
ΘΕΜΑ:    Προσοχή στο ποδήλατο …και όχι μόνο! 

Το πέρασμα από την άνοιξη στο καλοκαίρι μαζί με το μεγάλωμα της 

ημέρας  και  τον  καλό  καιρό  ωθεί  τα  παιδιά  και  τους  μεγάλους  να 

βγάλουν τα ποδήλατα τους από την αποθήκη 

 
Η αλήθεια είναι ότι στις πιο πολλές πόλεις μας  (με λίγες εξαιρέσεις 

όπως  τα  Τρίκαλα,  το Μεσολόγγι  κλπ)  το ποδήλατο δεν αποτελεί  το 

σύνηθες μέσο μεταφοράς 

 
Όμως  στα  παιδιά  από  μικρή  ηλικία  το  ποδήλατο  αποτελεί  ένα 

συνήθη τρόπο διασκέδασης, ιδιαίτερα στις παιδικές χαρές, αρχικά με 

τα τρίτροχα και στη συνέχεια τα δίτροχα με βοηθητικές ρόδες 

 
Αργότερα  και  μετά  την  ηλικία  των  10  –  12  ετών  το  ποδήλατο 

αποτελεί μια ευχάριστη διασκέδαση για τα παιδιά στα πλαίσια του 

ελεύθερου χρόνου τους 



 
 Όμως  αυτή  η  ευχαρίστηση  μπορεί  να  διακοπεί  απότομα  από  ένα 

σοβαρό  ατύχημα,  που  μπορεί  να  απειλήσει  ακόμη  και  τη  ζωή  του 

παιδιού 

 
Από  πολλά  χρόνια  είχαμε  παρατηρήσει  ότι  αυτήν  την  εποχή  

αυξάνονται δραματικά  τα ατυχήματα με ποδήλατα με  χειρότερα  τη 

σύγκρουση ποδήλατου με αυτοκίνητο  

Κι αν το ποδήλατο πέσει πάνω στο αυτοκίνητο το πιο πιθανό είναι να 

έχουμε ελαφρές κακώσεις από την πτώση του παιδιού στο έδαφος  

 
Με την προϋπόθεση βέβαια ότι το παιδί φορά το ειδικό κράνος  

Αντίθετα  αν  το  αυτοκίνητο  χτυπήσει  το  ποδήλατο  συνήθως  ο 

ποδηλάτης  εκτός  από  τις  άλλες  κακώσεις  μπορεί  να  υποστεί  και 



κρανιοεγκεφαλική κάκωση,  που μπορεί άμεσα να απειλήσει και την 

υγεία και τη ζωή του παιδιού 

 
Είναι  προφανές  ότι  μιλάμε  για  κατάσταση  που  χρήζει  άμεσης  και 

επείγουσας  αντιμετώπισης,  συμπεριλαμβανομένης  καμιά  φορά  και 

της νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

 
Τα όσο ισχύουν για το ποδήλατο ισχύουν και με το παραπάνω για τα 

άλλα  ανάλογα  «οχήματα»,  όπως  πατίνια,  πέδιλα  με  ρόδες, 

ιστοσανίδες με ρόδες κλπ  

 
Γιατί όμως υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων; 

Η  εξήγηση  είναι  πάρα  πολύ  απλή:  Τα  παιδιά  κλεισμένα  μέσα  στο 

σπίτι  αρκετό  χρόνο,  λόγω  του  χειμώνα  και  των  μαθημάτων, 

εκμεταλλευόμενα    τον  καλό  καιρό  και  το  τέλος  της  σχολικής 

περιόδου,  βγαίνουν  ανενημέρωτα  και  απροειδοποίητα  στους 

ακατάλληλους δρόμους για ποδηλάτες και να το ατύχημα! 



