4 ανιλικοι νεκροί και 16 τραυματίεσ, ςε 16 τροχαία το Σεπτζμβρθ του 2020.

τισ αρχζσ του χρόνου θ Νορβθγία ανακοίνωςε με περθφάνια πωσ το 2019 ιταν θ χρονιά χωρίσ κανζνα νεκρό
παιδί από τροχαίο ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ. (ΕΔΩ).
Όλεσ οι χϊρεσ που αποφάςιςαν να πάρουν ςτα ςοβαρά το ηιτθμα τθσ οδικισ αςφάλειασ επικεντρϊνουν
πρωταρχικά ςτθ μείωςθ τθσ παιδικισ κνθςιμότθτασ ςτο οδικό δίκτυο και ζχουν απτά αποτελζςματα.
Αναγνωρίηοντασ το γεγονόσ πωσ τα παιδιά αποτελοφν τουσ πλζον ευάλωτουσ χριςτεσ του οδικοφ δικτφου
προςπακοφν να διαμορφϊςουν ζνα αςφαλζσ πλαίςιο κυκλοφορίασ που πρωταρχικά κα ενκαρρφνει το περπάτθμα
και τθν ποδθλαςία, που κα διαχωρίηει τα δίκτυα μθχανοκίνθτθσ και μθ μθχανοκίνθτθσ κυκλοφορίασ, κα αυξάνει το
δθμόςιο χϊρο προσ όφελοσ των ανκρϊπων και όχι για ιδιοποίθςθ του από τουσ χριςτεσ μθχανοκινιτων. Οι
εκτεταμζνεσ πεηοδρομιςεισ, οι ηϊνεσ ιπιασ κυκλοφορίασ (όριο <30km/h) αυξάνονται (και επιτθροφνται διαρκϊσ),
ςε όλο και περιςςότερεσ χϊρεσ. Παράλλθλα μζτρα προςταςίασ των μεταφερόμενων παιδιϊν (παιδικό κάκιςμα
ςωςτό για τθν θλικία/φψοσ, απαγόρευςθ μεταφοράσ ςτο μπροςτινό κάκιςμα, ειδικι διαμόρφωςθ ςχολικϊν
λεωφορείων , απαγόρευςθ χριςθσ μθχανοκίνθτων μζςων από ανιλικουσ και επιβίβαςθσ παιδιϊν ςε μθχανζσ, κα)
ςυνζβαλαν ςτο δραςτικό περιοριςμό των κανάτων και των τραυματιςμϊν παιδιϊν ςτθν οδικι κυκλοφορία.
Παρόλαυτα, και παρά τισ επιςθμάνςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ, θ πρόοδοσ αφορά μόνον ς οριςμζνεσ
χϊρεσ. ε παγκόςμια επίπεδο φτάςαμε δυςτυχώσ από το 2010 και μετά τα τροχαία ςυμβάντα να αποτελοφν το
1ο αίτιο κανάτου και για τθν θλικιακι ομάδα 5 ζωσ 14 ετών. (Από το 2000 αυτό ίςχυε – και εξακολουκεί να ιςχφειγια τισ θλικίεσ 15 ζωσ 29 ετϊν).
Η διαρκισ εξάπλωςθ του αρικμοφ και τθσ ιςχφοσ των αυτοκινιτων και κάκε είδουσ μθχανοκίνθτων μζςων,
δυςτυχϊσ μόνο απαιςιοδοξία μπορεί να προκαλεί δεδομζνθσ και τθσ πακθτικότθτασ ι ακόμα και του
ενκουςιαςμοφ με τον οποίο κυβερνιςεισ αντιμετωπίηουν αυτι τθν χωροκατακτθτικι τάςθ.
τθ χϊρα μασ ο αρικμόσ των ανθλίκων που χάνουν τθν ηωι τουσ ι τραυματίηονται ςτο οδικό δίκτυο παραμζνει ςε
υψθλά επίπεδα και δεν φαίνεται να απαςχολεί ςοβαρά τθν πολιτεία αλλά ςυχνά και τθν οικογζνεια μια και πολφ
ςυχνά μζλθ τθσ οικογζνειασ εμπλζκονται ςτα ςχετικά ςυμβάντα.

Μια πικρι γεφςθ μασ δίνει μια καταγραφι που κάναμε (πθγι το διαδίκτυο) ςε ςχζςθ με τροχαία με κφματα
ανιλικουσ το Σεπτζμβρθ του 2020 ςτθ χϊρα μασ. Σα περιςτατικά που καταγράψαμε είναι προφανϊσ λιγότερα από
αυτά που ςυνζβθςαν τον ακριβι αρικμό και τθν βαρφτθτα των οποίων δεν πρόκειται να μάκουμε ποτζ μια και δεν
υφίςταται υπθρεςία καταγραφισ ςτο υπουργείο Τγείασ, που κα ςυνζλλεγε τα ςχετικά ςτοιχεία από τα νοςοκομεία.

