχήµατα των οποίων οι οδηγοί δεν είναι

απαραίτητα καλοί, έµπειροι ή προσεκτικοί. Πρέπει να οδηγούµε πρώτα για τους
άλλους και µετά για µας. Να προβλέπουµε τις αντιδράσεις τους και να πράττου-
µε αναλόγως. Στους δρόµους βγαίνουµε για να πάµε κάπου µε ασφάλεια. ∆ε
χωρούν λοιπόν εγωισµοί.
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ÕÓıÚˆÔ˜

√‰ËÁfi˜ - √‰ËÁÈÎ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜

∆ίπλωµα
❏ H διαδικασία εξέτασης νέων οδηγών έχει γίνει σηµαντικά πιο δύσκολη συγκριτικά µε αυτή

που ίσχυε πριν από µερικά χρόνια. Οι νέοι οδηγοί, πέρα από το στοιχειώδη χειρισµό του
αυτοκινήτου τους, καλούνται να γνωρίζουν τον Κ.Ο.Κ. σε βάθος, ώστε να επεξεργά-
ζονται τις συνθήκες κυκλοφορίας και να αντεπεξέρχονται σε αυτές. Επιπλέον, ένα βασικό
επίπεδο τεχνικών γνώσεων τους βοηθά να κατανοούν τις αρχές λειτουργίας του
αυτοκινήτου τους, δίνοντάς τους µια αίσθηση των δυνατοτήτων αλλά και των ορίων αυτού.

Ο πλάγιος τρόπος
❏ ∆υστυχώς, παρά το τυπικό της

διαδικασίας και τη χρήση µεθόδων
της νέας τεχνολογίας για τη διασφάλιση

του αδιάβλητου της διαδικασίας αυτής, δεν
έχει καταστεί δυνατό να εξαλειφθεί η τάση

µερικών οδηγών να θέλουν να αποκτή-
σουν το δίπλωµά τους µε πλάγιους

τρόπους, που εξασφαλίζουν µεν το
δίπλωµα, αλλά όχι και τις απαραί-

τητες γνώσεις. Έτσι, στην
καλύτερη περίπτωση, ο

οδηγός που παρακά-
µπτει τη διαδικα-

σία, αποκτώ-
ντας δίπλωµα
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ουαλλά όχι και εκπαίδευση, είναι επικίνδυνος. Γιατί µπορεί να έχει µεν την ικανότητα χει-
ρισµού του οχήµατός του, τουλάχιστον στοιχειωδώς, στερείται όµως των γνώσεων που θα
του επιτρέψουν να επεξεργαστεί τις κυκλοφοριακές συνθήκες και να κινηθεί µε ασφάλεια
στο δρόµο. Συνήθως αγνοεί τη σηµασία των πινακίδων και αδυνατεί να αντιληφθεί τους
κινδύνους που δηµιουργεί η ανυπακοή στον Κ.Ο.Κ. ∆εν αντιλαµβάνεται τις δυνατότητες
και τα όρια του αυτοκινήτου του και αναγκαστικά έρχεται σε επαφή µαζί τους την ώρα
που κυκλοφορεί αµέριµνα ανάµεσα σε άλλα οχήµατα µε άµεσο κίνδυνο ατυχήµατος.

Οι κίνδυνοι
❏ Υπό αυτές τις συνθήκες τίθεται το ζήτηµα της ευθύνης απέναντι στον εαυτό του και

στους συνανθρώπους του που θέτει σε κίνδυνο. Μια ευθύνη που µοιράζεται µεν µε το
υπόλοιπο σύστηµα των εξετάσεων, αλλά φέρει τελικά ο ίδιος και πρέπει να είναι ο πρώ-
τος που θα αναγνωρίσει πως η απόκτηση του διπλώµατος δεν πρέπει να περιλαµβά-
νει µόνο το ροζ «χαρτάκι», αλλά κυρίως την ουσιαστική γνώση και εκπαίδευση.

Εκπαίδευση µαθητών στα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής

ñ Το δίπλωµα περιλαµβάνει ουσιαστική εκπαίδευση και γνώση που αποκοµίζεται
κατά τη διαδικασία απόκτησής του.

ñ Η απόκτηση του διπλώµατος µε πλάγιο τρόπο είναι ανεύθυνη και ανήθικη, αφού
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων µας.
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Εµπειρία – Απειρία
❏ Το «γηράσκω αεί διδασκόµενος» του Σόλωνα είναι επίκαιρο όσο ποτέ στην περίπτω-

ση των οδηγών. Πρώτον, γιατί …οφείλουν να γεράσουν και δεύτερον, γιατί όσο περισσό-
τερες ώρες περνούν στο τιµόνι, τόσο βελτιώνονται. Όπως οι πιλότοι µετρούν τις
ώρες πτήσης, έτσι και ένας οδηγός που έχει διανύσει περισσότερα χιλιόµετρα, έχει απο-
κτήσει µεγαλύτερη εµπειρία και άρα είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει όλο και λιγότερο
πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Νέοι οδηγοί
❏ Ειδικά οι νέοι οδηγοί, είτε είναι νέοι στην ηλικία είτε νέοι στο τιµόνι, οφείλουν να ανα-

γνωρίζουν την απειρία τους και να οδηγούν συνετά και προσεκτικά. Η αλαζονεία είναι
πολλές φορές υπεύθυνη για τραγικά δυστυχήµατα. «∆ε βουλιάζει µε τίποτα» έλεγαν για
τον Τιτανικό και στην Ελλάδα τα θύµατα από τροχαία, στο βωµό της αλαζονείας και
της «µαγκιάς», δεν είναι λίγα. Είναι νέοι άνθρωποι µε το πάθος της ταχύτητας, άπειροι
στο χειρισµό του αυτοκινήτου, πόσο µάλλον στα όριά του, αλλά και µεγαλύτεροι, άνθρω-
ποι που οδηγούν χρόνια, αλλά περιστασιακά. Είναι οι οδηγοί της Κυριακής, που φορτώ-
νουν το αυτοκίνητο για εκδροµή και παίρνουν στα χέρια τους τις ζωές των δικών τους και
των φίλων τους, που τους εµπιστεύονται γιατί οδηγούν χρόνια, ενώ στην ουσία έχουν οδη-
γήσει µόνο κάποιες µέρες από αυτά τα χρόνια.

Η βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη
❏ Η αναγνώριση της έλλειψης εµπειρίας δεν είναι ντροπή. Το να µη γνωρίζουµε κάτι το

οποίο µπορούµε να µάθουµε µε τον καιρό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το να ζητήσου-
µε τη συµβουλή ή τη βοήθεια ενός εµπειρότερου οδηγού, όταν τα πράγµατα είναι δύσκο-
λα (ένα ταξίδι, αντίξοες συνθήκες κλπ), είναι δείγµα αντίληψης των ικανοτήτων µας,
όχι αδυναµία. Η σύνεση πρέπει να επικρατεί, αφού αλλιώς θέτουµε σε κίνδυνο τη ζωή
µας και τη ζωή των άλλων.

ñ Η αναγνώριση της έλλειψης εµπειρίας δεν είναι ντροπή.
ñ Η αναζήτηση βοήθειας από πιο έµπειρους οδηγούς στα δύσκολα, διευκολύνει και

διδάσκει.
ñ Η αλαζονεία και η «µαγκιά» σκοτώνουν!
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Αγωγή 
❏ Mε την έκταση που έχει προσλάβει σήµερα η χρήση του αυτοκινήτου, η κυκλοφοριακή

αγωγή πρέπει να γίνεται δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Όπως και η γενική του παιδεία,
έτσι και η κυκλοφοριακή αγωγή πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο, ώστε να γίνεται
εγγενής στον ανθρώπινο χαρακτήρα και να του παρέχει την αναγκαία ικανότητα συντονι-
σµού µε τη ζωή στο δρόµο.

Σχολική παιδεία
❏ Οι µεµονωµένες προσπάθει-

ες δεν καλύπτουν το µεγα-
λύτερο µέρος του πληθυ-
σµού, το οποίο παραµένει
απαίδευτο σε µεγάλο βαθµό.
Όσοι δε δεν απέκτησαν
δίπλωµα οδήγησης µέσα από
νόµιµη διαδικασία και όσοι
δεν οδηγούν, βρίσκονται
σχεδόν τελείως στο σκο-
τάδι.