 
Συνήθως  με  αυτοκίνητα  που  τρέχουν  και  δεν  υπακούουν  στους 

κανόνες  οδικής  κυκλοφορίας,  με  μοτοποδήλατα  που  επίσης  δεν 

προσέχουν  καθόλου ή με άλλα ποδήλατα,  που  επίσης αγνοούν  τον 

κίνδυνο που ελλοχεύει 

 
 

Μπορούμε  όμως  έστω  την  ύστατη  στιγμή  να  επιστήσουμε  την 

προσοχή σε παιδιά και γονείς για τους κινδύνους που ενέχει η έξοδος 

με ποδήλατο καθώς και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης 

σε περίπτωση ατυχήματος 

 
Όμως  προτεραιότητα  πάντοτε  δίνουμε  στην  πρόληψη  γιατί  είναι 

προφανές  ότι  από  την ώρα που θα συμβεί  ένα ατύχημα  οι  άμεσες 

και απώτερες συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές. Μιλάμε ακόμη και 

για  θάνατο.  Όμως  και  στην  περίπτωση  της  επιβίωσης  το  τίμημα 

μπορεί να είναι σοβαρά νευρολογικά προβλήματα καθώς και βαριά 

αναπηρία 



 
Για  όλα  αυτά  ζητάμε  από  τους  γονείς  να  ακολουθούν  πιστά  τον 

παρακάτω  δεκάλογο  που  σίγουρα  αν  όχι  100%  προστατεύει  τα 

παιδιά από σοβαρό ατύχημα 

 
Έτσι: 

1. ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 

2. Το κατάλληλο ποδήλατο για το κάθε παιδί  

3. Προστατευτική ένδυση και κράνος ποδηλάτη 

4. Επιλογή γνωστής περιοχής για περίπατο  

5. Αποφυγή δρόμων αυξημένης κυκλοφορίας 

6. Προσοχή στους ανώμαλους δρόμους 

7. Χαμηλή ταχύτητα  

8. Καλός έλεγχος στροφής 

9. Αποφυγή ανταγωνισμού 

10. Όχι επικίνδυνοι ελιγμοί  

 Σε περίπτωση ατυχήματος και όποιοι συνδράμουν στη βοήθεια του 

τραυματία,  ιδίως  αν  είναι  υγειονομικοί,  θα  πρέπει  να  τηρήσουν 

ευλαβικά τις παρακάτω 10 οδηγίες: 

 



1. Όχι εγκατάλειψη θύματος 

2. Άμεση πρώτη βοήθεια προσεκτικά 

3. Κλήση αστυνομίας και ΕΚΑΒ 

4. Ασφαλής μετακίνηση  

5. Καθαρισμός αν χώματα ή άλλες ακαθαρσίες 

6. Αιμόσταση αν αιμορραγία  

7. Ακινητοποίηση μέλους αν κάταγμα 

8. Προστασία αναπνοής  

9. Σταθεροποίηση 

10. Μεταφορά 

Σημείωση:  Η  αντιμετώπιση  όπως  προχωράει  από  το  1  προς  το  10 

περνάει σταδιακά στα χέρια ειδικών, όπως είναι τα πληρώματα του 

ΕΚΑΒ κλπ. 

Είναι  αυτονόητο  ότι  ο  πρώτος  «δεκάλογος»  δηλαδή  Η  ΠΡΟΛΗΨΗ 

είναι  προτιμότερος  του  δεύτερου  «δεκάλογου»  δηλαδή  ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  Όμως  κι  αυτή  αν  γίνει  έγκαιρα  και  σωστά  είναι 

αποτελεσματική και θα πρέπει πάντοτε να επιχειρείται.     

Παιδιά και γονείς, διαβάστε και τηρήστε προσεκτικά τους παραπάνω 

κανόνες  και  οδηγίες.  Μην  εφησυχάσετε  γιατί  φαινομενικά  δεν 

υπάρχει  ορατός  κίνδυνος.  Μη  θεωρήσετε  ότι  το  θέμα  δεν  σας 

αφορά.  Μην  πείτε  ότι  είναι  υπερβολές.  Δεν  πρέπει  με  τίποτε  τα 

παραπάνω  να  επιβεβαιωθούν.  Απολαύσετε  την  άνοιξη  και  το 

καλοκαίρι. 

ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ! 
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