
 

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΓΘΑ ΣΗ ΖΩΗ 

 

 
«Πάληα κνη ἔμεζηηλ ἀιι᾿ νὐ πάληα ζπκθέξεη˙ 

πάληα κνη ἔμεζηηλ ἀιι᾿ νὐθ ἐγὼ ἐμνπζηαζζήζνκαη ὑπό ηηλνο». 

 

(Α΄ Κορ., 6:12).   

 

 

Εηζαγωγή 

 

     Όια κνπ επηηξέπεηαη λα ηα θάλσ, καο ιέγεη ν Απόζηνινο ησλ Δζλώλ 

Παύινο, αιιά δελ είλαη ζπκθέξνλ λα ηα πξάηησ όια. Όια κνπ 

επηηξέπνληαη, αιιά εγώ δελ ζα εμνπζηαζζώ θαη δελ ζα ππνδνπισζώ ζε 

ηίπνηα πνπ λα πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηά κνπ θαη λα απεηιεί ηε δσή 

κνπ. 

     Υπαθνύνληεο ζηελ θιήζε ηεο επζύλεο, όινη εκείο νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο ηεο Κξήηεο, ζπγθεληξσζήθακε ζηελ Οξζόδνμν Αθαδεκία 

Κξήηεο, ύζηεξα από πξόζθιεζή ηεο θαη πήξακε κέξνο ζηηο εξγαζίεο γηα 

ηε ζύληαμε ηεο πξώηεο ΔΘΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΘΑ ΤΗ ΖΩΗ, ελάληηα ζηα 

ηξνραία.  

     Έρνληαο σο αθεηεξία θνηλήο πεξηζπιινγήο ηελ παξαπάλσ ξήζε ηνπ 

Απνζηόινπ Παύινπ, αθνύζακε ηνπο Φαηξεηηζκνύο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο 

επίζεκεο Πνιηηείαο, ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ Αξρώλ ηνπ ηόπνπ, 

παξνπζηάζακε ηηο εξγαζίεο καο θαη εξγαζηήθακε από θνηλνύ γηα ηνλ ηεξό 

θαη ύςηζην απηό ζθνπό. 

     Τν παξόλ Σπλέδξην πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Παγθόζκηαο 

Ηκέξαο Μλήκεο γηα ηα Θύκαηα ησλ Τξνραίσλ Γπζηπρεκάησλ, ε νπνία 

θαζηεξώζεθε ην 1993 από ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Θπκάησλ 

Τξνραίσλ Γπζηπρεκάησλ  θαη ηηκάηαη θάζε ρξόλν ηελ ηξίηε Κπξηαθή ηνπ 

Ννεκβξίνπ. Η εκέξα απηή έιαβε αξγόηεξα παγθόζκην ραξαθηήξα, όηαλ 

πηνζεηήζεθε από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ κε ην Χήθηζκα 60/5 ηεο 

26
εο

 Οθησβξίνπ 2005. 

     Με ηε δύλακε πνπ καο ράξηζε ην παξόλ βήκα ηνπ δηαιόγνπ, ε πίζηε 

ζηηο παλαλζξώπηλεο αμίεο, ε «Πξόζσπνλ πξνο Πξόζσπνλ» θνηλσλία, νη 

αμίεο πνπ ππεξεηνύκε σο άλζξσπνη θαη ν εηιηθξηλήο δηάινγνο κεηαμύ 

καο, ζεσξνύκε θαζήθνλ καο λα δηαθεξύμνπκε κε ηελ παξνύζα 

ζπλάληεζή καο θαη λα ελώζνπκε ηηο θσλέο καο, πσο ην παξόλ Σπλέδξην 

δελ έρεη ηελ πξόζεζε λα θαηαδηθάζεη, αιιά λα πξνβιεκαηίζεη, λα 

επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα αθππλίζεη πάλσ ζην θιέγνλ δήηεκα ησλ 

ηξνραίσλ, έλα δήηεκα δσήο θαη ζαλάηνπ. 

 

 

 

 

 

 



 

Εθθξάδνπκε 

 

α) ηε ραξά καο πνπ ε Α.Δ. ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο αλαθήξπμε ην 

Σρνιηθό Έηνο 2017-2018 σο «Έηνο Οδηθήο Αζθάιεηαο», θαζώο θαη ν 

Πξόεδξνο ηεο Μόληκεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 

 

β) ηηο επραξηζηίεο καο πξνο ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο (ππ’ αξηζ. 

Φ15.1/168121/Γ2/9-10-17), ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, θαζώο θαη ην Γήκν Πιαηαληά 

γηα ηε ζπλεξγαζία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζεο εθδήισζεο, ώζηε 

λα εξγαζζνύκε ζπιινγηθά θαη δεκηνπξγηθά. 

