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Εισαγωγή 
 
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται το ζήτημα της πρόληψης ασθενειών και 

ατυχημάτων στο Οδικό Περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη προαγωγής της 
υγείας και της ασφάλειας, προς όφελος όλων των παιδιών κάτω των 18 ετών, στο 
πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου. Σύμφωνα με τις νέες τάσεις και αντιλήψεις, η 
εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, επιδιώκει να προωθήσει γενικότερους παιδευτικούς 
σκοπούς όπως είναι, η ανάπτυξη αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, οι οποίες 
ευνοούν την κοινωνικοποίησή τους, προωθούν τα ενδιαφέροντα τους και τα 
προετοιμάζουν για τις απαιτήσεις της ζωής (Ματσαγγούρας, 2004: 139). Στο πλαίσιο 
του σύγχρονου αυτού προβληματισμού και επαναπροσδιορισμού των σκοπών και 
στόχων της σχολικής παιδαγωγικής, προκύπτει και η ανάγκη προαγωγής και 
υπεράσπισης του δικαιώματος κάθε παιδιού να ζει και να κινείται με ασφάλεια στο 
Οδικό Περιβάλλον, προφυλάσσοντας  το ίδιο, τον εαυτό του και τους άλλους από τις 
συνέπειες που δημιουργούν οι μεταφορές142, οι  οποίες είναι ταυτισμένες με σοβαρά 
προβλήματα, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα τροχαία ατυχήματα.  

Η σπουδαιότητα της προαγωγής και ανάπτυξης υγιεινών στάσεων και 
συμπεριφορών αναγνωρίστηκε και  στους προσανατολισμούς της πολιτικής του 
ΥΠΕΠΘ, το οποίο, στο πλαίσιο των δράσεων που προτείνει, ενσωμάτωσε και τη 
θεματική περιοχή της «Κυκλοφοριακής Αγωγής», επιχειρώντας την προώθηση της 
Αγωγής Υγείας & Οδικής Ασφάλειας. Για  τις ανάγκες της παρούσας εργασίας,  με τον 
όρο Αγωγή Υγείας & Οδικής Ασφάλειας εννοούμε «κάθε σκόπιμη και 
προγραμματισμένη πράξη-διαδικασία που αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων, αξιών, 
δεξιοτήτων και συμπεριφορών στο πλαίσιο της πρόληψης ασθενειών και ατυχημάτων 
που προέρχονται από τις μεταφορές στο Οδικό Περιβάλλον».   

Δεδομένου όμως ότι οι συνέπειες των οδικών μεταφορών είναι τραγικές και 
επηρεάζουν όλους ανεξαίρετα τους πολίτες και ιδιαίτερα τα παιδιά, εγείρεται το 
ερώτημα κατά πόσο είναι δίκαιο να μην επωφελούνται όλα τα παιδιά του σχολικού 
πληθυσμού, από τις ενέργειες πρόληψης υγείας και οδικής ασφάλειας που προβλέπει 
το εκπαιδευτικό σύστημα. Με λίγα λόγια προκύπτει προβληματισμός μήπως τα 
λεγόμενα Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής δημιουργούν νέες ανισότητες με το 
να μην εφαρμόζονται συστηματικά και οργανωμένα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, 
από την προσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης έως και τη Δευτεροβάθμια, 
προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες αναπτυξιακές τους ανάγκες, καθώς και στις ιδιαίτερες 
τοπικές οδικές συνθήκες. Ο προβληματισμός αυτός εδράζεται στη φιλοσοφία και τη 
λογική, (α) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (2000/C364/01), 
σύμφωνα με τον οποίο: «… κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση  στην 
πρόληψη σε θέματα υγείας…», και (β) στη  Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (Γεν. Συνελ. των Η.Ε. 20-11-1989), η οποία 

                                                           
142 Με τον όρο μεταφορά εννοούμε την κίνηση προσώπου ή πράγματος από ένα τόπο σε άλλο, καθώς και τα μέσα 

για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. 
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προβλέπει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η επιβίωση και ανάπτυξη του παιδιού και να 
αναγνωρίζεται το εγγενές δικαίωμά του                     
στη ζωή. 