Συνεχής εκπαίδευση
❏ ∆εδοµένων των ραγδαίων αλλαγών στο χώρο των µετακινήσεων, η εγρήγορση και η

εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχής. Από πρωτοβουλίες που βλέπουµε στο εξωτερι-
κό για ειδίκευση οδηγών κατηγοριών οχηµάτων (βαρέων, εµπορικών, σχολικών, κλπ) µέχρι
την τακτική επανεξέταση αλλά και την εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες, είτε αυτές
αφορούν τους οδηγούς και τα οχήµατά τους (βλέπε ABS, ESP κλπ), είτε τους πεζούς και
τους νέους κινδύνους (βλέπε τραµ), η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχής σε όλη τη
διάρκεια της ζωής µας.

ñ Η κυκλοφοριακή αγωγή πρέπει να καθιερωθεί στο σχολείο, αλλά να ενισχύεται και
από το σπίτι.

ñ Στην Ελλάδα, άνθρωποι χωρίς δίπλωµα οδήγησης δεν έχουν ποτέ εκπαιδευτεί στη
χρήση των οδών και την εφαρµογή των κανόνων του Κ.Ο.Κ.

ñ Η συνεχής εκπαίδευση οδηγών και πεζών διατηρεί τους χρήστες των οδών σε
εναρµόνιση µε την υπάρχουσα κατάσταση, την τεχνολογία και τους κινδύνους.
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Φιλοσοφία οδήγησης
❏ Ο τρόπος µε τον οποίο κινούµαστε στο δρόµο πρέπει να καθορίζεται πρωτίστως από

την ασφάλεια. Οι ταχείς ρυθµοί ζωής, ο έντονος ανταγωνισµός και το άγχος, αλλά
και η αλλοτρίωση και η αδιαφορία για το συνάνθρωπο, πολλές φορές κάνουν εµάς
τους ίδιους να παραβλέπουµε ακόµη και την προσωπική µας ασφάλεια λόγω εκνευρισµού
ή προς ικανοποίηση µιας στιγµιαίας µαταιοδοξίας. Η υποµονή και η ευγένεια δεν είναι
στοιχεία των αδυνάτων. Η ανθρώπινη κοινωνία ξεπέρασε τέτοιες ιδεολογίες εδώ και
πολλά χρόνια. Στο δρόµο όµως;

Αµυντική οδήγηση
❏ Η λύση δεν είναι βέβαια να οδηγούµε πάντοτε αµυντικά. Τούτο είναι, ίσως, λιγότερο επι-

κίνδυνο από την έκδηλα επιθετική οδήγηση, αλλά η άµυνα δε βοηθάει πάντοτε. ∆εν
είναι λίγες οι φορές που η άµυνα είναι εκδήλωση φόβου. Ένας φοβισµένος οδηγός είναι
επικίνδυνος, αφού κινείται µε τρόπο που καταπνίγει τον φόβο του και όχι µε συνείδηση
του περιβάλλοντός του, µε τήρηση του Κ.Ο.Κ. και µε την εξ αυτών συνεπαγόµενη ασφά-
λεια. Έτσι ακόµη και µια ευγενική χειρονοµία παραχώρησης προτεραιότητας µπορεί να
οδηγήσει σε ατύχηµα λόγω κακής συνεννόησης, τη στιγµή που στον Κ.Ο.Κ. περιγράφεται
µε σαφήνεια ο τρόπος διαπραγµάτευσης της διασταύρωσης.

Επιθετική οδήγηση
❏ Η επιθετική οδήγηση από την άλλη, εµπεριέχει σοβαρό κίνδυνο όταν ξεπερνάει τα όρια

του K.O.K. και της κοινής λογικής. Μία ταχεία προσπέραση σε τυφλό σηµείο που εξυ-
πηρετεί µόνο τον παιδαριώδη εγωισµό του οδηγού είναι πολύ επικίνδυνη. Από την άλλη,
µια προσπέραση ενός φορτηγού σε ένα µικρό κοµµάτι ευθείας, εφόσον επιτρέπεται και
υπάρχει χώρος εµπρός, είναι πιθανώς αναγκαία για ευκολότερη και ασφαλέστερη
οδήγηση στις επόµενες στροφές µιας ορεινής διαδροµής.

ñ Η εύρεση της χρυσής τοµής ανάµεσα σε αµυντική και επιθετική οδήγηση επιτυγ-
χάνεται µέσω της εµπειρίας του κάθε οδηγού.

ñ Η αµυντική οδήγηση µπορεί να αποβεί επικίνδυνη, ιδιαίτερα όταν προκαλείται από
φόβο του οδηγού.

ñ Η επιθετική οδήγηση µπορεί να γίνει αιτία ατυχηµάτων, ιδιαίτερα όταν ο οδηγός
δεν έχει το χρόνο να εκτιµήσει σωστά τις συνθήκες κίνησης ή όταν λειτουργεί
αυθόρµητα.
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Αντίληψη περιβάλλοντος
❏ «Οδηγώ για τους άλλους». Είναι το απόφθεγµα που συνοψίζει τη λογική κίνησης στο

δρόµο. Να αντιλαµβανόµαστε τους δίπλα, πίσω και εµπρός µας, να προβλέπουµε και να
προλαµβάνουµε τους κινδύνους.

Συνεχής εγρήγορση
❏ Η κίνηση στο δρόµο είναι µια πολύ σύνθετη διαδικασία, στην οποία ο εγκέφαλός µας

πρέπει να είναι 100% συµµέτοχος. Εκτός από το να ελέγχουµε το δικό µας όχηµα, πρέ-
πει να υπολογίζουµε την πορεία αυτού, αλλά και των υπολοίπων, να ακολουθούµε τη δια-
δροµή, να εξετάζουµε όλους τους κινδύνους και να ψυχολογούµε τους γύρω µας, µαντεύ-
οντας πολλές φορές τις προθέσεις τους.

Απόσπαση της προσοχής µας από την οδήγηση
❏ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής προσπαθεί να συµπυκνώσει το χρόνο και σε κάθε µονάδα

του να γίνονται περισσότερα πράγµατα. Όταν οδηγούµε όµως, δεν έχουµε αυτήν την
πολυτέλεια.∆εν έχει το µυαλό µας τη δυνατότητα να απορροφήσει και - το σηµαντικότε-
ρο - να επεξεργαστεί όλα τα σήµατα των αισθήσεών µας. Τα µάτια µας αντιλαµβάνονται
όλο το οπτικό µας πεδίο, αλλά είναι ο εγκέφαλος αυτός που θα διαχωρίσει τα σηµα-
ντικά από τα ασήµαντα. Όταν η σκέψη µας είναι αποσπασµένη αλλού, η όρασή µας
µπορεί ως αίσθηση να λειτουργεί, σε αποτελεσµατικότητα όµως υστερεί σηµαντι-
κά. Τα ερεθίσµατα που παίρνουµε από τα µάτια και τα αυτιά µας περνούν απαρατήρητα,
πολλές φορές µε µοιραίες συνέπειες. Είµαστε εκεί, αλλά όχι παρόντες.
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Αφηρηµάδα
❏ ∆εν είναι λίγες οι φορές που ένας µηχανικός τρόπος οδήγησης γίνεται υποσυνείδητα

ο µόνος τρόπος οδήγησης, σε σηµείο που να µη θέτουµε καν σε λειτουργία ακόµη και τα
βοηθήµατα του αυτοκινήτου µας, τα οποία συντελούν στη µεγιστοποίηση της επαφής µας
µε το περιβάλλον. Απλώς µετρήστε πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν τα βράδια µε σβηστά
φώτα ή και µε κλειστούς καθρέφτες.

ñ Η κίνηση στο δρόµο είναι σύνθετη και απαιτεί όλες τις αισθήσεις και λειτουργίες
του εγκεφάλου του οδηγού.

ñ Κατά τη διάρκεια της οδήγησης πρέπει να βρισκόµαστε σε πλήρη εγρήγορση για
άµεση και καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος.