 

γ) ηηο επραξηζηίεο καο ζηελ Οξζόδνμν Αθαδεκία Κξήηεο πνπ 

ζπκπιεξώλεη κηζό αηώλα δσήο (1968-2018) θαη ζπλερίδεη λα δηαθνλεί 

θάζε άλζξσπν ρσξίο δηαθξίζεηο.  

     Γηακελύνπκε όηη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο, σο άιινηε, «δηεζθόξπηζε 

ηὴλ νὐζίαλ αὐηνῦ δῶλ ἀζώησο», ράλνληαο ην εζσηεξηθό λόεκα ησλ 

πξαγκάησλ θαη νδεγώληαο ζε παξαθκή ηνλ ίδην ηνλ πνιηηηζκό. Γηα απηό 

ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ, ππάξρεη ε αλάγθε λα γίλεη θαηαλνεηό, 

πσο ε κόλε απάληεζε ζηελ απαμίσζε ηεο δσήο, είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

ήζνπο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο. 

 

δ) ηηο επραξηζηίεο καο ζην ΚΤΔΛ γηα ηελ αζθαιή θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο δσξεάλ κεηαθίλεζε ησλ ζρνιηθώλ αληηπξνζσπεηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην Παγθξήηην Μαζεηηθό Σπλέδξην θαη γηα ηελ πνιύρξνλε, 

αδηάιεηπηε θαη αζθαιή κεηαθνξά ηεο καζεηηθήο λενιαίαο ζηελ Κξήηε. 

 

ε) ηελ πεπνίζεζή καο λα αιιάμεη ξηδηθά ε λννηξνπία καο θαη λα 

θαιιηεξγεζεί ζηε ζπλείδεζε όισλ ησλ πνιηηώλ παγθνζκίσο, ε 

επαηζζεζία ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ κέζα ζην 

θνηλσληθό ζύλνιν σο ππεύζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο. Γηα απηνύο ηνπο 

ιόγνπο, ε επαηζζεηνπνίεζε, ε επαγξύπλεζε θαη ε αθύπληζε ησλ 

ζπλεηδήζεσλ ησλ ζεκεξηλώλ παηδηώλ θαη απξηαλώλ πνιηηώλ, είλαη πην 

επηηαθηηθή από πνηέ. 

 

ζη) ηελ αγσλία, ηε ιύπε καο θαη ηνλ πόλν καο γηα ηα εθαηνκκύξηα 

ζπλαλζξώπνπο καο πνπ ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζηνπο δξόκνπο θαη δεθάδεο 

ρηιηάδεο πνπ ηξαπκαηίδνληαη, πξνθαιώληαο κηα δπζβάζηαθηε εκπεηξία. 

Οηθνγέλεηεο δηαιύνληαη. Τν κέιινλ ησλ λέσλ αλζξώπσλ ζπλζιίβεηαη. 

Άλζξσπνη θάζε ειηθίαο «θεύγνπλ» αθήλνληαο πίζσ ηνπο αγαπεκέλα 

πξόζσπα πνπ δελ ζα μεπεξάζνπλ πνηέ ην ζάλαηό ηνπο.  

δ) ηελ αλαγθαηόηεηα πινπνίεζεο κίαο ζεηξάο αμηόπηζησλ θαη αλαγθαίσλ 

κέηξσλ πνπ ζα σθειήζνπλ όρη κόλν ηα άηνκα, αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπο, πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν έραζαλ δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο 



 

από ηξνραία δπζηπρήκαηα, θαζώο θαη ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο. 

Γειώλνπκε ηελ απνθαζηζηηθόηεηά καο λα ζηακαηήζνπκε απηνύο ηνπο 

ζαλάηνπο, αιιά θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο από ηα ηξνραία. 

 

Από ηελ Κξήηε, ηελ θνηηίδα ηεο Επξώπεο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ 

 

     κε ηελ πεπνίζεζή καο πσο ε πλεπκαηηθή καο ρξηζηηαληθή θιεξνλνκηά 

απνηειεί ηνλ αζθαιέζηεξν δξόκν γηα ηελ πνξεία πξνο ην κέιινλ, 

 

Επηζεκαίλνπκε 

 

α) ηνπο κεγάινπο θηλδύλνπο από ηελ ππεξβνιηθή ηαρύηεηα, ηελ νδήγεζε 

ζε θαηάζηαζε κέζεο, ηελ έιιεηςε πξνζνρήο ιόγσ ηεο ρξήζεο θηλεηώλ 

ζπζθεπώλ θαη ηε κε ρξήζε δσλώλ αζθαιείαο, θαηάιιεινπ θαη 

απαξαίηεηνπ νδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη παηδηθώλ θαζηζκάησλ. 

