
Τα παιδιά θφματα τροχαίων ατυχημάτων 

Το ςωματείο «Φίλοι τθσ Κοινωνικισ Παιδιατρικισ» του 

Νοςοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακοφ» διοργάνωςε θμερίδα με 

κζμα «Το παιδικό τροχαίο ατφχθμα και θ πρόλθψθ του». 

Στθν θμερίδα αναφζρκθκε ότι κάκε χρόνο μεταφζρονται ςτα 

νοςοκομεία 600 περίπου παιδιά τα οποία ζχουν τραυματιςτεί ςε 

τροχαία ατυχιματα και το 70% από αυτά παραμζνουν για 

νοςθλεία. 

Κφρια αιτία του προβλιματοσ, όπωσ επιςθμάνκθκε, είναι θ άγνοια 

των βαςικϊν κανόνων Κυκλοφοριακισ Αγωγισ. 

Στο μεταξφ, ςφμφωνα με μελζτθ που ζγινε ςε 400 παιδιά από 

διάφορα ςχολεία τθσ Ακινασ, ζνα ςτα τζςςερα παιδιά τθσ Α' 

Δθμοτικοφ δε γνωρίηει τθ ςθμαςία του «κόκκινου» και του 

«πράςινου» για τουσ πεηοφσ, ενϊ ζξι ςτα δζκα παιδιά τθσ ίδιασ 

θλικίασ και τρία ςτα δζκα τθσ Γ' Δθμοτικοφ δεν ελζγχουν το δρόμο, 

όταν τον διαςχίηουν. Όπωσ τόνιςαν οι ομιλθτζσ, ζξι ςτα δζκα 

παιδιά πζφτουν κφματα τροχαίου ατυχιματοσ ακριβϊσ τθ ςτιγμι 

που προςπακοφν να διαςχίςουν ζνα δρόμο τον οποίο δεν ζχουν 

ελζγξει. 

 

Στο τετράδιο εργαςιών:       

 Να γράψεισ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τα παιδιά πζφτουν 

κφματα τροχαίου ατυχιματοσ, κακϊσ και τουσ βαςικοφσ κανόνεσ 

που δε γνωρίηουν τα παιδιά.  
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