ñ Η απόσπαση της προσοχής από παράλληλες ασχολίες (συζητήσεις, κάπνισµα, κινη-
τό) µειώνει αισθητά την αντίληψη και το χρόνο αντίδρασης του οδηγού.
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Καθηµερινή οδήγηση
Συγκέντρωση – Η επανάληψη «σκοτώνει» την προσοχή. 
❏ Υπάρχουν τουλάχιστον δύο σηµεία αναφοράς για κάθε οδηγό, το σπίτι και η δουλειά

του. Η διαδροµή από το ένα στο άλλο είναι καθηµερινή και ίδια. Οι συνθήκες όµως δια-
φέρουν. ∆εν είναι λίγες οι φορές που, αν κάποιος ρωτήσει τι έγινε στο δρόµο προς τη
δουλειά, δε θυµόµαστε καν πώς πήγαµε, πώς καλύψαµε τα τελευταία χιλιόµετρα, ποια
αυτοκίνητα είδαµε και τι συναντήσαµε. Οι κινήσεις γίνονται επαναλαµβανόµενα.

Ρουτίνα
❏ Ένα δρόµο που παίρνουµε δύο

φορές την ηµέρα, 5 µέρες την
εβδοµάδα, 52 εβδοµάδες το
χρόνο, τον διασχίζουµε ούτε
λίγο ούτε πολύ 500 φορές το
χρόνο. Οι πιθανότητες να
έχουµε ατύχηµα σε αυτό το
δρόµο έναντι κάποιου άλλου
είναι πολλές, ακριβώς λόγω της
συχνότητας µε την οποία
κινούµαστε σε αυτόν. Άρα εκεί
πρέπει να δώσουµε τη µεγαλύ-
τερη προσοχή µας.

Πώς να την αλλάξουµε
❏ Κάθε µέρα η ίδια διαδροµή πρέπει να γίνεται µια νέα διαδροµή. Η επιλογή µιας εναλ-

λακτικής διαδροµής, ακόµη και άλλου σταθµού ή απλώς µουσικής είναι µερικές προτάσεις.

ñ Η συχνότητα µε την οποία περνάµε από µερικούς δρόµους αυξάνει τις πιθανότητες
ατυχήµατος.

ñ Η επανάληψη κάνει την οδήγηση µηχανική και την απογυµνώνει από την προσοχή και
την εγρήγορση.

ñ Εναλλακτικές διαδροµές για τον ίδιο προορισµό, εκ περιτροπής οδήγηση µε συναδέλ-
φους και η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µειώνουν αυτές τις πιθανότητες.
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Άγχος – Ψυχική κατάσταση
❏ Το άγχος είναι η µάστιγα της εποχής µας. Το άγχος δεν κρύβεται στην οδήγηση. Η

έλλειψη εµπειρίας και ο φόβος, αλλά και η δυσκολία αντιµετώπισης των άλλων οδηγών,
επιβαρύνουν την κατάσταση.

Βιασύνη
❏ Η συνήθης αντίδραση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η επιθετική ή η αµυντική οδήγη-

ση, η αποµάκρυνση από τη χρυσή τοµή που οδηγεί στην ασφαλή οδήγηση. Η βιασύνη
που προκαλεί, ακυρώνει την πρώτη προτεραιότητα των µετακινήσεών µας, την ασφάλεια
και προβάλλει την ταχύτητα ως πρωταρχική ανάγκη. Επιτρέπει στον εαυτό µας να
διακινδυνεύει για µερικά λεπτά χρόνου, ο οποίος βέβαια κάτω από το άγχος, φαντάζει ως
αιωνιότητα.

∆ιάθεση
❏ Μαζί µε το άγχος έχουµε να αντιµετωπίσουµε και την εκάστοτε ψυχική µας διάθεση.

Άσχετα µε το αν είναι καλή ή κακή, πολλές φορές το αποτέλεσµα είναι το ίδιο: η από-
σπαση της προσοχής µας. Φυσικά η καλή διάθεση είναι πάντοτε προτιµότερη και είναι
κάτι που όλοι επιδιώκουµε. Είναι όµως τουλάχιστον κρίµα να αφήσουµε το κέφι και την
ευθυµία να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή µας ή τη ζωή των άλλων. Ακόµη πιο δύσκολα όµως
είναι τα πράγµατα µε την κατήφεια και την κακή διάθεση. Τέτοιες στιγµές είναι καλύ-
τερα να µην οδηγούµε. Η κακή ψυχική κατάσταση οδηγεί σε µηδενισµό, απελπισία και
χαµηλή αυτοεκτίµηση, αφήνοντας πολλά περιθώρια για λανθασµένες αποφάσεις και
σαφώς για µείωση της προσοχής και της αντίληψης του περιβάλλοντός µας.

ñ Το άγχος στην οδήγηση φέρνει σε πρώτη προτεραιότητα την ταχύτητα των µετα-
κινήσεων και σε δεύτερη την ασφάλεια.

ñ Η καλή διάθεση είναι το ζητούµενο, αλλά δεν πρέπει να παρεµβάλλεται ανάµεσα
σ’ εµάς και στο δρόµο.

ñ Η κατήφεια είναι εχθρός της ασφάλειας. Καλό είναι να µην οδηγούµε κακοδιάθε-
τοι και στενοχωρηµένοι.
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Συνθήκες Οδήγησης
❏ Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο πρέπει να αφήνουµε απ’έξω οτιδήποτε µας αποσπά την

προσοχή, είτε αυτό προέρχεται από εµάς τους ιδίους είτε από τους συνεπιβάτες µας.

«Πάρτι» στο αυτοκίνητο
❏ Σίγουρα µια ευχάριστη παρέα µε κέφι είναι ό,τι καλύτερο, αλλά, αν το «πάρτι» συνεχίζε-

ται στο αυτοκίνητο ο οδηγός όχι µόνο χάνει τη συγκέντρωσή του, αλλά συχνά δε βλέπει
καν γύρω του, πόσο µάλλον δεν ακούει.

Φιλονικίες
❏ Ανάλογα είναι τα αποτε-

λέσµατα και ενός τσα-
κωµού ή µιας έντονης
συζήτησης. Ο εκνευρι-
σµός του οδηγού βρί-
σκει διέξοδο στην οδή-
γηση που γίνεται επιθετι-
κή, επιπόλαιη και φυσικά
επικίνδυνη. Το καλύτερο
είναι να αλλάζουµε
συζήτηση και να επα-
νερχόµαστε στην πραγ-
µατικότητα της στιγµής,
συνειδητοποιώντας ότι
βρισκόµαστε σε ένα
αυτοκίνητο που κινεί-
ται στο δρόµο.

ñ Το «πάρτι» στο αυτοκίνητο αποσπά την προσοχή και εµποδίζει τον οδηγό.
ñ Ακόµη χειρότερα, οι τσακωµοί τον εκνευρίζουν και τα νεύρα βρίσκουν διέξοδο

στον τρόπο οδήγησης.
ñ Η πραγµατικότητα της στιγµής πρέπει να επικρατεί κάθε άλλης, ώστε ο οδηγός να

κάνει αυτό που πρέπει µε ασφάλεια.
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Κακές συνήθειες 
❏ Ο χρόνος που αφιερώνουµε στις µετακινήσεις µας δεν

είναι ελεύθερος, όταν τον περνάµε µέσα στο αυτοκί-
νητο οδηγώντας. Έτσι όταν οδηγούµε, δεν έχουµε την
πολυτέλεια των παράπλευρων ενασχολήσεων.

Κάπνισµα
❏ Το κάπνισµα µπορεί να είναι τόσο φυσικό όσο η αναπνοή, αποσπά όµως την προσοχή του

οδηγού µε τις επιµέρους απαιτήσεις (άναµµα, σβήσιµο τσιγάρου, τίναγµα στάχτης), ενώ δεν
είναι λίγες οι φορές που έχει γίνει αιτία ατυχήµατος.

Φαγητό
❏ H οδήγηση απαιτεί και τα τέσσερα άκρα µας και ειδικά τα χέρια µας, ενώ η προσπάθειά

µας να φάµε, αλλά και να µη λερωθούµε, αποσπά την προσοχή µας και ο έλεγχος του
οχήµατος περνά σε δεύτερη µοίρα.

Κινητό τηλέφωνο
❏ Το χειρότερο όλων όµως είναι το κινητό τηλέφωνο! Ακόµη και αν εξα-

σφαλίσουµε την ελευθερία του χεριού µε µια συσκευή «hands-free», η
προσήλωσή µας στο τηλεφώνηµα συνεπάγεται σηµαντικά επικίνδυνη
µείωση της προσοχής µας.