 

β) ηελ αιήζεηα πσο ε εθαξκνγή απιώλ κέηξσλ κπνξεί λα κεηώζεη ζην 

ειάρηζην ηελ πξόθιεζε αηπρεκάησλ θαη λα δώζεη νπζηαζηηθό λόεκα 

ζηελ ηήξεζή ηνπο, ηηκώληαο ηε κλήκε ησλ ζπκάησλ κε ηνλ θαιύηεξν 

δπλαηό ηξόπν: κε δξάζεηο πνπ ζα ζώδνπλ ηε δωή ηωλ ζπλαλζξώπωλ 

καο θαη ζα θαιιηεξγνύλ ην ζεβαζκό απέλαληη ζηε δωή. 

 

Αηηνύκαζηε 
 

     Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ ζηαηηζηηθώλ εξεπλώλ, ν δηαξθώο απμαλόκελνο 

αξηζκόο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ζην λεζί 

ηεο Κξήηεο, παξόιν πνπ ζνθάξεη θαη πξνβιεκαηίδεη, σζηόζν δελ 

θαηαθέξλεη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο πνιίηεο, ώζηε λα αληηδξάζνπλ 

έκπξαθηα. 

 

      Δκείο, νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ Παγθξήηηνπ Μαζεηηθνύ Σπλεδξίνπ, 

επειπηζηνύκε λα γίλνπκε ε αθεηεξία όρη κόλν γηα επαηζζεηνπνίεζε, 

αιιά θπξίσο γηα πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζε ζέκαηα νδηθήο 

αζθάιεηαο, όπσο: 

 

 πηζηεύνπκε όηη ην πξόβιεκα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη 

πξσηίζησο πξόβιεκα έιιεηςεο παηδείαο, πνπ ζρεηίδεηαη ηόζν κε ηε 

ζπκπεξηθνξά καο, όζν θαη κε ηελ επξύηεξε αληίιεςή καο γηα ηνλ 

θόζκν θαη ηε δσή. Η νδεγηθή ζπκπεξηθνξά νθείιεη λα γίλεη αλάπηπμε 

Παηδείαο Οδηθήο Αζθάιεηαο (Road Safety Culture). Μόλν ε 

βησκαηηθή παηδεία κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη νδηθή θαη νδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

 ε ιύζε δελ βξίζθεηαη νύηε ζηα πςειά πξόζηηκα, νύηε ζηηο απζηεξέο 

πνηλέο, αιιά ζηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδνπκε ηε δσή θαη ην 

ζπλάλζξσπν, δηόηη όπσο δηαβάδνπκε ζην θαηά Μάξθνλ Δπαγγέιηνλ, 

θεθάιαην 12, ζηίρνο 33: «θαη ην αγαπάλ ηνλ πιεζίνλ σο εαπηόλ 



 

πιείόλ εζηη πάλησλ ησλ νινθαπησκάησλ θαη ησλ ζπζηώλ», δειαδή 

«ην λα αγαπάο ηνλ πιεζίνλ ζνπ όπσο ηνλ εαπηό ζνπ, είλαη ην 

ζπνπδαηόηεξν από όια ηα δώξα ζην Θεό θαη ηηο ζπζίεο».  

 ηαθηηθνί, αληηθεηκεληθνί έιεγρνη νδήγεζεο θαη ρνξήγεζεο αδεηώλ, 

επαλεμέηαζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 

δηπισκάησλ ησλ νδεγώλ. Απζηεξόηεξα θξηηήξηα  γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ νρεκάησλ από ηνλ αξκόδην θνξέα (ΚΤΔΟ). 

 ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία. 

 πξνηεξαηόηεηα ηεο Πνιηηείαο ε δεκηνπξγία αζθαινύο νδηθνύ δηθηύνπ. 

 απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλώλ θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ. 

 αλάδεημε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε αμία. 

 πξνζαξµνγή ηνπ ζρεδηαζµνύ ηνπ ζπζηήµαηνο ζηνπο θπζηθνύο, 

αληηιεπηηθνύο θαη γλσζηηθνύο πεξηνξηζµνύο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηώλ θαζώο θαη δηαµόξθσζε ζπγρσξεηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη 

ζπγρσξεηηθήο ζπµπεξηθνξάο ζηελ θπθινθνξία. 

 απζηεξή εθαξκνγή ηνπ Σηξαηεγηθνύ Σρεδηαζµνύ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

 νη ππεύζπλνη µεραληθνί γηα ηνλ ζρεδηαζµό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νδώλ, ε βηνµεραλία ησλ νρεµάησλ, ε Τξνραία θαη νη Πνιηηηθνί λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ζπζηήµαηνο. 

