
 

 

Ατύχημα θεωρείται : ένα απροσδόκητο δυσάρεστο 
γεγονός. Ενα γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τον 
τραυματισμό, την υλική ζημιά, κ.α. 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩ-
ΝΑΣ» σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνας και 
Πρόληψης  Ατυχημάτων, μας ενημερώνει ότι:  
Κατά την περίοδο του Πάσχα 30.000 άτομα τραυματί-
ζονται σε τροχαία και το 69% των τραυματισμών ενός 
έτους είναι από βεγγαλικά. 
Επίσης μας ενημερώνει ότι: 
1

ον
  Tα τροχαία ατυχήματα την περίοδο του Πάσχα 

αποτελούν το 5% 
του συνόλου των 
τροχαίων που 
καταγράφονται 
ετησίως στην Ελ-
λάδα. Το ίδιο ι-
σχύει και για τα 
θανατηφόρα οχή-
ματα. 
2

ον
  Το 60% των 

θυμάτων είναι 
οδηγοί, το 22% επιβάτες και τέλος το 18% πεζοί. Με-
λέτες έχουν δείξει ότι 500 θάνατοι ετησίως (περίπου 
το 20%) θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν όλοι οι 
χρήστες τροχοφόρων χρησιμοποιούσαν κράνος ή 
ζώνη ασφαλείας.  
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ον
  Το 33% των θανατηφόρων τροχαίων συμβάντων 

οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα.  
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ον
  Το 70% των ατυχημάτων από πυροτεχνήματα 

αφορούν παιδιά ηλικίας 10-14 ετών, εκ των οποίων 
στο 90% των περιπτώσεων δεν υπάρχει επίβλεψη 
από ενήλικα και  
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ον
  Το 80% των τραυματισμών οφείλονται σε έκρηξη 

κροτίδας και το 70% σημειώνονται σε δημόσιους χώ-
ρους. 
Αρκετοί είναι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν με πλοία γι 
αυτό έχουμε, εκτός από τα τροχαία ατυχήματα  και τα 
ακτοπλοϊκά, επίσης λόγω των ημερών υπάρχουν 
ατυχήματα από βεγγαλικά και κροτίδες, από τα αναμ-
μένα κεριά, παιδικά ατυχήματα και… «Στομαχικά & 
καρδιακά» ατυχήματα!!! 
Πρόληψη 
Α. Τροχαία ατυχήματα (Όχημα, ανθρώπινος παρά-
γοντας, δρόμος και περιβάλλον) 
Πριν ξεκινήσουμε ελέγχουμε το αυτοκίνητο (μηχανή, 
λάστιχα, λάδια, ιμάντα, μπαταρία, φρένα, κ.λ.π.), αν 
δεν μπορούμε μόνοι μας το πηγαίνουμε στο συνερ-
γείο για ένα γενικό έλεγχο. 
Ελέγχουμε το φαρμακείο του αυτοκινήτου, τον πυρο-
σβεστήρα και πράττουμε ανάλογα, επίσης καλό είναι 
να υπάρχει ανακλαστικό γιλέκο και μια κουβέρτα για 
περίπτωση ανάγκης. 
Φοράμε όλοι ζώνες για δική μας προστασία και όχι 
για να μη μας γράψει η τροχαία!!! 
Μαζί μας παίρνουμε τα πλέον απαραίτητα ανάλογα 
με τις ημέρες των διακοπών μας, φροντίζουμε να μην 
φορτώνουμε το αυτοκίνητο περισσότερο από το κα-
νονικό. 
Ο οδηγός πρέπει να είναι ήρεμος, να έχει κοιμηθεί, 
να μην έχει κάνει κατανάλωση αλκοόλ, να μη μιλά 
στο κινητό και να μην του αποσπάμε την προσοχή. 
 Αποφεύγουμε τη δυνατή μουσική και τις σοβαρές & 
έντονες συζητήσεις. 
Προσέχει τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα ζώα που 
ίσως θα συναντήσει, τα φανάρια & τις διαβάσεις  και 
δεν κάνει άσκοπα προσπέραση και κυρίως η ταχύτη-
τα οδήγησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κ.ο.κ. 
και τα σήματα της τροχαίας. 
Εάν υπάρχουν παιδιά, πρέπει να κάθονται στο πίσω 
κάθισμα και να υπάρχουν ζώνες και παιδικό κάθισμα 
ανάλογα με την ηλικία τους. 
Όσοι θα χρησιμοποιήσετε δίκυκλα, ΜΗ ξεχνάτε το 
κράνος σας, μην τρέχετε και να προσέχετε τους… 

άλλους…  φροντίστε να σας 
βλέπουν!! Να φοράτε πάντα 
τη στολή προστασίας. 
Προσοχή στο δρόμο, ίσως 
να υπάρχουν λακκούβες ή 
άλλοι κίνδυνοι και να διατη-
ρούμε τις αποστάσεις α-
σφάλειας. 
Μεγαλύτερη προσοχή 