❏ ∆εν είναι τυχαίο που η χρήση κινητού τηλεφώνου έχει απαγορευτεί κατά
τη διάρκεια της οδήγησης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η χρήση συστή-
µατος ανοικτής ακρόασης, η οποία και πάλι καλό είναι να αποφεύγεται.
Αν είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιµοποιήσουµε το κινητό τηλέφω-
νο, είναι προτιµότερο να κάνουµε µια στάση.

ñ Τόσο η απασχόληση του ενός χεριού από φαγητό, τσιγάρο ή κινητό τηλέφωνο,
όσο και η απόσπαση της προσοχής του οδηγού για να φάει, να καπνίσει ή να συνο-
µιλήσει µεγιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχήµατος.

ñ Αν κατά το χρόνο της µετακίνησης θέλουµε να χαλαρώνουµε, προτιµούµε τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) ή ένα ταξί.

ñ Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι η χειρότερη συνήθεια, αφού
ακόµη και όταν δεν απασχολεί το χέρι, απασχολεί τον εγκέφαλο.
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Οδήγηση και οινόπνευµα / φάρµακα
❏ Η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, φαρµάκων ή άλλων ουσιών σκοτώνει. Η

αντιµετώπιση του φαινοµένου γίνεται µε τρεις τρόπους: αστυνόµευση, τεχνολογία, παι-
δεία. ∆εδοµένης της σοβαρότητας του φαινοµένου οι ποινές, τα πρόστιµα και η συχνό-
τητα ελέγχων πρέπει να είναι τέτοια που πραγµατικά να αποκλείουν οποιαδήποτε πιθα-
νότητα παράβασης. Από κει και πέρα όµως το θέµα περνάει στα χέρια όλων µας.

Πρόληψη
❏ Νέα συστήµατα αυτόµατου ελέγχου της αναπνοής έχουν αναπτυχθεί από τους κατασκευ-

αστές αυτοκινήτων, ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα κίνησης ενός αυτοκινήτου, όταν ο
οδηγός τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύµατος. Η τεχνολογία υπάρχει. Αυτό που πρέπει να 
γίνει τώρα είναι η πολιτεία να αναλάβει το κόστος (οικονοµικό και πολιτικό) να επιβά-
λει τη χρήση της σε όλα τα αυτοκίνητα. Για να γίνει όµως αυτό, θα πρέπει πρώτα εµείς
να τo απαιτήσουµε. Και για να το απαιτήσουµε, θα πρέπει να εµπεδώσουµε την επικιν-
δυνότητα του φαινοµένου, που δυστυχώς πολλές φορές δεν αντιλαµβανόµαστε καν,
λόγω έλλειψης παιδείας.
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Αγωγή
❏ Ακόµη και πριν ωριµάσει συνολικά η απαίτηση για αυτοκίνητα τεχνολογίας αποτροπής 

της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, η εξατοµικευµένη γνώση και αντίληψη του
κινδύνου θα κάνει τη διαφορά στο δρόµο. Αυτή όµως η αντίληψη δε δηµιουργείται
µόνο µε την αγωγή, αλλά και από τα ερεθίσµατα που παίρνει ο οδηγός από το περιβάλ-
λον του και κυρίως από τα ΜΜΕ. Ο στιγµατισµός της οδήγησης υπό την επήρεια οινο-
πνεύµατος ή άλλων ουσιών πρέπει να είναι συστηµατικός και διαρκής.

Απολαύστε υπεύθυνα
❏ Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική, εστιάζεται

όµως σε µία αρχή: ασφάλεια στις µετακινήσεις. Είναι
αυτή η αρχή µε την οποία έχουν γαλουχηθεί οι οδηγοί
σε τόσες χώρες της Ευρώπης και η οποία έχει επιβάλει
συνήθειες ακόµη ξένες για τα ελληνικά δεδοµένα, που
επιτρέπουν στον άνθρωπο να οδηγεί υπεύθυνα. Το
σύστηµα του ενός οδηγού εκ περιτροπής, που δεν
πίνει για ένα βράδυ και οδηγεί το αυτοκίνητο µετά το
τέλος της νυχτερινής διασκέδασης ή ακόµη τα νυχτε-
ρινά δροµολόγια των Μ.Μ.Μ. που µεταφέρουν τον
κόσµο µε ασφάλεια στο σπίτι του, και ας έχει πιει ένα
ποτηράκι παραπάνω, είναι ενδεικτικά σωστής αγωγής
και υπεύθυνης συµπεριφοράς. Άλλωστε, δεν πρέπει να
ξεχνάµε ότι ένα τροχαίο δυστύχηµα υπό την επήρεια
οινοπνεύµατος, πέρα από τις άλλες, πιθανώς τραγικές,
συνέπειες, µπορεί να σηµάνει και την ολοκληρωτική οικονοµική µας καταστροφή, αφού,
αν εµείς φέρουµε την ευθύνη, θα κληθούµε να καταβάλουµε στην ασφαλιστική µας εται-
ρεία όλα τα χρήµατα που αυτή θα πληρώσει στους ανυπαίτιους παθόντες.

ñ Αστυνόµευση, τεχνολογία και παιδεία είναι το τρίπτυχο αντιµετώπισης της οδήγη-
σης υπό την επήρεια οινοπνεύµατος ή φαρµάκων.

ñ Ο στιγµατισµός και η περιθωριοποίηση του φαινοµένου από τα ΜΜΕ συµπληρώ-
νει την πληροφόρηση και παιδεία του κόσµου.

ñ Η υιοθέτηση αποτελεσµατικών και δοκιµασµένων τρόπων µετακίνησης από τους
τόπους διασκέδασης µειώνει κατακόρυφα τον κίνδυνο.
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Αίσθηµα ευθύνης
❏ Η παιδεία και η ανατροφή, συνολικά η αγωγή του ανθρώπου σε όλα τα στάδια της εκπαί-

δευσής του, είναι που δηµιουργούν το αίσθηµα ευθύνης. Η παρουσία του αισθήµατος
αυτού σε κάθε σκέψη και απόφαση καθορίζει την ικανότητα του ανθρώπου να φέρεται
σωστά απέναντι στον εαυτό του και στους συνανθρώπους του.

Η ασφάλεια ως προϋπόθεση όλων των µετακινήσεων
❏ Η ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών έχει φτάσει στο σηµερινό υψηλό επίπεδο

για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον γιατί το αίσθηµα ευθύνης έχει καταστεί πλέον δεύτερη
φύση στους ανθρώπους που σχεδιάζουν και λειτουργούν τις αεροπορικές µετακινήσεις.
∆εύτερον γιατί οποιαδήποτε αµέλεια τους φέρνει αµέσως υπόλογους ενώπιον των ευθυ-
νών τους και λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Τρίτον γιατί στις αεροπορικές µετακινή-
σεις έχει καθιερωθεί η ασφάλεια ως πολιτισµικό στοιχείο: δεν µπορεί να υπάρχουν
µετακινήσεις χωρίς ασφάλεια.

ñ Το αίσθηµα ευθύνης αποτρέπει συµπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό
µας και τους γύρω µας.

ñ Η ασφάλεια ως προϋπόθεση µετακίνησης, στα πρότυπα των αεροπορικών µετακι-
νήσεων, είναι αποτέλεσµα της ευθύνης που αναλαµβάνουν όλοι οι εµπλεκόµενοι.

ñ Η ασφάλεια ως προϋπόθεση µετακίνησης πρέπει να περάσει και στις οδικές µετα-
φορές, µε την εφαρµογή των ιδίων αρχών που έχουν καθιερωθεί και στις αεροπο-
ρικές µετακινήσεις.
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Προσωπική ασφάλεια
❏ Ο οδηγός επωµίζεται όχι µόνο τη δική του ασφάλεια, αλλά και των επιβαινόντων στο

αυτοκίνητό του. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας, η σωστή θέση των καθισµάτων, το περι-
βάλλον της καµπίνας, είτε αυτό έχει να κάνει µε την ορατότητα είτε µε το θόρυβο (µου-
σική, συζητήσεις), είναι µέληµά του σε κάθε µετακίνηση. Απαραίτητη είναι φυσικά και η
ικανότητά του να διαπιστώνει πότε είναι ο ίδιος έτοιµος να οδηγήσει. Στην αντίθετη
περίπτωση την οδήγηση θα πρέπει να την εµπιστεύεται σε κάποιον επιβάτη ή, αν είναι
µόνος, να αφήνει το αυτοκίνητό του και να κινείται µε εναλλακτικά µέσα. 