Παίρνοντας λοιπόν υπόψη α) τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί το 
Οδικό Περιβάλλον για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και β) τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του παιδιού, επιχειρούμε με την παρούσα εισήγηση: 

• να αναδείξουμε την ύψιστη σημασία της Προαγωγής Υγείας και Οδικής 
Ασφάλειας,  

• να περιγράψουμε τα προβλήματα και τις αρνητικές συνέπειες των οδικών 
μεταφορών και να καταδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο απαντά η 
πολιτεία απέναντι σε αυτά, 

• να ανοίξουμε διάλογο για ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών που 
θα στοχεύουν στην προάσπιση του δικαιώματος κάθε παιδιού να 
επιτυγχάνει βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα στο οδικό 
περιβάλλον. 

Η Σημασία της Προαγωγής Υγείας και Οδικής Ασφάλειας των Παιδιών 
στο           Σχολικό Πλαίσιο  

 
Σύμφωνα με την  κοινή αντίληψη ο όρος Υγεία  σημαίνει απουσία ασθένειας ή 

αναπηρίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) όμως, ορίζει την Υγεία ως μια 
κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας , που εξαρτάται από 
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (Τούντας, 2004). Οι Tones and Tilford 
(1994:44) ορίζουν το γενικό όρο Αγωγή Υγείας ως μια «σκόπιμη δραστηριότητα η 
οποία σχεδιάζεται για να επιτευχθεί Υγεία ή σχετική με τις ασθένειες μάθηση, καθώς 
και μόνιμη αλλαγή σε μια ατομική ικανότητα ή τάση». Επιπλέον, για τις ανάγκες της 
παρούσας εισήγησης πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο Οδική Ασφάλεια 
εννοούμε όχι μόνο την έλλειψη τραυµατισµού ή δυνητικού κινδύνου, αλλά και την 
απουσία συναισθήματος ανασφάλειας, από το οποίο υποφέρουν κυρίως τα 
εμποδιζόμενα άτομα και μεταξύ αυτών και τα παιδιά. 

 Όσον αφορά δε στην έννοια της Προαγωγή Υγείας, σύμφωνα με τον Χάρτη 
τη Οττάβα (Ottawa Charter for Health Promotion,1986) είναι η διαδικασία που δίνει 
τη δυνατότητα στα άτομα να αυξήσουν τον έλεγχο και να βελτιώσουν την υγεία τους, 
φτάνοντας σε μια κατάσταση πλήρους σωματικής, διανοητικής και κοινωνικής 
ευεξίας. Δηλαδή, δεν πρόκειται απλώς για μια ιατρική υπηρεσία, αλλά αποτελεί μια 
ευρύτερη δραστηριότητα στο χώρο της υγείας και της κοινωνίας, όπου όχι μόνο οι 
επαγγελματίες υγείας, αλλά και οι κοινωνικοί επιστήμονες, οι εκπαιδευτικοί, οι 
περιβαλλοντολόγοι, κ.ά. διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της 
(Τούντας, 2004). Στον παραπάνω Χάρτη αναφέρεται ακόμη ότι η δράση της 
Προαγωγής Υγείας επικεντρώνεται κυρίως στην επίτευξη Ισότητας στην Υγεία και 
στοχεύει στον περιορισμό των ανισοτήτων και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και 
δυνατοτήτων όλων των ανθρώπων  να πετύχουν την καλύτερη δυνατή Υγεία. Έτσι, η 
δράση αυτή περιλαμβάνει α)τη θεμελίωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, 
β)πρόσβαση στην πληροφορία, και γ)δεξιότητες ζωής και ευκαιρίες για υγιεινές 
επιλογές, ώστε το άτομο να προετοιμάζεται, σε όλα τα επίπεδα ζωής, για την 
αντιμετώπιση ασθενειών και τραυματισμών.  

Ωστόσο, σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη 
συμπεριφορά του παιδιού είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία ζει, επικοινωνεί και 
δραστηριοποιείται. Η συστημική σκέψη είναι αυτή που μας επιτρέπει να 
αντιληφθούμε ότι μετά την οικογένεια,  ένα σημαντικό για την ανάπτυξη του παιδιού 
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πλαίσιο αναφοράς, είναι το μικροσύστημα του σχολείου. Το σχολείο αποτελεί ένα 
σύνθετο οργανισμό τα μέλη του οποίου αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται. Η 
κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να 
επηρεαστεί, αρνητικά ή θετικά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σχολικού 
πλαισίου και οι επιδράσεις αυτές να είναι καθοριστικές και στη μετέπειτα ενήλικη 
ζωή του (Πετρογιάννης, 2003:111-113). 