χρειάζεται εάν βρέχει ή έχει ομίχλη και πριν ξεκινήστε 
ενημερωθείτε για τις καιρικές συνθήκες στον τόπο 
προορισμού σας. 
Β. Ακτοπλοϊκά ατυχήματα 
Μη μένετε μέσα στο αυτοκίνητο ακόμη και σε μικρές 
διαδρομές 
Ενημερωθείτε για το που βρίσκονται οι τόποι συγκέ-
ντρωσης και τα σωσίβια για μια έκτακτη ανάγκη 
Προσοχή στην επιβίβαση και αποβίβαση κυρίως 
όταν αυτή γίνεται συγχρόνως με τα αυτοκίνητα. 
Γονείς οφείλετε να γνωρίζετε κάθε στιγμή που βρί-
σκονται τα παιδιά σας, αν είναι  μικρής ηλικίας δεν τα 

αφήνετε μόνα 
τους, τα μεγαλύ-
τερης ηλικίας τα 
εκπαιδεύετε τι να 
κάνουν, όταν θα 
βρεθείτε σε μια 
έκτακτη ανάγκη. 
Γ. Ατυχήματα 
από βεγγαλικά 
και κροτίδες  
Βεγγαλικό είναι: 
εύφλεκτο κατα-

σκεύασμα που χρησιμοποιείται σε εορταστικές εκδη-
λώσεις  και το οποίο όταν ανάψει, τινάζεται ψηλά, 
παράγοντας πολύχρωμες λάμψεις και δυνατό κρότο. 
Κροτίδα: Μικρή ποσότητα εκκριτικής ύλης που εκρή-
γνυται με πρόσκρουση παράγοντας ισχυρό κρότο. 
Βαρελότο ή στρακαστρούκα ή τρακατρούκα είναι: 
μικρή  κροτίδα που προκαλεί με αλλεπάλληλες εκρή-
ξεις δυνατό θόρυβο. Χρησιμοποιούνται κυρίως το 
βράδυ της Ανάστασης. 
Ενημερώνουμε πρώτα τα παιδιά για το τι είναι, από τι 
αποτελούνται και στη συνέχεια τους κινδύνους που 
διατρέχουν, είναι ανάγκη να κατανοήσουν όλα τα πα-
ραπάνω για να αποφύγουν να τα χρησιμοποιούν, 
είτε φανερά είτε κρυφά από εσάς με τους φίλους του. 
Το βράδυ της Ανάστασης οι γονείς οφείλουν να κρα-
τήσουν τα παιδιά μακριά από το χώρο όπου τα  χρη-
σιμοποιούν και να μην τα σηκώνουν ψηλά για να βλέ-
πουν. 
Τα βεγγαλικά ΔΕΝ τα χρησιμοποιούμε κοντά σε μέρη 
που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 
Η πολιτεία οφείλει να ελέγχει αυστηρά τα καταστήμα-
τα  που πωλούν παράνομα βεγγαλικά. 
Γονείς: ΜΗ χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και κροτί-
δες, θυμηθείτε κάθε χρόνο πόσα παιδιά ακρωτη-
ριάζονται και πόσα πεθαίνουν από τη χρήση αυ-
τών. 
Δ. Κεριά – Λαμπάδες  
Όταν το κερί ή η λαμπάδα μας είναι αναμμένη (μέσα 
στην εκκλησία ή έξω από αυτή και υπάρχει συνωστι-
σμός), προσέχουμε τα μαλλιά και τα ρούχα των αν-
θρώπων που βρίσκονται γύρο μας για να μη στάξει 
και να μην τους κάψει, κυρίως τα μαλλιά «αρπάζουν» 
αμέσως τη φωτιά. 
Ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και στους ηλικιωμέ-
νους, να τους επιτηρείτε και να χρησιμοποιούν πάντα 
προστατευτικά φανάρια για να μη βρεθείτε προ εκ-
πλήξεως!!! 
Προσοχή, ΔΕΝ αφήνουμε αναμμένα κεριά, καντήλι 
και λαμπάδες στο σπίτι όταν λείπουμε. 
Όταν γυρίζουμε το βράδυ της Ανάστασης στο σπίτι 
μας με το Αγιο Φως πρέπει να στερεώνουμε καλά τις 
αναμμένες λαμπάδες μας σε υλικό που δεν καίγετε 
ΟΧΙ σε πλαστικά και η βάση τους να είναι πλατειά 
έτσι ώστε να μην πέσουν και αν στάξουν να μη μας 
δημιουργήσουν πρόβλημα. 
Ε. Παιδικά ατυχήματα 
Πασχαλινές διακοπές, χωρίς διάβασμα και τα παιδιά 
μένουν περισσότερο χρόνο μέσα και έξω από το σπί-
τι, ανάλογα με την ηλικία τους. Οι κίνδυνοι παιδικών 