Ασφάλεια επιβατών
❏ Οι επιβάτες πρέπει µε τη σειρά τους να διευκολύνουν το έργο του οδηγού αποδεχό-

µενοι αδιαµαρτύρητα τη χρήση της ζώνης (και οι πίσω), τη συµµόρφωση µε τις υποδεί-
ξεις του, καθώς και την παροχή στοιχειωδών διευκολύνσεων, όπως η µη παρεµπόδι-
ση του οπτικού του πεδίου στις διασταυρώσεις ή κατά την όπισθεν και η έγκαιρη παρο-
χή πληροφοριών ως προς την ακολουθητέα πορεία.

ñ Χρήση ζώνης ασφαλείας απ’όλους.
ñ Συµµόρφωση µε υποδείξεις οδηγού και όσο το δυνατόν µικρότερη απόσπαση της

προσοχής του.
ñ Βοήθεια στην οδήγηση µέσω του δικού τους οπτικού πεδίου και έγκαιρη παροχή

πληροφοριών ως προς την ακολουθητέα πορεία.

ñ Χρήση ζώνης ασφαλείας από τον οδηγό και τους επιβάτες.
ñ Επιβολή ιδανικών συνθηκών οδήγησης (ορατότητα, µείωση θορύβου).
ñ Κριτική ικανότητα ως προς τη δική του ετοιµότητα για οδήγηση.
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Τρόποι συµπεριφοράς
❏ Λαµβάνοντας ως δεδοµένη την υπακοή στον Κ.Ο.Κ, η ασφαλής µετακίνησή µας εξαρτά-

ται και από εκείνες τις ενέργειές µας που επιτρέπουν την ξεκούραστη και την ήρεµη
οδήγηση. ∆εδοµένου ότι µε τον όρο ασφάλεια στις µετακινήσεις εννοούµε και την ασφά-
λεια των γύρω µας, η επίδειξη ευγένειας είναι εξίσου σηµαντική µε την τήρηση του
Κ.Ο.Κ. Η διευκόλυνση των άλλων οδηγών είναι εκδήλωση ευγένειας και ευθύνης. Στην
αντίθετη περίπτωση γινόµαστε αιτία άσκοπου εκνευρισµού, αλλά και πιθανού ατυχήµατος,
αφού στη δύσκολη στιγµή του άλλου στεκόµαστε εµπόδιο. Όπως π.χ. στην περίπτωση
που, ενώ κινούµαστε µε πιο µικρή ταχύτητα, οδηγούµε στη µέση του δρόµου και εµποδί-
ζουµε άλλα πιο γρήγορα αυτοκίνητα να µας προσπεράσουν.

ñ Η τήρηση του Κ.Ο.Κ. επιτρέπει τη σίγουρη διαπραγµάτευση των κυκλοφοριακών
συνθηκών.

ñ Η λήψη όλων των µέτρων ασφαλούς οδήγησης παρέχει σιγουριά στις µετακινήσεις
µας.

ñ Η επίδειξη ευγένειας δηµιουργεί το σωστό κλίµα στις µετακινήσεις µας, που έτσι
γίνονται ευκολότερες, ασφαλέστερες και πιο ήρεµες.



66

Π
ρο

σ
φ

ορ
ά:

Ιν
σ

τι
το

ύτ
ο 

Ο
δι

κή
ς 

Α
σ

φ
άλ

ει
ας

 «
Π

άν
ος

 Μ
υλ

ω
νά

ς»
 &

IN
FO

T
E

Αντιµετώπιση καταστάσεων 

Ταξίδια – Πολύωρη οδήγηση, κούραση, παιδιά και στάσεις.
❏ ∆εδοµένου ότι όσο περισσότερη ώρα βρισκόµαστε στην κυκλοφορία, τόσο περισ-

σότερες είναι οι πιθανότητες ατυχήµατος, πρέπει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού να
λαµβάνονται όλα τα µέτρα, ώστε να κρατάµε αυτές τις πιθανότητες στο ελάχιστο.

❏ Η προσοχή στο δρόµο και η συγκέντρωση του οδηγού φθίνουν µε την ώρα, όταν η
οδήγηση γίνεται µονότονη (σε εθνικές οδούς). Την κατάσταση επιβαρύνει η αυξανόµενη
κούραση και η σχετική ακινησία.

❏ Σε ταξίδια µε παιδιά ως επιβάτες θα πρέπει να έχουµε φροντίσει ώστε αυτά να απασχο-
λούνται και να διασκεδάζουν χωρίς να ενοχλούν τον οδηγό. Επίσης καλό είναι να µην κοι-
µούνται, αφού, αντίθετα, εκτός του ότι αποσυγχρονίζονται από το πρόγραµµα των γονιών
τους, δε βρίσκονται σε εγρήγορση για αντίδραση σε ενδεχόµενο κίνδυνο.

Κυκλοφοριακό – Εκνευρισµός, προγραµµατισµός, εναλλακτικές διαδροµές
❏ Η καθηµερινή κίνηση στο κυκλοφοριακό χάος των πόλεων είναι εκνευριστική και τελι-

κά επικίνδυνη. Μπορεί οι χαµηλές ταχύτητες να µειώνουν ελαφρά τον κίνδυνο τραυ-
µατισµού σε περίπτωση ατυχήµατος, η διάρκεια όµως της µετακίνησης, ο µεγάλος
αριθµός αυτοκινήτων σε µικρή µεταξύ τους απόσταση και, το πιο σηµαντικό, ο εκνευρι-
σµός, το άγχος, αλλά και οι παράπλευρες ενασχολήσεις που αναπτύσσουµε, για να µη
χαθεί εντελώς ο χρόνος αυτός, αυξάνουν δραµατικά την πιθανότητα ατυχήµατος.

ñ Οι συχνές στάσεις (ανά 2ωρο) είναι απαραίτητες για ανανέωση του οδηγού.
ñ Πρέπει να εξασφαλίζουµε την απασχόληση των παιδιών στη διάρκεια του ταξιδιού.
ñ Πριν από κάθε ταξίδι ελέγχουµε το όχηµα διεξοδικά και επαναλαµβάνουµε τον έλεγ-

χο µετά από στάση.

ñ Χρόνος, εκνευρισµός και κίνδυνος µειώνονται, αν σχεδιάσουµε τη διαδροµή πριν ξεκινήσουµε.
ñ Κολληµένοι στην κίνηση, προσπαθούµε να ηρεµήσουµε και να το πάρουµε απόφαση πως

θα αργήσουµε, ειδοποιώντας τους ενδιαφερόµενους.
ñ Ο χαµένος χρόνος αυξάνεται, αν εµπλακούµε και σε ατύχηµα, άρα προσέχουµε περισσότερο.
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Εποχές – Προσαρµογή στις διάφορες κλιµατολογικές συνθήκες
❏ Η µεταβολή των καιρικών συνθηκών πρέπει να καθορίζει τόσο τις µετακινήσεις µας

όσο και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές γίνονται. Όταν ο καιρός είναι κακός, οι µετα-
κινήσεις πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες, ενώ και αυτές καλό είναι να
γίνονται µε τα Μ.Μ.Μ. Αν παρόλα αυτά πρέπει να οδηγήσουµε, βεβαιωνόµαστε πρώτα πως
το αυτοκίνητό µας µπορεί να κινηθεί µέσα στην κακοκαιρία. Πως έχει δηλαδή καλά
λάστιχα για τους βρεγµένους δρόµους, πως έχουµε αλυσίδες για τα χιόνια, πως είναι
συντηρηµένο και δε θα µείνει
στο δρόµο αφήνοντάς µας
απροστάτευτους, όπως επί-
σης και ότι τίποτε (χιόνι,
λάσπη κλπ) δε µειώνει την
ορατότητα. Συγχρόνως θα
πρέπει να εντείνουµε την
προσοχή µας στους άλλους
οδηγούς και στο δρόµο. Από
την άλλη ο καιρός δεν πρέ-
πει να µειώνει τη µέριµνα
για ασφάλεια. ∆εν πρέπει το
χειµώνα να οδηγούµε µε
χοντρά µπουφάν που δυσχε-
ραίνουν τις κινήσεις ή το
καλοκαίρι να οδηγούµε χωρίς
παπούτσια. Οι µοτοσυκλετι-
στές είναι πιο ευαίσθητοι στον καιρό και αντιµετωπίζουν το µεγαλύτερο κίνδυνο, αφού η
ένδυσή τους αποτελεί ουσιαστικά την παθητική τους ασφάλεια. Το κράνος, οι µπό-
τες και τα γάντια πρέπει να φοριούνται ανεξάρτητα από τον καιρό.