Δεδομένου λοιπόν ότι τα θεμέλια  της καλής υγείας και ασφάλειας 
οικοδομούνται από νωρίς στη ζωή του παιδιού, ένα υγιές και οργανωμένο σχολικό 
περιβάλλον, μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη στάση του απέναντι στα ζητήματα 
υγείας και ασφάλειας στο Οδικό Περιβάλλον. Το Σχολείο, διαμέσου μιας 
στοχευμένης πολιτικής Προαγωγής Υγείας και  Ασφάλειας, μπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα και τα μέσα σε κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από την ηλικιακή του ομάδα, 
να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και κίνητρα, ώστε να ενεργεί με 
τρόπους που συνεισφέρουν στην προσωπική του ευημερία και την ευημερία των 
άλλων ανθρώπων και της κοινωνίας (Scratchley, 1999:2). Επιπλέον, με τη σχολική 
αγωγή υγείας και ασφάλειας δύναται να παρέχεται στα παιδιά δυνατότητα 
συναίσθησης της σημασίας των θεμάτων υγείας, των δυνητικών προβλημάτων που 
μπορεί να αντιμετωπίσουν, καθώς και τη γνώση και κατανόηση των πιθανών αιτιών. 
Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μπορεί να εμπλέξει τα παιδιά στην εξέταση της 
στάσης τους απέναντι σε ένα  ειδικό ζήτημα, να στοχαστούν τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να ασχοληθούν με αυτό και μετά να εφαρμόσουν στην πράξη δεξιότητες 
που απέκτησαν, αναλαμβάνοντας θετικές και ζωτικές δράσεις. Από την άλλη πλευρά 
οι εκπαιδευτικοί εκτός του ότι μπορούν να παρέχουν στα παιδιά ένα ασφαλές και 
υποστηρικτικό περιβάλλον, στα διαπλαστικά χρόνια της ζωής τους, είναι σε θέση να 
επηρεάσουν και τους γονείς/κηδεμόνες (Scratchley, οπ.π.: 3). 

Η Προαγωγή Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, επομένως, των παιδιών, όχι μόνο 
αντανακλά τη μέγιστη αξία και χρησιμότητά της στο σχολικό πλαίσιο, αλλά 
προβάλλει και ως επιτακτικά  αναγκαία, αν λάβουμε υπόψη μας ότι δεν θα 
μπορέσουμε ποτέ να εξασφαλίσουμε ένα απόλυτα ασφαλές Οδικό Περιβάλλον, αφού 
από τον τρόπο δομής, λειτουργίας και διαχείρισής του καθίσταται πάντα επικίνδυνο 
και απειλητικό για τη δημόσια υγεία. 

 
Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Υγεία 
 
Η έκταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των κινδύνων στο Οδικό 

Περιβάλλον είναι ευρεία, αλλά στο παρόν κείμενο επιλέξαμε να περιοριστούμε στα 
ζητήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των τροχαίων ατυχημάτων143. Το  Οδικό 
Περιβάλλον ως κατασκευασμένο τεχνοσύστημα αποτελεί μια από τις σοβαρότερες 
πηγές κινδύνων, καθώς η έλλειψη οδικής ασφάλειας επέχει χαρακτήρα μόνιμης 
απειλής και σε συνδυασμό με τις επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
προέρχεται κυρίως από τις μεταφορές, προσβάλλουν άμεσα τη δημόσια υγεία. Όπως 
και τα άλλα υποσυστήματα λοιπόν της οικοσφαίρας, έτσι και το οδικό περιβάλλον 
φορτίστηκε με την έννοια του οικολογικού, κοινωνικού και οικονομικού 
προβλήματος και γίνεται ένα από τα σοβαρότερα θέματα των μετανεωτερικών 
κοινωνιών.  
                                                           