 δεκηνπξγία θαιύηεξσλ ππνδνκώλ θαη θαηλνηόκσλ δξάζεσλ, ηελ 

πεξίζαιςε γηα ηα ζύκαηα, ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο γηα ηε 

δηάζσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηε καθξνπξόζεζκε απνθαηάζηαζή ηνπο. 

 αλίρλεπζε «επηθίλδπλσλ» ζεµείσλ. 

 δξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ΑκΔΑ.  

 πξνζηαζία ησλ δηθαησµάησλ ησλ πεδώλ.  

 ηήξεζε ησλ θαλόλσλ νδηθήο αζθαιείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρξήζεο δώλεο αζθαιείαο, ηεο ηήξεζεο ησλ νξίσλ ηαρύηεηαο θαη ηεο 

απνθπγήο ρξήζεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ ή άιισλ ζπζθεπώλ πνπ 

απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ησλ νδεγώλ. 

 δηεμνδηθή δηεξεύλεζε ησλ αηπρεκάησλ, κε ζηόρν ηελ πξόιεςε 

κειινληηθώλ ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκώλ. 

 επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ζην ζέκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κέζα 

από ζρνιέο γνλέσλ θαη δηαλνκή ζρεηηθώλ θπιιαδίσλ πνπ ζα 

κνηξάδνληαη ζηηο εγγξαθέο ησλ καζεηώλ θαη ηειενπηηθά κελύκαηα. 

 λα  θαζηεξσζνύλ νη Ηκέξεο: «Φσξίο απηνθίλεην ζηελ πόιε κνπ»   

     «Με ην πνδήιαην ζηελ πόιε κνπ», «Πεξπαηώληαο ζηελ πόιε κνπ». 

 δεκηνπξγία βηώζηκσλ θπθινθνξηαθώλ πάξθσλ ζε θάζε Γήκν. 

 λα ππάξρεη ζσζηή ζήκαλζε, ζεκαηνδόηεζε, θπθινθνξηαθή ζύλδεζε 

(είζνδνη  -  έμνδνη). 

 ζηήξημε αηόκσλ πνπ επηβηώλνπλ κεηά από ηξνραίν δπζηύρεκα. Έρνπλ 

λα καο δώζνπλ έλα ηζρπξό κάζεκα δύλακεο ςπρήο. 

 

 



 

Κάλνπκε έθθιεζε 
 

ζηελ ειιεληθή Πνιηηεία, ζηα Κξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο (π.ρ. ΟΗΔ), ζηηο Οξγαλώζεηο ηεο Κνηλσλίαο 

ησλ Πνιηηώλ, ζηηο Θξεζθεπηηθέο Κνηλόηεηεο, ζηνπο Τνπηθνύο Άξρνληεο, 

ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ θαη Β΄ Βαζκνύ, ζε θάζε άλζξσπν θαιήο 

ζειήζεσο θαη ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά, λα εξγαζηνύκε καδί θαη λα 

αγσληζηνύκε γηα ηελ πνιππόζεηε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο 

θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηε δσή, ελάληηα ζην ζάλαην από 

ηα ηξνραία. 

 

     Με απηέο ηηο επηζεκάλζεηο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο ειπίδεο γηα έλα 

θαιύηεξν κέιινλ, δηαθεξύζζνπκε πσο όινη καδί, κπνξνύκε λα 

αιιάμνπκε απηή ηε ζιηβεξή πξαγκαηηθόηεηα ζηνλ ηόπν καο θαη λα 

ζώζνπκε εθαηνκκύξηα δσέο από ην ζάλαην. Σηέιλνπκε ην Μήλπκα: 

 

Η ΑΦΑΛΕΘΑ ΕΡΥΕΣΑΘ ΠΡΩΣΗ – Η ΖΩΗ ΕΘΝΑΘ ΠΟΛΤΣΘΜΗ 

Πξνηεξαηόηεηα ζηε Ζωή! 

 

 

Γηα ηε Δηαθήξπμε 

 
Οη Αληηπξνζωπείεο ηωλ ρνιείωλ 

 

 

Ννκόο Λαζηζίνπ 

 

1
ν
 ΓΔΛ Αγίνπ Νηθνιάνπ 

2
ν
 ΓΔΛ Ιεξάπεηξαο 

 

Ννκόο Ηξαθιείνπ 

 

Πεηξακαηηθό ΓΔΛ  

 ΓΔΛ Νέαο Αιηθαξλαζζνύ 

 

Ννκόο Ρεζύκλεο 

 

Πεηξακαηηθό ΓΔΛ 

ΓΔΛ Αηζηπόπνπινπ 

 

Ννκόο Υαλίωλ 

 

ΓΔΛ Κνιπκπαξίνπ 

ΓΔΛ Κηζάκνπ 

Παηξηαξρηθή Σρνιή Κξήηεο- Γεληθό Δθθιεζηαζηηθό Λύθεην 

 