Σεπτζμβρθσ 2020: 16 ςυμβάντα με 4 ανιλικουσ νεκροφσ και 16 τραυματίεσ
Τζςςερισ ανιλικοι νεκροί: 16μθνών, 10,11 και 17 ετών
8 Σεπτεμβρίου: ζνα δεκάχρονο αγόρι ζχαςε τθν ηωι του ςτο Ριηό Πζλλασ όταν καταπλακϊκθκε από κλάρκ που
οδθγοφςε ο πατζρασ του. ΕΔΩ
12 Σεπτεμβρίου: ζνα βρζφοσ 16 μθνϊν το οποίο κακόταν ςε παιδικό κάκιςμα ςτο πίςω μζροσ του αυτοκινιτου.
ζχαςε τθ ηωι του μετά από πλαγιομετωπικι ςφγκρουςθ δυο ΙΧ ςτο φψοσ τθσ περιοχισ Λαςτζικα ςτθν Ε.Ο Πατρϊν –
Πφργου: υνελιφκθ ζνασ 26χρονοσ οδθγόσ. ΕΔΩ
19 Σεπτεμβρίου: ζνα δεκαεπτάχρονο κορίτςι, οδθγόσ μθχανισ, ζχαςε τθ ηωι του μετά από εκτροπι, ςτθν Κζρκυρα
ςτον εςωτερικό δρόμο ςτθ κζςθ Καλλικζα Καναλιϊν. ΕΔΩ
22 Σεπτεμβρίου: ζνασ εντεκάχρονοσ που οδθγοφςε θλεκτρικό πατίνι τραυματίςτθκε ςοβαρά και τρεισ μζρεσ μετά
ζχαςε τθ ηωι του. Είχε ενοικιάςει το πατίνι και τον παρζςυρε ΙΧ ςτθ Χερςόνθςο Κριτθσ. ΕΔΩ

και, Δεκαζξι τραυματίεσ…
4 Σεπτεμβρίου: ζνα 12χρονο παιδάκι τραυματίςτθκε ςτθν Αρτζμιδα Αττικισ και μεταφζρκθκε ςτο νοςοκομείο
Παίδων απο το ΕΚΑΒ. ΕΔΩ
4 Σεπτεμβρίου: Δφο 16χρονα παιδιά τραυματίςτθκαν ςοβαρά ςτθ Λάριςα όταν ενϊ περπατοφςαν ςτθ γζφυρα
Αλκαηάρ χτυπικθκαν από αυτοκίνθτο που ενεπλάκθ ςε ςφγκρουςθ με άλλο όχθμα. ΕΔΩ
6 Σεπτεμβρίου: ζνα 16χρονο αγόρι (ςυνοδθγόσ ςε ΙΧ) τραυματίςτθκε ςοβαρά όταν το ΙΧ ςτο οποί επζβαινε βγικε
ςτο αντίκετο ρεφμα ςτουσ Αρμζνουσ Ρεκφμνου και ςυγκροφςτθκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνθτό.
Μεταφζρκθκε ςτθ ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με τθν κατάςταςι του να χαρακτθρίηεται κρίςιμθ. ΕΔΩ
9 Σεπτεμβρίου: Δφο 12χρονεσ ξαδζρφεσ τραυματίςτθκαν ςτο 16ο χλμ. τθσ Παλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Λάριςασ – Βόλου
ςε πλαγιομετωπικι ςφγκρουςθ δυο ΙΧ κατά τθν οποία ζχαςε τθ ηωι του ζνασ 84χρονοσ και τραυματίςτθκαν πζντε
ςυνολικά άτομα. ΕΔΩ
13 Σεπτεμβρίου: ζνα 3χρονο αγοράκι τραυματίςτθκε όταν το παρζςυρε και το εγκατζλειψε οδθγόσ θλεκτρικοφ
πατινιοφ ςτθν παραλία του Βόλου (πεηόδρομοσ). Ο δράςτθσ εντοπίςτθκε από το Λιμενικό αλλά δεν ςυνελιφκθ…
λόγω παρελεφςεωσ του αυτοφϊρου. ΕΔΩ
13 Σεπτεμβρίου: τρία αδζρφια, δφο 2 κορίτςια (13 και 8 ετϊν) και ζνα αγόρι (17 ετϊν) τραυματίςτθκαν όταν ο