143 Ατύχηµα: Απροσδόκητο δυσµενές γεγονός. Μπορεί να είναι πτώση, σύγκρουση, έκρηξη.• Οδικό ατύχηµα (ή 
τροχαίο ατύχηµα): ορισµός που χρησιµοποιείται για στατιστικούς λόγους στις περισσότερες χώρες και θεωρείται 
η σύγκρουση που συµβαίνει σε έναν δηµόσιο δρόµο και που περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα κινούµενο όχηµα. Τα 
τροχαία ατυχήµατα περιλαµβάνουν ατυχήµατα µε υλικές ζηµιές µόνο και ατυχήματα με τραυματίες 
Hollnagel, E., (2004: 5) 
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Αν και τα συστήματα μεταφοράς είναι πραγματικά η καρδιά μιας κοινωνίας, 
ευρωπαϊκές μελέτες αποδεικνύουν ότι  οι οδικές μεταφορές και μετακινήσεις 
παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους και κοστίζουν περισσότερο σε 
ανθρώπινες ζωές. Όλοι άλλωστε αναγνωρίζουμε ότι η Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
συμβάλλει καθοριστικά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επηρεάζει την 
ποιότητα  ζωής, ιδιαίτερα στις αστικές ζώνες και πλήττει την ανθρώπινη υγεία. Ένας 
από τους βασικότερους ρυπαντές είναι το όζον, οι επιδράσεις του οποίου έχουν 
συνδεθεί με αναπνευστικές ασθένειες , την αυξανόμενη συχνότητα άσθματος και τον 
εκφυλισμό του κεντρικού νευρικού συστήματος (NCEE, 2000). Εκείνο όμως που 
θεωρείται πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά εκτίθενται περισσότερο 
στους κινδύνους της περιβαλλοντικής ρύπανσης, σε σχέση με τους ενήλικες, διότι το 
ανοσοποιητικό, αναπνευστικό και νευρικό τους σύστημα είναι ακόμη αναπτυσσόμενο 
και γι αυτό ευπρόσβλητο σε επιβλαβείς παράγοντες, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αρρώστιες όπως το άσθμα και η λευκαιμία να είναι σε 
αύξηση.  Όμως, «ένα υγιές περιβάλλον δεν είναι προνόμιο, αλλά ένα βασικό 
ανθρώπινο δικαίωμα», βεβαιώνει η Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Margot 
Wallström και συμπληρώνει ότι,  πρέπει να στοχεύσουμε στην επίτευξη καλύτερης 
υγείας τους, όπως απαιτείται από τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα 
δικαιώματα των παιδιών. Άλλωστε, σύμφωνα με την ίδια «ό,τι είναι καλό για τα 
παιδιά μας είναι καλό για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας μας συνολικά» (A 
European Environment and Health Strategy, 11 June 2003, COM(2003)338 final).   

Εκτός όμως από τις συνέπειες της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, τόσο τα παιδιά 
όσο και οι ενήλικες έρχονται αντιμέτωποι με τους τρομακτικούς κινδύνους και τις 
παγίδες του Οδικού περιβάλλοντος. Αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το κείμενο 
της Λευκής Βίβλου (White Paper, 2001), από το 1970 έως το 2000 ο φόρος που 
κατέβαλαν οι ευρωπαίοι πολίτες στο βωμό της κινητικότητας ήταν 1,64 εκατομμύρια 
νεκροί που είχαν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα. Επιπλέον,  προβλέπεται ότι «ένα 
άτομο στα τρία θα τραυματιστεί σοβαρά στη διάρκεια της ζωής του σε τροχαίο 
ατύχημα», ενώ το άμεσο μετρήσιμο κόστος των τροχαίων ατυχημάτων ανέρχεται σε 
45 δισεκατομμύρια ευρώ (White Paper, 2001). Ειδικότερα, όσον αφορά στα παιδιά, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σχεδιασμός του Οδικού περιβάλλοντος, δε λαμβάνει υπόψη 
του τις ανάγκες τους. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτά διαθέτουν τα δικά τους 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν παράγοντες κινδύνου για σοβαρούς 
τραυματισμούς στην κυκλοφορία. Γενικά οι περιορισμοί, όπως είναι η έλλειψη 
γνώσης της ορθής οδικής συμπεριφοράς (Μunro, A.,S, Niekerk, A., & Seedat, M., 
2006),  η ανεπαρκής ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, καθώς και οι περιορισμοί 
που θέτουν το σώμα και η ηλικία τους, είναι τα ζωτικά στοιχεία που τους αφαιρούν 
τη δυνατότητα ασφαλούς συμμετοχής στο Οδικό Κυκλοφοριακό Σύστημα. 