ατυχημάτων αυξάνονται, 
γι αυτό, ο γονιός οφείλει 
να αυξήσει την επιτήρη-
ση του και τα μέτρα α-
σφάλειας.  
Πασχαλινά μέτρα προ-
στασίας: 
Όταν τα παιδιά είναι μι-
κρά, βρίσκονται πάντα σε 
μέρος που τα βλέπουμε 
όταν εμείς κάνουμε διά-
φορες δουλειές μέσα στο 
σπίτι. 
Δουλεύουμε – δημιουρ-
γούμε μαζί με  τα παιδιά: 
βάφουμε τα αυγά, τα 
ζωγραφίζουμε, ψωνίζου-
με τις λαμπάδες και τις στολίζουμε, ετοιμάζουμε το 
δώρο για τη Νονά, στολίζουμε το σπίτι, πλάθουμε τα 
κουλουράκια, δίνουμε ζυμάρι να δημιουργήσει το 
δικό του έργο και να ψηθεί με όλα τα άλλα, μαθαίνου-
με Πασχαλινά τραγουδάκια και συγχρόνως εκπαιδεύ-
ουμε τα παιδιά πώς να δημιουργούν, αποφεύγοντας 
τους κινδύνους. 
 Εξηγούμε στο παιδί ότι η αναμμένη λαμπάδα κρύβει 
κινδύνους και το εκπαι-
δεύουμε πώς να την 
κρατά έτσι ώστε να μη 
στάξει στο τρυφερό δερ-
ματάκι του και του προ-
καλέσει έγκαυμα. 
Εξηγούμε στα παιδιά 
τους κινδύνους που 
κρύβουν τα βεγγαλικά 
και οι κροτίδες, αγορά-
ζουμε από καταστήματα 
κάτι που να εντυπωσιάσει το παιδί χωρίς κίνδυνο. 
Εάν ταξιδέψουμε με παιδιά φροντίζουμε να έχουμε 
μαζί μας το αγαπημένο τους παιχνίδι, να απασχολού-
με με κάτι το παιδί έτσι ώστε να μην κουράζεται – 
εκνευρίζεται γιατί στη συνέχεια θα εκνευρίσει και τους 
γονείς, κι αν ταξιδεύετε με Ι.Χ. τότε κινδυνεύετε από 
τροχαίο ατύχημα. Κάντε τις απαραίτητες στάσεις για 
να ξεκουράζεστε και τα παιδιά να κινηθούν για να 
αντέξουν αν η διαδρομή είναι μεγάλη. 
Το έθιμο του Πάσχα είναι το ψητό ή στη σούβλα ή σε 
ψησταριά γι αυτό μεγάλη προσοχή στα παιδιά για να 
αποφύγουμε τα εγκαύματα!!!  
Γονείς, πηγαίνετε βόλτα με τα ποδήλατα σας και εκ-
παιδεύστε τα παιδιά σας.  
α) Φορέστε το ειδικό κράνος για ποδήλατα όχι γιατί 
είναι υποχρεωτικό αλλά για τη δική σας ασφάλεια!!! 
β) Στο ποδήλατο να υπάρχει πάντα παλλόμενο κόκ-
κινο φως στο πίσω μέρος  
γ)  Να έχετε πάντα καλή σήμανση στο ποδήλατο 
σας, με αντανακλώσες επιφάνειες σε πετάλ, τιμόνι, 
σέλα και ακτίνες τροχών  
δ) Να φοράτε όσο το δυνατόν έγχρωμα φωτεινά ρού-
χα (ειδικά τα παιδιά) με ταινίες ανάκλασης (βασικός 
παράγοντας πρόληψης ατυχημάτων) 
ε) Μάθετε στα παιδιά σας τους βασικούς κανόνες 
συμπεριφοράς στην κυκλοφορία. 
Οι ειδικοί λένε: Ποτέ να μην καθόμαστε πίσω με το 
παιδί στην αγκαλιά μας, έστω και αν έχουμε δεθεί. Σε 
περίπτωση ατυχήματος, το παιδί λειτουργεί σαν αε-
ρόσακος. 
Ζ. «Στομαχικά & καρδιακά» ατυχήματα 
Η εμπειρία μου λέει ότι: Μετά το Χριστός Ανέστη το 
βράδυ του Μ. Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυρι-
ακής  του Πάσχα τα νοσοκομεία γεμίζουν από 
έκτακτα περιστατικά.  Εχουν πεθάνει πάρα πολλοί 
άνθρωποι από το πολύ φαγητό και το χορό. Γευτείτε 
& απολαύστε τα όλα, αλλά…  με μέτρο!!!  Να θυμά-
στε ότι, τα πολλά αβγά και οι μεγάλες ποσότητες κρέ-
ατος, αυξάνουν θεαματικά τη χοληστερίνη, τα πολλά 
γλυκά το σάκχαρο, το αλκοόλ & το τσιγάρο βοηθούν 
να βγουν στην επιφάνεια ότι ο καθένας μας έχει…  
και λέμε ναι στο χορό αλλά…  χοροπηδάμε ανάλογα 
με το τι ο καθένας μας κρύβει…  Ολοι είμαστε φαι-
νομενικά υγιείς!!! 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ           
Το 166 μπορείτε να το καλείτε χωρίς χρέωση, είτε από κινητό είτε από 

σταθερό τηλέφωνο και από τηλεφωνικό θάλαμο χωρίς χρήση τηλεκάρτας 