πατζρασ τουσ ζχαςε τον ζλεγχο ΙΧ που οδθγοφςε και προςζκρουςε ςε τοίχο ςτο Γλινάδο τθσ Νάξου. Νεκρι θ
μθτζρα τθσ 5μελοφσ οικογζνειασ. ΕΔΩ
14 Σεπτεμβρίου: ζνα 16χρονο αγόρι τραυματίςτθκε πζφτοντασ με το ποδιλατό του ςτθν Ιεράπετρα και
μεταφζρκθκε με το ΕΚΑΒ ςτο νοςοκομείο. ΕΔΩ
15 Σεπτεμβρίου: ζνα παιδάκι 2 χρονών και θ μθτζρα του τραυματίςτθκαν ςε ςφγκρουςθ δφο ΙΧ , που ζπεςαν ςε
παρακείμενο χαντάκι ςτθν παλιά εκνικι Λάριςασ – Βόλου. Μθτζρα και παιδί μεταφζρκθκαν από το ΕΚΑΒ ςτο
πανεπιςτθμιακό νοςοκομείο Λάριςασ. ΕΔΩ
23 Σεπτεμβρίου: ζνα 8χρονο αγοράκι παραςφρκθκε από αυτοκίνθτο επί τθσ λεωφόρου Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου
ςτο Ηράκλειο Κριτθσ και μεταφζρκθκε τραυματιςμζνο ςτο ΠΑΓΝΗ. ΕΔΩ
23 Σεπτεμβρίου: ζνα 12χρονο αγόρι που ζπαιηε ςτθν πλατεία τθσ Φαλάνθσ Λάριςασ παραςφρκθκε από οδθγό ΙΧ
ςτθ πλατεία και τραυματιςμζνο μεταφζρκθκε από το ΕΚΑΒ ςτο νοςοκομείο. ΕΔΩ
27 Σεπτεμβρίου: ζνα 7χρονο παιδί τραυματίςτθκε ςτθν πλατεία Ειρινθσ τθσ Κομοτθνισ όταν το χτφπθςε ζνασ
ανιλικοσ οδθγόσ θλεκτρικοφ πατινιοφ. ΕΔΩ
30 Σεπτεμβρίου: ζνα ανιλικο κορίτςι που οδθγοφςε θλεκτρικό πατίνι ςτθν Πράςινθ Γωνιά Σρικάλων παραςφρκθκε
από οδθγό ΙΧ και μεταφζρκθκε από το ΕΚΑΒ ςτο νοςοκομείο. ΕΔΩ
Μια ςτοιχειϊδθσ ανάλυςθ αυτϊν των ςυμβάντων μασ δείχνει πωσ από τα τζςςερα νεκρά παιδιά τα δφο ιταν
επιβάτεσ και τα δφο οδθγοί (μθχανισ & θλεκτρικοφ πατινιοφ).
Από τα 16 τραυματιςμζνα παιδιά τα ζξι ιταν πεηά και τα δφο οδθγοφςαν θλεκτρικό πατίνι που παραςφρκθκαν
από οδθγοφσ ΙΧ τα 14 και θλεκτρικοφ πατινιοφ τα 2 (το ζνα εγκαταλείφκθκε)! Επτά τραυματιςμζνα παιδιά ιταν
επιβάτεσ αυτοκινιτων, ενϊ ζνα οδθγοφςε ποδιλατο και τραυματίςτθκε χωρίσ εμπλοκι άλλου οχιματοσ.

Πζντε από τα τραυματιςμζνα παιδιά ςε δφο ςυμβάντα είχαν πζραν των ςωματικϊν τραυμάτων να αντιμετωπίςουν
το γεγονόσ πϊσ υπιρχαν νεκροί ςτισ ςυγκροφςεισ και μάλιςτα για τα τρία απ αυτά νεκρι ιταν θ μθτζρα τουσ και
οδθγόσ ο πατζρασ τουσ, ενϊ και ο κάνατοσ ενόσ από τα παιδιά προκλικθκε από όχθμα με οδθγό τον πατζρα του.
Είναι εντυπωςιακή η καταγραφή τησ εμπλοκήσ χρηςτών ηλεκτρικών πατινιών ςε πζντε από τα δεκαζξι
ςυμβάντα με ζνα παιδί νεκρό και δφο τραυματιςμζνα καθώσ επίςησ και δφο τραυματιςμοφσ να ζχουν προκληθεί
από οδηγοφσ ηλεκτρικών πατινιών.