Συγκεκριμένη έρευνα στη Βρετανία, που είχε ως δείγμα παιδιά ηλικίας 5-6 
ετών, θέτοντας ως στόχο να καταδείξει ποια είναι η οδική συμπεριφορά των παιδιών, 
σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες, απέδειξε ότι τα παιδιά διαθέτουν ελάχιστες 
δυνατότητες να διασχίσουν ακίνδυνα τους δρόμους. Μάλιστα, το 60% των παιδιών 
απέτυχε να σταματήσει πριν να προχωρήσει από το  κράσπεδο προς στο δρόμο 
(Ζeedyk,M., Wallace, L.& Spry, L., 2002).  

Επίσης,  σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, για κάθε δεκάδα (10) παιδιών, 
ηλικίας 1-14 ετών, που πεθαίνουν στην περιοχή της Ευρώπης, τα  3-4 είναι θύματα 
ατυχημάτων (Fact Sheet EURO/05/03,Copenhagen, 27 Nov. 2003). Ωστόσο, παρά 
την οδυνηρή αυτή πραγματικότητα, μέσα από μια ακατανόητη λογική 
σχετικοποίησης των κινδύνων, οι πολίτες επιδεικνύουν ανοχή, ακόμη και στην 
περίπτωση των παιδιών. Το πρόβλημα για τα παιδιά είναι τόσο σοβαρό που τα οδικά 
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ατυχήματα αναφέρονται ως τα πιο σοβαρά από όλους τους κινδύνους υγείας, που 
αντιμετωπίζουν αυτά στις αναπτυγμένες χώρες.  Γι αυτό σύμφωνα με τη Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (Γενική Συνέλευση των 
Η.Ε. 20-11-1989) «τα συμβαλλόμενα Κράτη (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) 
υποχρεούνται: 

• να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του 
προστασία και φροντίδα…(αρθ.4) 

• να αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωμα στη ζωή, (αρθ.6) 
• να εξασφαλίζουν στο μέτρο του δυνατού, την επιβίωση και την ανάπτυξη 

του παιδιού, (αρθ.6) 
• να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο 

δυνατό επίπεδο υγείας …(αρθ.24) και 
• να παίρνουν κατάλληλα μέτρα α) για να μειώσουν την παιδική 

θνησιμότητα β) για να ενημερώνονται γονείς και παιδιά για τα θέματα 
υγείας… για την υγιεινή και την καθαριότητα του περιβάλλοντος και την 
πρόληψη των ατυχημάτων και να βρίσκουν υποστήριξη στη χρήση των 
βασικών γνώσεων…(αρθ.24) ». 

Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού  και των γενικών κατευθυντήριων 
γραμμών, που απορρέουν από την παραπάνω Σύμβαση, κάθε πολιτεία είναι 
υποχρεωμένη να αναλάβει δράσεις και να ανταποκριθεί στο αίτημα των πολιτών για 
άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις. 