ñ Σε ακραίες καιρικές συνθήκες ελαχιστοποιούµε ή καλύτερα µηδενίζουµε τις οδικές
µετακινήσεις µας.

ñ Εφόσον θα οδηγήσουµε, βεβαιωνόµαστε για τη σωστή λειτουργία του οχήµατός
µας µε ακόµη πιο αυστηρά κριτήρια λόγω συνθηκών.

ñ Ο καιρός δεν πρέπει να µειώνει τη µέριµνα για ασφάλεια.
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Συνεισφορά στην οδήγηση
❏ Ο συνοδηγός, εκτός από επιβά-

της θα πρέπει να είναι και βοη-
θός του οδηγού, προσφέροντάς
του ένα επιπλέον ζευγάρι µάτια
στο δρόµο ή ακόµη απαλλάσσο-
ντάς τον από ενασχολήσεις, όπως
το διάβασµα του χάρτη, ο εντοπι-
σµός σηµείων προορισµού.
Ακόµη και αν δεν έχει τη δυνατό-
τητα για τόσο άµεση βοήθεια,
µπορεί να λειτουργήσει βοηθώ-
ντας τον οδηγό παθητικά, όπως
π.χ. να µην του κλείνει το οπτικό
πεδίο στις διασταυρώσεις ή να
µην τον απασχολεί φλυαρώ-
ντας.

Προσωπική ασφάλεια
❏ ∆εν πρέπει να αναγκάσουµε τον οδηγό να µας συστήσει να φορέσουµε τη ζώνη ασφα-

λείας. Είναι δική µας βασική υποχρέωση.Τέλος, εφόσον υπάρχουν πίσω επιβάτες και ειδι-
κά παιδιά, ο συνοδηγός είναι αυτός που µπορεί να φροντίσει για την ασφάλειά τους,
αφήνοντας τον οδηγό στο έργο του.

ñ Η ενεργητική βοήθεια από το συνοδηγό σχετίζεται µε την ανάληψη κάποιων ενα-
σχολήσεων, όπως π.χ. η πλοήγηση µε χάρτη, η οποία διευκολύνει τον οδηγό.

ñ Η παθητική βοήθεια σχετίζεται µε το να µην εµποδίζει ο συνοδηγός τον οδηγό είτε
µειώνοντας το οπτικό του πεδίο είτε αποσπώντας του την προσοχή από το δρόµο.

ñ Ο συνοδηγός αναλαµβάνει να φροντίσει για την ασφάλεια των επιβατών, διευκολύ-
νοντας έτσι τον οδηγό. Η τελική ευθύνη πάντως παραµένει στον οδηγό.
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Συνεισφορά στην οδήγηση 
❏ Η συνεισφορά των επιβατών στην οδήγηση είναι προτιµότερο να µένει στο παθητικό σκέ-

λος, δηλαδή να δηµιουργούν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον οδηγό, χωρίς
να τον εµποδίζουν. Αυτό γιατί, όση καλή προαίρεση και να υπάρχει, η πολυφωνία κουρά-
ζει και ο βοµβαρδισµός του οδηγού µε διάφορες πληροφορίες οδηγεί σε σύγχυση. 

Προσωπική ασφάλεια
❏ Η συµµόρφωση µε τις υποδεί-

ξεις του οδηγού πρέπει να είναι
άµεση. Η χρήση ζώνης ασφαλεί-
ας στις πίσω θέσεις είναι το ίδιο
σηµαντική µε αυτή στις
εµπρός, αν όχι περισσότερο,
δεδοµένου ότι στην περίπτωση
που ο επιβάτης δεν τη φορά,
θέτει σε άµεσο κίνδυνο τραυ-
µατισµού (ακόµη και σε µικρές
ταχύτητες), όχι µόνο τον εαυτό
του αλλά και το µπροστινό του,
αφού πέφτοντας πάνω στην πλάτη
του καθίσµατός του θα τον συν-
θλίψει, αναιρώντας όλα τα µέτρα
προστασίας (ζώνη/αερόσακο) που
έχει πάρει εκείνος για τον εαυτό
του.

ñ Ο επιβάτης πρέπει να περιορίζει τη βοήθειά του προς τον οδηγό στο να µην τον
εµποδίζει και να µη τον ενοχλεί.

ñ Η βοήθεια του συνοδηγού αρκεί για τα υπόλοιπα, ενώ µια τρίτη φωνή απλώς µπο-
ρεί να δηµιουργήσει σύγχυση.

ñ Η ζώνη ασφαλείας στα πίσω καθίσµατα είναι υποχρεωτική, αφού αντίθετα ο επιβά-
της δε διακινδυνεύει µόνο τη δική του ζωή, αλλά και τη ζωή του µπροστινού του.
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∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις  
❏ Ο πεζός είναι ο πιο ευαίσθητος χρήστης των οδών. Είναι επιπλέον πιο ευαίσθητος λόγω

ηλικιακών χαρακτηριστικών (παιδιά και ηλικιωµένοι). Γι’ αυτό και ο Κ.Ο.Κ. έχει προβλέψει
να έχει ο πεζός προτεραιότητα. Η τήρηση του Κ.Ο.Κ. από τους οδηγούς εξασφαλίζει
ένα ποσοστό της ασφάλειας των πεζών, όχι την απόλυτη ασφάλειά τους. Ως πεζοί συµ-
µετέχουµε στην κυκλοφορία, όπως τα αυτοκίνητα και οι µοτοσυκλέτες.

Συµµετοχή στην κυκλοφορία 
❏ Ως οδηγοί πρέπει να παραχωρούµε στους πεζούς την προτεραιότητα που ορίζει ο

Κ.Ο.Κ. και να µην την καταπατάµε λόγω ισχύος και µεγέθους. Η χρήση των πεζοδροµίων
ως χώρων στάθµευσης εξαναγκάζει τους πεζούς να περπατούν στο οδόστρωµα, εκτιθέ-
µενοι σε άµεσο κίνδυνο. Ως πεζοί πρέπει να τηρούµε τον Κ.Ο.Κ., να χρησιµοποιούµε τις
διαβάσεις, να συµµορφωνόµαστε µε τους φωτεινούς σηµατοδότες και να περπατάµε
στο πεζοδρόµιο.
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Τρόποι συµπεριφοράς 
❏ Το να θέτουµε σε κίνδυνο τη ζωή µας

µόνο και µόνο για να κάνουµε χρήση
των δικαιωµάτων µας δεν είναι φρόνι-
µο. Μπορεί να έχουµε προτεραιότητα
στις διαβάσεις, σε κάθε περίπτωση
όµως θα πρέπει να είµαστε σίγουροι
ότι ο οδηγός του ερχόµενου αυτο-
κινήτου µας έχει δει. Έτσι πέρα από
την ασφαλέστερη µετακίνησή µας,
διευκολύνουµε και την κυκλοφο-
ρία των οχηµάτων.

❏ Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ιδιαίτερα (κάτι που οι περισσότεροι αγνoούµε) ότι σύµ-
φωνα µε το άρθρο 38 του Κ.Ο.Κ. «Οι πεζοί που χρησιµοποιούν το οδόστρωµα υποχρε-
ούνται να βαδίζουν ΑΝΤΙΘΕΤΑ µε την κατεύθυνση της κυκλοφορίας». Ο λόγος καθιέρω-
σης της κίνησης των πεζών αντίθετα µε την κατεύθυνση της κυκλοφορίας είναι προ-
φανής. Μόνο έτσι ο πεζός βλέπει τα αυτοκίνητα που έρχονται απέναντί του και µπο-
ρεί να αντιδράσει σε περίπτωση κινδύνου, κάτι που δεν θα µπορούσε να πράξει, αν τα
αυτοκίνητα έρχονταν από πίσω του.

ñ Οι πεζοί είναι οι πιο ευάλωτοι χρήστες των οδών, περισσότερο δε όταν είναι παι-
διά και ηλικιωµένοι.