………………………
τισ 30 Σεπτζμβρθ μετά το ςάλο που ακολοφκθςε το κάνατο του 11χρονου Λεωνίδα που οδθγοφςε θλεκτρικό
πατίνι, νοικιαςμζνο προσ 5 ευρϊ, (ΕΔΩ) το ΤΜΕ παρουςίαςε για πολλοςτι φορά (αυτι τθ φορά ςτο Τπουργικό
υμβοφλιο) μια ειςιγθςθ που επαναφζρει κατά καιροφσ εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο.  αυτιν περιλαμβάνεται θ
δυνατότθτα χριςθσ πατινιοφ ςε δρόμουσ με όριο ταχφτθτοσ μζχρι και 50 km/h θ οποία μάλιςτα αφορά από τθν
θλικία των 12 ετϊν με τθν προυπόκεςθ «παρουςίασ ςυνοδοφ τουλάχιςτον 16 ετϊν». ΕΔΩ
Είναι ανάγκθ να κυμίςουμε πωσ μζχρι ςιμερα ςτθν οδικι κυκλοφορία επιτρζπεται να κυκλοφοροφν χριςτεσ
μθχανοκίνθτων μζςων μόνο μετά τθν θλικία των 16 ετϊν και μάλιςτα με οχιματα περιοριςμζνων δυνατοτιτων
δθλαδι με μοτοποδιλατα 50cc με τελικι ταχφτθτα μζχρι 45 km/h (θ διάταξθ αυτι του ΚΟΚ παραβιάηεται
ςυςτθματικά και χωρίσ ςυνζπειεσ ωσ προσ τθν ιςχφ και τθ ταχφτθτα των οχθμάτων, αλλά και ωσ προσ τθν θλικία των
οδθγϊν με προφανι επίπτωςθ ςτο μεγάλο αρικμό ςυμβάντων με κφματα νζουσ οδθγοφσ μθχανϊν). Η
νομιμοποίθςθ τθσ ζνταξθσ ςτο δίκτυο τθσ κυκλοφορίασ 12χρονων παιδιϊν (πζραν όλων των άλλων φυςιολογικό
φψοσ για τθν θλικία από 1.40m) είναι εγγφθςθ τθσ αφξθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ ςτο οδικό δίκτυο και μάλιςτα με
κφματα τα παιδιά. Ένα παιδί με πατίνι δεν ζχει καμιά τφχθ ανάμεςα ςτα SUV, τα Λεωφορεία και τα φορτθγά (οι
οδθγοί των οποίων μάλλον οφτε καν κα το βλζπουν. Αν το ΤΜΕ πιςτεφει ςοβαρά ότι κα το προςτατζψει το κράνοσ
αναρωτιόμαςτε ποιοσ κα μασ προςτατζψει από το ΤΜΕ.
Αν τα οχιματα μικροκινθτικότθτασ ζχουν κζςθ ςτισ πόλεισ, και ζχουν κζςθ γιατί μποροφν να κάνουν τθν ηωι μασ
καλφτερθ και τθν μετακίνθςθ μασ απλοφςτερθ, αυτό μπορεί να γίνει όχι με τθν ζκκεςθ των χρθςτϊν τουσ ςε
κίνδυνο αλλά με τθν ζνταξθ τουσ ςε ζνα διαχωριςμζνο από τθ βαριά μθχανοκίνθτθ κυκλοφορία δίκτυο. Αλλά ς
αυτι τθ χϊρα ευκολότερα μπορείσ να φτιάξεισ ζνα υπόγειο τοφνελ από τθν Κατεχάκθ μζχρι τθ Βουλιαγμζνθσ ι ζνα
ιπτάμενο περιφερειακό ςτθ Θεςςαλονίκθ απ ότι ζνα δίκτυο ηωνϊν ιπιασ κυκλοφορίασ (με μζγιςτθ ταχφτθτα τα 30
km/h) και ζνα πάμφκθνο, εξυπθρετικό και αςφαλζσ διαχωριςμζνο δίκτυο ποδθλατοδρόμων μζςα ςτο οποίο κα
μποροφςαν να κυκλοφοροφν και τα θλεκτρικά πατίνια.
Δυςτυχώσ πολιτεία κοινωνία και οικογζνεια φαίνεται πώσ ςυμπλζουν αρμονικά ςτθν μθ αναγνώριςθσ του
δικαιώματοσ των παιδιών να υπάρχουν και να κινοφνται με αςφάλεια ςτο οδικό δίκτυο.
Σο ότι θ Ελλάδα καταγράφει ςτακερά μεγάλο αρικμό παιδιϊν – κυμάτων ςτθν κυκλοφορία και ότι κανζνασ
κρατικόσ φορζασ δεν ενδιαφζρεται διαχρονικά γι αυτό, κα πρζπει να μασ βάλει ςε πολφ απαιςιόδοξεσ ςκζψεισ.
Αλλά τϊρα ζχουμε το COVID, χκεσ είχαμε τα Μνθμόνια, προχκζσ κάτι άλλο και αφριο ποιοσ ξζρει τι κα μασ
ξθμερϊςει.
Επιτζλουσ, ζχουμε τόςα προβλιματα, με τα παιδιά κ αςχολοφμαςτε τϊρα….
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