 
Η απάντηση της πολιτείας στα ζητήματα Προαγωγής Υγείας και Οδικής 

Ασφάλειας 
 
Το  Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην 

Ευρώπη, συγκάλεσε την 4η Υπουργική Διάσκεψη στη Βουδαπέστη, τον Ιούνιο του 
2004, η οποία εστίασε στην υγεία των παιδιών και το μέλλον των επόμενων γενιών, 
στο ευρύτερο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης. Αναπτύχθηκε ένα σχέδιο δράσης για 
το Περιβάλλον και την Υγεία των παιδιών, στην Ευρώπη, και έθεσε την υγεία τους, 
στην κορυφή της πολιτικής Ατζέντας (The WHO Regional Office for Europe, Fourth 
Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, June 2004). Παρά το 
γεγονός όμως ότι τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας ανήκουν πλέον στην παγκόσμια 
προβληματική, υπάρχουν ενδείξεις και μένει να επιβεβαιωθούν ερευνητικά, ότι η 
Ελληνική Πολιτεία δεν έχει ακόμη δρομολογήσει δράσεις πρόληψης ασθενειών και 
οδικών τραυματισμών για όλα τα παιδιά-μέλη των σχολικών κοινοτήτων. 
Συγκεκριμένα, από τα  προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής, όπως τα ονομάζει το 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., επωφελούνται ελάχιστα παιδιά, σε σχέση με το σύνολο του σχολικού 
πληθυσμού, καθώς τα ζητήματα της πρόληψης υγείας και ασφάλειας των παιδιών στο 
Οδικό περιβάλλον, περιλαμβάνονται στη θεματική περιορισμένου αριθμού σχολικών 
προγραμμάτων, αφού με την από 10-10-2005 (Φ11/69/110119/Γ1) Εγκύκλιο του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., η «Κυκλοφοριακή Αγωγή» πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά μόνο στις 
τάξεις της Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού και επιλεκτικά σε πέντε (5) νομούς της χώρας.  

Χωρίς να αναφερθούμε βέβαια στο ζήτημα του τρόπου εφαρμογής, των 
μεθόδων, του υπάρχοντος εποπτικού υλικού και της αποτελεσματικότητας των εν 
λόγω προγραμμάτων, αφού  αυτό θα αποτελούσε αντικείμενο συγκεκριμένης 
ερευνητικής μελέτης, προβάλλουμε τον προβληματισμό μήπως  τα ζητήματα υγείας 
και ασφάλειας των παιδιών πρέπει να προσεγγιστούν μέσα από μια άλλη οπτική, η 
οποία (α) θα επιτρέπει  την ανάδειξή τους σε  βασική προτεραιότητα του σύγχρονου 
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σχολείου και (β) θα ενσωματώνει τη λογική και τη φιλοσοφία του χάρτη της Οττάβα 
για επίτευξη Ισότητας στην Υγεία, περιορισμό των ανισοτήτων και διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και δυνατοτήτων όλων των ανθρώπων, προκειμένου να πετύχουν την 
καλύτερη δυνατή Υγεία. Με λίγα λόγια, αποφεύγοντας μια επιλεκτική εφαρμογή 
Προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής, το σύνολο των μαθητών θα επιτυγχάνει 
ουσιαστική πρόσβαση σε γνώσεις, στάσεις, αξίες και βιωματικές εμπειρίες για την 
προφύλαξη της υγείας και της ασφάλειάς τους. Υπό αυτή την έννοια επομένως, η 
εισαγωγή της παραπάνω θεματικής περιοχής στο σχολικό πλαίσιο, ξεφεύγει από τον 
κίνδυνο να δημιουργήσει το ενδεχόμενο νέων ανισοτήτων μεταξύ των παιδιών.  

 Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή 
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Οδικής Ασφάλειας αποτελεί ένα από τα 
δυσκολότερα εγχειρήματα της σημερινής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς η 
κοινωνία μας είναι αντιμέτωπη με τα χρόνια  προβλήματα που δημιούργησε  η 
απουσία θεσμοθετημένης Κυκλοφοριακής Αγωγής και πρακτικής Οδικής 
Εκπαίδευσης144. Συγχρόνως,  σοβαρά εμπόδια τίθενται και από και το έλλειμμα 
σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, ερευνητικών μελετών και καταρτισμένου σε 
ανάλογα ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού.  

 
Συμπεράσματα – Προτάσεις 
 
Η ανάπτυξη πολιτικής για την Προαγωγή Υγείας και Οδικής Ασφάλειας 

αποτελεί Ευρωπαϊκή αλλά και Παγκόσμια προτεραιότητα στις μετανεωτερικές 
κοινωνίες, καθώς οι αρνητικές συνέπειες των μεταφορών στο Οδικό Περιβάλλον 
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα την υγεία και ασφάλεια των 
παιδιών. Στο πλαίσιο αυτής της γενικότερης προβληματικής για την προάσπιση του 
δικαιώματος του παιδιού, για βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα, χωρίς 
φραγμούς και απειλές κινδύνων, το σύγχρονο σχολείο, ως ένα από τα ζωτικά πλαίσια 
δράσης και αγωγής, επιφορτίζεται με την ευθύνη προώθησης ανάλογης πολιτικής που 
θα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού-μέλους της σχολικής 
κοινότητας.  