ñ Ο πεζός συµµετέχει στην κυκλοφορία όπως τα οχήµατα και πρέπει να τηρεί τον
Κ.Ο.Κ. κάνοντας χρήση των δικαιωµάτων που του παρέχονται και συµµορφούµε-
νος µετις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται.

ñ Τα σκούρα χρώµατα στα ρούχα, ιδίως τη νύχτα ή όταν βρέχει, µας κάνουν ως
πεζούς «αόρατους». Καλό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να φέρουµε ειδικά αντανα-
κλαστικά.
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∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις 
❏ Οι δικυκλιστές είναι εξίσου ευάλωτοι µε τους

πεζούς, ενώ πολλές φορές διατρέχουν πολλαπλάσιο
κίνδυνο λόγω της αυξηµένης ταχύτητας µε την
οποία κινούνται. Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν
ως δικυκλιστές δεν τηρούµε τον Κ.Ο.Κ., θέτοντας σε
κίνδυνο τους εαυτούς µας µε παραλείψεις, την ίδια
στιγµή που - σωστά - απαιτούµε αυξηµένη προσο-
χή από τους υπολοίπους.

Συµµετοχή στην κυκλοφορία
❏ Η λογική του «όπου χωράω πάω» εκτός του ότι δε

συµβαδίζει µε τον Κ.Ο.Κ., θέτει σε κίνδυνο όλους
τους χρήστες των δρόµων. Οι υπόλοιποι οδηγοί δεν
είναι σίγουρο ότι θα αντιληφθούν, τουλάχιστον έγκαι-
ρα, ένα δίκυκλο που κινείται σε σηµείο του δρόµου που δεν προβλέπεται ή στα κενά ανά-
µεσα στα αυτοκίνητα, πόσο µάλλον στο αντίθετο ρεύµα, στο πεζοδρόµιο ή αντίθετα από
την κυκλοφορία.
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Τρόποι συµπεριφοράς
❏ Η απαίτηση για προσοχή από τους υπόλοιπους οδηγούς είναι λογική, η λογική όµως χάνε-

ται, όταν εµείς ως δικυκλιστές δε σεβόµαστε ούτε τους εαυτούς µας µη λαµβάνοντας τα
απαραίτητα µέτρα ασφαλείας (κράνος, γάντια), πόσο µάλλον τους γύρω µας, από τους
οποίους όµως απαιτούµε την αυξηµένη προσοχή τους.

ñ Ο δικυκλιστής είναι εξίσου ευάλωτος µε τον πεζό, διατρέχει όµως µεγαλύτερο κίν-
δυνο λόγω της ταχύτητας µε την οποία κινείται.

ñ Η καταπάτηση του Κ.Ο.Κ. από τα δίκυκλα και η άναρχη συµπεριφορά θέτει σε
άµεσο κίνδυνο τη ζωή του αναβάτη, του πεζού και των υπολοίπων χρηστών της
οδού.

ñ Η απαίτηση για αυξηµένη προσοχή από τους άλλους οδηγούς πρέπει να συµβαδί-
ζει µε τα µέτρα που λαµβάνουµε οι ίδιοι ως δικυκλιστές για την ασφάλειά µας.
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Ερωταπαντήσεις
Η σύνοψη του κεφαλαίου µέσα από ερωταπαντήσεις.

Ερώτηση: Αφού είναι ευκολότερο να πάρω το δίπλωµά µου µε πλάγιο τρόπο, γιατί να καθή-
σω να διαβάσω και να κάνω µαθήµατα; Εξάλλου ξέρω να οδηγώ.

Απάντηση: Η απλή γνώση χειρισµού του αυτοκινήτου δε σηµαίνει πως ξέρουµε να οδηγού-
µε. Η απόκτηση της ικανότητας αυτής είναι αποτέλεσµα της διαδικασίας απόκτη-
σης του διπλώµατος οδήγησης και έρχεται µέσα από µαθήµατα, εξοικείωση µε
την κυκλοφορία και εκµάθηση του Κ.Ο.Κ..

Ερώτηση: Ως νέος οδηγός προσέχω πολύ στο δρόµο.∆εν αρκεί αυτό για να αντιµετωπίσω
κάθε περίσταση;

Απάντηση: Σε φυσιολογικές συνθήκες ναι. Σε πολλές περιπτώσεις όµως η εµπειρία είναι που
µας φέρνει προετοιµασµένους απέναντι στις δυσκολίες. Η αναζήτηση λοιπόν
βοήθειας από κάποιον πιο έµπειρο ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ερώτηση: Γιατί είναι απαραίτητη η κυκλοφοριακή αγωγή;
Απάντηση: Η εκπαίδευση σε οδικά θέµατα από την παιδική ηλικία προετοιµάζει τον άνθρω-

πο για την προστασία του. Επίσης είναι ο µόνος τρόπος άτοµα που δεν περνούν
από τη διαδικασία απόκτησης διπλώµατος να έρθουν σε επαφή µε τον ΚΟΚ.

Ερώτηση: Οδηγώ πολύ προσεκτικά και αφήνω πάντα τους άλλους να περνάνε. ∆εν είναι
καλύτερα;

Απάντηση: Η προσοχή και η ευγένεια είναι απαραίτητα συστατικά για την ασφαλή µας µετα-
κίνηση, δεν πρέπει όµως να υποκαθιστούν τον Κ.Ο.Κ., αφού αυτός προσφέρει
τον τρόπο διαπραγµάτευσης κάθε περιστατικού.

Ερώτηση: ∆εν αρκεί να προσέχω πού πάω και να τηρώ τον ΚΟΚ, όταν οδηγώ;
Απάντηση: Στο δρόµο κινούνται µαζί µε εµάς και άλλα οχήµατα. Πρέπει λοιπόν εκτός από

το δικό µας όχηµα και την πορεία του, να αντιλαµβανόµαστε πλήρως και τις προ-
θέσεις των γύρω µας, ώστε να προβλέπουµε και να προλαµβάνουµε.
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Ερώτηση: ∆ε µαθαίνω ένα δρόµο όσο πιο συχνά τον περνάω;
Απάντηση: Ναι. Αλλά η ρουτίνα και η επανάληψη αποσπούν την προσοχή. Όσο και να γνω-

ρίζουµε το δρόµο, πρέπει να είµαστε σε εγρήγορση, σαν να τον περνάµε για
πρώτη φορά.

Ερώτηση: Τι άλλο επηρεάζει την προσοχή µου, όταν οδηγώ;
Απάντηση: Η φορτισµένη ψυχική κατάσταση, είτε καλή είτε κακή, αποσπά την προσοχή,

όπως και η κακή φυσική κατάσταση. Ακόµη το άγχος δηµιουργεί αδηµονία και
βιασύνη. Η φασαρία, η δυνατή µουσική στο αυτοκίνητο, οι τσακωµοί, οι έντονες
συζητήσεις και ο εκνευρισµός µπορεί να µας παρασύρουν σε πιο ριψοκίνδυνη
οδήγηση. Τέλος, παράλληλες ασχολίες όπως φαγητό, τσιγάρο ή χρήση κινητού
τηλεφώνου αποσπούν την προσοχή µας και µας βάζουν σε κίνδυνο.

Ερώτηση: Η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος απαγορεύεται, αλλά ούτε ένα ποτη-
ράκι;

Απάντηση: Υπάρχει µια ελάχιστη περιεκτικότητα οινοπνεύµατος στο αίµα που δεν τιµωρεί-
ται. Αυτό όµως δεν πρέπει να µας εφησυχάζει, αφού η επίδραση του οινοπνεύ-
µατος διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επιβάλλεται λοιπόν να µην κατανα-
λώνουµε ούτε γουλιά ποτού, αν πρόκειται να οδηγήσουµε. Άλλωστε δεν πρέπει
να ξεχνάµε ότι ένα τροχαίο δυστύχηµα, υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, πέρα
από τις άλλες συνέπειες, µπορεί να σηµάνει και την ολοκληρωτική οικονοµική
µας καταστροφή, αφού, αν εµείς φέρουµε την ευθύνη, θα κληθούµε να καταβά-
λουµε στην ασφαλιστική µας εταιρεία όλα τα χρήµατα που αυτή θα πληρώσει
στους ανυπαίτιους παθόντες.

Ερώτηση: Μπορώ να κάνω κάτι ως συνοδηγός που θα συνδράµει στην ασφάλειά µας;
Απάντηση: Άλλο ένα ζευγάρι µάτια στο δρόµο σίγουρα βοηθά. Από κει και ύστερα µπορού-

µε να διαβάζουµε το χάρτη ή να αναγνωρίζουµε το δρόµο. Επιπλέον πρέπει να
προσέχουµε να µη γινόµαστε αιτία απόσπασης της προσοχής του οδηγού. Το
τελευταίο ισχύει και για τους επιβάτες.
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Ερώτηση: Εκτός από δικαιώµατα, τι υποχρεώσεις έχουµε ως πεζοί; Ισχύει ο Κ.Ο.Κ. για µας;
Απάντηση: Φυσικά και ισχύει, υποχρεώνοντάς µας να προστατεύουµε τους εαυτούς µας.

Αλλά και τους οδηγούς. Να κάνουµε χρήση των διαβάσεων και να περπατάµε
στο πεζοδρόµιο. Καλό είναι επίσης να διευκολύνουµε την υπόλοιπη κυκλοφορία
και να µην ξεχνάµε να βαδίζουµε αντίθετα µε την κατεύθυνση της κυκλοφορίας,
αν κινούµαστε πάνω στο οδόστρωµα, εκτός έαν ειδικές συνθήκες επιβάλλουν το
αντίθετο.

Ερώτηση: Αφού τα µηχανάκια χωράνε παντού κινούνται πιο εύκολα. Είναι αυτό πρόβληµα;
Απάντηση: Όχι, όσο σέβονται και τηρούν τον Κ.Ο.Κ., πράγµα που συνήθως δε συµβαίνει. Το

“όπου χωράω πάω” είναι επικίνδυνο για όλους, αφού οι άλλοι χρήστες του δρό-
µου (οδηγοί και πεζοί) δεν είναι σίγουρο πως θα αντιληφθούν έγκαιρα το µηχα-
νάκι.
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√ ‰ÂÎ¿ÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡

1.

2.

3.

4.

5.

∏ Ô‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â›Ó·È
ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Ô˘
··ÈÙÂ› ÁÓÒÛË, Û‡ÓÂÛË, ˘Â˘ı˘-
ÓfiÙËÙ· Î·È ÛÂ‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜.

∏ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË - ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô‰‹ÁËÛË˜ -
Â›Ó·È ˙ˆÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó·
ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· Û¯ÔÏÂ›·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È
Ó· Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ‰È· ‚›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·fiÎÙËÛË ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô‰‹ÁËÛË˜.

ŒÁÓÔÈÂ˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È
ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ
¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ›.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó
¤Íˆ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ.

∏ Â˘Á¤ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜  
‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË 
ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿  
Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜
›‰ÈÔ˘˜ ˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜.

∏ ˙ÒÓË ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ Ì·˜ ‰¤ÓÂÈ ÌÂ
ÙË ˙ˆ‹. Œ¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ›
ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÊÔÚ¤˜ ÛˆÙ‹Ú·˜
˙ˆ‹˜ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ 
ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÛÂ Ô‰ÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ·.
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6.

7.

8.

9.

10.

√È ÈÓ·Î›‰Â˜ Î·È ÔÈ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙÂ˜
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜ ÙË˜
ÔÌ·Ï‹˜ Î›ÓËÛË˜ ÛÙÔ˘˜
‰ÚfiÌÔ˘˜. √ ÌË ÛÂ‚·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜
Ô‰ËÁÂ› ÌÂ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·
ÛÂ ·Ù‡¯ËÌ·.

√‰‹ÁËÛË Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË
ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÂÎÚËÎÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, ÔÈ
Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È
·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÂ˜.

∏ ¯Ú‹ÛË ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·Ù¿ ÙËÓ  
Ô‰‹ÁËÛË ·ÔÛ¿ ÂÈÎ›Ó‰˘Ó· ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ 
Î·È Û˘¯Ó¿ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÈÙ›· ÙÚÔ¯·›ˆÓ 
·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó·
Î¿ÓÔ˘ÌÂ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ fiÙ·Ó 
Â›Ì·ÛÙÂ ÛÙ·Ì·ÙËÌ¤ÓÔÈ.

∫¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÌÈ· ÎˆÌfiÔÏË
¯¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜
‰ÚfiÌÔ˘˜. ∂›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ Ó·
Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ fiÛÔ˘˜
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÂÁÎ˘ÌÔÓÂ› Ë 
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ Î›ÓËÛË 
ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.

∏ ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ - Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹ ÙÔ˘ -
ÌÂÈÒÓÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÈ˜
Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜
·fi Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë.



∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ

Προσωπικά Στοιχεία
Φύλο: Άρρεν Θήλυ

Ηλικία: Μέχρι 17 18-25 26-35 36-50 50-65 πάνω από 65

Έχετε άδεια οδήγησης; ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, πόσα χρόνια οδηγείτε; ………

Πόσο συχνά οδηγείτε στην πόλη / εβδοµάδα; 

Κάθε µέρα 4-5 ηµέρες 2-3 ηµέρες 1 ηµέρα Σπάνια Ποτέ

Πόσο συχνά οδηγείτε στις εθνικές οδούς / χρόνο; 

Περισσότερο από 1 φορά / εβδοµάδα 1 φορά / εβδοµάδα

1 φορά / µήνα Σε αργίες ή Σαββατοκύριακα Σπάνια Ποτέ

Ερωτήσεις
1. Βαθµολογείστε από το 1 (τον πιο σηµαντικό) ως 8 (το λιγότερο σηµαντικό) τους
λόγους στους οποίους οφείλεται η θλιβερή «πρωτιά» της Ελλάδας στα τροχαία δυστυχή-
µατα στην Ευρώπη; 

H υπερβολική ταχύτητα

Η κακή οδηγική συµπεριφορά µας (συµπεριλαµβανόµενης της ελλιπούς εκπαίδευσης) 

Η υπερεκτίµηση των οδηγικών ικανοτήτων µας

Η έλλειψη αυστηρής αστυνόµευσης και ποινών 

Oι κακοί σε κατασκευή και συντήρηση δρόµοι µας 

Η κακή σχεδίαση του οδικού δικτύου (π.χ. υπερβολικά κλειστές στροφές, στροφές µε 
λανθασµένη σχεδίαση κλπ.)

Η λανθασµένη ή σε λανθασµένη θέση σήµανση, κάθετη (πινακίδες) και οριζόντια
(διαγραµµίσεις)

Η µεγάλη ηλικία του στόλου των αυτοκινήτων

Άλλο (προσδιορίστε)..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

✁

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.Σ.) «Πάνος
Μυλωνάς», µέσα από το παρακάτω ερωτηµατολόγιο,
ενδιαφέρεται να µάθει τη γνώµη σας για τον Οδηγό Οδικής
Ασφάλειας. Επιπλέον, µέσα από τη δική σας συµβολή, το
Ινστιτούτο επιδιώκει να διευρύνει τη δράση του στα πλαί-
σια της πρόληψης και µείωσης οδικών ατυχηµάτων.



2. Τι πληροφορίες αναµένατε από έναν οδηγό οδικής ασφάλειας και δεν τις εντοπί-
σατε στο παρόν έντυπο;

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. Πόσο πιστεύετε ότι ενηµερωθήκατε σε θέµατα οδικής ασφάλειας από το παρόν
έντυπο;

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα πολύ

4. Έχετε αλλάξει κάποια οδηγική συνήθειά σας τα τελευταία τρία (3) χρόνια προσπα-
θώντας να βελτιώσετε τις συνθήκες οδικής ασφάλειάς σας; Εάν ΝΑΙ, ποια;

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5. Θα αλλάξετε κάποια συνήθειά σας µετά από όσα διαβάσατε στο παρόν έντυπο;
Εάν ΝΑΙ, ποια;

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6. Ποιες ενέργειες ή δράσεις θα προτείνατε στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» ώστε να αυξηθεί η συµβολή του στη µείωση των τροχαίων ατυχη-
µάτων;

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

✁

1. Ταχυδροµικά στη διεύθυνση
Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Νεµέσεως 2
Τ.Κ. 112 53, Αθήνα 

2. Με fax στο: 210 8620007

3. Ή να µας απαντήσετε µε 
e-mail στο: info@ioas.gr

Σας ευχαριστούµε για τη συµβολή σας

Το ερωτηµατολόγιο µπορείτε να το αποστείλετε:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8620150

Website: www.ioas.gr  • www.rsi-panosmylonas.gr