Η επιλεκτική ή προαιρετική εφαρμογή Προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής  
δεν επιφέρει ισότητα μεταξύ των παιδιών και δε διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και 
δυνατότητες για επίτευξη της καλύτερη δυνατής Υγείας, καθώς  όλοι ανεξαίρετα 
έχουν ανάγκη να  θέσουν τα θεμέλια ενός υγιεινού τρόπου ζωής και να αναπτύξουν 
στρατηγικές αυτοπροστασίας και ασφάλειας. Άλλωστε, όπως ήδη έχουμε 
υπογραμμίσει, είναι, εκ των πραγμάτων, αδύνατο να δημιουργήσουμε ένα απόλυτα 
ασφαλές Οδικό Περιβάλλον. Κατά συνέπεια,  η εκπαιδευτική κοινότητα, όχι από 
τυπική υποχρέωση, αλλά από ηθικό καθήκον οφείλει να θέσει ως ύψιστη 
προτεραιότητα την ανάπτυξη υγιών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών, μέσα 
από προγράμματα και πρακτικές που θα προκύπτουν από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
δράσης, οι διαμορφωτές του οποίου θα έχουν λάβει υπόψη σχετικά ερευνητικά 
δεδομένα. Ένα τέτοιο πλαίσιο, που δε θα στοχεύει στην απλή πληροφόρηση για το 
περιεχόμενο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά θα επιδιώκει τη διδασκαλία 
αξιών, οι οποίες θα είναι σημεία αναφοράς για τη λήψη αποφάσεων και γενικοί 
οδηγοί συμπεριφοράς στο οδικό περιβάλλον, είναι ωφέλιμο να εδράζεται στη 
                                                           
144 Το  έτος 2000 ξεκίνησε η θεσμοθετημένη Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση των νέων υποψηφίων οδηγών, 
ενώ η Κυκλοφοριακή Αγωγή εντάχθηκε, πρόσφατα, στη σχολική παιδαγωγική. Αντίθετα, σε όλα τα αναπτυγμένα 
κράτη, η Κυκλοφοριακή Αγωγή αποτελεί, εδώ και χρόνια,  ειδικό σκοπό της εκπαίδευσής τους και θεμελιώδη 
παράγοντα Οδικής Ασφάλειας.  
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συνεργασία και τη διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων στην αγωγή του παιδιού, 
όπως Δάσκαλοι, Γονείς, Επαγγελματίες Υγείας, Μαθητές κ.ά.. Άλλωστε, όλοι 
γνωρίζουμε ότι κάθε παιδί αναπτύσσει  γνώσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές από 
διαφορετικά περιβάλλοντα και ενυπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος πρόσληψης 
αντιφατικών και συγκεχυμένων μηνυμάτων.  

Επειδή όμως, ο τραγικός απολογισμός των θανάτων, των τραυματισμών και 
των ασθενειών από τις συνέπειες των μεταφορών, δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
λάθους, αμέλειας ή αργοπορίας σε βάρος των παιδιών, η ικανοποίηση τέτοιων 
βασικών προϋποθέσεων όπως είναι η συνεργασία και η διαβούλευση μπορεί να 
συμβάλλει αποτελεσματικά  στο να καταστεί το παιδί ανεξάρτητο, υπεύθυνο και 
ικανό να διαχειριστεί τα προβλήματα της μετακίνησής του και να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες του μέσα σε ένα υγιές και ασφαλές κυκλοφοριακό περιβάλλον. 

 Είναι πράγματι  πρόκληση να προάγουμε τέτοιες διαδικασίες και 
δραστηριότητες για όλα τα παιδιά και να επιδιώξουμε την ανάπτυξη μιας άλλης 
οδικής κουλτούρας, που θα αντιπροσωπεύει κάτι ευρύτερο από την ασφαλή 
συμμετοχή τους στην κυκλοφορία και τον περιορισμό των ασθενειών και των οδικών 
ατυχημάτων. 
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